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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DOBRÝ MED JE
ZE ŠPIČÁKU

Malá Adélka Dlouhá v zimě hlídá úly a v létě mamince
pomáhá.
Do „síně slávy“ certifikovaných regionálních výrobků
Českého Švýcarska prorazil další varnsdorfský producent: majitelé včelínů pod Špičákem. Tohoto ocenění se dostalo včelímu medu a vosku od včelstev chovaných tradičním způsobem v dlouholeté rodinné tradici. Dále nechme
slovo tiskové zprávě vydané Českým Švýcarskem, o.p.s.
S příchodem jara do Českého Švýcarska proběhlo
v Krásné Lípě již 5. kolo certifikace regionálních výrobků
a mezi výrobky se značkou „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“ tak nyní patří: „Apiprodukty Ze Špičáku“,
což je včelí med a včelí vosk, obojí 100% přírodní látka
produkovaná včelstvy chovanými tradičním způsobem
na svazích varnsdorfského Špičáku.
Certifikát získala mladá včelařka Štěpánka Dlouhá, která
navazuje na rodinnou včelařskou tradici a svými novými
nápady zejména s voskovými odlitky se snaží přiblížit
veřejnosti včelařství jako jednu z tradičních činností
tohoto regionu.
Pokračování na str. 4
INZERCE

Hasiči otestovali
nové vybavení na
záchranu osob
Foto miw

Čtěte na str. 4

www.varnsdorf.cz

Zlatá Múza 2012 putovala do Rumburka

Maškarní bál Tolštejnského
panství, který v sobotu 2. března 2013 pořádala Místní akční
skupina Šluknovsko ve spolupráci s Tolštejnským panstvím
a Oblastní akademií pracovníků
v kultuře, byl příležitostí k slavnostnímu předání Zlaté Múzy
severu za rok 2012. Vše se
odehrávalo v sále varnsdorfské
Střelnice.
Z pětice nominovaných, které
jsme zveřejnili v Hlase severu
č. 4, se hlavního ocenění dočkal dirigent Miroslav Lošťák za
pedagogickou práci a hudební
činnost v čele Rumburského
komorního orchestru (RKO).
Protože ceremoniálu se on sám
neúčastnil, symbolicky ho za něj
přebírala členka orchestru Jitka
Rozborová. Ta správná chvíle
k předání do vlastních rukou nastala teprve druhého dne před

beznadějně zaplněnou aulou
rumburského gymnázia, kde se
konal slavnostní koncert k 50.
výročí RKO a kde Zlatou Múzu
z pověření pořadatelů předal

Miroslavu Lošťákovi starosta
Varnsdorfu Martin Louka.
Ale vraťme se ještě na varnsdorfský maškarní bál. Sešli se
Pokračování na str. 5

Takto se na maškarní „vyfikli“ starostové. Zleva Josef Zoser (Jiřetín p. J.), Josef Pecinovský (Dol. Podluží), Ing. Roman Forfera
(Rybniště) a Martin Louka (Varnsdorf).

Pozemek s kurty zůstane městu

V pořadí třiadvacáté zasedání zastupitelstva v současném
volebním období se konalo
v poslední únorový den za
účasti 17 jeho členů.
Na začátku zasedání dostává vždy nejprve slovo veřejnost. Tentokrát si vedení města
vyslechlo více připomínek:
k výtlukům v ulicích, které bude
třeba na jaře vyspravit, k vyhlášce, která zakazuje hlučnou
činnost v neděli dopoledne, či
k dopravnímu značení. Provozovatel restaurace Mělník apeloval
na změnu vyhlášky vymezující
objekty s povolenými hracími
automaty; bez nich mu totiž
hrozí existenční potíže. Zazněl
ale i názor, že nejlepší by bylo
automaty vůbec ve městě zrušit.
Starosta oznámil, že v březnu
bude k problému hracích au-

tomatů svolán seminář zastupitelů, aby se dohodli, jak dál
postupovat při jejich regulaci.
V diskuzi zastupitelů se Josef
Zbihlej přimlouval za rozšíření
kamerového systému o lokalitu
nového dětského hřiště u sídliště Západní, kde dle tamních obyvatel hrozí vandalské poničení
atrakcí. Vladimír Reiber se ptal
na důvod vysoké ceny vody, na
chystaný prodej č.p. 232 v areálu bývalých kasáren a na záměr
města s rekreačním objektem
u Mašíňáku, požadoval ale
pouze písemnou odpověď.
Nejvíce času zastupitelé
strávili nad návrhem prodeje
pozemku p.p.č. 2741/1 (mezi ul.
Sportovců a kolejemi) s dvěma
tenisovými kurty a tréninkovou
stěnou. Zabývali se jím už
v prosinci, kdy se dohodlo, že

UJME SE INICIATIVA NA PODPORU PODNIKÁNÍ?
PŘIDĚLENY MĚSTSKÉ GRANTY NA ROK 2013

ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 28. BŘEZNA

Příští číslo Hlasu severu vyjde 5. dubna 2013. Redakční uzávěrka 25. března 2013.

TJ Slovan předloží novou žádost
o odkup pozemku, což se i stalo. Do návrhu bylo doplněno právo města na přednostní zpětný
odkup a mezitím byla z parcely
oddělena část s parkovištěm.
V diskuzi se ale objevila řada protichůdných argumentů a názorů
na cenu pozemku a účelnost
převodu na jiného majitele. Pro
převod nakonec hlasovalo jen
pět lidí, a pozemek tak zůstává
městu. Tenisový život na dvorcích by to nemělo nijak ovlivnit.
Z dalších majetkových záležitostí stojí za zmínku případ
parcely pro výstavbu rodinného
domu, jejíž prodej byl schválen
v září. Zájemci poté oznámili,
že se jim nedostává peněz a od
koupě ustupují. Mgr. Moravec
Pokračování na str. 3
Soše
Panny Marie
na náměstí
je 241 let
Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Zloději chyceni při činu

Dva mladíci se zřejmě chtěli v nočních hodinách vzdělávat
a snažili se vylomením dveří dostat do Městského centra
kultury a vzdělávání. Toto se ukázalo jako špatný nápad,
jelikož budova je hlídána pultem centralizované ochrany,
které obhospodařuje městská policie. Mladíky tak strážníci
zadrželi přímo na místě a předali přivolaným policistům
Obvodního oddělení Policie ČR, kde skončili v policejní cele.
Svým jednáním způsobili škodu za bezmála 19 tisíc korun.

• „Útěkářka“ polapena

Provedením obyčejné kontroly totožnosti byla v katastru
města zjištěna 16letá dívka, která byla na útěku z diagnostického ústavu. Byla převezena na Obvodní oddělení Policie ČR
a zároveň byla povolána sociální pracovnice péče o dítě a rodinu,
která je oprávněna k dalším úkonům při převozu mladistvé do
diagnostického ústavu.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Najdou se?

Během noci z pondělí na úterý 26. února zmizelo z oploceného
areálu místní společnosti v ulici Čs. letců rukou neznámého
pachatele sedmdesát volně odložených kusů traverz. Poškozená
společnost vyčíslila škodu na 21.000 korun. Po pachateli a dalších okolnostech oznámené události pátrají policisté z místního
obvodního oddělení.

• Odhalili již třetí pěstírnu

Rumburští kriminalisté v závěru února zavítali do dalšího
vybraného objektu, který se nacházel v Západní ulici. Na
základě povolení soudce prohledali dvoupokojový byt, v němž
nalezli nejen pěstitelské, ale i pěstované konopí. Společně
s vybavením indoorové pěstírny se jim podařilo zajistit pět
sáčků s obsahem sušené rostlinné hmoty a 115 kusů osmi
až deseticentimetrových rostlin marihuany. Na místě události
byla zasahujícími policisty zadržena i 27letá osoba, jež byla po
lékařské prohlídce umístěna do policejní cely. Následujícího dne,
tj. 1. března, byl podezřelý muž z Varnsdorfu obviněn policejním komisařem z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněný pěstitel
čelí trestu odnětím svobody v délce od jednoho roku až do pěti
let nebo peněžitému trestu.

• Nezákonný přešlap

Ve středu 6. března si na zdejším obvodním oddělení vyslechl
z úst policejního inspektora sdělení podezření z přečinu krádeže
smělý chmaták, kterého do prostor rodinného domu přilákala
vidina lehce získaných cenností. Po nevítané návštěvě nechal
zdejší domácnost lehčí o tři kusy pracovního nářadí a několik
dámských šperků, jež si jejich majitelé cení na 10 200 korun. Na
konci této neblahé životní zkušenosti může být trest v podobě až
dvouletého pobytu za mřížemi či veřejně prospěšných prací.

