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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

O ÚŘADECH PRÁCE I O KOVÁŘSKÉ
Cyklus diskuzí se starostou
města Martinem Loukou byl
obnoven besedou v divadle
17. května. Jejím tématem byla
spolupráce města s Úřadem
práce. Hlavními hosty byly ředitelky varnsdorfského a rum-

burského pracoviště Eva Dvořáková a Mgr. Dagmar Peterková.
Debata se týkala nezaměstnanosti, vyplácení sociálních
dávek a kontrolních mechanismů proti jejich zneužívání, veřejně prospěšných prací a veřejné
služby. Zazněl zdrcující údaj
o 77 nezaměstnaných na jedno
volné pracovní místo. Zajímavé
je, že nový informační systém
úřadů práce neumožňuje zjistit
aktuální míru nezaměstnanosti
v jednotlivých obcích, pouze
souhrn za větší územní celky.
Jiná nepříjemnost: pracovnice,
které na pobočkách vyřizují
podporu v nezaměstnanosti,
nemají kontrolu nad tím, kdy
jsou peníze žadatelům zasílány. Agenda zprostředkování
práce má přecházet na agentury
a z úřadů práce se tím pádem
vlastně stanou jen úřady pro
vyplácení podpor.
Jiří Krampol
zavítá
do Varnsdorfu

Kulturní přehledy

Z publika padlo hodně
kritických připomínek ke zneužívání dávek. Jenže ÚP se
v prvních měsících roku potýkal
s nefunkčností nového systému
a na kontroly se nedostávalo
času a sil. Od dubna už se úřed-

níkům přece jen trochu uvolnily
ruce, výsledky provedených kontrol ale zatím k dispozici nebyly.
Od publika padlo několik rad, jak
si na „zneužívače“ posvítit (herny,
sběrny, vlastnictví aut, doprava
taxislužbou atd.).
Debata se často stáčela k tématu „nepřizpůsobiví občané
a my“, k situaci na Kovářské ulici
a na ubytovnách, k bezpečnosti
lidí, zkrátka k oněm průšvihům,
které nedávno vyústily v demonstrace a kvůli kterým Šluknovsko bude opět písemně apelovat
na premiéra Nečase. Některé
z nich komentuje příspěvek
P. Heinricha na str. 3.
Průběh besedy natáčel štáb
České televize v rámci projektu
Reportéři. Termín odvysílání
není ještě stanoven.
hamt, foto IŠ

Hrádek ožil srazem turistů
Od roku 2003, kdy byla slavnostně znovuotevřena vyhlídková věž
na Hrádku, si každoročně v polovině května připomínáme výročí původního otevření této zajímavé vyhlídky. Ta byla otevřena 15. května
roku 1904, po neuvěřitelném 1 roce a 4 dnech stavby. Od roku 2010
se organizace oslav výročí otevření Hrádku ujali společně s městem
opět turisté, neboť právě klub turistů stál u zrodu této stavby.

www.varnsdorf.cz

HISTORICKY NEJLEPŠÍ
UMÍSTĚNÍ VARNSDORFU

Fotbalové áčko ve své druhé druholigové sezoně dosáhlo na umístění, o kterém se před jejím zahájením anebo v
zimní přestávce nikomu ani nezdálo. Skvělá jarní jízda s jen
dvěma porážkami jej dostala rychle ze spodních vod tabulky a tým vedený trenérem Zdeňkem Frťalou byl s pevnou
obranou tvrdým oříškem pro všechny soupeře (6 dulelů
s čistým kontem, dalších 7 s úhrnem osmi inkasovaných
gólů a „výbuch“ se konal jen v Opavě). V tabulce se tím
FK posunul na konečné sedmé místo!
Na několik otázek k současnosti i budoucnosti varnsdorfského fotbalu po nečekaně vydařené sezoně odpověděli starosta města Martin Louka, předseda představensta
TOS Varnsdorf, a.s., Ing. Jan Rýdl st. a předseda představenstva FK Varnsdorf, a.s., Vlastimil Gabriel. Starosta
města Martin Louka reagoval na následující dotazy.
Co pro Vás jako představitele města znamená kopaná
ve Varnsdorfu?
„Kopaná je jedním ze sportů, kterým se se zápalem věnují místní děti, dorost i dospělí. Štáb lidí, kteří kolem zdejšího fotbalu pracují, dobrým způsobem zviditelnil a zvýšil
zájem jak o přímou účast a hru, tak i zájem divácký. Domácí fotbalová utkání probíhají v hezkém prostředí varnsdorfského stadionu a přivádějí na tribunu a do ochozů
i více jak tisíc návštěvníků na jeden zápas.
Pokračování na str. 12

INZERCE

Letošní, v pořadí již 108. výročí otevření, proběhlo v sobotu
19. května a ujali se ho opět členové Klubu českých turistů Varnsdorf a Krásná Lípa společně s dobrovolnými hasiči z Varnsdorfu,
Pokračování na str. 4

CVIČNÝ ÚNIK CHLÓRU V BAZÉNU
MĚSTO VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
SBDO PRŮKOPNÍK SLAVÍ PADESÁTKU
DEN MAS ŠLUKNOVSKO VE VARNSDORFU

ČR vlastní
nejlepší
fotbalový tým
starostů
v Evropě
Čtěte na str. 11
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Muž v bezvědomí

Na základě spolupráce s rychlou záchrannou službou byla
vyslána hlídka MP do jednoho z panelových domů našeho města, kde se měl nacházet muž v bezvědomí. Při příjezdu hlídky na
místo bylo zjištěno, že muž spadl z deseti schodů a má tržnou
ránu na hlavě, ze které krvácí. Hlídka MP muže ošetřila a do
příjezdu RZS udržovala jeho základní životní funkce. Poté byl
muž naložen do sanitky a převezen do nemocnice.

• Zaklíněný srnec

Na základě žádosti Policie ČR byla vyslána hlídka MP na
ulici Mladoboleslavská, kde byl dle oznámení v plotě zaklíněný srnec. Hlídka na místě zjistila, že srnce nelze z plotu
vyprostit, a proto byla vyrozuměna hlídka hasičů. Ta pomocí
hydrauliky rozepřela plot a po uspání zvěrolékařem byl srnec
z plotu vyproštěn a zraněný předán členu mysliveckého
sdružení.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Musí z kola ven

Institut vykázání využili ve Varnsdorfu policisté z místního obvodního oddělení. Na deset dní poslali mimo domov
devětatřicetiletého muže, který fyzicky napadl manželku
a dceru, se kterými žije ve společné domácnosti. Navíc vyšlo
najevo, že toto jeho počínání se má v poslední době stupňovat.
Pár dní má teď na to, aby popřemýšlel, není-li lépe vycházet
s rodinou po dobrém.

• I ve varnsdorfském fasciklu mají krádež bicyklu

Děčínské obvodní oddělení nebylo jediné, kde ve zkráceném
přípravném řízení nadělovalo podezření z krádeže za odcizení
jízdního kola. Z varnsdorfské služebny si jej odnesl šestadvacetiletý mladý muž. Dopravní prostředek na nožní pohon měl
odcizit v uplynulých několika dnech před jedním místním domem. Škoda byla asi čtyři a půl tisíce korun, ale s přestupkem
z toho podezřelý nevyvázne. Stejně jako v případě děčínského
„kolegy“ se i v jeho případě jedná o recidivu.

• Auto měl raději nechat na pokoji

Hrozbu až dvouletého pobytu v šatlavě si z obvodního oddělení ve Varnsdorfu odnesl třiatřicetiletý muž. O víkendu si totiž
z parkoviště u jednoho místního obydlí „vypůjčil“ automobil,
se kterým odjel neznámo kam. Vozidlo se podařilo policistům
vypátrat hned v pondělí, podezřelého týž den o něco později.
Ze služebny odešel s podezřením z přečinu neoprávněného
užívání cizí věci.

• To si odnesli

Horský bicykl, rozkládací rudlík, aku šroubovák, vrtačku, pilu
a rozbrušovačku si kdosi odnesl z místnosti sloužící jako
„kolárna“ v jednom varnsdorfském domě. Po pachateli
zůstala jen rozlomená fabka a škoda přibližně za deset
tisíc korun. Na policisty z místního obvodního oddělení
si ale kdejaký lapka nepřijde. Za pár dní vypátrali dvojici,
která by měla mít v nekalé akci prsty. Třicetiletá žena a její
o šest let starší kamarád vyslechli podezření z krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody. Za to jim hrozí až tříletý pobyt
v nápravném zařízení.
• Vyhrožoval nebezpečně
Svérázným leč nezákonným způsobem řešil na ulici ve Varnsdorfu osobní spor se svým spoluobčanem dvaačtyřicetiletý
muž. Fyzicky jej napadl a poškozený upadl na zem. Dále mu
měl opakovně vyhrožovat usmrcením, přičemž mu měl ke krku
přiložit plynovou pistoli. Též mu měl sebrat svazek klíčů od
bytu. Napadený musel být po útoku ošetřen lékařem, zatímco
agresora vyšetřovali kriminalisté. Za své neuvážené chování si
odnesl obvinění z trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování, za které může navštívit vězení na dobu až tří let.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín
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Cvičný únik chlóru z městského bazénu
Středeční dopoledne 16. května město rozezněly sirény, které
zvěstovaly nepříjemnou událost.
Obyvatelé sídliště pak sledovali akci, kdy se jednotky hasičů
a policistů sjížděly k městskému
bazénu, kde byl hlášen únik nebezpečné látky.
Naštěstí se jednalo jen o cvičení, které bylo přichystáno pro
profesionální hasiče, policisty
i záchranáře.
Jak uvedl server hasiči.cz,
úkolem byl průzkum ve speciálních oblecích, záchrana ležící
osoby. Hasiči dále pokračovali
ve skrápění okolních prostorů.
V budově našli také tlakovou
lahev, kterou z bazénu vynesli
a ochladili v nedaleké, vodou
naplněné popelnici. Z bazénu
byl v závěru cvičení vyveden
i plavčík, který se už jako jediný
v budově nacházel - dle jeho slov
„hlídal technologie“. Ani jemu se
nutná dekontaminace, stejně
jako zasahujícím hasičům, nevyhnula.
rm, foto miw

