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Tři roky projektu 
uplynuly jako voda 

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2013 
DALŠÍ „VEČER STAROSTY“ BUDE 17. DUBNA 

SPOLUPRÁCE S EIBAU POKRAČUJE 
VYHOVUJÍ DOPRAVNÍ SPOJE TURISTŮM?

Taneční 
sextet 
si říká 
InDANCE
(Foto miw)

KPM Varnsdorf 
prezentuje sakrální 

památky na 
výstavě v Rumburku

(Foto Klára Mágrová)
Čtěte na str.  6Čtěte na str.  4

PRODRAŽÍ SE 
SKLÁDKOVÁNÍ?

Pokračování na str. 3

Projekt „Městská knihovna 
Varnsdorf - Setkávání přes hra-
nice“ skončil. Přesněji řečeno, 
skončila tříletá etapa jeho pod-
pory z evropského programu Cíl 
3 / Ziel 3. 

Připomeňme, že na projekt 
bylo vyčleněno 3,7 milionu 
korun, z čehož 90 procent je 
hrazeno z dotace. Hlavním cílem 
bylo zprostředkování kulturní 
výměny, zaměřené především 
na Lužické Srby. Projekt byl 
spuštěn v dubnu 2010 a trval 
do konce letošního března. 

Statistika uplynulých tří let 
hovoří o 52 přednáškách pro 
základní a střední školy (z toho 
12 v Sasku), třech přednáškách 
a jednom zájezdu pro veřejnost, 
287 účastnících literárních sou-
těží, osmnácti literárních pořa-

Starostové Sdružení pro rozvoj Šluknovska zasedali 
21. března ve Velkém Šenově. Otázkou, která vydala na 
několik hodin vzrušených diskuzí, byla docházející kapa-
cita skládky v Rožanech. Město Šluknov, které pozemek 
ke skládkování pronajímá firmě Marius Pedersen, nemá nic 
proti rozšíření skládky o další kazety. Odmítá ale přistoupit 
na smluvní závazek ve výši 15 milionů korun na úhradu ško-
dy pro případ ekologické havárie, ke které by teoreticky (sic 
s velmi malou pravděpodobností) mohlo dojít vlivem „staré 
zátěže“ - dřívější skládky z minulých desetiletí. Přizvaný 
odborník z krajského úřadu RNDr. Tomáš Burian podpořil 
postoj města. Čas se krátí, rožanská skládka bude plná do 
července a svozová firma Eko-servis se již připravuje na 
variantu ukládání odpadů ve Volfarticích. Obce by se muse-
ly smířit s většími náklady na dopravu, i když je Eko-servis 
bude alespoň částečně kompenzovat zřízením překladiště 
ve Varnsdorfu. 

Kriticky vyzněly informace o zastoupení politiků ze 
Šluknovska v komisích při krajském zastupitelstvu. Pří-
klad za všechny: starosta Jiříkova měl zájem pracovat 
v krajské komisi pro dopravu, ale dostal pouze statut 
hosta bez hlasovacího práva a bez nároku na podklady 
k jednání. Není divu, že to posléze vzdal.

Josef Zoser, coby člen nového vedení ROP Severozá-
pad, vysvětlil situaci kolem zaplacení tzv. korekce, de 
facto pokuty za zpackané dotace za předchozího vede-
ní. Většina krajských zastupitelů se kloní k tomu oněch 
1,8 miliardy - ve splátkách rozložených na 10 let - nezapla-
tit. Tím by ale padla možnost získat 4 miliardy na projekty 
v dalším období. (Splácení skutečně 25. března zamítli. 
Ve hře je ale ještě možnost půjčky od státu.)

Na jednání byl pozván i ThMgr. Jiří Čunát, aby 
představil zájmové aktivity Schrödingerova institutu.

dech, devíti výstavách, stálé 
expozici o Lužici v knihovně, 
devíti koncertech a přednáškách 
o hudbě. Dohromady všechny 

tyto akce navštívilo téměř tři a 
půl tisíce lidí. 

Mezi 14 vydanými publikacemi 

Poté, co novogotickou pa-
mátku soudy přiřkly státu, se 
18. března sešla valná hromada 
občanského sdružení Červený 
kostel Varnsdorf. 

