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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DOTEKY TRADICI DODRŽUJÍ

Na Velký pátek 6. dubna 2012 přilákalo poetické studio
Doteky zhruba třicítku posluchačů k tradičnímu putování na
památnou Křížovou horu, tyčící se nad městečkem Jiřetín
pod Jedlovou. Počasí bylo sice sychravé, ale tím spíše
umocňovalo atmosféru k rozjímání nad poslední cestou
Ježíše Krista.
Z básnického cyklu „Cestou bolesti a víry“, napsaného
Milanem Hrabalem právě pro potřeby velkopátečního putování a vydaného v loňském roce knižně se sugestivními
ilustracemi Jiřího Petrnouška, přítomným předčítal u jednotlivých zastavení sám autor, kterého střídal Martin Louka,
jeden ze současných „dvojotců“ Doteků. Zajímavé je, že
tento Hrabalův básnický cyklus byl již přeložen do několika
jazyků - němčiny, lužické srbštiny, lotyšštiny a angličtiny.
Německá verze vyšla knižně v rozsáhlé dvojjazyčné antologii „Naše krajina slov/Unsere Wortlandschaft“ vydané
Kruhem autorů Liberecka.
Na závěr této básnické „pouti“ u Božího hrobu pronesl
farář Pavel Koudelka zamyšlení nad cestami bolesti a víry
každého z nás. Načež pozval poutníky do kaple sv. Kříže, kde
završilo odpoledne varnsdorfské komorní pěvecké těleso
Kvíltet několika duchovními písněmi.
Alena Marie Dančová
INZERCE

Filmový
festival NISA
opět
zavítá
do
Varnsdorfu
Čtěte na str. 3

www.varnsdorf.cz

ZÁJEMCI O ČINNOST V DIVADELNÍM
SOUBORU SE POPRVÉ SEŠLI
Jedním z dalších počinů „nového“ ředitele divadla Martina
Musílka, kterému byla po roční
zkušební době prodloužena
smlouva, bylo založení vlastního divadelního souboru. Proto
byli prostřednictvím městských
webových stránek, ale hlavně
Facebooku a šuškandy mezi lidmi osloveni zájemci o působení
v nově vznikajícím uměleckém
tělese. V pátek 23. března
v 17 hodin nastal okamžik, kdy
první zájemci vstoupili do divadla, aby si vyzkoušeli „prkna,
která znamenají svět“. K překvapení všech přišlo celkem asi
20 zájemců z celkových asi 30,
kteří nějakým způsobem projevili prvotní zájem. Zájem nepolevil, jen jim nevyhovoval páteční termín. Kromě převážné
většiny žen se mezi zájemci
našlo i 5 mužů, kteří se do práce divadelního souboru chtějí

zapojit. Po představení záměru
divadelního souboru, které
provedl ředitel divadla, jenž se
bude starat o vytvoření podmínek pro soubor, dostali slovo
příchozí. Z prvotních informací,
kdy se každý představil a nastínil
svoji představu o svém přínosu
v souboru, vyplynulo, že řada
uchazečů má již praktické zkušenosti jak s hraním, tak i účinkováním v různých pěveckých či
tanečních sdruženích. Našli se
i tací, kteří nepřišli s nabídkou
hraní, ale chtějí divadlu pomoci
třeba ušitím kostýmů, tvorbou
kulis, zajištěním materiálu
nebo vytvořením internetových
stránek souboru. Po prohlídce
všech prostor divadla došlo
i na závěrečné posezení, během
něhož dostali zájemci své první
úkoly - začít přemýšlet o názvu
divadelního souboru a také najít
shodu v termínu zkoušek. Re-

žírování nově vznikajícího souboru se alespoň zpočátku ujme
vystudovaný režisér z pražské KALT DAMU Michal Hába.
Prvním počinem, tedy první
nastudovanou hrou, by měla
být autorská hra člena souboru
Franty Nováka. Na závěr mi dovolte jen shrnout podstatná data:
nově vznikající soubor je určený
pro dospělé členy jakéhokoliv
věku. Případní další zájemci
o činnost v souboru se mohou
stále hlásit na e-mailu ředitele
divadla reditel@divadlo.varnsdorf.cz. Další schůzka, na které
by měl být přijat i název souboru, se uskuteční v průběhu dubna
a jeho termín bude včas zveřejněn
na webových stránkách. Již teď
je však třeba poděkovat prvním
dvěma sponzorům, kteří se rozhodli soubor materiálně podpořit,
a doufáme, že další sponzoři
se časem připojí.
JS

Pro přílet ptačích nájemníků je vše připraveno
Na sklonku léta loňského roku
se přes Varnsdorf přehnala vichřice, které kromě střech, komínů
a stromů padlo za oběť i čapí
hnízdo na nepoužívaném komíně v Měšťanské ulici. Ocelový
skelet hnízda spadl do Mandavy
a vzápětí zmizel, patrně díky
sběračům kovů. Protože zde
čápi pravidelně hnízdili a vyváděli
mladé, bylo rozhodnuto o pořízení
a instalaci hnízda nového. Nyní tedy s radostí oznamujeme, že na
míru svařená a zakládacími větvemi opatřená podložka z rukou
Mgr. Frimla je od 15. března na
svém místě a pro přílet ptačích
nájemníků je vše připraveno.
Text a foto OŽP

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 26. DUBNA
STAROSTOVÉ ŠLUKNOVSKA ZNOVU NAPÍŠÍ NEČASOVI
ÚSTECKÝ KRAJ PODPOŘIL TŘI VARNSDORFSKÉ AKCE
FARMÁŘSKÉ TRHY ŠLUKNOVSKA 21. DUBNA

Ústecká
pracovní
skupina
přijde
na
Šluknovsko
Čtěte na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Vezl šrot a byl řešen MP

Při provádění preventivní kontroly města byl hlídkou městské
policie spatřen mladík, jak na kárce táhne odsávací trubici
zřejmě z ventilace. Hlídkou MP byla zjištěna totožnost mladíka, který nebyl schopen prokázat nabytí trubice. Dále bylo
zjištěno, že se jedná o mladíka školou povinného. Z tohoto
důvodu byla povolána sociální pracovnice, za jejíž účasti byl
nezletilec předán zákonnému zástupci. K celé události byl
sepsán úřední záznam potřebný k dalšímu šetření a řešení
OSVZ při MěÚ.

• Městská policie a psi

Za první čtvrtletí letošního roku bylo strážníky městské policie
odchyceno celkem 24 psů a jedna kočka. Z tohoto celkového
počtu bylo 15 psů a jedna kočka prostřednictvím odboru životního prostředí odvezeno do útulků. Zbylých 9 psů bylo navráceno
svým majitelům, které strážníci městské policie vypátrali.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Pil a dojel

Výtečníka, který si neodpustil v podnapilém stavu usednout
za volant, zastavili v neděli pozdě večer ve Varnsdorfu ke kontrole hlídkující policisté ze speciální pořádkové jednotky. Čtyřiatřicetiletý řidič dostal opakovaně dýchnout a pokaždé displej
detektoru vykazoval něco mezi dvěma a dvěma a půl promile.
To se neobešlo bez následného sdělení podezření z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky ve zkráceném přípravném
řízení, které si vyslechl poté, co pobyl v cele. To obnáší hrozbu
až ročního pobytu v nápravném zařízení.