Přijímání
dětí do MŠ
Na hypotetickou otázku
„proč?“ některých rodičů, kteří
zaznamenali v den zápisu dětí
do mateřské školy na T. G. Masaryka jedno z kritérií pro přijímání - přednostní přijetí dětí
zaměstnanců Městského úřadu Varnsdorf, sděluji následující: Dnem 1. ledna 2012 nabyl
účinnosti zákon č. 472/2011
Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Paragraf 34 odst. 8) tohoto
zákona umožňuje zřizovatelům
mateřských škol určit jednu MŠ
ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele. Město Varnsdorf
jako zřizovatel osmi MŠ využilo
svého zákonného práva a určilo
MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka
2180 jako školu pro děti zaměstnanců městského úřadu.
Dle sdělení ředitelky MŠ paní
L. Hrabalové bylo na základě
výše zmíněného kritéria přijato
pro nový školní rok 2012/2013
jedno dítě.
Mgr. L. Ondráčková,
vedoucí OŠKT

STRUČNĚ Z RADNICE
14. 5. - jednání s obyvateli ubytovny, kteří se potýkají se sníženým
příjmem na bydlení vypláceným Úřadem práce
- jednání s p. Dyrlichem o pokračování projektu s partnery
z Lužice
10. 5. - jednání s auditory o výsledku závěrečného účtu města
- jednání vedení města s dodavatelskou firmou o reklamaci dlažby plaveckého bazénu; dohodnut postup na
odstranění závad.
15. 5. - návštěva ÚP - příprava na diskuzi se starostou
- setkání s organizátory Tour de Feminin - příprava akce
19. 5. - Oslavy „zrození“ Wernara na Hrádku
rm

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Vyhlásit výběrové řízení na akci
celoplošné opravy komunikací technologií lehké penetrace
ul. Dvorská, ul. Sedlářská, ul. Nemocniční, ul. Ptáčnická,
ul. Cyklistická, ul. Reslova, ul. Bratislavská, ul. Myslivecká,
ul. Tovární a technologií ABS koberců ul. Legií u č. p. 2568,
ul. Zámečnická, ul. Lužická, ul. Kamenná, ul. Prostějovská,
ul. Školní a ul. Husova spodní úsek. • Vyhlásit výběrové
řízení na akci celoplošné opravy chodníků technologií
zámkové dlažby v ul. Legií křižovatka a chodník k Albertu,
ul. Národní u náměstí, ul. Pražská, ul. Poštovní, ul. Otáhalova
a ul. Poštovní po ul. Generála Svobody. • Souhlasit s provedením vyklizení areálu bývalých kasáren Technickými službami
města Varnsdorf, s. r. o., s nabídkovou cenou 138.336 Kč.
• Nesouhlasit s žádostí ředitele biskupského Gymnázia Varnsdorf ThMgr. J. Čunáta o schválení nájemní smlouvy ze dne
3. 5. 2012. • Odvolat Romanu Macovou z pracovního místa vedoucí redaktorky Hlasu severu ke dni ukončení pracovního poměru a jmenovat vedoucím redaktorem časopisu Hlas severu
Martina Havlíčka. • Jmenovat Jitku Málkovu na pracovní místo
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf,
Poštovní 1428 s účinností od 1. 8. 2012. • Jmenovat paní Vlastu
Tarnóczyovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617 s účinností od
1. 8. 2012. • Jmenovat paní Bc. Pavlínu Novákovou na pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 s účinností od 1. 8.2012. • Jmenovat
Bc. Veroniku Strolenou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
s účinností od 1. 8. 2012. • Jmenovat Štefanii Plešingerovou,
DiS na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757 s účinností od 1. 8. 2012.
• Nepřijmout doporučení konkurzní komise jmenovat na pracovní
místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812 paní Hanu Frolovou. • Jmenovat Bc. Lenku
Holanovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260 s účinností od 1. 9. 2012.
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MyšLenka aneb sloupek starosty Ve městě nefunguje prostupné bydlení
O nezaměstnanosti
Znovuobnovený cyklus „Večer starosty“, v němž hosté přicházejí
odpovídat na dotazy přítomných návštěvníků, se zabýval záležitostmi, které řeší Úřad práce. Za plných devadesát minut vysvětlování
a objasňování tentokrát patří poděkování Mgr. Dagmaře Peterkové,
ředitelce rumburského pracoviště, a Evě Dvořákové z varnsdorfské
pobočky.
V jedné části diskuze došlo také na hodnocení příčin vysoké
nezaměstnanosti v našem regionu. S nepříliš podrobným vysvětlováním jsem uvedl tři obecně udávané příčiny:
1. nedostatečná vzdělanost, 2. nevyhovující stav možností
dopravy, 3. bezpečnostní situace.
Protože toto téma považuji za nosné, ještě jednou se k němu
krátce vracím. Se svolením autora cituji z dopisu člena pracovní
skupiny doprava Německo-české průmyslové a obchodní komory
ing. Jiřího Astera. Dopis je určen předsedovi Hospodářské a sociální
rady Ústeckého kraje, europoslanci JUDr. Richardu Falbrovi.
„V rámci různých jednání (…..) se neustále setkávám s tvrdou
kritikou dvou faktorů ovlivňujících podmínky podnikání v České
republice:
Úroveň vzdělání pracovních sil v České republice, kdy řada investorů
není schopna najít na trhu práce kvalifikované pracovní síly, zejména
v oblasti technických profesí. Kritizována je skutečnost, že v Česku
se rozpadl duální systém vzdělávání v oblasti učňovského školství, na
který jsou německé, ale i rakouské a švýcarské firmy zvyklé.
Dále je kritizována i klesající úroveň znalostí středoškoláků
a vysokoškoláků v důsledku inflace vzdělávacího systému platbami per capita, kdy školy nejsou ochotny zbavovat se neschopných
studentů na úkor poklesu kvality vzdělání, protože by tím utrpěly
ekonomickou újmu.
V poslední době sílí kritika nedostatečné úrovně dopravní infrastruktury, zejména silniční, a absence veřejných logistických center.
Z toho plynoucí špatná logistická obsluha podnikatelských subjektů
snižuje konkurenceschopnost zde usídlených firem.“
Třetí bod, třetí důvod malého zájmu o náš region, jsem si dovolil
přidat z osobní zkušenosti. Bezpečnostní situace a rizika z toho
plynoucí jsou samozřejmě faktorem, který též zásadně ovlivňuje
zájem o náš region a oblasti podobně postižené. Vyrovnat se
s nastíněnými problémy znamená nejen nabídku pro investory, ale
především nabídku pro lidi, kteří pracovat chtějí…
Martin Louka

NIČENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY
Z osobního rozhovoru s ředitelkou MŠ Nezvalova Mgr. D. Koreckou vyplývá, že v současné době je situace ohledně vnikání
do školní zahrady a její devastace lepší. Vzhledem ke každodennímu provozu MŠ do odpoledních hodin si nedovolí skupinky dětí
a mládežníků na zahradu chodit (či přelézat plot), o víkendech
je prostor hlídán pověřenou osobou, která případné zájemce
o nezákonné vniknutí na cizí pozemek upozorňuje na následky s tím
spojené (po přivolání PČR nebo městské policie). Pracovnice MŠ
občas uklízí ze zahrady nepořádek (PET lahve, papírky, pytlíky…),
p. Heinrichem zmiňované předměty nebezpečného charakteru
(stříkačka a nůž) byly nalezeny na zahradě v loňském roce v době
prázdnin. S nadcházejícími letními prázdninami se zvyšuje obava
paní ředitelky z nedovoleného vnikání na pozemek školy a jejího
ničení, proto bude v době prázdnin ještě zvýšena ostraha objektu
školy a přilehlé zahrady ze strany policistů.
Závěrem bych chtěla apelovat na samotné malé i větší obyvatele
lokality za Velveta klubem, kteří se pohybují v okolních prostorách
školní zahrady MŠ Nezvalova, aby se chovali a vyjadřovali slušně,
nepokřikovali hrubě a sprostě na děti a učitelky, neboť tím si respekt
a toleranci nezískáte, ba naopak, budete stále více a více v neoblibě
u majoritní většiny obyvatel města.
Mgr. L. Ondráčková, vedoucí OŠKT

A budoucnost?