Jeho členové navázali kontakt 
s pracovníky Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových 
a po delší době mají možnost do 
kostela vůbec vstupovat. Díky 
určení právoplatného (ač jen 
přechodného) vlastníka přichází 
na řadu konkrétnější vize praktic-
kého využití. Na světě je odborné 
doporučení dalšího postupu při 
rekonstrukci a předběžná studie, 
která počítá se zřízením mobilního 
pódia pro kulturní akce. Celkové 
náklady ve hrubém odhadu ob-
nášejí 20 milionů korun. 

Je pravděpodobné, že stát 
nabídne památku městu. Za-

Červený kostel: Mít tak 20 milionů na opravu
stupitelstvo již jednou vlastnictví 
kostela zamítlo, a to právě 
z finančních důvodů. Naprostá 
většina členů sdružení se ale 
domnívá, že právě město by se 
mělo o kostel postarat. Alterna-
tivou je dlouhodobý pronájem 
občanskému sdružení od státu. 
Bez vlastnického vztahu je přitom 
obtížnější získat nějakou dotaci.

Před časem jsme se zmiňo-
vali o filmu, který o Červeném 
kostelu natáčí Pavel Danko. 
Podle předsedy sdružení 
Mgr. Petra Šmída jde natáčení do 
finále a jedná se o jeho uvedení 
v Panoramě letos v květnu.

Sdružení má 23 členů a k to-
mu řadu neregistrovaných sym-
patizantů.                       ham

Pokračování na str. 4

Křtiny poslední, čtrnácté publikace vydané v projektu „Setkávání 
přes hranice“. Zleva grafička Kateřina Janésková, Měto Benada, 
Monika Dyrlichová, Martin Louka a Milan Hrabal

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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• Za loupež skončil ve vazbě   
Ve čtvrtek 8. března se v Krkonošské ulici odehrála neče-

kaná scéna. Varnsdorfský pachatel svou oběť nejprve oslovil 
s žádostí o cigaretu, pak po osloveném mladíkovi nečekaně 
sáhl, mrštil s ním o drátěný plot a poté mu věnoval několik 
úderů bez varování. Při odchodu si vzal od napadeného deset 
cigaret, nasedl do vozidla a odjel pryč. Incident se neobešel 
bez následků. Oznamovatel loupežného přepadení utržil lehké 
zranění a poškození svrchních částí oblečení. Rumburští kri-
minalisté se do případu vložili téměř vzápětí a po sedmi dnech 
usilovné práce zadrželi podezřelého muže. 13. března mu bylo 
sděleno obvinění z trestného činu loupeže a následujícího dne 
byl útočník policejní hlídkou převezen do vazební věznice. 
V případě odsouzení může získat trest odnětím svobody v délce 
od dvou do deseti let.       

• Vybílený kravín    
V objektu bývalého kravína zmizelo během února několik 

věcí, jež si jejich majitel cení na 122.400 korun. Varnsdorfští 
policisté prověřují všechny okolnosti případu možné krádeže, při 
které mělo zmizet dvacet kusů pozinkovaných trubek, chladící 
agregáty společně s ventilátory a dalšími kusy železa. Zjistit, 
kdo se skrývá za stotisícovou ztrátou, je nyní dalším úkolem 
zdejších strážců zákona.

• Vykradená auta
Policisté ze zdejšího obvodního oddělení přijali tři 

oznámení od zaskočených ajitelů vozidel. V Kollárově 
ulici oslovila neznámého nenechavce zaparkovaná Ško-
da Felicie Van Plus, ze které zmizelo autorádio v hodnotě 
2.500 korun. V Edisonově ulici přišla o zabudované auto-
rádio bílá Škoda Octávie. Jeho majitel si ho cení na 3.500 
korun. Majitel Škody Forman odstavené v ulici Boženy 
Němcové po příchodu na místo činu nejdříve zjistil rozbité 
zadní okno, skrze které si zřejmě nezvaný návštěvník vozu 
odnesl pracovní nářadí v hodnotě necelých 12 tisíc korun. 
Poškozený muž obrátil na zdejší strážce zákona, kteří 
pátrají po všech okolnostech nahlášených událostí.  

V loňském roce bylo na území děčínského okresu evi-
dováno 291 krádeží z automobilů, z toho se jich podařilo 
objasnit 51. Varnsdorfští policisté čelili 37 případům, ve 
dvanácti z nich se podařilo odhalit pachatele.

• Utekl i s klenoty   
Do varnsdorfského klenotnictví zavítal nevítaný zákazník. 