• Do školy se musí

O tom, že neomluvená absence dítěte ve škole může rodiče
přivést až ke konfliktu se zákonem, se přesvědčili muž a žena
z Varnsdorfu. Jejich ratolest totiž během uplynulých dvou měsíců vykázala desítky neomluvených hodin a ta přes snahu školy
a orgánu sociálně právní ochrany dětí sjednat nápravu, kterou
rodiče příliš neakceptovali. Ke slovu se tedy dostali policisté,
kteří oběma včera sdělili podezření z přečinu ohrožování výchovy dítěte ve zkráceném přípravném řízení. Za ten je možné
udělit trest ve výši až dvouletého odnětí svobody.

• Stopař

Na svou ochotu pomoci doplatil začátkem tohoto měsíce
sedmačtyřicetiletý muž z Rumburku. Když jel z Varnsdorfu
do místa svého bydliště, zastavil jej šestadvacetiletý stopař.
Poté, co dorazili do cíle, zjistil ochotný řidič, že z bundy, kterou měl volně odloženou přes opěradlo, zmizela peněženka
s několika tisícovou hotovostí a dvěma kreditními kartami. Pak
přišli na řadu policisté. Ti mladíka vypátrali a ve zkráceném
přípravném řízení mu sdělili podezření z přečinu krádeže
a neoprávněného opatření platebního prostředku. Za to mu
hrozí až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.

Peníze zahrabali

Pod záminkou směny eura za české koruny navštívil jednu
prodejnu ve Varnsdorfu jednapadesátiletý muž. Když jej majitelka vyzvala k předložení naší měny, vytrhl jí přes patnáct
set eur, které měla připravené na pultě, vyběhl z prodejny,
naskočil do nastartovaného automobilu, ve kterém na něj
čekal devětadvacetiletý komplic, a kvapně odjeli. Měli smůlu.
Vozidlo zastavili policisté o půl hodiny později ve Cvikově
a výtečníky zadrželi. Jeden se odebral do policejní cely ve Varnsdorfu, druhý v Rumburku. Policistům se podařilo získat zpět
i odcizené peníze. Ty muži cestou zahrabali v Jiřetíně u stromu.
Od rumburských kriminalistů si včera vyslechli obvinění z krádeže na osobě ve spolupachatelství. Teď jim hrozí až dvouleté
vězení. por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín
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STAROSTOVÉ ŠLUKNOVSKA OPĚT
NAPÍŠÍ PREMIÉRU NEČASOVI
Další z pravidelných schůzek
Sdružení pro rozvoj Šluknovska
se konala 23. března ve Chřibské. Po schválení vyrovnaného
rozpočtu SPRŠ na rok 2012 (ve
výši 119 tis. Kč) se diskutovalo
o dvou zásadních tématech:
aktuální situaci na Šluknovsku
a spolupráci obcí s Úřadem
práce ČR.
Starostové obcí ze Šluknovska zrekapitulovali své
aktivity, které měly posunout
řešení problému se sociálně
vyloučenými obyvateli. Mnoho
pozitivních výsledků ale nenalezli, ba neskrývali zklamání
z kroků a argumentů Agentury
pro sociální začleňování. Předseda SPRŠ Josef Zoser prezentoval stanovisko místopředsedkyně vlády Karoliny Peake
k registru přestupků: měl by
fungovat až od 2. pololetí 2013.
Vykupování ukradených kovů
ve sběrnách není podle ministra

životního prostředí důvodem ke
změně zákona o odpadech, ale
byla aspoň ustavena pracovní
skupina, která bude hledat řešení. Hejtmanka Ústeckého kraje
sestavila další pracovní skupinu
k řešení sociálních problémů,
ale z našeho regionu do ní nikdo
nebyl přizván. Martin Louka podal
zprávu o pracovní cestě starostů
do Štrasburku. Tamní romská
problematika se s tou naší ale
nedá srovnávat a vcelku nebylo
čím se tam inspirovat.
Stále vážnější je drogová
problematika. Dealeři a pěstitelé
se přesunují do malých obcí Šluknovska. K tomu je ohrožena činnost rumburského K-centra kvůli
nedostatečnému financování.
S ředitelem krajské pobočky
Úřadu práce ČR Radimem Gabrielem a ředitelkou rumburského
pracoviště Dagmar Peterkovou
starostové prodiskutovali zaměstnávání lidí ve veřejné službě (VS)
a veřejně prospěšných pracích
(VPP). Ani zde není mnoho důvo-

dů k optimismu: počet pracovních
míst nelze navýšit, nejsou na to
peníze. Josef Zoser předložil
schéma, jak by šlo navýšit počet
pracovních míst na VPP: stát by
ušetřil, musel by se ale změnit
systém, prostředky by měly jít
přímo obcím. Rozpor mezi obcemi a ÚP trvá i co se týče výběru
pracovníků a jejich motivace.
Sdružení se rozhodlo pro tyto
další kroky: zpracuje materiál
k sociální problematice v regionu, požádá hejtmanku
Ústeckého kraje o finanční
podporu K-centra v Rumburku
a premiérovi Petru Nečasovi napíše další otevřený dopis o bezpečnostní situaci na Šluknovsku
a o problémech, které přináší
nový systém vyplácení sociálních dávek a převedení lidí do
VS a VPP.
Starostové se pak ještě zabývali investičním plánem Severočeské vodárenské společnosti,
zřízením společného psího útulku
a videoterminálu RWE. hamt

Lékařská
pohotovostní DOTAČNÍ PROGRAM ÚSTECKÉHO
služba
KRAJE V OBLASTI KULTURY

Krajský úřad Ústeckého kraje
od 1. dubna zajišťuje lékařskou
pohotovostní službu (LPS)
v přenesené působnosti, tedy
jako výkon státní správy. Do
31. března 2012 zajišťoval pohotovost Ústecký kraj jako výkon
samostatné působnosti a financoval ji z vlastního rozpočtu. Zákon
o zdravotních službách toto nově
ukládá krajským úřadům jako
výkon státní správy, přestože
v příspěvku pro kraje na přenesenou působnost (tedy na činnosti,
které kraje vykonávají za stát)
na to peníze vyčleněné nejsou.
Po vyjednávání s městy, kde
dosud stanoviště LPS byla, došel
krajský úřad k dohodě, že LPS
bude zachována ve stávajícím
rozsahu. Kraj se na jejím zajištění bude podílet stejnou částkou jako v loňském roce, tedy
14,5 miliony korun z vlastního
rozpočtu, zbývajících 6 milionů
přidají města.
Město Varnsdorf tak ze svého rozpočtu přispívá částkou
180 tisíc korun ročně, do této
částky přispívají i spádové obce
přibližně 40 tisíci korun. Spolufinancování LPS z rozpočtu
města schvaluje zastupitelstvo
již od roku 2002.
Dle TZ ÚK zpracovala rm

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2012, který
vyhlásil odbor kultury a památkové péče ÚK, je určen k podpoře projektů z oblasti kultury, zejména k rozšíření nabídky a podpoře pořádání
kulturních akcí, k podpoře subjektů zabezpečujících kulturní aktivity,
k reprezentaci kraje v oblasti kultury, k rozvoji tvořivosti a estetické
výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké tvorby a k zachování a rozvoji místních tradic. Program se řídí ustanoveními „Zásad pro
poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje a záštit představitelů kraje“. Usnesením Rady ÚK byla přidělena
dotace 49 projektům, z toho 3 uvedeným organizacím v našem městě:

ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU ČASTKA

Občanské sdružení
ETUDA PRIMA

TANAMBOURRÉE 2012
aneb Mávnutí motýlích křídel

30.000 Kč

Městské divadlo
Varnsdorf, p. o.

divadelní festival Vítr z hor

30.000 Kč

Kulturní dům Rozkrok, o. s. divadelní festival Vítr z hor

30.000 Kč

rm

STRUČNĚ Z RADNICE
28. 3. - zasedala komise na VHP (výherní hrací přístroje) - stav
k petici na zrušení VHP
29. 3. - valná hromada REGIA, a. s. - seznámení s výsledky výroční
zprávy
2. 4. - jednání s ředitelem BGV o Schrödingerově institutu (žádost
o užívání prostor v budově školy)
- příprava Tolštejnských slavností
5. 4. - účast na jednání valné hromady MAS Šluknovsko
6. 4. - jednání s představiteli Klubu českých turistů
11. 4. - Dr. Josef Hille - jednání o záchraně studáneckého kostela
13. 4. - účast na jednání Sdružení obcí Tolštejn
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Farmářské trhy Šluknovska Pracovní skupina pro sociálně vyloučené lokality
se budou konat i letos
Ústeckého kraje zavítá do Šluknovska
Regionálním producentům nabízíme
možnost prodeje jejich produktů!

Zhruba 8,5 tisíce návštěvníků zavítalo vloni do Pivovaru Kocour
Varnsdorf, v nichž Místní akční skupina Šluknovsko uspořádala
od května do října celkem patery farmářské trhy. Za celou dobu
se zde se svými produkty vystřídalo cca 40 prodejců, řemeslníků
a farmářů; součástí trhů byl zahradnický a chovatelský jarmark, havelské posvícení, pivní festival, ukázky stříhání ovcí a drezury koní.
Návštěvníkům jsme nabídli bohatý doprovodný kulturní program.
Na webu Farmářských trhů Šluknovska najdete bohatou fotogalerii a videa z loňských trhů. Na ně bychom rádi navázali i v letošním
roce. Díky pronájmu Klubu Střelnice ve Varnsdorfu budeme moci
umístit letošní farmářské trhy právě do areálu tohoto objektu. Naším
záměrem je probudit ze spánku Klub Střelnice a znovu oživit jeho
provoz. Věříme, že situování trhů do centra města (navíc v blízkosti
autobusového nádraží) je dobrým řešením, které přivítají obyvatelé
i návštěvníci Varnsdorfu, aby zde mohli pohodlně pořídit výhodné
nákupy zajímavého a především čerstvého zboží!
První trhy se budou konat v sobotu 21. dubna 2012 od 9 do
14 hod. Termíny dalších letošních trhů jsou předběžně plánovány na
26. května, 23. června, 28. července, 25. srpna, 22. září, 27. října
a 24. listopadu 2012. V souvislosti s tím bychom rádi informovali
regionální producenty (řemeslníky, zemědělce, pěstitele, chovatele
atd.) o možnosti získat v areálu Klubu Střelnice prostor k nabídce
a prodeji jejich produktů. Zájemci mohou volat do kanceláře MAS
Šluknovsko na tel. 724 778 296 (od pondělí do pátku v době od
9 do 15 hod.).
D. Dudková, MAS Šluknovsko

Rada Ústeckého kraje na
svém únorovém zasedání
schválila vznik pracovní skupiny
pro sociálně vyloučené lokality.
Ta by měla přispět k řešení napjaté situace v sociálně vyloučených lokalitách koncepčním
a koordinovaným řešením problémů přetrvávajícího sociálního
napětí a jeho eskalací na území
Ústeckého kraje, zejména v oblasti Šluknovska. Práce skupiny
je jedním z dalších konkrétních
kroků kraje, pokyny jsou například schválení Strategie prevence kriminality, finanční podpory
Policie ČR nebo Ústecké výzvy.
Předsedou pracovní skupiny je
radní Ústeckého kraje Martin
Klika.
Na 19. dubna plánuje skupina
velké setkání se starosty Šluknovska, kde chce starostům
prezentovat první konkrétní
návrhy opatření. V pracovní
skupině SVL jsou zastoupeni:
politické vedení Ústeckého
kraje, Krajský úřad Ústeckého
kraje (odbor sociálních věcí

FILMOVÝ FESTIVAL NISA SE KONÁ JIŽ PODEVÁTÉ

A z toho potřetí se do konání
festivalu zapojilo i Centrum Panorama. Zprvu pouze jako jedno
z promítacích míst, posléze jako
organizátor závěrečného večera
a letos pro velký loňský úspěch
opět jako spolupořadatel závěrečného galavečeru. Letošní
ročník mezinárodního filmového
festivalu Nisa 2012, který se
koná ve dnech 2. až 6. května,
však zaznamenal řadu změn. Za
prvé se stal známým a začaly se
o něj zajímat média, u nás v čele
s Českou televizí. Ve svém pořadu si pro tento festival vyhradila
téměř pět minut i moderátorka
filmových novinek Jolka Krásná,
která si do svého pravidelného
sobotního pořadu Film 2012 na
ČT24 pozvala i ředitele festivalu
p. Fridricha. Jako druhou novinku
bych zmínil doprovodné programy, které mimo společenských
úvodních a závěrečných večerů
s udílením cen obsahují např.
autorské čtení Pavla Kohouta
z knihy Můj život s Hitlerem,
Stalinem a Havlem. Tento pořad
mohou diváci, resp. posluchači,
navštívit ve čtvrtek 3. května ve
varnsdorfské knihovně a bude
v obou jazycích. V Bogatynii
a Ebersbachu festival doprovodí
výstava fotografií Hannese Rönsche, v Žitavě výstava fotografií
Tobiase Strahla a také festivalová
párty nebo koncert. Poslední vel-

kou novinkou letošního ročníku je
promítání soutěžních snímků pro
členy poroty festivalu ve vybraných kinech. Velkým oceněním
varnsdorfského kina je celodenní soutěžní projekce v pátek
4. května. A na co se mohou diváci v našem městě ještě těšit?
Jak jsem již zmínil, kromě promítání sedmi festivalových snímků
a návštěvy spisovatele Pavla
Kohouta také na závěrečný ve-

čer. Ten přislíbil spolumoderovat
Aleš Cibulka, ve kterém budou
vyhodnoceny soutěžní snímky
a také koncert skupiny Mňága
a Žďorp. A dobrá zpráva na
závěr - již nyní si mohou diváci
v pokladně kina zakoupit vstupenky na filmy z programu festivalu,
nebo na závěrečný večer (v ceně
vstupenky je i závěrečný raut
a koncert). Více na stránkách
www.neissefilmfestival.de. JS

a zdravotnictví), Policie ČR
(krajské ředitelství) Úřad práce
ČR (krajská pobočka) a Agentura pro sociální začleňování
(odbor pro sociální začleňování
v romských lokalitách Úřadu
vlády ČR). Samozřejmostí je
spolupráce této pracovní skupiny s příslušnými orgány státní

správy, zejména pak se starosty,
s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR. Dále
pak například s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem v oblasti odborného
výzkumu a rovněž s jednotlivými
městskými policiemi.
rm