17. 5. 2012 - Večer starosty,
malý sál v divadle
A. Na můj dotaz, zda město
uvažuje o odkoupení bytů či
domků v lokalitě Kovářská,
pokud se do budoucna situace
bude zhoršovat, bylo p. Dubským odpovězeno, že se tak
již děje - o jednom odkoupení
bytu se již bude v blízké době
jednat na zastupitelstvu města.
Za jakých podmínek to bude
atd. jsme se v diskuzi bohužel
nedostali.
B. Na můj dotaz, zda město
připravuje krizový plán pro
speciální školku na Kovářské
(Nezvalově – pozn. red.), která
přímo sousedí s problémovými
paneláky, mi bylo odpovězeno:
„…Městská policie díky posílení
početního stavu provádí denně
pět kontrol, včetně noci…“
To je krizový plán pro školku,
kde musí vykonávat spoustu
činností, než vůbec pustí ven
děti, kde jsou některé i těžce tělesně postižené? A jaké činnosti
a čemu vůbec již rok a půl čelí
personál školky? Minimálně
hodinu před odchodem na pozemek musí zkontrolovat, zda
nenaleznou injekční stříkačky,
ostré předměty včetně nožů,
psí a lidské výkaly, odpadky
a nepořádek. Neustále řeší
poničený plot, poničené ovocné
stromky, vykazují z pozemku cizí
děti a čelí vulgaritám jak ze stran
dětí, tak i dospělých z okolních
paneláků. Postačí tedy pouze
posílené hlídky MP, když se stav
na Kovářské bude zhoršovat?
A on se zhoršuje!
C. Na mé dotazy, proč ve
Varnsdorfu ještě pořád nefunguje model prostupného
bydlení, když v jiných městech
funguje úspěšně, proč se jako
hlavní problém pořád ukazuje
neúměrně dlouhá doba, po níž
lidé zůstávají na předražených
městských ubytovnách, které
měly původně sloužit pouze
ke krátkodobému nouzovému
bydlení, a proč vůbec neexistuje bytová politika města, mi bylo
zodpovězeno toto: „…za prvé
u nás funguje noclehárna, za
druhé holobyty a za třetí bydlení na Lounské ulici a prostupné
bydlení bohužel není…“. Takže
možná v budoucnu?
D. Dále jsem se ptal, zda
vedení ví o lidech, kteří bydlí
ve sklepní kóji na ul. Pražská
v problémovém paneláku, který

je dnes již zcela zbaven starousedlíků. Ve sklepě jsou běžně
televize, gauč a záclonky. Bylo
mi oznámeno, že o stavu se
nic neví. Požádal jsem vedení,
zda se mohou ze strany úřadů
provést nějaké kontroly. Odpověď p. Dubského: „...jak chcete
provést kontrolu u soukromého
sklepa, jak by se líbilo vám,

pokud by někdo kontroloval váš
sklep...?“ Na moji připomínku,
že podávám podnět a něco
snad víme o existenci předpisů
požárních, hygienických a stavebních, přislíbilo vedení, že se
pokusí o nápravu věci.
P. S. Také vám to připomíná
boj s větrnými mlýny?
Petr Heinrich

BYLA JSEM OSOČENA!
Vážení spoluobčané,
dne 26. dubna 2012 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva
města Varnsdorfu a paní Pisarčíková, bydlící v bytě zvláštního
určení (bývalý dům s pečovatelskou službou), zde přednesla
příspěvek k mé osobě. Nedá mi to a jako vedoucí pečovatelské
služby na toto musím reagovat. Byla jsem jmenovanou paní nařčena
z osočování obyvatel těchto bytů, že pokud neodebírají pečovatelské služby (paní Pisarčíková uvedla konkrétně obědy), nemají
v bytech zvláštního určení bydlet. Dále mi údajně doporučila, abych
změnila zaměstnání a šla dělat buď na zahrádku nebo ke kravám,
když se neumím chovat ke starým a nemocným lidem a své práci
nerozumím. Dále mi doporučila absolvovat kurz jednání se seniory. Představitele města upozornila, že by si mne měli pozvat na
„kobereček“ a vše mi patřičně vysvětlit. Byty zvláštního určení jsou
přidělovány Radou města Varnsdorf na základě doporučení Sociální
komise - doplňkové péče, která má 7 členů z řad veřejnosti. Žadatelé, kteří jsou doporučeni k ubytování v bytech zvláštního určení,
jsou navštíveni sociální pracovnicí města a vedoucí pečovatelské
služby. V rozhovorech se sociální pracovnicí většinou uvádějí, že už
nezvládají starost o svou osobu a domácnost, a tudíž jejich hlavním
cílem je využití pečovatelské služby, kterou Varnsdorf poskytuje.
Jejich ošetřující lékař jim umístění v bytech doporučí. Ve většině
případů se stane toto - jakmile získá žadatel byt zvláštního určení,
pečovatelská služba ho již nezajímá a najednou zvládá všechno
sám. Právě od těchto bydlících slýcháme na naši stranu připomínky,
že naše služby jsou drahé a pečovatelky spolu se mnou jsou netolerantní ke klientovi. Klientovi je cena našich služeb známá ještě
dříve, než se klientem stane, protože nejprve probíhá jednání se
zájemcem o službu. Pečovatelská služba je klientovi poskytována
na základě písemné smlouvy, ve které je výše úhrad za poskytované
pečovatelské služby uvedena (v našem případě se jedná o 60 Kč
za hodinu a 35 Kč za 1 kg vypraného prádla. Jiné pečovatelské
služby v okolí poskytují služby za vyšší cenu. Dovolím si tvrdit, že
naše služba je nejlevnější v celé republice. Naše město se ke svým
seniorům chová slušně.
Řekla jsem a nadále trvám na svých slovech, že osoba, která
nepotřebuje podporu a pomoc pečovatelské služby, by neměla být
umístěna v bytě zvláštního určení (paní Pisarčíková pečov. službu
nepotřebuje). Jsem poskytovateli pečovatelské služby odpovědna
za výkony pečovatelské služby, a pokud bych souhlasila s ubytováním osob, které službu nepotřebují, mohla by se služba zrušit,
pečovatelky by neměly co na práci a město by nemuselo službu
dotovat ze svého rozpočtu. Co by se potom však stalo s ostatními
seniory, kteří žijí osamoceni bez pomoci a službu potřebují, aby
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číková, která nemá odvahu promluvit si se mnou z očí do očí, ale má
místo!
zato odvahu pomluvit mne před zastupiteli a občany města.
Jana Šolcová, vedoucí Pečovatelské služby Varnsdorf
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Módní přehlídka završila
dvouletý mezinárodní projekt
Módní přehlídkou vytvořených prací a závěrečným
setkáním partnerských škol ze
sedmi zemí EU byla završena
společná práce v projektu
Comenius partnerství škol
s názvem „Vzory v pohybu“.
Žákyně Střediska oborů služeb
a cestovního ruchu, VOŠ a SŠ,
Varnsdorf za českou stranu
prezentovaly belgické vzory, za
které sklidily úspěch u mezinárodního publika.
Projekt Vzory v pohybu,
který je realizovaný od září
2010, je zaměřený na podporu
atraktivity vzdělávání v oblasti
textilu, společně s použitím
kulturních hodnot a moderních
technologií. Závěrečné společné setkání učitelů, ředitelů
a žáků ze všech zúčastněných
škol z Belgie, Turecka, Polska,
Finska, Litvy, Lotyšska a České
republiky se konalo ve dnech
9. 5.-13. 5. 2012 ve městě Waregem v Belgii.
Hlavním tématem tohoto
setkání byla nelehká příprava
módní přehlídky, ale především
její samotné vyvrcholení. Pro
tuto významnou událost byla
vytvořena expozice, kde každý partner projektu představil
svou zemi, školu, činnost celého týmu a výsledky, kterých
bylo dosaženo za poslední dva
roky. Po návštěvě expozice pak
diváci zhlédli módní přehlídku
moderovanou ve vlámském
a anglickém jazyce.
Jako první se představil tým
z Lotyšska, jehož modely obsahovaly znaky Belgie. Následovaly polské výtvory s našimi
národními vzory, mezi kterými
byly například svatováclavská
orlice, lev, vyšívané ornamen-

ty z lidových krojů a symboly
z velikonočních kraslic. Dále
představily své modely Turecko - polské symboly, Finsko turecké symboly, Litva - finské
symboly. Poslední přišel na
řadu český tým s belgickými
vzory. Varnsdorfské dívky
prezentovaly troje koktejlové
šaty a jeden kostým v barvách
belgických pralinek, jedny
černé večerní šaty se stříbrným motivem belgického lva
a druhé šaty v barvách belgické vlajky s motivem dostihového koně. Naše zástupkyně byly
oceněny bouřlivým potleskem
za svoji bezprostřednost,
uvolněnost a energii, se kterou
zapůsobily na široké publikum.
„Nekonečné hodiny strávené nad přípravami se vyplatily.
Žákyně školy si odvezly nejen
hřejivý pocit z dobře odvedené
práce, ale i spoustu nových zážitků“, uvedl Jaroslav Dvořák,
organizátor akce za Českou
republiku. Mezinárodní projekt
tak zcela určitě splnil očekávání
o oživení textilního oboru nejen
v očích mladých lidí.
Text a foto Jaroslav Dvořák

Hrádek ožil srazem turistů
Dokončení ze strany 1
kteří již řadu let zajišťují technické zabezpečení. Prosluněný den
přilákal více jak 150 českých a německých turistů a návštěvníků,
kteří využili počasí a po srazu v pivovaru Kocour dorazili na Hrádek. Tam je již očekával starosta města Martin Louka a překvapení
letošních oslav, návštěva patrona města Varnsdorfu poustevníka
Wernara, kterého doprovázel vojenský vysloužilec Jan. O dobrou
náladu se kromě reprodukované hudby od 12 hodin postaral Big
Band Pavla Zelenky, dobré občerstvení a řada doplňkových akcí
v podobě výstavy šatových modelů, okenních vitráží, zábavy pro
rodiče s dětmi a další. Příští rok se oslavy Hrádku pravděpodobně spojí se společnými oslavami města a hasičů (150 let), a tak
můžeme očekávat program ještě zajímavější.
JS
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První dvě restaurace
ve Varnsdorfu se zapojily

Už od roku 2010 se mohou veškeré gastronomické podniky
a cukrárny ve městech a obcích, kde společnost Veolia Voda
provozuje vodovody a kanalizace, zapojit do projektu Kohoutkova.cz. Po vzoru Dánska, které dává stop PET lahvím (zatímco v
ČR spotřeba PET stoupá a čepuje se do nich již i pivo), nabízí
společnost Veolia všem gastronomickým podnikům, které budou
svým hostům servírovat vodu z kohoutku, ať na vyžádání či automaticky, skleněné karafy na vodu z kohoutku zdarma. V nabídce
jsou dva typy karaf. Jedna je z dílny designéra Daniela Piršče
a druhá je od designéra Jiřího Pelcla. Podnikům, které se zapojí
do projektu, provedou vodárenské společnosti skupiny Veolia Voda
zdarma rozbor vody a vystaví jim osvědčení o kvalitě vody, zda
voda splňuje limity vyhlášky č. 252/2004 Sb. Poté jim budou distribuovány karafy a samolepky, které gastronomické podniky umístí
na viditelné místo. V našem městě a okolí se do tohoto chvályhodného projektu již zapojily dva restaurační provozy - Cukrárna
Sluníčko a hotel Atrium - a stejný počet v Rumburku. Více informací
najdete na http://www.kohoutkova.cz/pro-restaurace/.
JS