Ochotnou prodavačku nejprve vyzval k předložení řetízků ze 
zlatého kovu, poté obsluhu počastoval nemilými slovy a společně 
se stojanem vystavených klenotů vzal nohy na ramena a z místa 
činu utekl. Škoda čítala necelých 34 tisíc korun. Další kroky 
zaskočené obsluhy vedly k telefonnímu aparátu, díky kterému 
se o případ začala zajímat i rumburská kriminálka. O tři dny poz-
ději už dopadený lupič dřímal v policejní cele. Policejní komisař 
ho 23. března letošního roku obvinil z trestného činu loupeže. 
Zástupci děčínského soudu podanému návrhu na uvalení vazby 
vyšli vstříc, a tak o den později obviněný putoval do vazební 
věznice. Před sebou má kromě jiného i vyhlídku možné ztráty 
svobody v délce od dvou do deseti let.

 Nprap.  Petra Trypesová, 
krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Rada města na svém zasedání 14. 3. 2013 rozhodla  • Z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení 
hospodářského výsledku za rok 2012 pro příspěvkové organizace mateřské školy, základní školy, 
školní jídelny a pro ostatní příspěvkové organizace. • Uložit úkol OSMI a správě bytů fy REGIA 
a. s. vyklidit věci a vystěhovat paní M. Z. z bytu 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve 
Varnsdorfu. •  Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/8 v k. ú. Varnsdorf. • Schválit změnu Ceníku 
prací a materiálu, příloh č. 1 Plán zimní údržby pro rok 2012-2013 v katastru města Varnsdorf a 
obce Studánka, v souvislosti se změnou výše DPH k 1. 1. 2013. • Vzít na vědomí zprávu Ústřední 
inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf 
k 31. 12. 2012. • Přidělit veřejnou zakázku uchazeči: Ing. Jaroslav Karel, Česká Lípa, a pověřit 
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 223.000 Kč vč. DPH. • Schválit 
návrh Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na rok 2013. • Nezařadit slavnostní orchest-
rální koncert Missy solemnis B. Krawce do kulturního programu města Varnsdorf pro rok 2013.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY

14. 3. Jednání s obyvatelkou o situaci v Kovářské ulici
          Seminář zastupitelstva k vyhlášce o hernách
15. 3. Jednání pracovní skupiny Destinačního fondu Českého 
          Švýcarska o dopravní obslužnosti
15.-17. 3. Skautská soutěž Umělecká šestka - zahájení, účast 
           v porotě
18. 3.  Jednání s firmou Lumines Temple
       Jednání se studenty Gymnázia Rumburk o zkvalitnění 
           autobusových zastávek
          Účast na jednání dozorčí rady Technických služeb města
           Varnsdorf (jako host)
           Valná hromada obč. sdružení Červený kostel Varnsdorf
20. 3.  Jednání o možnostech čerpání dotací z Norských fondů na 
           památkové objekty
21. 3.   Sdružení pro rozvoj Šluknovska - schůzka ve Velkém Šenově
           Valná hromada a.s. Regia
22. 3. Jednání s pracovníky IC Regia a MAS Šluknovsko o cyk-
           lostezkách
23. 3.  Vítání nových občánků
26. 3.  Jednání předsednictva a valná hromada MAS Šluknovsko

Pokud vás zajímá, jak si město představuje řešení sociální a bez-
pečnostní situace, vyhraďte si čas na „Večer starosty“ ve středu 17. 
dubna od 18 hodin. V malém sále divadla budete moci na toto téma 
diskutovat se starostou města Martinem Loukou a dvěma zástupci 
obecně prospěšné společnosti Regionální partner CZ - Rudolfem 
Luskem a Radkem Regentem. 

Tato společnost od ledna zajišťuje tzv. romské hlídky v problémo-
vých lokalitách našeho města. Měly bychom se tedy dovědět o jejich 
prvních zkušenostech a o jejich vlivu na situaci ve městě. 

Předem jsme se zeptali R. Luska, jak prozatím hodnotí činnost 
terénních hlídek. Odpověděl: „Na základě informací z lokality, lze kon-
statovat, že v době působení hlídek se viditelně zlepšil pořádek, nedo-
chází k rušení nočního klidu, případně jsou takové události promptně 
řešeny hlídkou, a to v jakoukoliv hodinu. Nejsou zaznamenány případy 
šíření drog. V okolí škol nedochází k šikaně mezi dětmi ani k jiným 
projevům rasové nesnášenlivosti. Někteří podnikatelé z Varnsdorfu 
dokonce projevili zájem, aby hlídky dohlížely na jejich provozovny a 
snažily se předcházet krádežím či vloupání. Součinnost s Městskou 
policií města Varnsdorf byla v praktické podobě také zaznamenána a 
strážníky hodnocena kladně. Za relativně krátkou dobu činnosti hlídek 
se dají hodnotit výsledky jednoznačně pozitivně. 