Písnička s kávičkou v knihovně
Varnsdorfské komorní pěvecké těleso Kvíltet využilo styků
s kolínským sborem Continuo, a tak varnsdorfské publikum mohlo
být 1. dubna svědkem jejich hudebního setkání uskutečněného pod
názvem „Nedělní kávička a k ní písnička“ v Městské knihovně Varnsdorf. Posluchačům, jichž přišly více než tři desítky, se podávaly ke
zmiňované kávičce také výborné moučníky napečené zpěvačkami
Kvíltetu. Ten také společný koncert zahájil několika úpravami lidových písní za klavírního doprovodu Stanislavy Žítkové, přezdívané
ve sboru domácky „teta Stáňa“. Pak už „pódium“ patřilo kolínskému Continuu. Tento sbor, vedený sbormistrem Davidem Lesákem
a působící při Gymnáziu Kolín od roku 2003, přijel do Varnsdorfu se
13 členy. Netvoří ho jen gymnaziální studenti, nýbrž i „dospěláci“.
Continuo se představilo pestrým výběrem skladeb od lidové písně
přes Bedřicha Smetanu až k černošskému spirituálu či Werichovu
Ezopu a brabencovi. Když si sbor chtěl „naostro“ vyzkoušet zcela
nově nacvičovanou píseň, vloudila se malá chybička, kterou ale účinkující hned napravili. Na závěr ještě vystoupily oba sbory se třemi společnými písněmi. Continuo se Varnsdorfským líbilo, a tak lze doufat,
že toto vystoupení nebylo jejich poslední spoluprací. Ostatně Kvíltet
letos oslaví dvacet let svého působení, tudíž se Varnsdorfští mohou
nechat překvapit, co si pro ně přichystá.
Alena Marie Dančová

ODZVONĚNO JEST!

Program mezinárodního filmového
festivalu Nisa ve Varnsdorfu
středa 2. května v 18.00 hod. - The Forgiveness of Blood/Krevní
odpuštění (WB)
20.00 hod. - Zero/Nula (WB)
čtvrtek 3. května v 17.00 hod. - městská knihovna - autorské čtení
Pavla Kohouta - Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem (2011)
18.00 hod. - Traspapa (WB)
20:00 hod. - Die Frau des Fotografen + Půlnoc (DOK)
pátek 4. května ve 13.00 hod. - If you go away/Když odcházíš (WB)
16:00 hod. - A Night too young/Příliš mladá noc (WB)
18:00 hod. - Crashkurs (WB)
20:00 hod. - Achzig Briefe/Osmdesát dopisů (WB)
sobota 5. května v 16.00 hod. - Rösschen (SPEKTRUM)
18.00 - Kurzfilme CZ
20.00 hod. - Lynch (SPEKTRUM)
neděle 6. května 18.00 hod. - závěrečný galavečer, vyhlášení
vítězů
21.00 hod. - premiéra filmu Můj vysvlečenej deník, raut, koncert
skupiny Mňága a Žďorp, WB - Wettbewerd - soutěžní film, SPEKTRUM - filmová série Spektrum, DOK - dokumentární film

V soboru 31. března 2012 byly dotočeny poslední záběry dokumentu o Červeném kostelu „Poslední zvonění?“. Jednalo se pouze
o ilustrační záběry zachycující vnější devastaci kostela skupinkou
vandalů a dotočení 2 trikových záběrů, které se nám nepodařilo
natočit v loňském roce, neboť nám tehdy nikdo z dohodnutých komparzistů na natáčení nedorazil. V současné chvíli již máme v digitální
podobě kompletně zrekonstruovaný interiér kostela tak, jak vypadal
těsně před svou devastací. Rovněž jsme provedli náhled interiéru
kostela po plánované přestavbě na klub SSM. V současné době se
natáčí komentáře, probíhá střih a render animace. Práce však jdou
velmi pomalu, z části také proto, že se na projektu účastníci podílí
téměř bezplatně. Také se potýkáme s velkým počtem „odpadlíků“, po
kterých musíme načatou práci dodělávat nebo dokonce celou předělávat. V případě, že již vše půjde podle plánu a nevyskytne se žádný
zádrhel, reálný termín dokončení je plánován na konec školního
roku. Premiéru (vzhledem k formátu obrazu a 5kanálovému zvuku)
plánujeme v kině Panorama.
Pavel Danko, redakčně upravil JS
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Velikonoce stokrát jinak Poločas pomoci Projekt RESTART

Kdo z mladší generace nestihl navštívit žádné velikonoční trhy
nebo chtěl nějakou drobnost vyrobit vlastníma rukama, měl možnost
ve středu 4. dubna 2012 ve varnsdorfské základní umělecké škole.
Konalo se tu tradiční Velikonoční harašení, pestré odpoledne pro
všechny (nejen) děti.

Zahájení proběhlo ve výstavní síni ZUŠ, kde jsou k vidění výsledky výtvarného projektu Slunce a vítězné práce fotosoutěže. Poté
všichni vzali úprkem schody do půdního ateliéru, kde na ně čekalo
pečení, tvoření, pletení pomlázek, zdobení perníčků, barvení vajíček
nebo paličkování.
Text a foto IŠ

Projekt RESTART, který realizuje Úřad práce ČR, Krajská
pobočka v Ústí nad Labem
ve spolupráci s dodavatelem
služeb S-COMP Centre CZ,
s. r. o., se přehoupl do dalšího
kalendářního roku 2012 a tím se
posunul i do druhé poloviny své
aktivní realizace. Možnost zapojit
se do projektu a tím získat výhody, které projekt nabízí, mají
jak propouštění zaměstnanci,
tak i zaměstnavatelé už jen do
30. 9. 2012.
K 31. 1. 2012 vstoupilo do
projektu již 201 osob, což tvoří
více než polovinu účastníků,
kteří mají možnost zapojit se
do projektu.
Všichni účastníci postupně absolvují povinné aktivity projektu pracovní diagnostiku a dva druhy
školení. První typ školení sestává
ze tří modulů - Pracovní právo,
Psychologické aspekty propouštění a Finanční gramotnost - tyto
aktivity úspěšně absolvovalo již
158 účastníků.
Pro 300 osob, z celkového
plánovaného počtu 400 podpořených osob projektem, máme
připravenu nabídku rekvalifikací,
jež jsou závislé na poptávce trhu
práce. Oblíbené jsou rekvalifikace zaměřené na dovednosti IT,
získání řidičských či svářečských
průkazů. S osvědčením o absolvování rekvalifikace odcházejí
z projektu také pracovníci v sociálních službách, cukrářka,
mzdové účetní, obsluhy vysokozdvižných vozíků a jiné. Celkem již rekvalifikační kurzy

Rodinná zábava s loupežnickým
hejtmanem Karáskem
Loupežnický hejtman Karásek zve již na 16. tradiční
rodinnou zábavu, která se koná
1. května 2012 v idylicky položeném areálu „Querxenland“
v Seifhennersdorfu.
Od 10 do 18 hodin se mladší
i starší návštěvníci mohou vrátit
o 200 let zpět do doby loupežníků a pašeráků.
Vrcholným bodem celé akce
je moderátor a muzikant Achim
Mentzel, který se svým vystoupením postará o dobrou náladu.
Kromě toho na jevišti vystoupí
hudební škola , módní přehlídka,
taneční skupina, česká dechovka a hudebník.
V Karáskově kavárně hudební vystoupení pokračují,

jelikož tam bude kromě kávy
a výborného koláče i živá
hudba. Kromě toho budou
moci návštěvníci zhlédnout,
jak náročná, a přesto zajímavá

je výroba koláče Baumkuchen.
Ještě více vám tradiční řemesla přiblíží např. hrnčíři a řezbáři. Více na www.querxenland.de.
-r-