• Napadení nečekal

Muž napadený ve varnsdorfské nákupní zóně musel strávit
několik dní v nemocnici. Tam ho zavedlo zranění, způsobené
5. října loňského roku útokem mladého muže ze Šluknovského
výběžku, a to před zraky několika svědků v ulici Legií. Jak se
ukázalo policejním šetřením, za nepříjemným atakem se skrývala nespokojenost útočníka, který nyní čelí obvinění pro přečin
výtržnictví společně s ublížením na zdraví. Za své prohřešky
může výtržník získat až tříletý trest odnětím svobody.
Nprap. Petra Trypesová,
krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Nové lékařské ordinace
Ve městě začaly působit nové lékařské ordinace: Ve středisku
na Lesní ulici je od 18. března otevřena ordinace obvodního
lékaře MUDr. Antonína Pečeného. Na poliklinice je nově
v provozu plicní ambulance MUDr. Milana Sklenáře.
-r-
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OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města na svém zasedání 28. 2. 2013 rozhodla • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 3518/1
v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 6022 v k. ú. Varnsdorf. * Zveřejnit záměr převést p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za prodej p. p. č. 5816 v k. ú. Varnsdorf ve výši
100 Kč/m2. • Zveřejnit záměr převést objekt č. p. 232 na p. p. č. 1160 v k. ú. Varnsdorf a stanovit
cenu za prodej objektu č. p. 232 na p. p. č 1160 v k. ú. Varnsdorf (bývalá kuchyně v areálu bývalých
vojenských kasáren) ve výši 1.221.600 Kč se stanovenými podmínkami oprav do 5 let od podpisu
kupní smlouvy. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci „Oprava
střechy a zateplení 3. NP Polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“, kterým se snižuje celková cena díla
o 2.053,45 Kč bez DPH a kterým se v souladu s čl. II. obchodních podmínek smlouvy o dílo upravuje
termín a způsob předání díla po částech takto: 1. Stavební úpravy III. NP vč. el. instalace - předání a
převzetí v termínu dle uzavřené SoD a dodatku č. 2, tj. do 28. 2. 2013; 2. Oprava střechy a zateplení
III. NP - u této části stavby se stanovuje termín předání a převzetí do 30 kalendářních dnů ode
dne, kdy venkovní teploty stoupnou na 5 °C ve třech dnech po sobě jdoucích, nejpozději však do
30. 4. 2013. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo na akci „Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf - vodovod, splašková kanalizace, dešťová
kanalizace“, kterým se snižuje celková cena díla o 162.710,86 Kč bez DPH. • Souhlasit s výměnou
3 oken v kuchyni v objektu Střelnice Varnsdorf, Boženy Němcové 476, v k. ú. Varnsdorf. • Neschválit
změnu nájemní smlouvy dodatkem, který by povolil kouření v prostorách restaurace Střelnice.
• Schválit podání žádostí do Operačního programu Životní prostředí, týkající se snížení energetické
náročnosti budov ZŠ Karlova a MŠ Poštovní formou výměny otvorových výplní objektů. • Rada
města rozhodla odvolat Mgr. N. Vaňharovou z funkce tajemnice Komise pro výchovu a vzdělávání
k 28. 2. 2013 na vlastní žádost a jmenovat Petru Marešovou do funkce tajemnice této komise od
1. 3. 2013. • Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok
2013 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise. • Neposkytnout finanční příspěvek ve výši
4.000 Kč na konání memoriálu Jaroslava Čecha (lední hokej) • Pověřit starostu města uzavřením
smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu s firmou Koutecký, s. r. o., dle předloženého
návrhu. • Zříci se vyplacení nájemného za honitbu Studánka - Varnsdorf ve výši 3.097 Kč za rok ve
prospěch péče o zvěř a zušlechťování jejího chovu. • Pověřit starostu města uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů s firmou Elektrowin, a.s. • Schválit návrh Střednědobé strategie koncepce prevence kriminality města Varnsdorf na období 2013-2015. • Povolit
použití znaku města Varnsdorf na informační desku na meteostanici (v parčíku na Národní ul.).

MAS Šluknovsko nabízí účast v komisích
V Místní akční skupině
Šluknovsko působí odborné
komise, které jsou poradním
orgánem programového výboru. Účast v komisích je dobrovolná a je otevřena členům
MAS i široké veřejnosti.
V současné době má MAS
ustaveno pět odborných komisí,
zaměřených na tyto oblasti:
- Komise pro zemědělství
- Komise pro cestovní ruch
- Komise pro veřejnou správu
- Komise pro sociální otázky
- Komise pro zapojení žen
a mladých lidí.
Velmi rádi bychom nabídli
možnost zapojení do uvedených
komisí a příležitost vyjádřit své
názory a připomínky k rozvíjení
jejich činnosti. V nejbližší době
se uskuteční schůzky těchto
komisí:
XXIV. zasedání zastupitelstva se koná dne
28. března 2013 od 15.00
hod. ve Studentském centru
Střelnice. Program: 1. Návrhy, dotazy, připomínky a
podněty obyvatel města 2. Návrhy, dotazy, připomínky
a podněty členů ZM - 3. Převody majetku města - 4. Zprávy
výborů ZM - 5. Různé - 6. Finanční záležitosti - 7. Zpráva
o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM - 8. Závěr.

Komise pro sociální otázky 25. 3. 2013, 15.00 hod., Komise
pro zapojení žen a mladých lidí - 4. 4. 2013, 15.00 hod., vždy
v Klubu Střelnice Varnsdorf.
Pokud vás zaujalo zaměření
některé z uvedených pěti komisí
a máte zájem o účast na nejbližších schůzkách, velmi rádi vás
uvítáme. O svém zájmu nás,
prosím, informujte telefonicky
(724 778 296) nebo e-mailem
massluknovsko@atlas.cz.
Děkujeme a těšíme se na vás!
D. Dudková, MAS Šluknovsko

Zápis dětí do
mateřských škol
ve Varnsdorfu

pro období od 1. 9. 2013
do 31. 8. 2014
je stanoven na

ÚTERÝ 16. DUBNA 2013
od 10 do 16 hodin.
Seznam MŠ a další informace byly zveřejněny v HS
č. 3/2013 na www.varnsdorf.cz (odbor školství, kultury
a tělovýchovy)

Z DIÁŘE STAROSTY
28. 2. Výměna aktuálních informací s o.p.s. Regionální partner
Zasedání rady a zastupitelstva města
1. 3. Jednání s firmou Lumines Temple
4. 3. Jednání na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje o ohroženém provozu
železničního spojení do Seifhennersdorfu
5. 3. Účast na ukončení projektu „Městská knihovna Varnsdorf Setkávání přes hranice“
6. 3. Účast na kontrole krizového řízení obce s rozšířenou působností Varnsdorf
Jednání s Centrem evropského projektování
7. 3. Účast v porotě recitační soutěže na Gymnáziu Varnsdorf
Schůzka s místními podnikateli - prezentace informačního
systému Vylep Info
8. 3. Jednání se zástupcem atletického oddílu TJ Slovan
11. 3. Jednání s občany - výpovědi z bytu, údržba komunikací
12. 3. Schůzka s organizátory Tolštejnských slavností
Účast na jednání Komise pro cestovní ruch
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MyšLenka aneb sloupek starosty
O nezaměstnanosti
Nezaměstnanost v našem městě přesáhla hranici 15 %. Je to vysoké procento
lidí, kteří nemají stálé zaměstnání a jsou
odkázáni na sociální podpory. Původní
velké místní továrny zaměstnávají jen část pracovníků a nově vzniklé
firmy potřebu pracovních míst nenahrazují. Proto je třeba vážit si
každého pracovního místa, které tyto továrny, dílny, provozovny
i potřebné služby nabízejí. Vnímat potřeby zaměstnavatelů,
komunikovat a hledat cesty k další spolupráci při podpoře vytváření
nových pracovních příležitostí. Vyhledávat a podporovat aktivity,
které tuto závažnou problematiku nejen pojmenují, ale také nabízejí
pomocnou ruku. Také proto jsem se v restauraci Střelnice zúčastnil
prezentace, kterou ve spolupráci připravil provozovatel systému
VYLEP INFO a Místní akční skupina Šluknovsko.
Nezaměstnanost a následně pak i nízká koupěschopnost
ovlivňující celý finanční řetězec je jedním ze závažných problémů,
které provázejí současný život v regionu. Nedostatek peněz
mezi lidmi pochopitelně přináší i nedostatek zakázek pro místní
živnostníky, drobné podnikatele a služby a celý finanční problém
se dále přenáší. Je tedy nezbytné - a to nejen pro naše město podporovat dobré myšlenky a návrhy, které mohou jakkoliv situaci
ve Varnsdorfu i na Šluknovsku kladně ovlivnit.
Pravdou je, že náš region nebývá centrem zájmu donátorů
a poskytovatelů dotací. A jak řekl prezentující M. Zíka, „…také
nemůžeme jen pasivně čekat, až někdo třetí projeví zájem a
pomůže nám. Praxe ukazuje, že se musíme učit starat sami o sebe,
vzájemně si pomáhat, spolupracovat a takto postupně vytvářet
prostředí soběstačného regionu.“ Jedním z důležitých kroků na
této cestě je posílení komunikace mezi lidmi (např. mezi místními
podnikateli a spotřebiteli). V případě zájmu podnikatelů pak
s následným nastartováním rozvoje živností a drobného podnikání
v našem městě úzce souvisí možnost vytváření nových pracovních
míst. A nejenom to může mít příznivý dopad na život ve městě.
Ve hře je také pomoc při obnově dobré pověsti Varnsdorfu, a tím
i zvýšení jeho turistické atraktivity, která v sobě nese další a vítané
klady. To je pochopitelně důvod, proč vítám příležitost zprovoznění
regionálního informačního systému, a věřím, že jej veřejnost přijme
a začne aktivně využívat ve prospěch svůj i města.
Martin Louka

Jak oslavit Velikonoce 2013
Vajíčka, ukřižovaný Kristus, zajíček, pomlázka, zázrak vzkříšení,
hypermarkety plné sladkostí, nebo oslava židovského vyjití z Egypta?
Směsice symbolů, které se snaží vyjádřit rozsáhlý význam Velikonoc
v každém z nás, vyvolává různé druhy emocí. Zajíčkový byznys,
pondělní veselice, duchovní rozměr a úcta před Bohem, hurá volno…
Každý z nás si vybíráme, jaké emoce a hodnoty v těchto dnech
pustíme do svého života.
Jak asi tušíte, z pohledu církve se budeme snažit, aby převládaly
spíše ty skutečně hodnotné. Proto bychom vás rádi pozvali na velikonoční akce pro seniory i pro studenty a na slavnostní bohoslužbu podrobnosti najdete v kulturní
příloze tohoto čísla Hlasu severu.
DOPISY
Pro mladé školáky také děláme
NÁZORY
celovíkendovou akci plnou dobPOLEMIKA
rodružství.
Protože naším novým mottem
je heslo „Všichni, kdo žijí, mají naději“, přejeme vám všem, abyste
mohli prožít tento nádherný víkend, jehož dějinným poselstvím je
právě jen a jen naděje s dobrými lidmi a vírou, že i pro vás existuje
řešení. Jako křesťané věříme, že Kristus, který se neočekávaně
vrací z hrobu vzkříšený, dává naději, že i můj problém může být
vyřešen.
Ať už vnímáme otázku duchovního života jakkoliv, není lepšího
víkendu v roce pro připomenutí, že žádná krize není nekonečná a je
vždy možnost začít znova. Obklopme se přáteli, se kterými nám je
dobře, a navzdory směsici symbolů si Velikonoce užijme radostně
a důstojně. Rádi vás uvidíme na jedné z velikonočních akcí.
Martin Penc, Apoštolská církev
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Pozemek s kurty zůstane městu
Dokončení ze str. 1
navrhl pro příště požadovat po
zájemcích předem kauci, aby se
zbytečnou přípravou podkladů
nemařil čas a práce úředníků.
Kontrolní výbor ústy Vladimíra
Reibera informoval o průběhu šetření nákladů na svoz a likvidaci
odpadů. Na jeho podnět dostal
finanční výbor za úkol zjistit
konkrétní čerpání finančních prostředků získaných od firem EKO-KOM a EKO servis v letech 2010

a 2011. Zpráva bude předložena
na dubnovém zasedání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské
policie za loňský rok (výtah z ní
jsme zveřejnili v Hlasu severu
č. 4) a plný text na webu města.
Sportovní oddíly již netrpělivě čekaly na schválení
„Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf na rok 2013“,
podle kterého mohou žádat
o finanční příspěvky na podporu výkonnostního sportu. Oproti

předchozí verzi došlo v pravidlech pro dotace k nevelkým
změnám; zvedá se například
maximum příspěvku, který může
být čerpán na mimovarnsdorfské členy oddílu.
Hlasování o účasti města
v iniciativě „Vlajka pro Tibet“ je
už každoročním folklorem, který
dopadne vždy stejně. Návrh kulturní komise vyvěsit 10. března
tibetskou vlajku na budově
radnice ani letos dostatečnou
podporu nezískal.
ham