Motivací je i skutečnost, že službu v hlídkách chápou jejich 
členové jako jakési ,výběrové řízení’. Na základě výsledků a 
kvality výkonu práce v hlídkách společnost přiděluje jejím členům 
i drobnou nárazovou práci na zakázkách, které jsou z oblasti úkli-
dových a jiných pomocných prací, objednaných ve velmi malých 
objemech městem u společnosti Regionální partner CZ. Dlužno 
snad jen dodat, že je to zcela jiný systém a způsob práce s romskou 
menšinou, než jak je to pojednáno v programu ministerstva vnitra 
pod názvem Úsvit, což je systém zřizování míst asistentů prevence 
kriminality, působících v řadách městských policií.“                        ham

Starosta zve na diskuzi 17. dubna Valná hromada 
a.s. REGIA

Valná hromada akciové spo-
lečnosti REGIA, jejímž jediným 
akcionářem je město Varnsdorf, 
se konala 21. března. Ředitel ak-
ciovky Ing. Radek Hampl, Ph.D. 
seznámil radu města s hospoda-
řením a účetní uzávěrkou za rok 
2012. Hospodářským výsledkem 
loňského roku je zisk ve výši 
62.526,69 Kč. Dále představil 
nový koncept správy bytového 
fondu, o němž se dále bude 
jednat. Členům představenstva 
bylo uloženo předkládat na 
valné hromadě zprávu o hos-
podaření Doplňkové činnosti 
města Varnsdorf včetně dluhů 
na nájemném za byty a dluhů 
na sociální ubytovně Centra 
sociálních služeb.

V diskusní části se probíral 
mimo jiné stav sportovišť ve 
správě Regie. Bude třeba re-
konstruovat basketbalové hřiště 
u sportovní haly, odhadované 
náklady 900 tisíc korun by měly 
být zapracovány do rozpočtu 
města na příští rok. Neutěšený 
stav běžecké dráhy v Kotlině byl 
důvodem reklamace u společ-
nosti SaM. Ta ale nebyla uznána 
a o zodpovědnosti bude pravdě-
podobně rozhodovat soud.  ham

Silvestrovský 
incident odročen

19. března se mělo konat 
soudní řízení s obžalovanými 
z incidentu, který se odehrál 
na Žitavské ulici po silvestrov-
ské noci 1. ledna 2012 a který 
později vyústil v demonstrace 
na podporu napadené rodiny. 
Jak informovala Mladá fronta 
DNES, soud se nekonal. Proč? 
Kvůli počasí obžalovaným ujel 
autobus. Soudkyně jejich omlu-
vu uznala a jednání odročila. 
Další termín zatím neurčila.

Tři obžalovaní jsou obviněni 
z výtržnictví, dva z nich též 
z ublížení na zdraví. Hrozí jim 
dva až tři roky vězení. Rasovou 
motivaci se policistům nepoda-
řilo prokázat.              ham

Ranní spoj Quicku do Prahy posunut
V předminulém čísle jsme informovali o změně jízdního řádu 

okružní městské linky od 3. března. Se zpožděním jsme zaregis-
trovali též změnu v jízdním řádu linky do Prahy. Největší posun 
nastal u spoje č. 3: odjezd z autobusového nádraží do Prahy 
z dřívějších 5.35 na nynějších 5.15 hod. U některých dalších spojů 
byly odjezdy posunuty o několik minut.                           ham
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Dokončení ze str. 1

Plán investičních akcí 
města na rok 2013

Zastupitelé se radili o hernách
Vytrvalý tlak na vedení města s požadavky na změnu vyhláš-

ky o hernách vedl ke svolání semináře zastupitelů 14. března. 
Výsledkem byla dohoda, že jednotliví zastupitelé připraví návrhy 
na vytvoření nového klíče, podle kterého by byly vytypová-
ny  provozovny s povolenými automaty. Nové znění vyhlášky 
pak navrhne komise k řešení problematiky výherních hracích 
přístrojů a předloží ho zastupitelstvu. To ale neznamená, že 
nejsou ve hře i ostatní varianty: nechat v platnosti stávající vy-
hlášku, nebo plošně zakázat automaty v celém městě.           ham

V níže uvedeném přehledu informujeme občany o plánovaných 
investičních akcích, které byly zařazeny do rozpočtu města a po-
čítá se v letošním  roce s jejich realizací. Zároveň vybízíme místní 
podnikatele a firmy k podání svého profilu s kontaktními údaji. 
Profily s žádostí o zaslání výzvy na konkrétní akci prosím zasílejte 
elektronicky na adresu města varnsdorf@varnsdorf.cz. 