INZERCE

VELKÁ SLEVA NA LÁTKY
KAŽDÝ METR ZA 50 Kč
Sleva potrvá v měsíci
dubnu a květnu
KREJČOVSTVÍ MICHAELA
Prostějovská 2189
Tel. 728 798 854

úspěšně ukončilo 129 osob.
Po absolvování rekvalifikace
přichází poslední, pro mnohé
účastníky z jejich pohledu ta
nejdůležitější pomoc z naší
strany a pro ně ten nejdůležitější krok. Je to získání nového
uplatnění na trhu práce - nové
zaměstnání.
V rámci projektu mají možnost
pracovat nejprve „nanečisto“, neboť projekt umožňuje realizovat
praxi nebo exkurzi u nového
zaměstnavatele, aby obě strany
mohly zjistit, že jejich rozhodnutí
je správné.
Nové zaměstnání v rámci
projektu RESTART našlo již
88 osob, z toho je 64 umístněno
na tzv. dotovaných pracovních
místech, a 23 osob, což je čtvrtina

ze všech zaměstnaných, na nedotovaných pracovních místech.
Tento výsledek ukazuje na to, že
i v regionu, který patří mezi oblasti s nevyšší nezaměstnaností
v celé ČR, je možné pracovní
místo najít. Tito lidé využili nabízené příležitosti a pro všechny
ostatní by měli být příkladem
a současně s tím i motivací
k tomu, že jde začít znova bez
vlivu ekonomické situace, věku
a vzdělání.
Celkově lze tedy hodnotit
dosavadní průběh realizace
projektu za úspěšný. Věříme, že
společnými silami zvládneme
„druhý poločas“ co nejlépe tak,
aby pomoc v rámci projektu přicházela všem potřebným.
Redakčně kráceno, rm

Prázdninový provoz mateřských škol
Varnsdorf pro rok 2012

Každoročně rada města rozhoduje o omezeném prázdninovém
provozu v mateřských školách ve městě, který dle vyhlášky o předškolním vzdělávání stanovují ředitelky mateřských škol. Organizaci
omezeného provozu přinášíme v níže uvedené tabulce.

Mateřská škola

Provoz zajišťuje od-do

1. MŠ Seifertova

2. 7. - 13. 7., 27. 8. - 31. 8.

3. MŠ Poštovní

13. 8. - 31. 8.

8. MŠ Národní
13. MŠ T. G. Masaryka

16. 7. - 27. 7., 27. 8. - 31. 8.
16. 7. - 27. 7., 27. 8. - 31. 8.

14. MŠ Nezvalova

2. 7. - 13. 7., 27. 8. - 31. 8.
13. 8. - 31. 8.
30. 7. - 10. 8., 27. 8. - 31. 8.

16. MŠ Křižíkova
17. MŠ Pražská

INZERCE

rm

ODDLUŽENÍ
ODDLUŽENÍ -- INSOLVENCE
INSOLVENCE
VYSVĚTLÍME...
PORADÍME...
ZPRACUJEME...
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ MŮŽE ZABRÁNIT EXEKUCI
KONTAKTNÍ TEL. 777 844 585 OD 9 HOD. DO 12 HOD.
KONTAKTNÍ E-MAIL: RK.STUDANKA@SEZNAM.CZ
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám byt 1+1 na ul.
K. Světlé ve Varnsdorfu. Tel.
602 174 655.

Prodám byt 1+1 na Lesní
ul. Cena: 300.000 Kč. Kontakt: 607 629 586.
Koupím byt 1+1 ve
Varnsdorfu. Platba hotově,
dohoda jistá. Spěchá. Tel.
603 536 548.

Prodám rodinný dům
v klidné lokalitě Varnsdorfu - na Špičáku, velmi dobrý stav, zahrada. Telefon
777 930 343.

Pronajmu byt v centru Varnsdorfu. Info na
777 879 389.

Varnsdorfská realitní
kancelář hledá nemovitosti
(byty, domy, pozemky) ke
koupi. Jsme připraveni ihned
odkoupit nemovitost za vámi
nabízenou cenu, jednáme
rychle a platba hotově. Pouze
vážní zájemci. RK nevolejte.
Více na www.VARNSDORFSKA.cz Tel. 606 740 390.

Firma přijme spolupracovníky. Požadavek: Minimálně vyučen. Tel. 774 623 832.

Prodám byt 2+1, Karlova
ul., nerekonstruovaný, ihned
volný. Tel. 775 643 903.
Prodám byt 3+1+L na
Lesní ul. Cena 350.000 Kč.
Možná sleva. Kontakt:
602 692 159.
Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ulice Legií
(za poliklinikou), 2. patro.
Cena 399.500 Kč. Telefon
733 694 856.
Prodám družstevní byt
2+1 za 380.000 Kč. Zateplen, plastová okna, balkon
+ sklep v centru města. Tel.
722 241 328.
Prodám garsonku v ul.
Čelakovická. Klidný dům,
družstevní vlastnictví. Pouze
slušnému zájemci. Kontakt:
739 511 511, inzeratbyt@
email.cz.

Zaměstnání

Regionální obchodní zástupce. Stabilní, celorepublikově působící společnost
příjme spolupracovníky na ŽL.
Vhodné pro zaměstnané, ženy
na MD, invalidní či starobní
důchodce. Bližší informace
na tel. 774 797 423.

Služby
Bankrot! Zpracování návrhu na povolení oddlužení
podle Insolvenčního zákona
č. 182/2006 Sb. Konkurzy
pro podnikatele prostřednictvím Krajského soudu
v Ústí nad Labem. Spolupráce
s advokátní kanceláří. Telefon
776 800 328.
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.

Různé
BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti do 12 let sleva. AD a CA J. a P. Hlávka,
407 21 Česká Kamenice, Sládkova 773, www.bulharsko.org.
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
MYKISA - Vdf
mykisa.past @ seznam.cz
tel. 412 372 942
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.
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Vzpomínka
„Jen vzpomínky zůstaly na roky kdysi
šťastné, jsou v srdcích ukryté, jsou hluboké
a krásné.“
Dne 27. dubna uplyne 8 let od smrti našeho
syna Pavla Šulce. Za rodinu máma.

Dne 20. dubna tomu bude 12 let, co nás
navždy opustil pan Michal Valko.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 1. května tomu bude 20 let, co jsme
se naposledy rozloučili s panem Václavem
Veselým.
Na jeho dobré srdce stále s láskou vzpomíná celá rodina.

„Odešel jsi tam, kam cesty všech nás vedou.
Ty jsi „tam“ a my „tady“, a přesto spolu…
Zůstal jsi v nás, v našich srdcích.“
Dne 14. dubna uplynuly dva roky od úmrtí
manžela a tatínka Karla Přerovského.
Stále vzpomínají manželka Ivana a děti.