Na čtvrtek 7. března byli na
Střelnici pozváni místní drobní
podnikatelé. Organizátorem
diskuzního setkání byl zakladatel internetového portálu VYLEP
INFO Martin Zíka.
Na úvod si připravil přednášku o podpoře lokální ekonomiky.
Ve zkratce: čím více spotřebitel
utratí za zboží v marketech,
které jsou součástí velkých
obchodních řetězců, tím méně
peněz vydělaných v našem
městě a regionu se do něho vrací, tím nižší je zde ekonomický
potenciál a kvalita života. „Proto
je důležité učit spotřebitele preferovat domácí zboží a místní firmy,“ říká Martin Zíka. Navzdory
tlaku nadnárodních firem prosazuje podporu komunity místních
živnostníků a podnikatelů. Za
tímto účelem zřídil internetový
portál Vylep.Info, který zatím
sloužil zejména děčínským
firmám. Nyní rozšiřuje svoji
působnost také na Varnsdorfsko a snaží se vytvořit prostor
pro drobné podnikatele, kteří
by chtěli konkurovat letákovým

akcím marketů. Chce pomáhat
podnikatelům, ne podnikavcům
a těší se na spolupráci s poctivými živnostníky.
Schůzka posloužila i k výměně názorů se starostou města
M. Loukou, senátorem J. Sykáčkem, předsedou okresní
hospodářské komory J. Asterem,
starostou Jiřetína a členem krajského zastupitelstva J. Zoserem.
Souhlasili s tím, že v prostředí pro
podnikání je třeba vykonat ještě
hodně práce. Jedním z počinů
by mohla být právě i pravidelná
setkání, kde by se probíraly
problémy živnostníků například
ve vztahu k městu.
Obdobný „diskuzní klub“
místních podnikatelů již asi rok
funguje v Děčíně. Jaké jsou
zkušenosti z jeho pořádání?
„Na první schůzku dorazili tři,
vešli jsme se k jednomu stolu.
To nás neodradilo. Setkání se
osvědčila, probíhají každý měsíc a chodí na ně teď až třicet
lidí. Zveme si hosty, například
místní politiky, probíráme různá

témata, třeba podporu cestovního ruchu,“ svěřuje se M. Zika. Ve
Varnsdorfu to na „startovní čáře“
bylo přece jen o něco lepší: napočítali jsme cca sedm místních
podnikatelů. Ostatní diskutující
byli vlastně v přesilovce, ale to
by se napříště mohlo změnit.
Josef Zoser vylíčil úsilí, s jakým se podařilo během dvou desítek let zatraktivnit náš region
pro turisty. Bohužel se ukázala
mylnost představ, že zde vyžijeme z cestovního ruchu. Část
debaty se točila kolem zadávání
veřejných zakázek - hlavně skutečnosti, že jediným uznatelným
kritériem je nabídnutá cena bez
ohledu na reference firem a kvalitu jejich práce. Na své projekty
sloužící k podpoře zaměstnanosti upozornily zástupkyně
Úřadu práce („Vzdělávejte se
pro růst v Ústeckém kraji“) i Republikového centra vzdělávání („Práce bez překážek“).
Zaměstnavatelé mohou tímto
způsobem získat příspěvky na
nová pracovní místa.
ham

Ujme se iniciativa na podporu
místního podnikání?

Jak jsem ztratil morální autoritu
Tak jsem ztratil další morální
autoritu. Začalo to už v osmdesátých letech, kdy jsem jaksi
nemohl pochopit, že opěvovaný
Kim-Ir-Sen, kterého jsme s nadšením vítali v Praze, je za rok zatracovaný diktátor, o kterém se
nesmí mluvit. Moji rodiče říkali,
že je to normální, že to už měli
s Masarykem, Benešem, Stalinem
a nakonec Gottwaldem. A teď to
zase přišlo na mě. V předminulém čísle Hlasu severu jsem
se totiž dočetl, jak naše město
navštívil známý moderátor a novinář Standa Motl, jeden z našich
nejúspěšnějších lovců nacistů.
Tento pán pro mě svojí houževnatostí, vytrvalostí, odvahou a
odhodláním dlouhá léta předsta-

voval určitý novinářský vzor, tu
pověstnou morální autoritu.
Minulý měsíc, když jsem si
přečetl pro mě nové informace
o životě a činnost tohoto pána
z konce osmdesátých let, zatrnulo mi. Je vůbec možné, že
jsou tyto informace pravdivé?
Je vůbec možné, že tento
vyhlášený lovec nacistů byl
sám registrován komunistickou
StB, tedy organizací, která pod
dohledem NKVD a KGB byla
rovnocenná nacistickému gestapu? Je skutečně možné, že
tento člověk pouze po revoluci
převlékl svůj novinářský kabát
z magazínu Signál do jiných
demokratičtějších médií? A že
člověk, který vášnivě popiso-

val a odsuzoval Palachův týden
(studentské demonstrace) v roce 1989 a udával své přátele
a známé v Ústí nad Orlicí, kde
vyrůstal, dnes přednáší nové
generaci studentů na středních
školách?
Nějak mimoděk mi na mysli
vytanulo vyprávění příslušníka
SNB ve filmu Pelíšky a jeho
slavná věta: „Rozkaz zněl jasně a nebyl čas přemýšlet, kdo
je kdo.“ A tak jsem ztratil další
morální autoritu.
Podklad k informacím:
http://www.revolverrevue.cz/
zaslano-jan-pohorsky-muj-pohled-na-kauzu-stanislav-motl-ad-viktor-karlik-cunas-a-cunasove.
JS
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Výcvik záchrany osob z probořeného ledu
V sobotu 23. února 2013 se
varnsdorfští dobrovolní a profesionální hasiči věnovali teorii
i praxi při záchraně osob, které
se probořily na ledové ploše
a nejsou vlastními silami schopny
dostat se z ledové vody. Smyslem
výcviku bylo vyzkoušet si a naučit se zacházet s novou výzbrojí,
kterou varnsdorfští dobrovolníci v závěru roku 2012 získali.
Pomyslný „republikový mentor
záchrany osob z ledu“ Hynek
Černý nejprve prostřednictvím
obrazovky počítače uvedl přítomné dobrovolné hasiče do
principů záchrany osob a ve svém
instruktážním videu představil nejčastější možnosti záchrany.
Členové dobrovolné jednotky

vytáhnutí tonoucí osoby za
pomoci kolegů s lanem či žebříku. Účinným způsobem může
být třeba i hození lana, kterého
se tonoucí zachytí a hasiči ho
vytáhnou na břeh.
V závěru došlo také k seznámení s další novou pomůckou
ve vybavení dobrovolných hasičů - deskou (sáněmi) Hansa
Board. Jedná se o speciální
záchranný prostředek určený
přímo pro záchranu osob z vodní hladiny, který plave (unese
až 300 kg) a jehož hrany jsou
zaoblené. K člověku se tak hasiči dostanou lépe a rychleji než
s obyčejným žebříkem. Deska se
dá využívat i k transportu osob
na sněhu, písku nebo blátě.

výbava pro německé kolegy.
I tak doufáme, že veškerá výbava
bude sloužit zejména pro výcvik
a nebude jí příliš potřeba při
skutečných zásazích.
Text JS a miw, foto miw
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MŠ Sluníčko čte dětem

Od září letošního školního roku se naše školka zapojila do celorepublikového projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“.
Snažíme se vhodnou formou probouzet a rozvíjet u našich dětí
co možná největší zájem o knihu jako takovou, o mluvené slovo,
o rozvoj paměti i dětské fantazie tak, aby se děti na četbu těšily a
nebyla pro ně fádní a stereotypní.
V rámci projektu zveme do naší školky rodiče dětí i jejich rodinné
příslušníky, také osobnosti z různých profesních sfér, aby nám přečetli
pohádku. Pro děti se tak stává četba zajímavější a více zábavná.
Jsme vděčni rodičům, kteří nám již přišli přečíst pohádku do školky,
i váženému panu starostovi Martinu Loukovi, který nám také svým
zábavným čtením přišel udělat radost. Děti jeho vyprávění velice
zaujalo a zároveň se tak s panem starostou poznali i osobně. Též
děkujeme vážené paní Mgr. Naděždě Vaňharové, vedoucí odboru
školství, kultury a tělovýchovy MěÚ ve Varnsdorfu, za pěkné čtení
i za dárek v podobě říkankové knihy, který našim dětem přinesla.
Těšíme se na další čtenářská setkání. Očekáváme také uniformované čtenáře (policistu, hasiče, lékaře…) a věříme, že se
láska k mluvenému slovu a četbě v dětech z naší školky opět
o něco více prohloubí a že zároveň poznají spoustu dalších zajímavých osobností.
Kolektiv MŠ, Křižíkova
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Předškoláci se kamarádí přes hranice

„Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau 2013“

se dále seznámili s pěti suchými
obleky Agama Work (zasahující hasič zůstává „v suchu a
teple“ i při celkovém potopení
do vody), které získali jako
první část vybavení z projektu
„Hasiči Varnsdorf, Rumburk,
Großschönau, Seifhennersdorf poskytování vzájemné pomoci“,
podpořeného z Programu na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko.
Profesionální hasiči jim zase
ukázali své vybavení, které se
při zachraňování osob používá
například sekyrky, záchranné
vesty nebo speciální bodáky
pro lepší pohyb na ledě, a přidali
i osobní zkušenost z loňského
výcviku.
Ještě na suchu se hasiči
také dozvěděli, jak s dotyčnou
topící se osobou efektivně
manipulovat.
Po přesunu obou jednotek
k rybníku Valčík (Jáma, ve směru
na Studánku) již nic nebránilo ani počasí a husté sněžení při
minusových teplotách - vyzkoušet si teorii v praxi. Profesionální
jednotka „připravila terén“ a její
příslušníci předvedli dobrovolným hasičům správný pohyb na
ledě, včetně různých možností
záchrany topící se osoby.
Na vlastní kůži si pak členové
dobrovolné jednotky zkusili, jaké
to je probořit se ledem; každý
ze zúčastněných si vyzkoušel

Další výcvik, tentokrát společný jak s profesionálními hasiči,
tak i dobrovolnými kolegy z Rumburku, proběhl o týden později na
rybníku Mašíňák.
Poslední letošní akcí s tímto
tématem bylo cvičení jednotky
HZS ÚK 4. března na rybníčku
u Billy. Zde proběhla spolupráce s dobrovolnými záchranáři
z České Kamenice, kteří každoročně organizují velké mezinárodní cvičení. Mezi pozvanými
hosty byli i zástupci hasičských
sborů z Rumburku, Dolního a
Horního Podluží, Krásné Lípy a
také Městské policie Varnsdorf.
Po skončení cvičení dali dobrovolní hasiči
z Varnsdorfu a Rumburku nové
suché obleky k dispozici, a tak si
přítomní zájemci mohli sami vyzkoušet rozdíl při zásahu pouze
v zásahových oblecích (bezprostřední kontakt s ledovou vodou),
nebo v komfortu suchého a
teplého obleku. Profesionální
hasiči zajistili po celou dobu výcviku vyhřáté vozidlo na ohřátí či
převléknutí a také várnici s horkým čajem.
Další výcviky na vodě budou probíhat v rámci projektu
společně se všemi partnery
v průběhu letošního roku. Součástí projektu je totiž i nákup
terénního vozidla s člunem
pro dobrovolníky v Rumburku,
speciální terénní auto s rukou
pro Varnsdorf a také technická

Opět po krátkém čase došlo k setkání dětí z naší MŠ Čtyřlístek a dětí z MŠ z Großschönau.
Tentokrát jsme přivítali naše kamarády z Německa po jejich příjezdu na nádraží ve Varnsdorfu.
Po přesunu všech 50 dětí do naší mateřské školy jsme dětem ukázali prostředí, ve kterém trávíme svůj čas bez rodičů. Děti si společně zazpívaly české i německé písně a potom si namalovaly
na kšiltovky čtyřlístek, který je znakem naší školky. Po malém občerstvení se děti vrátily zpět do
Großschönau i se svou vymalovanou čepicí. Setkání bylo pro děti přínosem a těšíme se na další
návštěvu v Großschönau před Velikonocemi.
Mirka Hrobníková, učitelka MŠ Čtyřlístek

DOBRÝ MED JE ZE ŠPIČÁKU

Dokončení ze strany 1
Včelí vosk Ze Špičáku: Výrobkem jsou voskové odlitky
s regionálními motivy sloužící
jako drobná voňavá upomínka
na region Českosaského
Švýcarska (ledňáček, roubená
chalupa, Mariina vyhlídka).
Mohou být kdykoliv roztaveny
a využity v domácnosti (např.
při výrobě domácí kosmetiky,
voskování dřevěného nábytku
či bot, výrobě svíček apod.).
Detaily každého výrobku jsou
dodělány ručně.
Včelí med Ze Špičáku je med,
který svými chuťovými i vizuálními vlastnostmi výborně charakterizuje kraj, odkud pochází, a
neomezuje se na jednodruhové
zastoupení nektaru a pylu, jak
tomu bývá u medů ze zemědělsky využívaných oblastí.
Oba výrobky je zatím možné
koupit v informačním středisku
v Krásné Lípě, na letní sezonu se
rozšíří i do ostatních infocenter v

regionu, která nabízejí i další regionální certifikované výrobky.
Další kolo certifikace proběhne nejdříve na podzim 2013
podle přihlášených zájemců.
Zájemci se ale mohou hlásit

průběžně, podrobné informace
najdou na www. ceskesvycarsko.cz, nebo u koordinátora
značky: jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz, tel. 775 552 790.
Mgr. Dana Štefáčková

Předškoláci v knihovně

Dne 5. března jsme s našimi předškoláky navštívili Městskou
knihovnu ve Varnsdorfu.
Paní Hana Těšitelová nás v dětském oddělení velmi mile přijala a
strávili jsme tam příjemné dopoledne, které bylo pro naše děti velice
přínosné. Zábavnou formou vyprávění příběhu jsme si připomněli,
jak se s knihami zachází, prohlédli si půjčené knihy i časopisy a
nakonec pohráli v dětském koutku. Děti byly plné příjemných dojmů
a měly obrovskou radost z PRŮKAZKY čtenáře, kterou jsme si pro
celou naši MŠ odnesli.
Jsme již nyní s dětmi natěšeni, až si půjdeme vybrat a půjčit
knihu, kterou si společně ve školce přečteme.
D. Fišerová a Š. Plešingerová, DiS., MŠ Křižíkova,
foto Ing. Ilona Martinovská
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Osudy varnsdorfských pomníků a soch V
Socha Panny Marie Immaculaty

U paty věže děkanského
chrámu svatých apoštolů Petra a
Pavla ve Varnsdorfu stojí socha
Panny Marie s latinským přízviskem Immaculata, tedy Neposkvrněná. S tímto typem ztvárnění
se ve výtvarném umění můžeme
setkat již od poloviny 17. století.
Jako mladá žena stojí Kristova
matka na zeměkouli, kterou
obtáčí had s jablkem v tlamě.
Marie často vítězně šlape na
hadí hlavu a vyjadřuje tím pře-
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Zlatá Múza 2012
putovala do Rumburka
Dokončení ze str. 1

nesl reliéf měsíce říkající: „Krásná jako měsíc“.
Z výše uvedeného nápisu
můžeme vypočítat, že socha
Immaculaty byla vztyčena roku
1772 a zřejmě již krátce poté jí
místní začali říkat Pfarr-Statue
neboli Farní socha. To proto, že
nestála tam kde dnes, nýbrž ve
farní zahradě. Během úprav fary
a jejího okolí v roce 1821 došlo
k přesunutí sochy ze zahrady
před budovu, k silnici. Tak je to

Členka Rumburského komorního orchestru Jitka Rozborová
(uprostřed) v zastoupení za dirigenta M. Lošťáka přijímá gratulace
k udělení Zlaté Múzy Severu 2012.

Zřejmě původní umístění sochy Panny Marie na kraji farní
zahrady

Vyšperkovaná socha již na
tradičním místě v době před
druhou světovou válkou
malé postesknutí. Z historických
vyobrazení je patrné, že o sochu
bylo vždy dobře postaráno. Dokonce i v době nesvobody byla
naprosto v pořádku. K její plíživé
devastaci došlo kupodivu až po
roce 1989. Může zato zřejmě
relativizace hodnot spojená
s minimálním respektem k cizímu majetku a s pocitem, že
teď lze konečně všechno, brát
si klidně i to, co mi vlastně vůbec
nepatří.
Josef Rybánský
Předchozí díly vyšly v Hlase
severu č. 21 a č. 23/2012; č. 2
a č. 4/2013.

patrné i na vyobrazení z roku
1828, které nalezneme v Palmeho kronice, uložené ve Státním
okresním archivu v Děčíně. Od
fary se pak Immaculata, neznámo kdy, dostala na dnešní
místo u věže kostela. V době
premiéry Beethovenovy Missy
solemnis tam zřejmě ale ještě
nestála. Zato o 138 let později,
roku 1968, již tvořila zajímavou
stafáž Josefu Mašínovi, který
před ní v rámci oslav povýšení
Varnsdorfu na město pronesl
slavnostní řeč k odhalení pamětní desky připomínající uvedení
právě slavné Missy solemnis v
našem varnsdorfském kostele.
Na závěr si dovolím ještě

Úspěšní recitátoři (a zpěváci)
V pondělí 11. března proběhlo v DDM oblastní kolo recitační
soutěže. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích a vždy
první dvě umístění byla s postupem do okresního kola v Děčíně.
Většinu soutěžících tvořily dívky, ale druhá kategorie překvapivě
měla větší podíl chlapců. V porotě zasedli ředitel Městského divadla
Varnsdorf PhDr. Martin Musílek, Mgr. Alena Smetanová a za DDM
to byla Ivana Kindermannová. Slovy Aleny Smetanové je recitátorů
každým rokem více a jsou čím dál lepší. Porotci tedy měli před
sebou opravdu velmi nelehký úkol. A právě proto se nemohli místy
domluvit, takže v některých případech obsadilo jedno místo více
recitátorů, nebo naopak někde nebylo místo uděleno vůbec.
A to nám dorůstá již další generace dětí, které se nebojí literatury.
To všem přítomným dokázal malý Honzík Penc: ač ještě nemá
dostatečný věk na soutěžení, také se naučil básničku a v pauze ji
krásně přednesl.