Na jednotlivé akce budou vyhlašována výběrová řízení dle „Směr-
nice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varns-
dorf“ nebo dle „Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. 
Jednotlivé výzvy budou zveřejňovány samostatně na internetových 
stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2013:
Celoplošné opravy komunikací - specifikace dle rozhodnutí RM 
Celoplošné opravy chodníků - specifikace dle rozhodnutí RM  
Realizace komunikace ul. Hradní pro RD 1. část (konstrukční 
vrstvy, podrovnávka AB)  
Studie, PD úpravy prostoru autobusového nádraží
Muzeum - aktualizace projektové dokumentace 
Stavba splaškové kanalizace v ul. P. Bezruče - stoka A5  
Stavba dešťová kanalizace v ul. P. Bezruče  - stoka D4  
Projekt zateplení č. p. 2739, 2740 a 2741      
Výtahy v objektu č. p. 2739, 2740, 2741 - 3x malý výtah osobní   
Revitalizace sídlišť - lokalita Křižíkova - pouze v případě získání 
dotace     
Rekonstrukce MŠ Poštovní - okna, repase dveří
Zateplení fasády ZŠ Edisonova - přidělena dotace 4,7 mil. Kč
Rekonstrukce gastroprovozu - nákup gastronádobí  
    

 Dále budou z rozpočtu města realizovány drobné údržby, opravy 
a revize, na které budou vyhlášena VŘ v souladu se „Směrnicí pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“.

Přehled investičních akcí a dalších záměrů budeme v průběhu 
roku doplňovat dle úspěšnosti dotační politiky města.

Ing. Jaroslav Beránek, 
Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf

Vyhovuje 
dopravní spojení 

turistům?
O tom se diskutovalo v Krásné 

Lípě 15. března. Šlo o schůzku 
skupiny Doprava při Destinač-
ním fondu Českého Švýcarska, 
které se zúčastnili komunální 
politici včetně starosty Varns-
dorfu Martina Louky, úředníci 
i zástupci dopravních společ-
ností, mimo jiné provozovatelé 
vlaků TRILEX. Probírala se 
turistická doprava v regionech 
Českolipsko, Lužické hory a 
České Švýcarsko s přesahem 
na německé území. Snahou je 
dosáhnout zlepšení vlakového 
i autobusového turistického spo-
jení mezi Libereckým a Ústec-
kým krajem i dopravy přes státní 
hranice. Zajímavá je například 
myšlenka přímého sezonního 
spojení Liberec-Varnsdorf-Ryb-
niště-Mikulášovice-Sebnitz-Bad 
Schandau. Aktuálním tématem 
je zachování, respektive obnova 
trati Varnsdorf-Seifhennersdorf-
-Eibau. Připomínky byly k pra-
videlnosti a kapacitě vlakové 
dopravy cyklistů na trati Česká 
Lípa-Jedlová-Rumburk. V au-
tobusové dopravě bylo řešeno 
turistické spojení mezi Česko-
lipskem, Českým Švýcarskem 
a oblastí Lužických hor včetně 
Varnsdorfu.

Cílem je do března 2015 
vypracovat koncepci turistické 
dopravy spojující uvedená 
území v obou krajích. 

ham

 Do budoucna by institut chtěl 
zřídit vlastní komunitní centrum 
v každé obci výběžku. Finance 
přitom čerpá ze zdrojů mimo 
náš region.

Na slábnoucí finanční podporu 
si starostům postěžovalo rumbur-
ské K-centrum ústy V. Jelínka. Na 
pomoc drogově závislým schází 
v jeho rozpočtu asi čtvrt milionu 
korun.

Starosta Dolní Poustevny Miro-
slav Jemelka požádal o podporu 
v jednání se sousedním němec-
kým městem Sebnitz, které chce 
v létě na několik měsíců uzavřít 
hraniční přechod kvůli stavebním 
pracím. 