Dne 25. dubna by oslavil své 80. narozeniny náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
Jaroslav Kupec. Tatínku, jsi stále v našich
srdcích.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcery Jarča, Lenka, Eva, zeťové Oldřich, Pavel,
vnoučata Petr, Radek, Michal a Evička.

Dne 19. dubna si připomeneme 5 let od
úmrtí pana Helmuta Hájka.
S láskou vzpomínají manželka Erika, děti
Pavel, Petr, Margita a Renata, otec Josef
Hájek a sestra Kristína s rodinou.
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Výstava fotografií
našeho rodáka
Varnsdorfská knihovna v rámci mezinárodního projektu v úterý 3. dubna zpřístupnila veřejnosti výstavu fotografií Jurije
Helgesta, varnsdorfského rodáka dnes žijícího v Bukojně
(obec Malešecy, Sasko-Lužice,
SRN). Budoucí inženýr ekonomie projevoval zájem o výtvarné
umění už na základní škole, ale
fotografování se věnuje až od
roku 1996. Motivy nalézá především v krajině své domoviny,
v Lužici, neopomínaje ani její
temnější stránku - uhelné doly
či elektrárny, které kromě toho,
že nepříznivě ovlivňují ekologii,
likvidují postupně lužickosrbská

Úmrtí
Václav Riedel
Františka Štursová
Jaroslava Marková
Rudolf Strášek
František Štork
Anna Poláková
Jiří Hubáč
Miroslav Rýdl
Václav Adámek
Margareta Sieberová
Karlheinz Forkert
Anna Bidrmanová
Zdeňka Dědečková
František Mládek
Margita Štolfová
Valentin Hurtuk
Julie Zavřelová
Pavel Hodek
Emílie Endálová
Drahomíra Petrová
Marie Lorencovičová

47 let
74 let
80 let
56 let
62 let
75 let
65 let
67 let
75 let
82 let
71 let
88 let
92 let
82 let
83 let
85 let
98 let
58 let
75 let
83 let
80 let

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

městečka a vesnice. Svá díla
poprvé představil veřejnosti
roku 1998 na výstavě lužických
lidových umělců v Budyšínském
muzeu. Poprvé samostatně
vystavoval r. 2000 v budyšíně.
Dnes vystavuje nejen v Lužici,
ale i v Česku nebo Polsku.
Že zájem o jeho dílo je,
svědčila poměrně vysoká návštěvnost vernisáže. Přišly více
jak čtyři desítky lidí, a to nejen
z Varnsdorfu, ale například
i z Budyšína, Seifhennersdorfu
a Baruthu.
Jurije Helgesta na vernisáži
přivítal básník a spisovatel Milan Hrabal a také ředitelka MěK
Varnsdorf Veronika Matysová,
která fotografovi poděkovala za
zapůjčení kopií jeho snímků. Za
projektového partnera Zwjazk
serbskich wumělcow promluvil člen předsednictva Měto
Benada, který předal slovo
J. Koskové z Německo-českého
kulturního spolku se sídlem

v Baruthu. Ta vyjádřila patřičnou
hrdost na čestného člena spolku,
jímž Jurij Helgest bezesporu je,
a přiblížila divákům spolkovou
činnost, mimo jiné také fakt, že
se učí česky. Milan Hrabal představil Helgestovu uměleckou
tvorbu a na závěr si ještě připravil malé překvapení, když vyzval
lužickosrbské návštěvníky, aby si
společně zazpívali hymnu Lužických Srbů. To dodalo celé akci
slavnostní ráz. Na závěr autor
fotografií poděkoval za možnost
vystavovat ve Varnsdorfu a pozval přítomné k prohlídce svých
děl při skleničce vína.
Výstava nazvaná „Tady jsem
doma - moje Lužice“ v 1. patře
MCKV potrvá do 30. června.
Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF): „Investice do vaší
budoucnosti“ v rámci programu
Cíl 3 / Ziel 3.
Alena Marie Dančová

ZVEME NA PIETNÍ AKCE
A SHROMÁŽDĚNÍ

Z ubní

pohotovost
Dne 5. dubna uplynulo 10 let od úmrtí pana Františka Pytlíka
a 27. května si vzpomeneme smutný rok od úmrtí paní Anny
Pytlíkové.
Vzpomínají dcera Anna, synové František a Jaroslav s rodinami.

P oděkování
Děti s poruchou autistického spektra z MŠ Čtyřlístek (za Velveta
klubem) a pí učitelky děkují rodině Mikulejských za krásný výlet do
Doubic spojený s občerstvením.
Bc. Veronika Strolená

21.–22. 4. 2012
MUDr. Lukáš Milič
(přestěhován z Č. Kamenice)
Fügnerova 600/12, Děčín I
tel. 412 511 482
28.–29. 4. 2012
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
1. 5. 2012
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Jednání OV ČSBS Varnsdorf se zúčastnilo 20 členů a řada
hostů. Pro zpestření jednání vystoupili i žáci pěveckého sboru
ZŠ Karlova.
Okresní výbor Českého
svazu bojovníků za svobodu
Varnsdorf zve své členy i veřejnost k účasti na pietních
shromážděních a akcích k výročí konce druhé světové války
a osvobození. Kladení věnců se
uskuteční v pátek 4. května od
10 hod. ve spodní části místního hřbitova (hrob gen. Mamulji).
Dalšími květnovými akcemi jsou
autobusové zájezdy do koncen-

tračních táborů Rabštejn (úterý
8. května) a Terezín (neděle
20. května). Závěrečnou jarní
akcí je návštěva památníku
Lidice v neděli 10. června.
Všichni zájemci o účast na
těchto akcích nebo zájemci
o autobusové zájezdy se mohou hlásit na e-mailové adrese
csbs@varnsdorf.cz nebo na
tel. 420 606 032 499.
JS
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Stolní tenisté v přeboru
okresu nadále s třemi týmy
Florbalová Liberecká liga
mužů v číslech
Varnsdorfští florbalisté dosáhli zatím svého největšího úspěchu,
když po devátém a osmém místě z předchozích sezon skončili
v Liberecké lize 2011-2012 třetí.

Konečná tabulka
1. FBC Panthers LBC B
2. FBC Legnex SSKVP
3. SK Paintball VDF
4. TJ Sokol Koberovy
5. SK Rebels LBC
6. SC Český Dub
7. FBC LBC
8. SK Osečná
9. TJ Turnov B
10. Stars Raspenava
11. TJ Sokol Bzí
12. Vlci Raspenava

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
14
13
12
12
11
11
10
7
5
5
2

0
0
2
4
1
3
2
1
2
4
0
1

2
8
7
6
9
8
9
11
13
13
17
19

60
42
41
40
37
36
35
31
23
19
15
7

Po týmu FBC Legnex s 225 vstřelenými brankami dosáhli hráči
SK Paintball jejich druhý největší počet, a to 212, ale také hodně
inkasovali (215x). V obranné činnosti byli horší jen Vlci z Raspenavy.
V ofenzivním snažení útočně laděného týmu se nejvíce prosazovali
A. Hradecký (78 branek/28 asistencí), K. Vlk (46/29), M. Skořepa
(23/46) a J. Pondělíček (17/18). Prvním třem uvedeným hráčům
navíc patří v kanadském bodování druhé, čtvrté a sedmé místo mezi
všemi hráči soutěže.