SBDO Průkopník slaví padesátku
V 50. letech se ukázalo, že
výstavba bytů pokulhává za
skutečnými potřebami. Jednou
z možností, jak nedostatek bytů
řešit, bylo oprášení myšlenky
bytového družstevnictví, která
fungovala už v meziválečném
Československu, ba i dříve.
V roce 1959 byl vydán zákon

vali Miroslav Novák, Jan Mareš,
Werner Bartel a od roku 2000
opět Jan Mareš.
Průkopník se v následujících
desetiletích rozrůstal: výstavbou, slučováním s dalšími bytovými družstvy ve Varnsdorfu
i v regionu a posléze i privatizací bytového fondu dosáhl

Hrubá stavba členské samosprávy 2, Varnsdorf, Legií 2543-2544.
č. 27/1959 Sb. o družstevní
bytové výstavbě, který umožňoval vznik stavebních bytových
družstev.
Zanedlouho se tato myšlenka
ujala v praxi i ve Varnsdorfu.
Stalo se tak právě před padesáti
lety. Ke dni 31. května 1962 bylo
do podnikového rejstříku zapsáno Stavební bytové družstvo
Varnsdorf. Předcházela tomu
ustavující schůze 28. 12. 1961
a souhlas Rady ONV z března
1962. O dva roky později došlo
k přejmenování na Stavební bytové družstvo občanů Průkopník.
První družstevní výstavbou
byly domy čp. 2597-2600 na
ul. 5. května a čp. 2543-2544
na tehdejší „Koněvce“, dnešní
ul. Legií. Prvním předsedou
družstva byl Ladislav Martinec
(do r. 1975), po něm následo-

současného počtu 3 234 bytů
a 81 samospráv. Dnes působí
ve Varnsdorfu, Rumburku, Jiříkově, Šluknově, Velkém Šenově, Vilémově, Dolní Poustevně,
Chřibské a Krásné Lípě.

Před rokem 1989 bytové
družstevnictví stálo především
na dobrovolné práci funkcionářů, na lidech ochotných
svépomocí se postarat o slušné
bydlení. Po roce 1990 nastala
etapa poznamenaná převody
bytů do osobního vlastnictví
a důrazem na ekonomický
rozvoj družstevního bydlení.
V mimořádném zpravodaji, který družstvo vydalo ke svému
jubileu, předseda Jan Mareš
charakterizuje současnou
činnost družstva takto: „Stávající ekonomické nájemné
(v minulosti vyšší než regulované nájemné, ale nyní nižší
než deregulované) umožňuje
družstvu realizovat všechny záměry dané stářím domů. Jsou to
rekonstrukce domů zateplením,
výměny oken, rekonstrukce výtahů, rozvodů, měření spotřeby
energií apod. Podstata bytového
družstevnictví se pomalu vytrácí
a začíná být zvolna nahrazována profesionální správou domů
a bytů vlastních, ale i fyzických
a právnických subjektů.“
hamt,
foto archiv SBDO Průkopník

Z výstavby členské samosprávy 1, Varnsdorf, ul. 5. května
2597-2600.
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Děti předvedly své nadání Lužice na

vlastní oči

V úterý 22. května naplnili Městské divadlo ve Varnsdorfu
rodiče a nejrůznější příbuzní - konala se tu totiž školní akademie
ZŠ náměstí. Ještě před samotným programem žákovských vystoupení byl zahájen prodej nejrůznějších výrobků, který pokračoval
i po jeho ukončení. Během necelé půldruhé hodiny se uskutečnila
čísla hudební, taneční, divadelní, recitační, radostná a veselá - vždyť
za chvíli už budou prázdniny...
Text a foto IŠ

MŠ NA KOPEČKU NAVŠTÍVILI
„ČARODĚJNIČTÍ UČNI“
Stalo se tradicí, že v naší mateřské škole pořádáme v dubnu
čarodějnický rej. Nebylo tomu jinak ani v pátek 27. dubna, kdy se
nám slétli „čarodějničtí učni“ (žáci VOŠ a SS středisko technických
a uměleckých oborů) pod vedením Martiny Růžičkové a Moniky
Sivčové, kteří si pro naše děti připravili zábavné dopoledne plné
soutěží. Samozřejmě nesměl chybět ani tradiční průvod městem
a v maskách. Po návratu do školky už na nás čekalo na zahradě milé
překvapení. Pro každé dítko byl připraven čarodějnický výuční list,
sladká odměna a milé dárečky. Tento den jsme si náramně užili.
Učitelky a děti z MŠ Na Kopečku

DEN MAS ŠLUKNOVSKO
Milí přátelé,
při příležitosti zahájení provozu Místní akční skupiny Šluknovsko
v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Vás co nejsrdečněji zvu na
„Den MAS Šluknovsko“.
Zvolili jsme pro tuto příležitost sobotu 9. června, neboť nádvoří
Klubu Střelnice se v tento den stane dějištěm galaprogramu
VI. mezinárodního folklórního festivalu Tolštejnského panství, jehož
pořadatelem je folklórní soubor Lužičan z Krásné Lípy a naše Místní
akční skupina za podpory Ústeckého kraje, Svazku obcí Tolštejn,
města Krásné Lípy a Varnsdorfu.
Již od rána zde budete moci navštívit Staročeský jarmark
s ukázkami tradičních řemesel, Jahodobraní s nabídkou jahodových
pochoutek a také speciálního jahodového piva z varnsdorfského
pivovaru Kocour. Ve 13.30 hod. vyjde krojovaný průvod od varnsdorfské polikliniky ulicí Legií přes náměstí E. Beneše a dále Melantrichovou ulicí až do areálu Střelnice. Zde se od 14.30 hod. uskuteční hlavní pořad festivalu „Galaprogram VI. MFF TP ke dni MAS“,
věnovaný zahájení provozu Klubu Střelnice Místní akční skupinou
Šluknovsko. Záštitu nad festivalem převzala hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a senátor Parlamentu ČR Jaroslav Sykáček.
Patronem festivalu je Radim Uzel.
V průběhu festivalu vystoupí soubor Trenčan ze slovenského
Trenčína, skupina Lužických Srbů z německého Budyšína, Soláň
z Valašska, CM Jagar z Havířova, Jizera z Liberce, Mateník z Prahy, Baldrián z Pardubic, Křiničánek, Dykyta a pořadatelský Lužičan
z Krásné Lípy.
Věřím, že Vás naše pozvání zaujalo a najdete si ve svém nabitém
programu chvilku na návštěvu nového působiště Místní akční skupiny
Šluknovsko a atraktivní mezinárodní přehlídky folklorních souborů.
Na setkání s Vámi se těší
Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko.

Tříletý projekt varnsdorfské
knihovny, který má přispět ke
vzájemnému česko-lužickosrbskému poznání, spěje do
své závěrečné fáze. Pro vážné
zájemce byl tentokrát připraven
přímý kontakt s Lužicí - možnost poznat ji zblízka formou
exkurze s výkladem (prováděl
Milan Hrabal). Do programu
zájezdu 12. května byla zařazena nejpamátnější místa:
v samotném Budyšíně mj. unikátní, na katolickou a evangelickou
část dělený prostor kostela
sv. Petra, památný hřbitov
Mikławšk na ruinách gotického chrámu nebo expozice
Lužickosrbského muzea, kde
návštěvníky krátkou přednáškou uvítal jeho ředitel Tomasz
Nawka. Na venkově program
obnášel další místa ze „zlatého
fondu“ lužických památek klášter Marienstern, hřbitov
v Ralbicích, poutní kostel v Róžantu („lužickosrbská Czenstochowa“) i teprve nedávno instalovaný a prý vůbec nejsevernější
pomník Cyrila a Metoděje u obce
Smochćicy. Cestu zakončilo posezení v letovisku Windmühle
u Seifhennersdorfu. Ačkoli byl
autobus plný Varnsdorfanů, ukázalo se, že fantastickou vyhlídku
z návrší, vzdáleného z centra našeho města tak hodinku chůze,
zná jen málokdo.
hamt
Realizaci projektu „Městská
knihovna Varnsdorf - Setkávání
přes hranice“ spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF):
„Investice do vaší budoucnosti“
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.“ Partnerem projektu je: Zwjazk serbskich
wuměłcow Budyšin.
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Čtenář roku 2011
Varnsdorfské knihovnice
vyhodnotily a ocenily nejpilnější
čtenáře roku 2011.
Protože si váží všech čtenářů, kteří pravidelně do knihovny
docházejí, byl výběr jediného
velmi obtížný. Rozhodnout se
však musely, a tak vám můžeme
představit „vítěze“ v jednotlivých
odděleních:
Oddělení pro dospělé čtenáře - pan Štefan Hnáta
Hudební oddělení - pan
Václav Maco
Dětské oddělení - Veronika
Venclová a Martin Plíhal
Text a foto
Mgr. Veronika Matysová

INZERCE

Akciová společnost UNILES, a.s.,

se sídlem v Rumburku, Jiříkovská 832/16,
hledá vhodného pracovníka na pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚČTÁRNY
Náplň práce:
• odpovědnost za vedení účetnictví celé společnosti
• zpracování měsíčních a ročních účetních závěrek
• reporty pro mateřskou společnost, zpracování plánů
• tvorba vnitřních ekonomických směrnic a předpisů,
kontrolní činnost
• spolupráce s účetním auditorem,
zpracování podkladů pro konsolidaci
• vedení menšího týmu účetních

Požadavky:
• vzdělání SŠ/VŠ ekonomického směru
• minimálně 5 let praxe v oboru
• znalost účetní a daňové legislativy
• znalost MS Office
• zodpovědnost, pečlivost, flexibilita, spolehlivost, bezúhonnost
• znalost účetního systému SAP výhodou
Místo výkonu práce: sídlo společnosti v Rumburku.
V případě zájmu zašlete životopis s motivačním dopisem nejpozději do 20. 6. 2012 na adresu sídla společnosti (k rukám
p. Ing. Ryšavého) nebo na e-mail rysavy.lubos@uniles.cz.
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Čtenářka Veronika Venclová

�
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej zrekonstruované
samostatné části zděného dvojdomku s pěknou
zahradou, situované ve vyhledávané, klidné lokalitě ve
Varnsdorfu. Pozemek: 741 m2.
Snížená prodejní cena:
1.380.000 Kč. Info Lužická R. K. Tel. 412 333 281,
723 327 523.
Prodej atraktivního zasíťovaného stavebního pozemku s krásným výhledem ve
Varnsdorfu. Výměra: 1 500 m2.
Prodejní cena: 280 Kč/m2.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Služby
Kineziologická poradna.
Poradenství k odstranění
příčin fyzických a psychických problémů, metoda One
Brain. Ing. Renáta Miklóšová,
tel. 605 731 129 odpoledne.
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.