Dalším tématem byl žalostný 
stav silnic ve výběžku po dlouhé 
zimě. Žádosti směrem k odboru 
dopravy ani ke Správě a údržbě 
silnic nebyly úspěšné. SPRŠ se 
při nejbližší příležitosti obrátí 

přímo na krajského hejtmana. 
Třeba „zatlačí“ - už proto, aby 
se na další inspekční návštěvu 
nejsevernějšího regionu dostal 
bez újmy na vozidle nebo na 
zdraví.

 Místostarosta Varnsdorfu 
Ing. Josef Poláček na schůz-
ce vystoupil jménem dozorčí 
rady Severočeské vodárenské 
společnosti. Vysvětlil, že spo-
lečnost nevyužila maximálního 
limitu pro navýšení ceny vody  
pro tento rok. Cena je vyšší o 
5,9 % oproti možným 7,5 %, 
schváleným na valné hromadě 
městy a obcemi v rámci schvá-
lení podnikatelského záměru 
do roku 2015. Výše zisku byla 
zmrazena do roku 2015 na 
hodnotě roku 2010. Meziročně 
se snižuje nárůst ceny vody, 
zvyšuje se nájemné pro SVS 
a objem oprav Severočeské 
vodárenské společnosti na 

zařízení SVS. Celková výše 
investic v roce 2013 činí 1.116 
milionů Kč, pro okres Děčín 
116.171 tisíc Kč. Ve Varnsdorfu 
bude v letech 2013-14 investo-
váno cca 16,5 milionů korun na 
rekonstrukci úpravny vody Špi-
čák a rekonstrukci vodovodu 
v Ležácké ulici.

 O chystané výstavbě dře-
věného turistického mostu na 
Šébru mluvil starosta Dolního 
Podluží Josef Pecinovský. Most 
umožní spojení turistických stře-
disek v oblasti Jedlové a Luže. 
Financován bude společně ob-
cemi mikroregionu Tolštejn.

Zbytek ve zkratce: Starostové 
schválili letošní rozpočet SPRŠ 
(příjmy i výdaje ve výši 104 tisíc 
korun), udělili tzv. Milanovu 
cenu za rok 2012 Josefu Peci-
novskému a podivili se nad ne-
přítomností zástupců rumburské 
radnice.       Text a foto ham

PRODRAŽÍ SE SKLÁDKOVÁNÍ?

Zápis dětí do mateřských škol
V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

po dohodě se zřizovatelem stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
na STŘEDU 17. DUBNA 2013 

od 10 do 16 hodin.
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 

O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy.
Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,

 příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, 

příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, 

Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.

Současně proběhne podávání žádostí 
o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, 

tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) 
do speciálních tříd 

v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace.

Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do 
přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, 

Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici 
na příslušné mateřské škole, na odboru školství, 
kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě 

na internetových stránkách www.varnsdorf.cz - odbory, 
formuláře, odbor školství, kultury a tělovýchovy.

POZOR, oproti předchozím informacím 
se mění termín zápisu do MŠ!



Dokončení ze str. 1

7/2013                                                                                                      strana 4

Střípky z okolí

Taneční sextet si říká InDANCE
V poslední době se stále 

častěji objevuje na varnsdorf-
ských akcích šestice dívek 
v zajímavých oblečcích, která 
baví publikum efektními taneč-
ními čísly. Jsou to Iva a Zuzka 
Kroupovy, Katka Dřevikovská, 
Markéta Škorňová, Nikola 
Ulvrová a Lucka Kazberuková. 
Říkají si InDANCE a já jsem se 
rozhodla je pro čtenáře Hlasu 
severu vyzpovídat. Na schůzku 
dorazily bez Markéty a Lucky, 
ale stejně převážně mluvila 
Zuzka - nekorunovaná mluvčí 
spolku.

jsou sborníky soutěžních prací, populárně-naučné brožury, po-
vídky lužickosrbských autorů, sbírka přísloví, pohádková knížka, 
básnické výbory... Mezi nimi bezpochyby vyčnívá „majstrštyk“ 
v podobě obsáhlé výtvarné monografi e Hanky Krawcec. 

V září 2010 bylo v knihovně otevřeno kontaktní místo pro Lužici, 
vybavené naučnou i beletristickou literaturou, časopisy, hudebními 
nosiči a propagačními materiály.

Lead partnerem projektu je město Varnsdorf a saským partne-
rem městské knihovny Zwjazk serbskich wuměłcow. Hlavní tíže 
organizačního zajištění ležela na koordinátorovi projektu Milanu 
Hrabalovi. 