Za tým dále nastupovali J. Skramužský, M. Němec, P. Grozický,
J. Voženílek, J. Červinka, J. Damnitz, M. Voženílek a P. Draský,
v brance odchytal 16 zápasů P. Draský a 4 P. Grozický. Prvně jmenovanému brankaři patří ve statistice procentuální úspěšnosti zásahů šesté
místo. Nejtrestanějším hráčem týmu byl P. Grozický, který nastřádal
18 trestných minut. V hráčské statistice není zahrnuta bilance posledních dvou zápasů soutěže.
Text a foto ZdS

O postupu stolních tenistů Slovanu Varnsdorf B z okresního přeboru do krajského přeboru II. třídy
informoval Hlas severu v minulém čísle. V OP přesto budou nadále tři varnsdorfská družstva. Céčko
Slovanu mělo totiž velice dobře našlápnuto k vítězství v okresní soutěži a svoje prvenství uhájilo.

Konečná tabulka okresního přeboru
1. AMBIT Benešov
2. Sn Varnsdorf B
3. Sn Varnsdorf A
4. SKST Děčín E
5. SKST Děčín C
6. Sn Varnsdorf D
7. SKST Č.Kamenice B
8. BOSCH CARS Děčín
9. Sokol Filipov C
10. TJ Malá Veleň
11. Slavoj Děčín
12. SKST Děčín D

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
19
14
12
13
11
8
7
7
4
3
2

0
0
3
4
1
1
2
3
2
2
1
1

0
3
5
6
8
10
12
12
13
16
18
19

66
60
53
50
49
45
40
39
38
32
29
27

Úspěšnosti jednotlivců uplynulé sezony vládne trojice hráčů Ambitu Benešov M. Babička, M. Štípek,
M. Myslivec s úspěšností od 97,30 k 94 %. Hned za nimi je O. Golla ze Slovanu D (85,45), J. Somič ze
Slovanu A (84,72). A co je zajímavé, borcům Slovanu B, druhého týmu tabulky, patří umístění „až“ od
9. do 13. místa v pořadí L. Žítek, V. Chlan, J. Peleška, P. Šimek, M. Charouzek s úspěšností od 76.27
k 71,43 %. Nevídaná vyrovnanost hráčů týmu tak pomohla k úspěchu a postupu do vyšší soutěže.
Ve čtyřhrách nepoznala ve 12 utkáních porážku E. Hojková (SKST Děčín E). Následují
M. Štípek a F. Nebohý z Ambitu (úspěšnost nad 94 %), pátý je J. Peleška a šestý J. Somič. Osmý pak
V. Chlan, na devátém a desátém místě jsou V. Strnad a M. Ptáček ze Slovanu A (ti všichni vyhráli 80 %
odehraných zápasů), jedenáctá příčka patří M. Charouzkovi, třináctá M. Fuchsigovi z áčka Slovanu
a patnáctá P. Šimkovi (všichni úspěšnost nad 70 %).
Text a foto ZdS

NABÍDKA TENISU PRO MLÁDEŽ
Od pondělí 23. do úterý 24. dubna bude probíhat na varnsdorfských tenisových kurtech
NÁBOR DĚTIČEK - MLÁDEŽE,
jinými slovy nových adeptů z řad
dětí i věkem pokročilejší mládeže do tenisového oddílu. Každý
si může zkusit základy tenisu

Volejbalistkám
začnou odvety

Varnsdorfským volejbalistkám TJ Slovan, po podzimu
druhému celku Libereckého přeboru skupiny Z-2, se blíží zahájení jarní části sezony. V sobotu 5. května budou od 10.00
a 13.00 hod. hostit TJ Vysoké
nad Jizerou A, páté družstvo
tabulky. A mají mu co oplácet.
Na podzim s ním jako s jediným
prohrály obě utkání, a to shodně
3:2. Tabulku vede Poniklá
s 22 body, o dva méně mají na
druhém až čtvrtém místě Varnsdorf, Doksy a Česká Lípa.
Vysoké n. J. zatím uhrálo 18,
Mnichovo Hradiště 14 a Český
Dub 12 bodů. Varnsdorfské volejbalistky přes zimní přestávku
nezahálely, a tak bude zajímavé,
jak se to ve vyrovnané soutěži
na jaře odrazí.
ZdS

a poté se stát členem oddílu.
V úterý 24. dubna se zároveň
s předchozím náborem uskuteční 3. ročník zajímavé soutěže
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT TENIS.
Jde o velice oblíbenou soutěž
pro veškerou mládež z Varnsdorfu a jeho okolí, ve které se

děti formou společenského skupinového turnaje uvedou do krás
bílého sportu a mohou se aktivně zapojit do tenisového dění
oddílu. Garanty obou akcí jsou
výbor TO, konkrétně členové oddílu Martin Šuma, Aleš Podroužek a Ing. Jan Fischer.
MH

INZERCE

PRODEJ, PRONÁJEM - jinak, nově - LÉPE

602 445 852, 800 262 020,
www.dumrealit.cz

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00

DO KOTLINY NYNÍ ZAMÍŘÍ ZBROJOVKA BRNO

SEZONA BASKETU
POMALU KONČÍ

Ze zápasu předního týmu Severočeské ligy mužů Slavoje BK
Litoměřice s tabulkově pátým Slovanem Varnsdorf byl v minulém
čísle HS uveden pouze konečný výsledek. Ten nyní doplňujeme
o bližší informace.
V utkáních se silnými soupeři se letos Slovanu překvapivě
daří. A to až na dvě výjimky, z nichž jedna je béčko prvoligových
Litoměřic. V pr vní
části bylo varnsdorfské družstvo lepším
týmem, ale všechny
jeho střely nenalezly
svůj cíl, a tak domácí
díky čtyřem trojkám
vedli o bod. Když ze
hry odstoupil zraněný
Voráček a Slovanu
nevyšlo pár přihrávek, pohybliví hráči
domácích zakončovali
z rychlých akcí, čímž
si do dvacáté minuty
vytvořili patnáctibodový náskok. Kdo doufal,
že pauza může něco
změnit, mýlil se. Hosté
i nadále po neúspěšných zásazích inkasovali a neměli jak nápady na střelecké pozice,
tak ani chuť a potřebnou rychlost v obraně. Nakonec neuhájili ani
nepopulární stovku. Nezvládnutá druhá a třetí čtvrtina, kdy toho
střelecky opět moc nevyšlo, se podepsaly pod možná až hrozivý
výsledek 100:67 (18:17, 27:14, 31:11, 24:25). Body Slovanu Novotný
22, Tomek 9 (1x3), Buben 8 (1x3), Voráček 7 (1x3), Šišulák 7 (1x3),
Činka, Vakulenko a Hovorka po 4, Lehroch 2. Nebodovali M. Šimák,
M. Doležal a Ježek. V posledním utkání sezony doma prohráli muži
s BK Česká Lípa 66:75, když po polovině duelu byl stav již 26:44.
Starší žákyně U15 odehrály závěrečné ligové zápasy.
V Litoměřicích podlehly domácímu Slovanu, vítězi ligy A
97:31 (39:16) a v Chomutově třetímu družstvu tabulky BK Levharti
60:42 (24:16). Body v těchto utkáních: Maternová 14, Martinovská
a Špičková po 13, Dědečková 11, Chvojanová a Natabou po 8,
Hrabáková 4, Škvorová 2, nebodovala Chlanová.
Mladší žáci U14 zahájili finále týmů U14 Krajského přeboru
středních Čech porážkami s BC Benešov 53:78 (21:26 8:16,
10:18, 14:18) a BA Sparta Praha 67:80 (16:19, 21:10, 14:26,
16:25). V Poděbradech podlehli 72:65 (18:16, 15:8, 17:18, 22:23)
a 78:63 (23:17, 23:10, 19:12, 13:24).
Mladší minižáci TJ Slovan ukončili nadstavbovou část OP
severních Čech o 4. až 6. místo. V prostředí BK Děčín prohráli
74:38 (26:23), když stačili soupeři a vítězi této nadstavby jen
v prvním poločase. Před utkáním v České Lípě existovala v případě
vítězství možnost postupu na celkové páté místo v tabulce. Domácí se ale hned od začátku ve skóre Slovanu vzdalovali. Hráčům
nelze upřít snahu, ale zbytečné chyby, neúspěšná střelba a také
19 neproměněných šestek bylo příčinou porážky 35:54 (20:31).
Body z obou utkání: Polák a Kodytek po 19, Hudeček 9, P. Pešek 8, Strnad 6, M. Pešek a Burda po 4, Vuong a Ježková po 2.
Ing. Strolený