Výsledková listina:

Pohled na varnsdorfskou náves z roku 1828 s Immaculatou
nově přesunutou před budovu fary
konání prvotního hříchu, jehož
je had symbolem. Marie počala
bez poskvrny a na svět přivedla
Ježíše, který svou obětí prvotní
hřích z lidstva sňal. Takto k nám
socha symbolicky promlouvá.
Pod Immaculatou nalezneme na soklu německý nápis
se zakódovaným letopočtem
jejího vzniku: MVtter ChrIstI!
BItt fVr aLLe DeIne InbrVnstIge LIebhaber („Matko Kristova,
pros za všechny své vroucné
obdivovatele“). Další ozdobou
díla byli až do 90. let 20. století
dva andílci. První držel kartuši
s reliéfem slunce a nápisem:
„Vyvolená jako slunce“ a druhý

na něm přátelé kultury z celého výběžku a užili si dobré zábavy
díky kapele Frank Caldera Band, tanečním vstupům Lužičanu
z Krásné Lípy a Styl klubu Varnsdorf. Improvizovaná anketa rozhodla o nejlepších maskách: japonské gejši, Nastěnka s Ivánkem a čerti.
Vrcholným číslem večera byla výhra tajného pokladu Tolštejnského panství. Z utajené komodity se vyklubala fůra pravého venkovského hnoje, věnovaného soukromým zemědělcem
panem Kudlou. Šťastným novým majitelem, stírajícím slzy dojetí,
byl starosta Jiřetína Josef Zoser.
ham, foto Ivo Šafus

Proslov předsedy Městského národního výboru ve Varnsdor fu Josefa Mašína před
odhalením pamětní desky na
uvedení Beethovenovy Missy
solemnis v roce 1968.

1. kategorie (2. - 3. třída) - udělena dvě první místa
1. Jiřík Buršík a Maruška Tillnerová
2. Tomáš Friese
3. David Penc
2. kategorie (4. - 5. třída) - udělena dvě třetí místa
1. Natálka Josefová
2. Kristýnka Rigová
3. Anička Lukešová a Daniel Porteš
3. kategorie (6. - 7. třída) - udělena dvě první místa
1. Natálie Smetanová a Tomáš Blažek
2. Aneta Kropáčková
3. neuděleno
4. kategorie (8. - 9. třída)
1. Anička Švecová,
2. Adéla Pondělíčková
3. Veronika Müllerová
Všem výhercům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v Děčíně.
Za zmínku stojí ještě i úspěch Terezy Pípové a Daniela Koláře,
kteří reprezentovali Varnsdorf na oblastním kole celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček v sobotu 9. března
v Krásné Lípě. První a čtvrté místo jim přineslo postup do regionálního kola v Jablonci nad Nisou. I jim budeme držet palce.
AMD
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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2013
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku
z Grantového programu města Varnsdorf 2013

Do Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2013 bylo podáno 70 žádostí od 42 žadatelů v celkové požadované finanční výši
933 065 Kč. Jeden žadatel byl doporučen k vyřazení z grantového programu z důvodu velmi pozdního předložení vyúčtování poskytnuté
dotace za kalendářní rok 2012.
Hodnocení předložených žádostí bylo prováděno anonymně podle stanovených kritérií (za nejlepší je považovaná žádost, která dosáhla
při hodnocení nejvyššího průměrového koeficientu, vypočítaného jako podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících
členů komise). Grantová pracovní komise ve složení Mgr. Michal Dlask, Karel Dubský, Bc. Josef Fibiger, Mgr. Jindřiška Benešová, Viera
Bortlová, MUDr. Martina Jeníková, Mgr. Jan Novota doporučila radě města ke schválení 37 žádostí od 25 žadatelů na poskytnutí finančního
příspěvku v celkové výši 450.000 Kč.
X
Na oblast kultury a vzdělávání bylo schváleno 11 žádostí ve výši6/2013
154.510 Kč na akce a 6 žádostí ve výši 57.500 Kč na činnost. Nastrana
oblast
tělovýchovy a sportu bylo schváleno 17 žádostí na akce v částce 199.090 Kč a 2 žádosti ve výši 24.900 Kč na činnost. V sociální oblasti byla
schválena jedna žádost ve výši 14.000 Kč na činnost. Kompletní přehled podaných žádostí naleznete na www.varnsdorf.cz.
OŠKT

Grantový program města Varnsdorf 2013��
�

�

�odpořené žádosti�
Žadatel ��název akce (činnosti)�
�����������������tělovýchova, S������iální��������

ČČK, místní skupina Varnsdorf�–�vedení zájmových kroužků �ladých zdravotníků�
Hasiči ČR���sdružení pro výchovu, výcvik a vzdělávání DH���vydání publikace Pamětnice�
Sdružení �asičů Čech, Moravy a Slezska���Varnsdorfská soutěž mladých hasičů, 4. ročník�
ZŠ náměstí E. Beneše���Atletika pro I. stupeň ZŠ, 12. ročník�
ZŠ náměstí E. Beneše���Podzimní hry pro II. stupeň ZŠ, 8. ročník�
Mateřská škola Nezvalova���plavání zdravotně postižených dětí speciálních tříd MŠ�
Mateřská škola T. G. Masaryka���Putování s pohádkou za poznáním světa�
ZŠ Edisonova���Míčový pětiboj�
�������������������, oddíl basketbalu���Vánoční turnaj v basketbalu pro veřejnost�
�������������Varnsdorfský triatlon 2013, 8. ročník�
���������������zimní hry na ledě pro mateřské školy�
�������������������, oddíl atletiky ��Velikonoce nad laťkou, 17. ročník�
Sdružení �asičů Čech, Moravy a Slezska���výchova mládeže�
Svaz tělesně postižených v ČR, MO���volnočasové�aktivity (zájezd, divadlo, přednášky)�
Farní obec Starokatolické církve�����������������������
���������������Turnaj o pohár starosty města Varnsdorfu, 4. ročník�
�������������������, plavecký oddíl���Varnsdorfský kapřík�
Dům dětí a mládeže���Den dětské radosti, 34. ročník�
SOS Studánka���Hurá prázdniny, 13. ročník dětského dne�
Farní obec Starokatolické církve���Křesťanské tradice a lidové obyčeje �
ZŠ ������������Zachraňme krokodýla!�
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl ��Velká cena Varnsdorfu v plavání�
Heike Hulánová���Evropský týden mobility ����������������Cyklojízda 2013�
�����������������Jazzový pátek 2013, 14. ročník�
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu���Turnaj 4. a 5. tříd v basketbalu �
Kruh přátel muzea Varnsdorf���vydání vlastivědného sborníku Mandava 2013�
����������������Varnsdorf v AČR�������sdorfská padesátka, IV. ročník�
Kvíltet, o.s.���Kvíltet zpívá pro radost ��koncerty a vystoupení �
Městská knihovna Varnsdorf ��Prvňáček, 8. ročník akce pro děti a rodiče �
Gymnázium Varnsdorf���protidrogová prevence Ať ti neujede vlak III.�
�����������������Tanambourrée 2013, 15. ročník celostátního festivalu scénického tance�
ZŠ a MŠ Bratislavská���Vánoční florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ, 9. ročník �
Gymnázium Varnsdorf��������inový�maraton ve stolním tenisu, 3. ročník�
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu��������������������������10. ročník�
Libuše Matušková���zdravotně preventivní, rehabilitační, kondiční aktivity�
Speciální ZŠ a MŠ���Sportovní hry mládeže ��celostátní kolo, 47. ročník�
JUNÁK����vaz skautů a skautek ČR, �tředisko "LUŽAN"���Umělecká šestka 2013�
������������

�
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�říspěvek�
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�v Kč�
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Komunitní
plánování
Šluknovského
výběžku
Kostka Krásná Lípa připravila ve spolupráci s poskytovateli
služeb a dalšími poskytovateli
návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského
výběžku na období 2013-2017.
Návrh je na všech radnicích
Šluknovska připraven k připomínkování ze strany veřejnosti,
uživatelů služeb a zástupců obcí
a institucí.
Odborníci ze sociální oblasti,
představitelé obcí, uživatelé služeb i veřejnost se mohou vyjádřit
ke spolupráci při připomínkování NÁVRHU Komunitního plánu
rozvoje sociálních a souvisejících
aktivit Šluknovského výběžku na
období let 2013-2017. Připomínky a podněty k dokumentu přijímáme do 31. 3. 2013. Hlavním
cílem dokumentu je zajištění
dostupnosti a zvyšování kvality
sociálních služeb a souvisejících aktivit na území Šluknovského výběžku s cílem přispět
k řešení sociálních nerovností
na tomto území. Dokument se
opírá o zjištění potřeby zadavatelů služeb, poskytovatelů služeb, jejich uživatelů a veřejnosti,
reaguje na místní odlišnost.
„Výjimečné je, že komunitní
plán je připraven pro 18 obcí. Do
jeho přípravy se zapojilo velké
množství organizací a osob,
které dobře znají region a jeho
problémy. Popisuje, jakým směrem by se měly služby v dalších
letech rozvíjet,“ říká ředitelka
Kostky Hana Volfová.
Informace jsou zveřejněny na
webu www.prosluknovsko.cz.
Pro úplné informace můžete
kontaktovat koordinátorku Hanu
Volfovou na telefonním čísle
412 354 844 nebo na e-mailu:
volfova@krasnalipa.cz.
Radka Dušková, Komunitní
centrum Kostka Krásná Lípa p.o.

Návrh komunitního plánu
je zveřejněn také na webu
www.varnsdorf.cz (informace
z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Občané Varnsdorfu
mohou zasílat připomínky též vedoucímu tohoto odboru Bc. Josefu Fibigerovi na e-mailovou adresu josef.fibiger@varnsdorf.cz do
pondělí 25. března 2013.
-r-
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Řádková inzerce

Služby

Různé

Nemovitosti

RK Varnsdorfská vykoupí vaši nemovitost. Byty,
domy, pozemky, nebytové
prostory. Za případné nabídky předem děkujeme.
Telefon 606 740 390, http:
//www.varnsdorfska.cz/

Jarní Paříž 7.-11. května,
2x nocleh se snídaní, průvodce, več. proch. a proj. lodí po
Séně. 4.490 Kč. AD. J. Hlávka
a CA P. Hlávka, 407 21 Č. Kamenice, Sládkova 773, http:
//www.bulharsko.org/, tel.
602 231 498 hlavka.bus@
seznam.cz.