Nyní následuje pětileté období tzv. udržitelnosti projektu. Nadále 
se budeme v knihovně setkávat s lužickosrbskou kulturou, byť ve 
skromnější míře. Své služby bude stále poskytovat kontaktní místo. 
Ale vše se to již bude muset obejít bez dotační podpory.

Akcí, která dotovanou část projektu 
uzavřela, byl 5. března literární pořad 
věnovaný lužickosrbskému básníkovi a 
předsedovi Zwjazku serbskich wuměł-
cow Benediktu Dyrlichovi. Zároveň 
se křtil výbor z jeho básní „Naléhavá 
poezie“. Sám Dyrlich se kvůli akutnímu 
onemocnění chřipkou zúčastnit nemo-
hl, a tak ho v četbě ukázek i rozhovorem 
zastoupila manželka Monika. Za Zwjazk 
přišel poděkovat za spolupráci na pro-
jektu jeho místopředseda Měto Benada. 

Přítomní si mohli pochutnat na dovezených lužických národních 
pochoutkách. O příjemný večer se hudebními vstupy zasloužilo 
duo Aleny a Petra Smetanových.            ham, foto Ivo Šafus

Realizaci projektu spolufi nancuje Evropská unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci 
programu Cíl 3 / Ziel 3.

Tři roky projektu 
uplynuly jako voda 

Spolupráce s Eibau bude pokračovat
Více jak desetiletá spolupráce s pořadateli proslulého eibauského 

pivního festivalu a zejména doprovodného průvodu (Bierzug) bude 
i přes loňskou přestávku nadále pokračovat. Během schůzky, která 
se v pondělí 18. března uskutečnila v prostorách faktorského domu 
v Eibau, se na tom dohodli zástupci pořadatelů se zástupci Tol-
štejnského panství a orchestru ZUŠ Varnsdorf. Loňský „problém“ 
se nakonec projevil spíše v rovině komunikativní a částečně k němu 
přispěla i jazyková bariéra. Za pomoci tlumočnice Ilony Martinovské 
se podařilo vytvořit pro naše zástupce dobré podmínky nejen pro 
letošní 21. ročník, ale i pro další ročníky.

Dalšími body jednání byla organizace hvězdicové cyklojízdy 
(Radsternfahrt), která projede 5. května 2013 i naším městem 
(budeme vás informovat v příštím čísle v samostatné pozvánce), 
účast německých přátel na Tolštejnských slavnostech, účast české 
dechovky na Beckenbergfestu dne 18. srpna a také možnost vytvo-
ření české verze nových DVD o Mandavě a Křížem krážem jihem 
Horní Lužice autora K. Müllera.

Každopádně kdo se přijde 30. června dopoledne podívat na 
slavnosti do Eibau, nebude rozhodně litovat. A pokud by ho 
„nechytil“ samotný průvod ani následné pivní slavnosti, má dveře 
otevřené do faktorského domu, ale o něm až příště.                JS

Jak jste se vlastně daly 
dohromady?

S Ivou jsme od malička 
tancovaly. Našly jsme se ve 
street dance a začaly s Ivou 
vymýšlet vlastní dua. Pak jsme 
si říkaly, že by pro lidi asi bylo 
zajímavější sledovat na parke-
tě víc než dvě holky. Tak jsme 
rozšířily kapacitu. Ale vždycky 
nás bylo šest. To abychom se 
mohly věnovat důkladně všem 
detailům. Původní sestava jsme 
já (Zuzka), Iva, potom Žaneta 
Petráková, Markéta Škorňová, 
Kačka Dřevikovská, a ještě De-
nisa Samková. Ale pak Žaneta 
s Denčou odpadly a přišla Nikča 
Ulvrová a Aneta Šanderová. A 
tak jsme dosud. Jen tento rok 
jsme přibraly Lucku Kazberu-
kovou, protože Aneta nastoupila 
do školy v Praze a musí chodit 
o víkendech do práce. Máme ji 
ovšem pořád jako naši členku, 
vrátí se příští rok.

Kdo vám vymýšlí choreo-
grafi e a kostýmy?