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.
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Zaměstnání
Hledám nutně muže,
který by dokázal každý den
vysadit manžela z postele na
invalidní vozík - po obědě dát
zpět! Jednou za týden vysadit
do koupelny na sedačku, kde
ho vykoupe zdravotnice. Dále
1x týdně odvést na zahrádku
2 - 3 hod. a zpět. Cena dohodou. Děkuji, velmi spěchá. Mob.
607 169 311 - domluva jistá!

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.

Prodej rodinného domu
v Jiříkově. Pozemek: 1 468 m2.
Prodejní cena: 525.000 Kč
(k jednání). Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.
Prodej stavebních pozemků v Rumburku. Výměra:
1 000 m2 a 1 600 m2. Prodejní
cena: 230 Kč/m2. Info Lužická
R. K. Tel.efon 412 333 281,
602 108 404.
Prodám garáž v centru
Varnsdorfu. Prodejní cena:
65.000 Kč. Mob. 777 232 038.
Prodám byt v os. vl. ve
Varnsdorfu, 2+1+balkon,
66 m2, 1. patro, částečně po rekonstrukci. Cena 490.000 Kč,
tel. 606 809 409.

PRODEJ, PRONÁJEM - jinak, nově - LÉPE

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

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.

Pronájem bytu 2+1 ve
Varnsdorfu v přízemí panelového domu, v klidné části,
od června 2012. Telefon
602 939 888.
Nabízíme k prodeji byt 3+1
s novou kuchyňskou linkou
a spotřebiči ve zrekonstruovaném panelovém domě
v Rumburku, ul. V Podhájí.
Cena 482.000 Kč. Telefon
777 257 729 - EU-Grand reality.
Prodej bytového domu
s udržovanou zahradou, v klidné okrajové části města Varnsdorfu. 5 bytů obsazených
nájemníky, 2 byty volné. Pozemek: 2 397 m2. Prodejní cena:
3.900.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.

Křovinořezy a další stroje
se slevami až 2.500 Kč
Akce probíhá od 15. 4. do 30. 6. 2012.

Milan Doležal, Národní 486
Varnsdorf
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Městský úřad Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A TĚLOVÝCHOVY
místo výkonu práce: Město Varnsdorf
Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů (úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním
právním předpisem).
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook,
Powerpoint).
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991
Sb., v platném znění.
Platové podmínky - 11. třída podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném znění.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2012
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 22. 6. 2012
Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Samuhela
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
Obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové
řízení vedoucí OŠKT“.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.
Ing. Lubomír Samuhel v. r.
tajemník MěÚ
INZERCE

POSKYTUJEME SLUŽBY BEZ POPLATKŮ PŘEDEM
Hotovostní PŮJČKY, hypotéky i se zástavou RD,
byt v OV a dr. byt.
Řešíme EXEKUCE a ODDLUŽENÍ včetně zpracování.
Info: tel. 721 141 719.

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT PENÍZE, KTERÉ VÁM NÁLEŽÍ
Stal se Vám PRACOVNÍ ÚRAZ? - Získáme Vám ODŠKODNÉ!
Ztratili jste blízkého při dopravní nehodě? Újmu na zdraví?
Trvalé následky? Náklady spojené s léčením atd.?
RÁDI VÁM POMŮŽEME. Tel. 774 719 141.
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Na zastupitelstvu zazněla osobní kritika zastupitele

VLK V ROUŠE BERÁNČÍM
Bydlím v rodinném domě
s oplocenou zahradou, kde po
obvodu místo chodníku je travnatý pás, o který se pravidelně
starám sekáním a hrabáním.
Již roky sleduji pana Jozefa
Kolena, který denně bere své
dva psy na vyvenčení k mé
zahradě. Pochopitelně po nich
nikdy nic neuklízí, tudíž já sekám
i exkrementy, což je dost otřesné.
Abych tomuto předešla, umístila
jsem na plot cedulku: Zákaz venčení psů. Pan soused J. Koleno
situaci vyřešil šalamounsky tak,
že chodil se psy k vedlejšímu
opuštěnému domu. Tam ale přišli noví majitelé, tudíž se vrátil
zpátky k mé zahradě.
Dne 16. dubna v podvečer
jsem sledovala, jak je na pravidelném venčení psů a jeden
z nich jak vykonává potřebu pochopitelně u mé zahrady…
Když mě pan J. Koleno spatřil,
psy se jal chvatně „na oko“ vyhánět a odešel. Šla jsem pro sáček,
posbírala exkrementy, které jsem
mu ihned odnesla se slovy, že
mu nesu to, co si u mé zahrady
zapomněl jeho pes, a že by bylo
normální po něm uklízet, popř.
psy venčit u své zahrady. Sáček
mi vytrhnul, hodil mi ho na hlavu
a počastoval mě řevem (pochopitelně tykáním - je mi bezmála
50 roků), že u mé zahrady on
vůbec nebyl, jeho pes že tam
jen čuchá, já že jsem …. Urážky
zazněly i na celou rodinu, včetně
výhružek.
Naší rodině udělal pan Koleno
ostudu na celou ulici a přilehlé
okolí (zahrádkářská kolonie),
proto na svou obranu a na vysvětlenou všem, kteří se ptají, co
se to dělo, píši tento článek.
Pan Jozef Koleno u mé rodiny
tímto klesl na samé dno, jako člověk, jako soused i jako zastupitel
města. Svým vulgárním chováním vrhá špatné světlo na všechy
ostatní „pejskaře“.
Yvetta Staníčková

Paní Staníčková vyprávěla přítomným o chování člena zastupitelstva.
Foto IŠ

Město Varnsdorf oznamuje

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních
předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2012
Podání přihlášek osobně nebo poštou nejpozději do 15. 6.2012
do 12.00 hod. na adresu: Městský úřad Varnsdorf, odbor školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ
ŘÍZENÍ na MŠ Pražská.
Podrobnosti na www.varnsdorf.cz
INZERCE
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Okresní kolo soutěže
mladých cyklistů - BESIP
Dne 10. května se ve Varnsdorfu na dětském dopravním
hřišti, v areálu hasičské zbrojnice a na parkovišti u kina
Panorama uskutečnilo Okresní
kolo soutěže mladých cyklistů.
Soutěž připravila a realizovala
již po desáté Městská policie
Varnsdorf a na vlastním průběhu se podílela i Policie ČR, která
uvolnila z řad Okresního ředitelství Děčín - dopravní služby
2 dopravní policisty pod vedením npor. Martina Votrubce. Ti
byli členy hodnotitelské komise
spolu se strážníky MP.
Soutěž zahájili místostarosta
města Karel Dubský, zástupce
BESIPu Ústeckého kraje Jan
Pechout a velitel MP Varnsdorf. Potom již děti soutěžily ve
třech disciplínách, a to v jízdě na
dopravním hřišti podle dopravního značení a pokynů policistů,
v jízdě zručnosti po překážkové
dráze, kde prokazovaly svou
zručnost při ovládání kola, a také musely dokázat své znalosti
z oblasti pravidel při psaní testů
z dopravní výchovy a zdravovědy
(poskytnutí první pomoci).
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Dopravní hřiště ožilo
Ve dnech 16. a 17. 5. 2012 proběhla akce dětí mateřské školy
Čtyřlístek na dopravním hřišti. Děti se naučily obratné jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech, jízdě podle dopravního značení. Význam
akce podpořila přítomnost strážníka městské policie, kterého děti
přijaly s velkým respektem. Akci předcházela příprava v mateřské
škole - výroba značek a plnění „Desatera cyklisty“. Akce na dopravním hřišti děti velmi zaujala a přinesla mnoho užitečných poznatků.
Finančně byla podpořena příspěvkem Grantového programu města
na rok 2012. Pro velký zájem dětí budeme v dopravní výchově aktivně
pokračovat i na školní zahradě a využívat nadále i dopravní hřiště.
Učitelky mateřské školy Čtyřlístek

Ve zdravém těle zdravý duch

Soutěže se zúčastnila družstva těchto škol: ZŠ Karlova,
ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí, Gymnázium Varnsdorf
a ZŠ Krásná Lípa.
Družstva umístěna na prvních
místech postupují do krajského
kola. Ceny pro vítěze dodalo
regionální zastoupení BESIPu,
město Varnsdorf a mnoho
sponzorů.
Na občerstvení, ceny a opravu
zařízení DDH přispěli sponzoři
TOS Varnsdorf, a. s., NOPROSU, Pernik, ZABAL, TEXSTAV,
Řeznictví Vohnout, Tiskárna