Prodám družstevní byt
1+1 ve Varnsdorfu. Zateplený, plastová okna, slunný,
v dobrém stavu. Obchody,
lékař, služby do 5 minut. Cena
dohodou. Tel. 607 400 592.
Prodám družstevní byt
1+1 s balkonem. Panelový
dům má nová okna a je nově
zateplen. Kontakt mobil:
+420 602 163 383.
Pronajmu větší garsoniéru ve Varnsdorfu. Telefon
732 781 670.
Pronajmu levně byt ve
Varnsdorfu 1+kk. Cena 2.000
Kč + 2.000 Kč poplatky. Vhodné pro studenty, maminky na
mateřské, důchodce. Spěchá.
Tel. 776 523 496.
Prodej družstevního
3+1/L, po rekonstrukci, ul.
Karolíny Světlé, 77 m 2 ,
6. poschodí s výtahem,
více informací na http:
//www.varnsdorfska.cz/
Pronajmu byt v centru
města po rekonstrukci. Plastová okna, ústřední topení
(plynový kotel kombinovaný),
plovoucí podlaha, koupelna
(vše nové). Možnost parkování, zahrada, půda, sklep.
Cena pronájmu: 5.000 Kč.
Tel. 602 402 435.
Prodám levně zahrádku
s chatkou a kůlnou, ovocné
keře. Ve Varnsdorfu, ul.
Prostějovská. Spěchá. Tel.
602 877 805.
Pronajmu garsonieru
22 m2. Cena 1.600 Kč nájem
+ 2.000 Kč služby. Palackého 2595, 2. patro. Telefon
606 12 12 12.

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

Bankrot! Zpracování návrhu na povolení oddlužení
podle Insolventního zákona
č. 182/2006 Sb. Konkurzy
pro podnikatele prostřednictvím Krajského soudu
v Ústí nad Labem. Spolupráce
s advokátní kanceláří. Telefon 776 800 328.
Malířství - natěračství
Hejný Miroslav provádí fládrování všech druhů dveří,
emailování. Provedu profesionálně portrét dle fotografie.
Mob. 606 894 546.

(Tiskárna Trio se omlouvá za
chybně uvedené tel. číslo v HS č. 5.)

Seriózní nabídka práce
v Německu (trvalý poměr)
pro schopné, samostatné a
spolehlivé pracovníky s částečnou znalostí německého
jazyka. Zájem je o montéry,
zámečníky, soustružníky,
CNC seřizovače, svářeče,
elektrikáře, automechaniky.
Kontaktní e-mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis
v němčině).
Seriózní nabídka práce
v Německu (trvalý poměr)
schopným, samostatným
a spolehlivým pracovnicím
i pracovníkům se znalostí
německého jazyka. Zájem je
o zdravotní sestry, pečovatelky i jiné zdravotnické
profese. Kontaktní e-mail:
j.zarnack@email.cz (zašlete
životopis v němčině).
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.
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BULHARSKO Pomorie
11 dní u moře, doprava od
3.590 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti sleva. AD
J. Hlávka a CA P. Hlávka,
407 21 Česká Kamenice,
Sládkova 773, tel. 602 231 498
http://www.bulharsko.org/,
hlavka.bus@seznam.cz.
Koupím staré housle
i mírně poškozené. Telefon
602 263 529.
Sběratel koupí - staré mince, bankovky, medaile, vyznamenání i celé nebo částečné
sbírky. Telefon 606 388 495.
E-mail: numisban @ seznam.cz.
Poklady z půdy - vykupujeme
za hotové: sklo, porcelán, kovové sošky, obrazy, mapy, kusový
nábytek, grafiku, stříbro, zlato,
staré hračky, knihy, sportovní
vybavení, kuriozity, apod.
Kontakt: pokladyzpudy@
centrum.cz. Tel. 702 555 893.

Ve Varnsdorfu
nově
na poliklinice
otevřena

PLICNÍ
AMBULANCE.
POŠTOVNÍ 2060
MUDr. Milan Sklenář
Tel. 413 034 847

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.

PŘENECHÁM
ZAVEDENOU
PRODEJNU AUTODÍLŮ
VE VARNSDORFU.
VÍCE INFORMACÍ
NA TELEFONU
773 578 710.
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Vzpomínka
V srdcích vzpomínka zůstává. Už je to šest
let, co od nás odešla naše milovaná dcera,
sestra a teta, slečna Evička Majkutová.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci
s rodinami.
Dne 22. března vzpomeneme druhé výročí
od úmrtí Ing. Františka Rajmana.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Dne 27. března uplyne rok, co náhle a
nečekaně zemřel můj táta Pavel Hodek.
Zároveň by se 26. dubna dožil 60 let. I když
neměl táta sentiment rád, vzpomeňte vy, kteří
jste ho znali.
Dcera Ivana
Dne 31. března uplyne sedm let, co nás navždy opustila maminka, babička a prababička
Marie Svobodová.
Se stálou vzpomínkou rodina Pokorných
a rodina Šerých.
Dne 27. února 2013 po dlouhé těžké nemoci zemřela naše babička, maminka a teta
Miluše Procházková. Děkujeme lidem, kteří
věnují vzpomínku.
Syn Jan, snacha Šárka, vnoučata Antonín
a Věra, dcera Miluše s rodinou

Blahopřání
Dne 24. března oslaví krásné 60. narozeniny pan Jaroslav Draský.
Do dalších let jen to nej nej přeje manželka Květa, děti Romana, Zdeněk, Pavel s
rodinami a vnoučata Dan, Matěj, Zdenda,
Viktorka a Emily.

Z ubní

pohotovost
23.-24. 3. 2013
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
30.-31. 3. 2013
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056
1. 4. 2013
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056

Svozy pytlového
tříděného odpadu

28. 3. 2013

Narození
Jitka Borecká
Radek Borecký
Jiří
Lenka Kohoutová
Aleš Vondrovský
Natálie

Svoz zákazníků

ZDARMA
sobota
23. 3.

Odjezd: Varnsdorf, AN
v 9.30 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
OC Forum Liberec
Odjezd zpět v 15.40 hod.
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„Splácení už možné není, tak pomůže oddlužení“
Mnoho občanů nejen ve
Šluknovském výběžku, ale i v celé ČR se potýká s problémem,
jak splácet své závazky. Tento
problém řeší nejen ti, kteří se
vědomě či nevědomě dostali do
dluhové pasti, ale řeší to mnoho
domácností, které musí ze svých
peněženek vytáhnout více peněz
díky růstu cen energií a potravin,
které na rozdíl od mezd a platů
rostou snad každým měsícem.
Nebo to řeší lidé, kteří se díky
nemoci či ztrátě zaměstnání
dostali do nepříznivé situace.
Je jedno, proč a co vedlo k potížím splácet své závazky, ale je
důležité, jak z toho ven. Bohužel
většině občanů se jako jediné
světýlko v tunelu dluhů zjevuje
využití insolvenčního zákona a

Poděkování
Pochvala a poděkování do
jídelny pí. Čechové a jejímu
kuchařskému týmu na Edisonově škole.
Dokázali upravit jídelníček
pro mou dceru, která má celiakii a vaří bezlepkově.
Jana Krátká
Děkujeme studentkám druhého ročníku VOŠ a SŠ oboru kosmetička pod vedením
p. Navrátilové za krásné nalíčení dětí na karneval naší MŠ.
Děkují učitelky MŠ Stonožka

Děkujeme kamarádu Lubošovi a jeho rodině za vzpomínku, kterou věnoval našemu
bráchovi Tondovi, drobečkovi
Frýbovi.
Slávek a Bořík Frýbovi s rodinami

Úmrtí
Lothar Görlich
Vlasta Paulová
Josef Novotný
Jindřich Ritschel
Věra Krčmářová
Ernestina Rubešová
Anna Kaplanová
Richard Richter
Karel Treml
Květa Bartošová
MUDr. Petr Pecháček
Václav Šmíd
Milan Mráz

84 let
79 let
86 let
74 let
77 let
86 let
78 let
56 let
81 let
86 let
72 let
63 let
66 let

vyhlášení osobního bankrotu.
V naší poradně pomáháme
občanům s dluhy, řešíme nejen
domácí rozpočty, exekuce, ale
i podávání návrhů na oddlužení,
tedy, lidově řečeno, vyhlašování osobních bankrotů. Realita
je ovšem taková, že z uživatelů
služeb, kteří řeší dluhy a chtějí
se oddlužit, jen asi 9 % splní
podmínky oddlužení a osobní
bankrot je jim povolen.
Nejčastějším důvodem je
u zadlužených občanů Šluknovského výběžku nezaměstnanost
nebo nízký příjem oproti výši
pohledávek. Dlužník totiž musí
být podle zákona nejen schopen
uhradit všem nezajištěným věřitelům za dobu 5 let minimální
výši 30 % plnění, ale musí být
schopen uhradit v plné výši odměnu insolvenčnímu správci,
která činí za pět let 65.340 Kč.
Podle rozhodnutí soudu musí
uhradit insolvenčnímu soudu
i zálohu na náklady insolvenčního řízení. Tato záloha je u každého dlužníka jiná, soud má
zákonem dané rozpětí 0,00 Kč
až 50.000,00 Kč. Z praxe u klientů, kterým díky pomoci naší
poradny bylo v minulých letech
oddlužení povoleno, se zálohy
na náklady insolvenčního řízení
pohybovaly do maximální výše
10.000,0 Kč.
Sepsání návrhu na povolení

oddlužení a povinných příloh
není jednoduchá věc. Rozhodně ani návod, který je k dispozici
přímo u formuláře, obyčejnému
človíčkovi moc nepomůže, ale
určitě je v silách každého z nás
zjistit si podstatné informace, a
tím pádem nepodporovat někoho, kdo parazituje na neštěstí
druhých.
V naší poradně pomáháme lidem zcela zdarma i se sepsáním
návrhu na povolení oddlužení.
Každý klient je hned zpočátku
seznámen nejen s důležitými
informacemi, které jsou spojeny s tímto institutem, ale i s tím,
jakou má šanci na povolení
osobního bankrotu. Pak už je
jen na něm, jak se rozhodne.
V každém případě, pokud máte
potíže se splácením a máte pocit, že jedině návrh na povolení
oddlužení vám pomůže, můžete
se obrátit na naši poradnu. Máte
také možnost účastnit se semináře, který je určen pro širokou
veřejnost a bude zaměřen právě
na osobní bankrot a vyplňování
návrhu na povolení oddlužení.
Konat se bude v prostorách
Oblastní charity Rumburk dne
27. 3. 2013 od 15.00 hodin, všichni jste srdečně zváni.
Bc. Pavla Nekudová, DiS.,
Oblastní charita Rumburk
Redakčně kráceno