Áčko varnsdorfského FK
čekalo po třech příjemných
výhrách v řadě další utkání
v Sokolově. Domácí Baník před
duelem držel čtvrté místo tabulky a měl před soupeřem z osmé
příčky náskok tří bodů. Dotažení
se na Sokolov v případě plného
bodového zisku jistě lákalo.
Vyrovnaný zápas ale příliš
šancí nepřinesl. Na straně domácích je dvakrát spálil Zbyněk
Vondráček (hrál za SK Slovan
v ČFL), u hostů Ronald Hikspoors a Pavlo Rudnytskyy. FK
v zápase chyběli zranění Matěj
Kotiš s Alenem Melunovičem.
Na západě Čech se nakonec
urodila čtvrtá bezbranková
remiza Varnsdorfu v sezoně
a získaný bodík pomohl k posunu na sedmou pozici poté, co
Zlín vyšel naprázdno v Mostu
a Opava v Karviné. A ta přijela
v dalším kole soutěže do Kotliny,
Čtvrtý tým tabulky se představil v dobrém světle. Domácí
sice vedli již od první minuty
zásluhou Breiteho, ale hosté
ve 20. srovnali na 1:1 a tak zněl
i výsledek zápasu. FK zůstal na
sedmé pozici a v neděli 29. 4.
hostí doma Zbrojovku Brno.
Ligový dorost si o aprílu dovezl z Trutnova první jarní výhru
po zápase s FMK Úpa v poměru

1:2. Domácí brzy vedli, před poločasem vyrovnal Vinš a gólový
účet uzavřel z PK Hauer v 65.
minutě. V utkání byly k vidění
i tři červené karty. Jednu z nich
spatřil zcela zbytečně Ruszó
brzy po vyrovnávací brance
a druhou v 78. Kučera. Domácí

vedlo i k chvilkovému přerušení
vyrovnaného střetnutí, ve kterém domácí brzdila nepřesnost
a zbrklost. Zápas skončil 0:0.
Trenér Pavel Hradiský ocenil
bojovnost, nasazení a snahu
svých hráčů, ale k zisku plného
počtu bodů jim zatím chybí lep-

po změně stran s hráčem navíc
bez efektu tlačili, zatímco dorost
FK z brejků na osamoceného
brankáře vedení nepojistil (několikrát Vinš s Kučerou, dále
Honců, Hauer). Tým U19 dále
hostil Olympii Hradec Králové,
u které na podzim těžce prohrál
7:0. Proměnlivé počasí doprovázené chumelenicí tentokráte

ší individuální dovednosti. Druhý
tým tabulky, béčko Slavie Praha bylo v minulém kole dalším
soupeřem dorostu. Ten bojoval,
hrál s nasazením, což si trenér
P. Hradiský na klubovém webu
pochvaloval, ale z brejků se
nedokázal prosadit. I proto byl
konečný výsledek 0:2 (0:1).
Text a foto ZdS

Šest bodů z Meteoru bylo blízko
Týmy FAŠV U15 a U14
nastoupily při posledním víkendu března na soupeřových
hřištích proti jasným lídrům
svých ligových soutěží celkům
Slavie Praha. Výběr U15 prohrál
10:0 (6:0), když byl soupeř ve
všech činnostech jasně lepším
týmem a družstvo U14 poté
podlehlo 13:0 (10:0). Zápasy
s Duklou Praha mají obě družstva přeloženy na květen.
Výběry FAŠV U14 a U13 měly
snadnější úlohu, i když hrály

také venku. Z Meteoru Praha
přijel tým U13 sice s porážkou
8:6 (4:0, 2:1, 1:2, 1:3), ale
rozhodl o ní jeden nepovedený
zápas. Branky T. Štummer 3,
M. Svoboda, Lisý a Zabilka.
Celek U12 uspěl jasně 5:11
(0:4, 2:4, 0:1, 3:2) a po podzimní
výhře o 18 gólů se bodový zisk
dal opět očekávat. Branky dali
Mládek 4, Svačina 2, Křivohlavý, Rosche, Tejnar, Štěpánek
a Krpata.
Proti Teplicím si tým U13
připsal pouze dílčí, ale velmi

pozitivní úspěch v jednom
ze čtyř minizápasů. Jinak byl
mezi soupeři znatelný rozdíl,
U 13 - Teplice 4:29 (1:13, 0:9,
0:5, 3:2). Branky dali Kramer, Kudrna, Tomáš Štummer a Polák.
Družstvo U12 bylo proti vrstevníkům stejného klubu ve dvou duelech velice zdatným soupeřem,
ale další dva rozhodly o jeho prohře. U 12 - Teplice 5:15 (3:2, 2:2,
0:3, 0:8). Góly vstřelili Krpata 2,
Štěpánek, Hoffman a Šindelář.
S dalšími výsledky FAŠV seznámíme příště.
ZdS

Zlepšení časů na půlmaratónu
Pražský půlmaratón, oficiálně
Hervis Prague Half Marathon
2012, přilákal opět řadu skvělých běžců, ale i osobností jiných
sportovních zaměření či profesí,
jako například fotbalového internacionála Pavla Nedvěda, jak
jsme mohli sledovat v TV.
V konečném pořadí dominovali na nejpřednějších místech
těžko překonatelní afričtí běž-

ci. Zvítězil etiopský A. Tsegay
(20 let) v nejlepším letošním
čase a pátém výkonu historie
58:47 minuty poté, co si zlepšil
i svůj „osobák“ o více jak dvě
minuty. Atak nejhodnotnějšího
světového výkonu 58:23 min.
Z. Tadeseho z Eritrey mu zhatilo
větrné počasí.
Nejlepší z českých maratonců, kroměřížský Jan Kreisinger

doběhl jako 15. za 1:05:42 hod.
Závod opět absolvoval varnsdorfský Petr Pinďák, který celkově skončil na 35. místě časem
1:14:00 hod. (na 5 km byl 40.).
Ve své kategorii pak skončil
27. a z českých běžců si zajistil
solidní 7. místo. Navíc si oproti
loňskému ročníku vylepšil čas
o více jak minutu. Přejme mu
další zlepšení.
ZdS
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