Výsledková listina soutěže BESIP:
v jednotlivcích:
I. kategorie - dívky:
1. Hanka Těšitelová - ZŠ Karlova
2. Eliška Fialová - ZŠ Karlova
3. Tereza Starcová - ZŠ Bratislavská
- chlapci:
1. Jaroslav Bělina - ZŠ Bratislavská
2. Adam Křemenák - ZŠ Bratislavská
3. Josef Železný - ZŠ Karlova
II. kategorie - dívky:
1. Tereza Hrabáková - Gymnázium Varnsdorf
2. Barbora Ptáčková - Gymnázium Varnsdorf
3. Barbora Lánská - ZŠ Edisonova
- chlapci:
1. Vladimír Hladík - ZŠ Dolní Podluží
2. Jiří Bronec - ZŠ náměstí E. Beneše
3. Martin Tesař - ZŠ Dolní Podluží
v družstvech:
I.kategorie:
1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ Bratislavská, 3. ZŠ Karlova,
II.kategorie :
1. ZŠ Dolní Podluží, 2.Gymnázium Varnsdorf,
3. ZŠ Krásná Lípa

TRIO, Nápoje J. Vít, Nápoje
Buřič, Nápojka Richter, Ryšavý,
Cukrárna Sluníčko, Cukrárna
Dlask, Pharm. Jindřich Šmíd Lékárna Varnsdorf, So-Drink
Suchomel, Slavík, Kola Brabec
Rumburk, Rybárna Pšenička,
Tabák Bílý, Restaurace Pražák,
Autoškola Cibulka, Vitana, Večerka U Káti, Papírnictví Pachmanová, Goldcentrum, GEZ,
spol. s r.o., ELEKTROPOL,
spol.s r. o., Benzina Studánka
a VIA Koloc, dále Sparkasse
Neugersdorf. Spolupracovala
preventistka Policie ČR Děčín.
Martin Špička, velitel MP
foto Vojtěch Dudek

O divadle

Poté, co část předplatitelů
vyjadřovala nespokojenost
s představeními v uplynulé
sezoně, pozval ředitel divadla
PhDr. Martin Musílek veřejnost
k seznámení s dramaturgickým
plánem sezony 2012-2013. Odezvou ale byla jen minimální účast
lidí. Ti dostali informaci o dramaturgii všech abonentních cyklů
pro dospělé a o dalších novinkách v činnosti divadla. Ředitel
i s ostatními zaměstnanci divadla
odpovídal na jejich kritické připomínky k právě končící sezoně.
Repertoár bude napříště vybírán
více s ohledem na vkus diváků.
V cyklu „A“ se objeví představení různých žánrů - komedie,
klasická dramata, detektivní
i hororově laděné tituly, opereta.
Pro „céčko“ jsou připraveny komedie s atraktivními hereckými
tvářemi. Koncerty vážné hudby
bude opět obsazen cyklus „Hudební setkání“, zatímco jazzová
hudba se tentokrát objeví pouze
v programech mimo předplatné.
Dramaturgický plán zveřejní
i Hlas severu.
hamt

Již název projektu vystihuje hlavní náplň - využití volného času.
Škola získala účelovou dotaci Ústeckého kraje v rámci programu
Volný čas 2012.
Hlavní součástí projektu je vybudování nového volnočasového
zařízení, které bude sloužit žákům, studentům a pracovníkům naší
školy. A nejen jim. Je určeno i pro širší využití - oddíly, veřejnost,
zájemci - v odpoledních hodinách.
Zařízení bude využíváno k rozvíjení silové zdatnosti a bude
plnit funkci kondičního centra. Jeho součástí budou: víceúčelový
posilovací stroj, tréninkové lavice, elektrický běžecký pás, rotoped,
činky, posilovací lavice Bench, stepper a Orbitrek.
Zahájení provozu je plánováno na 10. 9. 2012.
Mgr. Václav Zemler

Provoz školní jídelny NÁMĚSTÍ
o letních prázdninách 2012
VAŘÍME

od 2. července do 20. července
a od 20. srpna do 31. srpna.
Výdej obědů je od 11.30 do 12.30 hodin.

NEVAŘÍME

od 23. července do 17. srpna
(sanitární dny a dovolená).
INZERCE

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

Vzpomínka
Dne 11. května by oslavil své 60. narozeniny náš tatínek a manžel, pan Zdeněk
Dvořák.
S láskou stále vzpomínají syn Robert,
dcery Veronika, Marcela a Lenka a manželka Táňa.
Kdo poznal Tě, měl Tě rád. Uměl Tě potěšit
i rozesmát.
Dne 3. června uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn a bratr Vladimír
Janáček.
Stále vzpomínají rodiče a sestra Jindřiška
s rodinou.
Dne 28. května by oslavil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
MUDr. Otto Krejčí 90 let.
Vzpomínají manželka Danuše a synové
Ota a Ivo s rodinami.

Dne 4. června tomu bude 14 smutných
let, co nás navždy opustila paní Jiřina
Hrobníková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Dne 3. června vzpomeneme 10. výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka Vladimíra
Janouška.
Kdo jste ho znali, věnujte tichou vzpomínku
s námi.
Manželka Dáša a dcery Romana a Renáta
s rodinami
Dne 2. června uplyne 5 smutných let, kdy
od všeho, co měl rád, odešel pan Josef Hess.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
V dubnu a květnu uplynulo několik let od úmrtí mého otce
Václava Vladyky st. a dcery Veroniky Vladykové.
Kdo v srdci žije, neumírá. Václav Vladyka ml. a Marie Vladyková

Z ubní

pohotovost
2.-3. 6. 2012
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410
9.-10. 6. 2012
MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
Tel. 412 502 215

Svozy pytlového
tříděného odpadu

7. 6. 2012
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Svoz zákazníků

ZDARMA
13. 6. 2012

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 12. června

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří se přišli v tak
velkém počtu rozloučit s naší
milovanou dcerou Hankou
Bradovou. Rovněž děkujeme
za mnoho květinových darů.
Dík patří i pánům Fundovi
a Marschnerovi.
Za celou rodinu Hana
a Jiří Cermanovi

V Německu se
za úspěšný
zásah děkuje
Když jsme ve čtvrtek
17. května odpoledne přijeli
do hasičské zbrojnice v Grossschönau společně s německými kolegy oslavit Himmelfahrt (Vatertag), čekal zde na nás
manželský pár ve středních
letech. Po představení vyplynulo, že se jedná o majitele
lesa v Hainewalde, kde naše
jednotka v dubnu zasahovala.
Jelikož paní mluvila plynně
česky, dostalo se nám bez
jazykových obtíží srdečných
slov díků a také jsme dostali
v obálce poděkování, jehož
text by manželé rádi nechali
zveřejnit v našem městě.
V dopisu byla přiložena i nemalá finanční „prémie“, kterou
šťastní majitelé věnovali zasahujícím hasičům a která patří
v Německu k běžným praktikám. Jelikož se nám něco podobného stalo za posledních
20 let poprvé, velmi nás to
překvapilo. Na druhou stranu
můžeme závidět německým
kolegům, že jejich stejně nelehkou práci alespoň občas
někdo ocení.
JS
Milí přátelé z hasičského
sboru Varnsdorf,
chtěli bychom Vám velmi
srdečně poděkovat za Vaši
pomoc Hasičským sborům
Hainewalde a Grossschönau
při hašení lesního požáru
navečer dne 23. dubna
v Hainewalde. V průběhu zásahu s Vaší těžkou technikou
se Vám podařilo tento požár
rychleji uhasit a zamezit větším škodám.
Ještě jednou Vám děkujeme za pomoc!
Vděční majitelé rodina Gröllichových

Šluknovský výběžek
o sobě dal vědět
Okresní kolo Poháru rozhlasu v Děčíně proběhlo 17. května
v režii škol Šluknovského výběžku, především pak varnsdorfských.
A patřila k nim i ZŠ náměstí.
Mezi staršími dívkami zvítězilo dle očekávání Gymnázium
Varnsdorf, naše dívky však k jednotlivým disciplínám přistupovaly
zodpovědně a výsledkem bylo v těžké konkurenci 14 škol výborné
6. místo.
Mladší děvčata byla pro nás největším překvapením. Ne však
tím, že zvítězily „gymnazistky“ z Rumburku. Umístění našich holek
nám ale vyrazilo dech. Třetí místo, medaile a dobrý pocit z vykonané
„práce“. Děvčata - velká gratulace!
Černým koněm soutěží byl tým mladších žáků ZŠ náměstí.
Nakonec se postup nepodařil (zvítězili kluci ze ZŠ Edisonova), ale
výkony jednotlivců i celého našeho týmu sklízí obdiv a jsou velkým
příslibem do příštího roku. Skončili jsme „na bedně“ s 3. místem
a to se počítá.
Starší žáci si věřili. Pro postup udělali maximum, ve většině
disciplín byli v popředí, ne-li přímo na medailích. Naše dominance
byla nejvíce zřetelná v běhu na 1 500 m. Krátká rekapitulace:
1. místo - Michal Švorc, 4:52,7 min., 2. místo - Vláďa Chlan,
4:55,0 min., 3. místo - Petr Žítek, 4:56,7 min. Kluci si prostě řekli,
že nikomu šanci nedají, a tak v úterý 22. května jeli na krajské
finále do Bíliny. Medaile odtud by byla krásným bonusem na závěr
podařeného školního roku 2011-2012!
Přehled výsledků je k nahlédnutí na www.zs-namesti.cz v sekci
sport a výsledky soutěží.
Václav Zemler