Veřejné opatrovnictví - složitý
problém i na Šluknovsku
Nový občanský zákoník, platný od ledna 2014, přinese změnu
v opatrovnictví, která se dotkne povinnosti obcí. Co to bude znamenat pro jejich starosty a úředníky? Jejich zájem o tuto otázku
vedl letos v lednu ke svolání schůzky pracovní skupiny pro osoby
se zdravotním postižením - Komunitního plánování Šluknovska.
Informovala o tom Monika Lampová, která tuto skupinu vede.
V krátkém shrnutí: Dosud mohlo být opatrovníkem klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům (nebo jemuž je tato způsobilost
omezena) to zařízení sociální péče, v němž klient žije. To ale bude
prakticky vyloučeno. Řádově stovky klientů sociálních zařízení na
Šluknovsku musí změnit opatrovníka. Rodiče a příbuzní většinou
nejsou, a proto tato role připadne obcím.
Každá obec, která se s veřejným opatrovnictvím setkala, potvrdila, že nejde jen o formální funkci. Starostové či úředníci často
vykonávají v praxi mnohem více, než by se od nich mohlo očekávat.
„Bohužel není instance, která by jim poradila. Teoreticky by se měl
veřejný opatrovník starat jen o takové úkony, které jsou ze své podstaty právními a jsou dány rozsudkem. Faktické činnosti veřejných
opatrovníků ale jdou často nad rámec pojmu veřejné opatrovnictví ale jak to mají starostové vědět? Kdo je odpovědný za oblast
veřejného opatrovnictví?“ Podle názoru Ústavního soudu se obce
nemohou veřejného opatrovnictví v takzvaném hmotněprávním
smyslu vzdát.
„Naše pracovní skupina, složená hlavně z poskytovatelů sociálních služeb ve výběžku, nabídla zúčastněným pomoc a možnost
konzultací v případě nejasností a pochyb. ... Všechny nás v této
oblasti čekají velké změny, já jen doufám, že ku prospěchu klientů
a ochrany lidských práv,“ dodala Monika Lampová.
ham
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Pozvánka na Velikonoce nad laťkou

Ze zimní přípravy
týmů FAŠV
Mládežnické celky FAŠV sehrály během prvních tří měsíců
tohoto roku v rámci zimní přípravy řadu turnajů a utkání. Z nich
jsme ke zveřejnění v HS vybrali následující.
Starší přípravka U11 trenérů Z. Kramera a L. Danča na jednom
z turnajů doma nasadila dvě družstva. Áčko ve skupině A přehrálo
Jiříkov 2:0, Mikulášovice 3:0 a remizovalo 0:0 s Chřibskou U13.
To stačilo na výhru ve skupině. Béčko v té druhé porazilo FAŠV
U10 2:0, Krásnou Lípu 1:0 a podlehlo Seifhennersdorfu 1:2, čímž
skončilo druhé. V utkání o 3. místo zvítězilo béčko nad Jiříkovem
2:0 a ve finále po remíze 0:0 vyhrálo áčko nad Seifhennersdorfem
až na PK 2:1. Další pořadí: 5. Chřibská U13, 6. FAŠV U10 (prohra

Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá v neděli 24. března
od 8.30 hod. ve sportovní hale
XVII. ročník soutěže ve skoku vysokém VELIKONOCE NAD LAŤKOU. Startovné činí 30 Kč pro
kategorie dorostenecké (ročník
narození 1996-1997), juniorské
(1994-1995) a dospělé (1993 a

dříve). Ve svých kategoriích
mohou soutěžit také starší žáci
a žákyně (1998-1999), mladší
žáci a žákyně (2000-2001) i dívky
a chlapci narození po roce 2001.
Začínat se bude na základní výšce 100 cm, následuje zvyšování
po 5 cm do 170 cm a poté po 3
cm. Technické přestávky pro roz-

skákání budou ohlášeny v průběhu závodu. Nutná je obuv bez
hřebů a černé gumy, soutěž se
řídí pravidly atletiky. Soutěž je
podporována z Grantu města
Varnsdorf, sponzorsky pak
zajištěna věcnými cenami osvícených a ochotných místních
podnikatelů.
Skalická

Volejbalistky se na jaře trápí
Uvádíme jejich poslední výsledky: TJ Lokomotiva Liberec I
B - TJ Slovan A 3:0, 3:2; TJ Jablonex Jablonec n. N. A - TJ Slovan A 3:1, 3:0; TJ Slovan A - TJ
Sokol Mnichovo Hradiště A
1:3 2:3; TJ Slovan A - TJ Sokol
ŽBS Železný Brod A 3:2, 1:3;
Slovan A - TJ Rumburk A 0:3, 0:
3; TJ Spartak Rokytnice n. J. A TJ Slovan 3:0, 3:1; TJ Slovan A -

TJ Bižuterie Jablonec n. N.
1:3, 0:3; TJ Jiskra Nový Bor A TJ Slovan 0:3, 3:1. Předseda
oddílu volejbalu TJ Slovan Petr
Damnitz k výsledkům a situaci v
družstvu uvedl: „I když naše ženy
s družstvy horní poloviny průběžného pořadí prohrály, musíme je
pochválit. Bylo to vždy po velkém
boji a s lepším dosaženým skóre
než na podzim. Na začátku sou-

těže jsme si zajistily dvě posily,
ale jedna se dlouhodobě zranila
a druhá, jak je to u žen časté,
musela přerušit svou činnost,
protože jde plnit mateřské povinnosti. No a hráčky, které se
po zraněních vrátily, nemají zase
tolik natrénováno, a tak jim chybí
síly vždy v závěrech utkání. Navíc se od nás několikrát odvrátilo
i to pověstné štěstíčko.“
ZdS

Výhry žáků a vzpomínkový
duel ukončily sezonu

Spokojené družstvo starší přípravky po jednom z turnajů
s 5. týmem 1:0), 7. Mikulášovice, 8. Krásná Lípa (prohra 2:0
s 7. celkem). Nejlepším střelcem byl M. Štefan (5 gólů) z FAŠV
A. Další turnaj ve Frýdlantu celek U11 dokázal za účasti deseti
klubů vyhrát. Remizoval s Jabloncem 0:0, porazil Stráž n. N. 3:0,
Vratislavice 1:0 a rozešel se smírně s Libercem 1:1. V semifinále
zdolal Frýdlant 2:0 a ve finále pak Jablonec n. N. 3:1. Šest gólů na
turnaji dal Štefan, tři Jakub Lorenc a jeden Jan Lorenc. Sestava
U11: J. Kubr, M. Štefan, F. Kabeláč, O. Mann, T. Šolc, Jan Lorenc,
Jakub Lorenc, V. Blahník.
Na turnaji v Děčíně skončilo družstvo žáků U12 třetí.
Porazilo Souš, Neštěmice, Pirnu, ale podlehlo Junioru Děčín
(vítěz) a Fotbalové akademii Petra Voříška (skončila druhá).
Tým U 12 absolvoval také dobrý halový turnaj v Jelení Hoře a
získal tam 3. místo mezi kvalitními polskými soupeři. Tři z nich
hrají první ligu své kategorie, takže to byla solidní konfrontace.
Dosažené umístění zaručila bilance čtyř výher a dvou porážek
při skóre 15:8. Sestava hráčů na turnaji: V. Tulis, O. Nováček,
M. Hamada, Z. Tlustoš, T. Kaiser, R. Benc, P. Novák, trenér R. Benc.
Celek žáků U13 dominoval bez porážky turnaji ve Frýdlantu
za účasti šesti klubů a mj. porazil i Jablonec 1:4. Dále odehrál
dvojzápas s Mladou Boleslaví a Teplicemi na UMT v Heřmanicích.
V prvním remizoval 2:2 (0:2), když soupeř byl v úvodu lepší a po
chybách zapůjčeného brankaře dvakrát skóroval. Po prostřídání
se hra vyrovnala, na obou stranách bylo mnoho šancí. Využil je
dvakrát jen Hoffman a zařídil tak cennou remízu. Proti Teplicím
nastoupili hráči U13 vychladlí, výborný a tvrdě hrající protivník
měl stálou převahu, kterou vyjádřil do půlky utkání čtyřmi góly.
Dle trenéra Skládaného velká morálka svěřenců zabránila
většímu přídělu, než byl konečný výsledek 1:7 (0:4). Jediný
úspěch zaznamenal opět výborně hrající Hoffman. FK/ZdS

Krajská liga žáků 4. tříd ve
velkém (celoplošném) hokeji
skončila vítězstvím HC Varnsdorf, který za sebou v tabulce
nechal týmy Ústí n. L., Děčína,
Drážďan, Bíliny a Litoměřic.
Závěrečný turnaj sezony
žáků 3. tříd v minihokeji vyhrály
v Rumburku bez ztráty bodů
varnsdorfské naděje před
Mostem (vzájemný duel skončil
15:11 a byla to první porážka
soupeře v tomto ročníku soutěže). Třetí se umístily Litoměřice
a čtvrtý Rumburk.
Vzpomínkový duel k 25. výročí úmrtí varnsdorfského hokejového zakladatele Jaroslava
Čecha st. za účasti domácích
odchovanců a trenérů vyhrál
celek sestavený ze starších
hokejových borců. Syn Jaroslav Čech ml. vzpomínkovou
akci ocenil slovy: „Jsem rád
za účast všech kluků, kteří
zápas na počest mého tatínka
odehráli. Ještě jednou jim všem
touto cestou děkuji.“
JH, foto archiv HC

Hráči po vzpomínkovém duelu, zcela vpravo je J. Čech mladší.