Řádění varnsdorfských škol
Krajské finále Poháru rozhlasu v atletice proběhlo v úterý
22. 5. na stadionu v Bílině. A zdejší prostředí našim školám úžasně
svědčilo. Starší žáci, které reprezentovala ZŠ náměstí, sice obsadili
5. místo, ale další kategorie již byli plně v režii našich atletů. Mladší
žáci ze ZŠ Edisonova a starší dívky z Gymnázia Varnsdorf obsadili
shodně první místo a kvalifikovali se do celostátního kola, které
proběhne 5. 6. v Ústí nad Orlicí. Vzhledem k výkonnosti jednotlivců
i jejich touze po vítězství můžeme i v tomto republikovém finále
očekávat úspěch. Atleti, ať vám to hází, vrhá, běhá a skáče.
Václav Zemler

Z připravovaných akcí

BŘEZŇÁK CUP - fotbalový turnaj hospod (30. června);
Varnsdorfský upoutanec 2012 a Světový pohár upoutaných modelů F2B (5. - 6. července); Tour de Feminin 2012
(5. - 8. července); Varnsdorfský seniorlob - 1. ročník tenisového
turnaje (7. - 8. července); Varnsdorfský Bartys triatlon (15. července); Kolobjeh (28. července).
ZdS

Uzavření bazénu
od 16. června
do 19. srpna

z důvodu výměny dlažby
v rámci reklamace

Josef Zbihlej zve všechny své spolužáky na tradiční sraz v restauraci Fousatá
Matylda v sobotu 9. června.
V salonku restaurace jste
očekáváni v 17 hodin. Nikdo
dnes neví, zda se nesetkáme
naposledy!!!
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ČR vlastní nejlepší fotbalový tým starostů v Evropě!
Po vítězstvích nad Rakouskem 11:1, Ukrajinou 3:0, Německem
3:1, Polskem 6:2, Itálií 5:1 a ve finále nad Slovenskem 4:1 vyhrál
tým starostů ČR celé Mistrovství Evropy konané v Polsku. Kromě
Josefa Zosera, starosty Jiřetína pod Jedlovou a trenéra týmu, byl
v mužstvu z našeho okresu a vlastně i kraje účasten ještě starosta Lipové Pavel Svoboda, který byl zároveň vyhlášen nejlepším
hráčem tohoto II. ME starostů (oba jsou na fotu s trofejemi). Více
informací na www.starostovefotbal.webnode.cz
Pro později narozené nebo sportovně ne zcela zaměřené čtenáře nutno uvést, že Josef Zoser byl členem týmu Slovanu Varnsdorf,
který v roce 1972 vybojoval pro Varnsdorf prvně III. ligu a Pavel
Svoboda válel ještě donedávna coby opora stále úspěšného
divizního mužstva SK Stap Tratec Vilémov.
ZdS, foto JZ

INFORMACE Z BASKETU
Starší žákyně odehrály kvalifikační utkání o žákovskou ligu děvčat
U15 v České Lípě bez úspěchu, když nestačily na družstva DDM
Česká Lípa, BK Klatovy a BK Baník Most.
Streetbalový turnaj bude pořádat dne 24. června BASKETBALOVÁ AKADEMIE ŠLUKNOVSKA (BAŠ) v rámci Dne bezedných
košů. Hrát se bude na hřišti u tělocvičny pod náměstím na Národní
ulici. Registrace tří až pětičlenných družstev ve věkových kategoriích
7-9 let, 10-12, 13-15, 16-18, 19-21 a 22+ probíhá do 10. června přes
formulář na webu www.basketvarnsdorf.cz
Prezentace registrovaných družstev do turnaje se uskuteční v den
jeho konání od 8.30 do 8.45 hod., jeho zahájení je stanoveno na
9.00 hod. Hrát se bude o hodnotné ceny a body do LETNÍ STREETBALOVÉ LIGY ŠLUKNOVSKA (LSLŠ), která je určena všem vyznavačům basketbalového umění pod otevřeným nebem.
Ing. Strolený

Veteráni rozjeli
16. ročník soutěže
Soutěž družstev mužů - tenisových seniorů (hráči starší 45 let)
zahájila prvním a z důvodu nepříznivého počasí neuzavřeným
kolem. Celý se odehrál pouze duel družstva LTC Děčín s Velkým
Březnem s výsledkem 2:4. Před utkáním všichni hráči uctili minutou ticha památku hráče LTC MUDr. Iva Keila, který náhle zemřel
v nedožitých 60 letech. Zápas tenistů Mžiku Varnsdorf na horké
půdě favorizovaného Jalůvčí byl v prvním kole přerušen za stavu
2:2. Ve druhém kole Slovan Jiřetín pouze remizoval s Mžikem 3:3, LTC
Děčín prohrál s Quickem Děčín 2:4 a Canaba Děčín s Jalůvčím 2:4.
V prvním utkání doma Mžik Varnsdorf přehrál Quick Děčín 4:2, ale
čtyři zápasy ze šesti se hrály na tři sety a konečný stav gamů zněl 83:
80! To hovoří jasně, jak těsné a o to cennější vítězství to bylo. Posuďte sami: R. Šustr - R. Ledvina 2:6, 7:6, 7:4 zkrácená hra. M. Hájek M. Samler 6:4, 6:7, 8:6 zkrácená hra. M. Žižlavský - J. Špringl 6:2, 6:3.
J. Škorňa - J. Šmucr 4:6, 1:6. Žižlavský, Šustr - Ledvina, Šmucr 6:4, 5:7,
4:6. Klusoň, Hájek - Samler, Špringl 3:6, 6:3, 6:4.
Milan Klusoň

Šachové střípky
Začátkem května se uskutečnil již 18. Strážský rapid tempem
2x10 minut za účasti 39 hráčů. Zvítězil Z. Maršálek z Turnova se
7,5 body, čtvrtý byl V. Sejkora, sedmý Z. Janda, osmý M. Papay,
všichni z Děčína a se ziskem 6 bodů. Varnsdorfský V. Vladyka byl nasazen jako 17., uhrál 5,5 bodů a obsadil solidní 11. místo. Krásnolipský
J. Prudek skončil na 18. pořadí s 5 body.
V. V.

PINEC V SAIGONU
Po premiérovém svátečním turnaji v závěru uplynulého roku se
odehrál začátkem května v sále varnsdorfské pivnice Saigon další
turnaj v ping-pongu. Zúčastnilo se jej devět hráčů, kteří hráli každý
s každým na dva vítězné sety. Program se tak prodloužil na více
jak osm hodin. Nejvíce se dařilo Fundisovi, který neokusil porážku, šestkrát vyhrál poměrem 2:0 a dvakrát 2:1. Konečné pořadí:
1. Radek Fundis, 2. Luboš (5x 2:0, dále 2:1, 0:2, 1:2), 3. Maldini
(4x 2:0, 2x 2:1, dále 1:2 a 0:2), 4. Kevin (Saigon), 5. Gáša, 6. Vilda,
7. Ráďa, 8. Ričrd, 8. Šimi.
ZdS

Pohár Osvoboditelů zůstal znovu doma
Již pravidlem se stal květnový
fotbalový turnaj středních škol
o Pohár Osvoboditelů pořádaný
Vyšší odbornou školou a Střední
školou Varnsdorf. Do Kotliny letos přijela opět českolipská SOŠ
28. října a prvně se představil
tým VOŠ+SŠ Nový Bor. Doplnily je dále celky varnsdorfských
SŠ, a tak se o pohár střetlo šest
družstev, která nejdříve hrála
o umístění ve dvou skupinách.
V první z nich bez ztráty bodu
zvítězil celek VOŠ+SŠ K. Světlé před novoborským výběrem
a biskupským gymnáziem. Ve
druhé skupině sice remizovala
českolipská škola s VOŠ+SŠ
Mariánská, ale duel s VOŠ+SŠ
Bratislavská vyhrála a vybojovala si tak právo na finále. Poražení skončili druzí, protože porazili
tým ze školy v Mariánské.
V utkání o páté místo přehrálo BG tým VOŠ+SŠ Mariánská
3:1, VOŠ+SŠ Bratislavská si
zajistila třetí pořadí hladkým

vítězstvím 3:0 nad celkem
z Nového Boru a ve finále dominovala VOŠ+SŠ K. Světlé, když
zdolala jasně českolipskou SOŠ
28. října 4:0. Nejlepším hráčem
turnaje byl určen Karel Vrána

s tradičním organizátorem
akce Michaelem Šimkem. Za
příjemného počasí celou akci
moderoval Zbyněk Šimák a pro
případné ošetření hráčů byly
přítomny zástupkyně Českého

z českolipského celku, cenu pro
nejlepšího gólmana si převzal
Daniel Linhart z týmu vítězů.
Ceny jednotlivcům i finalistům
předával ředitel VOŠ+SŠ Varnsdorf Ing. František Hricz spolu

červeného kříže. Vítěze turnaje
čeká v červnu podobná akce
v České Lípě, ale tam tradičně
hostům pšenka nekvete. Protrhnou nyní tradici?
Text a foto ZdS

Výběr z cyklistických výsledků

Na mistrovství ČR v maratonu - AUTHOR ŠELA MARATHON 2012 v Lipníku nad
Bečvou - doufal J. Novota ve
velký výsledek a ještě po 70 km
průběžně vedl v kategorii M30+,
takže si jel pro mistrovský trikot
(na fotu jede druhý při závodu Po
stopách Praotce Čecha, který vyhrál). Potkal jej však defekt a bylo
po závodě i nadějích. V M30+ si
J. Švorc vyjel 26. místo, v M40+
J. Mádl 36. a J. Dužár 40. pozici.
Trať dlouhou 93 km dokončilo
548 cyklistů, celkově vyhrál
J. Kulhavý před P. Boudným
a J. Hruškou, všichni kategorie
ELITE a v čase mezi 3:46 až
3:48 hod. Na kratší nemistrovské
trati (58 km) skončil mezi juniory
J. Švorc ml. 4., J. Kalivoda v kategorii Expert na 19. příčce. Také
zde dojelo téměř 500 jezdců.