RC Peklo vítězem třetí Lužické ligy
Dvě soutěže uvedené kulečníkové již ukončily sezonu, tu nejvyšší
čekají ještě tři kola. Ve 2. lize zvítězil celek KK Krkovičky Brtníky
před Mělníkem Varnsdorf A (shodný zisk 26 bodů). Mezi deseti
účastníky byly z družstev našeho nejsevernějšího regionu ještě
čtvrtý Country club Království A (22), pátí Rafani Rybniště (21) a
šestý 1. KK Šluknov (17).
Nejnižší, 3. Lužickou ligu, vyhrál tým RC Peklo Varnsdorf před Sport
barem Nový Bor B. Obě družstva nastřádala 26 bodů. Třetí skončili
Ťukálkové Království (20), čtvrtý Árny tým Varnsdorf (20) a pátý Mělník Varnsdorf B (15). V této soutěži se střetávalo devět celků. ZdS

Nevydařená sezona florbalistů
Po třetím místu SK Paintball
Varnsdorf v minulé sezoně
Liberecké ligy mužů je ročník
2012-2013 výsledkově hodně
nevydařený. Tým si připsal
jen po jedné výhře a remíze,
takže zůstal beznadějně na

samém konci tabulky. Letošní
výsledky: SK Paintball - FBC
Panthers Liberec B 8:10, TJ
Sokol Bzí - SK Paintball 7:4,
FBK Gladiators Česká Lípa - SK
Paintball 14:6, SK Paintball SC Podještědí Český Dub

6:21, FBC Legnex - SK Paintball
17:8, SK Paintball - BC Liberec B
3:7,SK Paintball - FBK Gladiators Česká Lípa 7:11, SK Paintball - TJ Sokol Bzí 9:9, SK Paintball - SK Rebels Liberec 3:17.
ZdS

Odložený start jara zahájen remízou
Úspěšná sezona
oddílu graduje
Basketbalisté Slovanu hostili doma v předposledním střetnutí
základní části Severočeské ligy tým BK Real Roudnice n. L., který
porazili 88:52 (29:16, 15:7, 21:14, 23:15). Body Slovanu: Horáček
16 (3x3), Novotný 16, Vakulenko 11 (1x3), Lehroch 10, Buben 8,
T. Beran 6 (1x3), Relich 6, Šišulák 5 (1x3), J. Beran a M. Šimák po
4, M. Doležal 2, nebodoval T. Doležal. Utkání přihlíželo 90 diváků.
Před závěrečným duelem u BK Děčín junioři byli varnsdorfští
basketbalisté třetí a při jakémkoliv výsledku s juniorkou by se toto
postavení nezměnilo. V Děčíně TJ Slovan prohrál 79:58 (40:29), ale
už předem byl znám soupeř pro play-off. Tím je Sluneta Ústí n. L.,
s kterou zahájí doma v sobotu 6. dubna od 17.00 hod. a následující
patek 12. dubna je od 20.00 hod. odveta v Ústí. V případě rovnosti
rozdílu skóre se druhé utkání prodlužuje. Druhou dvojicí tvoří týmy
BK Litoměřice a USK Slávie Ústí n. L.
Kadetkám U17 byl pro nemoc soupeřek podruhé odložen
zápas doma s Basket PORG Praha, O víkendu hostily druhý tým

Jednou z opor žáků U15 je Šimon Ježek, kapitán týmu.
tabulky TJ Sokol Kladno, jehož hráčky porazily po dramatickém
průběhu 64:58 (14:17, 14:16, 19:15, 17:10). S dvěma body náskoku
si tak pojistily vedení v tabulce. V sobotu 23. března je čeká doma
družstvo BK Tábor.
Starší žáci U15 vstoupí do finálové části krajského přeboru středních Čech 24. března s domácím týmem AŠ Mladá Boleslav a dále
s BC Benešov. V sobotu 6. dubna pak budou mít ve 2. finálovém kole
výhodu domácího prostředí proti BC Benešov a BK Kladno.
Starší minižáci odehráli další čtyři soutěžní zápasy, dva v Roudnici a stejný počet doma s Českou Lípou. Venku odešli poraženi
98:15 a 82:28, doma pak podlehli 34:58 a 38:71.
Nejmladší minižáci si poradili v dalším turnaji oblastního přeboru
s BK Děčín 67:20 i se Slovanem Litoměřice 52:18.
TJ Slovan - basket, foto ZdS

Fotbalový tým FK Varnsdorf
měl dle losu zahájit domácí jarní
odvety s FK Pardubice. Podmáčené hřiště stadionu v Kotlině však
nebylo uznáno způsobilým, a tak
si mančaft musel počkat na jarní
premiéru až do 19. kola v utkání
na zmrzlém terénu Bohemians
Praha. Domácím podmínky vyhovovaly lépe, trefili i břevno. Druhá
část byla vyrovnanější, jedinou
šanci FK zahodil Rudnitskyy, a
i proto skončil duel bez branek
0:0. ŽK 1:1 (Laštovka - Fabian).
Sestava: Porcal - Tvaroha, Zieris, Soběslav, Fabián - Martan
(86. Mach), Cana, Daníček
(46. Breite), Rudnytskyy - Schubert, Volf (70. Hikspoors).
Dorost U19 vstoupil do druhého dějství ligové soutěže na hřišti
lídra soutěže, Slavie Praha B, a
odešel poražen 6:0 (4:0). Hos-

tující hráči předvedli otevřený,
kombinační fotbal, neuchýlili
se k pouhému bránění. Slavia
se představila ve výborném
světle a svůj výkon podtrhla
i pohlednými brankami. Doma
na UMT přivítal dorost (v tabul-

Z hlediska postavení v tabulce
měl být ve 23. kole Varnsdorfské
bowlingové ligy 2012-2013 nejzajímavějším duel Žlábci - Nic-moc,
tedy druhého a třetího celku
tabulky. Prvně uvedený tým ale
nedosáhl ani na 800 bodů, zatímco jeho soupeř nasázel v utkání
již sedmý „litr“ sezony, tedy více
jak 1 000 bodů, a pojistil si tak
výsledkem 0:2 druhou pozici.
Ostatní utkání předposledního
kola základní části dopadla

následovně: BC Tos - Kobra11
0:2, BK Retos - X-team 2:0,
Čárovci - X-team 2:0, V. Victoria Spliťáci 0:2, V. Victoria Aspoň kilo 2:0. Po 23. kole
vypadalo pořadí následovně:
1. Killers 23 zápasů/36 bodů,
2. Nic-moc 23/34, 3. Žlábci
23/32, 4. Black horses 23/30,
5. BC Tos 23/30, 6. Spliťáci 23/29,
7. BK Retos 23/27, 8. Čárovci 23/
22, 9. Kobra11 23/22, 10. Bahňáci 22/14, 11. X-team 24/12,

Dobře se jeví posila dorostu U19 Joel Mpong z Liberce (vpravo).

Bowlingová liga pomalu vrcholí
12. V. Victoria 24/8, 13. Aspoň
kilo 23/4. Soutěž po uzávěrce
tohoto vydání dovršila 24. kolem
svou základní část a vstoupí do
nadstavbové části, která čítá pět
kol. O titul bude hrát prvních šest
týmů, o další umístění družstva
ze 7. až 12. příčky. V neděli
24. a v pondělí 25. března nastoupí v prvním kole proti sobě
týmy dle dosaženého umístění
takto: 1-6, 2-5, 3-4 (neděle), 712, 8-11, 9-10 (pondělí). ZdS

Bronzový vstup do sezony 2013
Po delší odmlce se varnsdorfský závodník Luboš Šos představil na soutěži v benčpresu
pod federací IPF. Tentokrát šlo
o mistrovství Čech, které se konalo ve městě rybníků, Třeboni.
Celá akce byla výborně připravena od pořadatelů místního
oddílu SK Powerbulls Třeboň.
Jelikož zde padlo mnoho
výborných výkonů, měli diváci

o parádní podívanou vystaráno.
O jeden z výše uvedených vynikajících výsledků se postaral
i náš Luboš, který se představil
v těžce nabité kategorii do 120 kg.
Mezi jeho největší soupeře
patřili Zbyněk Krejča (čtvrtý
z loňského mistrovství světa),
František Janák (třetí z loňského mistrovství ČR) a Jiří Krčmář
(druhý z loňského mistrovství

Béčko stolních tenistů válí

Vedoucí celek okresního přeboru, varnsdorfský Slovan B,
si připsal další dvě výhry. V České Kamenici zvítězil 1:17 a
doma přejel Slavoj Děčín dokonce 18:0! Po duelu s další soupeřem, kterým byl Filipov C, pak odešel poražen těsně 10:8.
Při výhře SKST Děčín D se Slovanem Varnsdorf C 11:7 se tak
jeho v minulých kolech získaný náskok před SKST D zúžil čtyři
kola před koncem soutěže na pouhý bod.
Miroslav Exnar

ce 8. s 22 body) Viktorii Žižkov
(6., 27). Po vyrovnaném poločase
měli domácí znatelnou převahu,
ze tří tutových šancí proměnili
jedinou Čurgalim, ale soupeř
v samém závěru dokázal vyrovnat
na konečných 1:1.
ZdS

Varnsdorfský silák na bronzovém stupínku

světa masters). Luboš začal
soutěž zajišťovacím pokusem
na 230 kg, které hravě zvládl.
Stačilo to na průběžné třetí místo
v kategorii za Janákem a Krejčou.
V druhém kole nakladači naložili
našemu borci 240 kg, na kterých
se bohužel nezadařilo. Základní
pokus ale nadále jistil průběžné
třetí místo. V posledním třetím
kole Luboše pokusem na 230 kg
(ale lehčí tělesnou váhou) přeskočil ostřílený veterán Jiří Krčmář.
Varnsdorfský silák pak ale v tomto
posledním dějství úspěšně zvládl
opakovanou hmotnost 240 kg a
tím si definitivně uhájil třetí příčku.
K úspěšnému vstupu do sezony
byl nápomocen syn Richard,
Zdenda Tuháček a nestárnoucí
matador Karlík Leibl. V rámci tréninku patří poděkování synu Richardovi, Láďovi Žítkovi a bratrům
Piankovým.
JP, foto OST
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