Druhý závod Haven Cupu se
konal v Doksech jako XC Bílý kámen. Závod mužů ovládl M. Malík
(průběžně je druhý), 4. skončil
T. Podrazil a 28. V. Šimonek ml.
Ve Veteránech 2 byl 6. V. Zemler
a 8. V. Šimonek st. V kategorii

Veteráni 3 si vybojoval 3. místo
M. Spurný a po dvou závodech
seriálu je šestý.
Cyklomaraton Tour 2012 měl
na programu závod OkoloLiberce
a v nabitém hlavním závodě se
umístil jako 8. J. Strož a 10. M. Malík. V. Zemler v kategorii M40 přijel na 15. pozici. Závod dokončilo
více jak 300 závodníků.
Dalším závodem Konrád
Cupu byl Biketlon v Liberci a zaznamenal další dobré výsledky
varnsdorfských cyklistů. Mezi
muži dojel T. Podrazil na druhém místě (zvítězil J. Matoušek
z Eleven TEAM Příchovice) a ve
veteránech V. Zemler na čtvrtém. V celkovém pořadí po dvou
akcích je T. Podrazil ve vedení
a M. Malík je pátý.
ZdS/foto Pavel Bauer

HISTORICKY NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ VARNSDORFU

Pražský maraton s atlety
Hosana Running
Stejně jako v předchozích dvou letech se i letos největší běžecká
událost roku, Pražský Volkswagen - mezinárodní maraton konaný 13.
května, neobešla bez účasti varnsdorfských vytrvalců. Náš HOSANA
Running tým tentokrát reprezentovali čtyři borci. Skvělého úspěchu
opět dosáhl studánecký Petr Pinďák, který zaběhl 42,195 km ve fantastickém čase 2:40:20 a umístil se na skvělém 54. místě v absolut-

Varnsdorfští maratonci po doběhu - zleva A. Svačinka, S. Kotlár
a H. Šimek. P. Pinďák byl tak rychlý, že při společném focení byl již
nakupovat (IKEA).
ním pořadí! Honza Šimek pak zaběhl maraton za 3:22:32, skončil na
804. místě a vylepšil si osobní rekord o 11 minut. Další ze čtveřice,
Standa Kotlár, dosáhl čas 3:45:02 (2 073. místo) a Aleš Svačinka
3:45:14 (2 084.). Pro Standu i Aleše to byla maratonská premiéra.
Celkem se na letošní pražský maraton prezentovalo rekordních
9 500 účastníků z více než 80 zemí světa a do cíle na Staroměstském
náměstí v limitu 7 hodin dorazilo 5 624 běžců. Text a foto Jan Šimek

Volejbalistky vykročily do jara skvěle
Volejbalistky TJ Slovan Varnsdorf zahájily jarní část soutěže
v Mnichově Hradišti a již v prvním utkání se začala projevovat kvalitní
zimní příprava. Dobrým a zodpovědným výkonem porazily domácí
družstvo v poměru 0:3 a 1:3.
Na domácích kurtech s družstvem RSCM Český Dub opět nezaváhaly, suverénně zopakovaly poslední výsledky a Český Dub odjel
poražen 3:0 a 3:1. Následující den dohrávaly doma utkání se čtvrtým
celkem soutěže TJ Vysoké n. Jizerou. Úvodní set prvního utkání naše
ženy vyhrály. Druhý set se jim však díky síle větru příliš nepodařil,
a tak po dvou setech zněl stav 1:1. Poté si však domácí volejbalistky
vzpomněly na výkony z předešlých utkání a ve zbylém průběhu opět
dominovaly. Podařilo se jim soupeře přehrát v poměru 3:1 a 3:0. Ženy
tak úspěšně vykročily za svým cílem, kterým je vítězství v soutěži
a postup do vyšší.
Petr Damnitz, předseda oddílu

Fotbalové pamětníky čeká další sraz

Tradiční, již 11. setkání bývalých fotbalových hráčů a funkcionářů
Šluknovského výběžku nad 60 let se uskuteční v sobotu 16. června od
14 hod. ve sportovním areálu ve Vilémově. Bohatý program započne
prezentací účastníků, chybět nebude focení do kroniky a gratulace
jubilantům, kopání penalt, živá hudba a občerstvení. Od 17.00 hod.
pak lze zhlédnout divizní duel Vilémov - Litol. Závěr slavnostního
odpoledne a podvečera si může každý užít v areálu dle chuti a nálady.
LS/ZdS

Dokončení ze str. 1
Příznivá je kladná propagace
města. Za reprezentaci a veškerou práci ve prospěch sportu
děkuji hráčům i organizačním
pracovníkům.“
Proč se představitelé města
nezúčastňují domácích zápasů mládeže i dospělých?
„Mám-li odpovědět za sebe,
pak mohu říci, že fotbalové zápasy navštěvuji ve stejné intenzitě,
jako jiné místní volnočasové aktivity - modeláře, zahrádkáře, klub
důchodců, basketbalisty, tenisty,
výstavky, kulturní akce místních
škol i ostatních zařízení a další
a další…. To, že nejsem viděn, je
třeba jen tím, že si atmosféru fotbalu raději více užiji mezi diváky,
než v prostorách V.I.P.“
Od příští sezony budou
hrát naši mládežníci nejvyšší
soutěže v ČR jak v žákovské,
tak i v dorostenecké kategorii.
Uvažujete o zvýšení podpory
mládežnické kopané?
„Podpora celému spektru
dětského i mládežnického
sportu je otázkou nastavených
pravidel koncepce financování
sportu ve městě. Moudře
provedená pravidla podporují
a nediskriminují jednu sportovně
zájmovou činnost na úkor jiné.
Konečné schválení finančních
příspěvků - jako součást ročního rozpočtu - podléhá schválení
zastupitelstvem.“
Předseda představensta TOS
Varnsdorf, a.s., Ing. Jan Rýdl st.
se vyjádřil k současnému postavení ligového áčka a vyhlídkám
na další sezony.
Ligová soutěž skončila. Jak
jste spokojen s účinkováním
našeho mužstva?
„Spokojeni musí být všichni
fotbaloví fanoušci, a to nejen
z výsledků, ale zejména s předváděnou hrou. Fotbal se stal ve
Varnsdorfu atrakcí, která dokáže
přilákat na stadion v průměru
přes 1000 diváků a zastínit tak
jiné sportovní nebo společenské
akce včetně politických shromáždění či demonstrací. A o to nám
jde, aby se lidé fotbalem bavili
a aby fotbal byl lákadlem pro
varnsdorfskou mládež k aktivnímu sportu a snaze vyniknout.“
Jaké vyhlídky má varnsdorfská kopaná v příštích
letech?
„Nedovedu si představit, že
po 15 letech tosácké „garance
rozvoje fotbalu ve městě“, která
přispěla k vytvoření základních
podmínek, aby naše mužstva

Diváci si úspěchy s hráči prožívali po utkáních velmi často.
žáků, dorostenců i dospělých
mohla hrát ligové soutěže, jež
lákají mladé na hřiště a nás
ostatní do hlediště, nebudeme
v podpoře pokračovat. Bude
však potřeba „doladit“ zapojení
města, rozšířit řadu sponzorů
a získat další šikovné lidi ochotné se tomuto sportu věnovat buď
jako trenér, nebo dobrovolný
funkcionář. Jsem přesvědčen, že
se nám to podaří, že si Varnsdorf
udrží pověst centra dobrého fotbalu v děčínském okrese a my
se máme na co těšit.“

Varnsdorfu vizitku zajímavého
místa na severu Čech.“
Předseda představenstva
FK Varnsdorf, a.s., Vlastimil Gabriel ohodnotil sezonu následovně:
„Druholigovou soutěž 2011-2012
jsme začali s vědomím, že obhajoba účasti bude neskutečně
těžší než premiérový ročník
2010-2011. Velmi brzo došlo
k výměně trenéra a podzim 2011
se nevyvedl dle našich představ.
V zimě se povedlo tým vhodně
doplnit a jaro 2012 skončilo pro
náš tým vynikajícím úspěchem,

Soutěž CHOĎ NA FOTBAL A VYHRAJ - krbová kamna v ní získal
Václav Maco. Popřála mu i fotbalová legenda Slovanu Ing. Jiří Hendrych, který za léta 1982-1987 nastřílel za Varnsdorf 75 gólů.
Spojení TOS Varnsdorf, a.s.,
město a fotbal - Váš pohled
a přání do budoucna?
„Podpora sportu a další veřejně prospěšná činnost je součástí
strategie podnikání TOS VARNSDORF, a.s. Akcionáři jsou si
vědomi svého podílu odpovědnosti za rozvoj města, kde firma
působí, a nadále chtějí přispívat
k zvýšení zájmu o region a o příliv nových mladých lidí. Nepožadují za to žádné výhody nebo
veřejné zakázky, ani opěvné ódy
v místním tisku. Našim přáním
je, abychom ve městě a u jeho
představitelů našli pochopení,
podporu a především zájem
pokračovat v rozvoji tohoto
sportu, který je schopen vrátit

neboť se v něm umístil v popředí
tabulky s týmy jako je Ústí n. L.,
Jihlava, Sokolov či Brno. Musím
zdůraznit, že největší zásluhu
na celkovém financování klubu
má a.s. TOS Varnsdorf se
svými vlastníky Ing. Rýdlem st.
a Ing. Rýdlem ml. Bez jejich dlouhodobé pomoci by nemohl fotbal
ve Varnsdorfu existovat. V této
souvislosti znovu žádám vedení
města Varnsdorf o větší pomoc
po stránce finanční a mnohem,
mnohem větší podporu morální.
Takovou, aby veřejnost jasně
viděla, že jeho vedení má zájem
o fotbal v našem městě, včetně
všech mládežnických mužstev
ve FK Varnsdorf či FAŠV.“
FK/red/foto J. Škorňa a archiv
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