Choregraf ie vymýšlím já 
(Zuzka) a Iva. Každá máme 
to svoje, co nás baví a co nám 
jde. Iva vymýšlí většinou disko, 
já třeba jazz. Pak také děláme 
něco společně. I hudbu si dělá-
me samy. Co se týče kostýmů, 
dříve jsme si většinou koupily 
nějaká „tríča“ a ta jsme si pak 

dodělaly. Třeba paní Samková 
nám dělala třpytivé lemy, ruka-
vičky a tak. Poprvé jsme měly 
komplet šité kostýmy vloni. 
Bylo to na „Dance of colours“ a 
dělala nám je paní Ulvrová. Bylo 
to perfektní. Letos Iva navrhla 
každé kostým. Tak jsme koupily 
třpytky, stříhaly jsme, šily...

V loňském roce jste uspo-
řádaly otevřený trénink, kam 
si s vámi mohla přijít zatan-
covat i široká veřejnost. Plá-
nujete obdobnou akci i letos? 
Co dalšího chystáte a kde vás 
je možné vidět?

Napadlo nás, že bychom to 
mohly udělat i letos. Vloni při-
šlo necelých deset lidí různých 
věkových kategorií, dokonce 
i jeden kluk. Začali jsme zahřá-
tím, rozcvičkou, zkoušeli různé 
pohyby a učili kousky bývalých 
sestav. Všichni se perfektně 
chytli a troufám si tvrdit, že je to 
i bavilo.  Vystupujeme hlavně na 

plesech (Varnsdorf, Rumburk, 
Liberec, Česká Lípa), občas 
s Juliem předvedeme Zumbu 
na společenských akcích a 
v neposlední řadě jsme se 
zalíbily moderátorskému duu 
Dance Mission, jemuž děláme 
„křoví“ na písničky, které si určí. 
A vloni si nás pozvali na Hawaii 
párty v Novém Boru. Nabídek 
máme dost, ale pro nás je hod-
ně důležitý prostor. Když je málo 
místa, je to o ničem.

V televizi se to jen hemží 
všelijakými talentovými 
soutěžemi. Nemáte v plánu 
to také zkusit?

(Smích) Talentové nebo pří-
mo taneční soutěže sledujeme 
rády, asi jako všichni. Často jsou 
to opravdu skvělé výkony, které 
nás inspirují. Bohužel my nejsme 
skupina, co by si mohla dovolit 
mít třeba čtyři tréninky týdně 
a pořádně makat. Od začátku 
našeho společného tancování 
jsme každá přes týden mimo 
Varnsdorf a vracíme se na ví-
kendy. Nejsme profesionálové a 
dobře to víme. Stojíme nohama 
pevně na zemi.

Děkuji děvčatům za rozho-
vor. Jménem Hlasu severu jim 
přeji, aby jim vydržel i nadále 
jejich elán a chuť do tance a 
aby se jim dařilo jak v tanci, tak 
i v životě. Pozvánku k letošnímu 
otevřenému tréninku pak včas 
najdete v našich kulturních 
přehledech. 

Alena Marie Dančová 

Soutěž podpoří turistický vlak
České Švýcarsko o.p.s. vyhlásilo výtvarnou soutěž „Turistickým 

vlakem do Českého Švýcarska“ na podporu ohrožené železniční trati 
Rumburk/Krásná Lípa - Panský - Mikulášovice. Svá díla mohou do 
23. května zasílat děti a mládež (včetně kolektivů) od MŠ po SŠ. Blíže 
na www.ceskesvycarsko.cz.                                                        ham

Foto Miloš Rybář

Foto Petr Zápotocký

Foto Petr Zápotocký
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Sluníčkový den v MŠ Sluníčko
Sem tam nás již pošimrá paprsek hřejivého sluníčka, ale stále to 

na pořádné zahřátí a probuzení jarní přírody nestačí. Proto jsme se 
s dětmi snažili sluníčko probudit hned s prvním jarním dnem. Děti si 
namalovaly sluníčka na trička textilními barvami, žákyně kosmetiček 
VOŠ a SŠ Varnsdorf Bratislavská byly tak hodné, že nám všem přišly  
pomalovat obličeje jarními motivy .

V průběhu SLUNÍČKOVÉHO DNE si děti s učitelkami povídaly o 
příchodu jara a jarním čarování, tančily jarní sluníčkové tance, zpí-
valy písničky o sluníčku, stavěly sluníčka z různých druhů stavebnic, 
hrály pohybové hry a celkově si výjimečný den užívaly. Sluníčkový 
den uplynul jako voda a už se společně těšíme na další radovánky, 
které nás v naší školce čekají ☺, jako tomu bylo například i násle-
dující den 22. března. To jsme s dětmi navštívili kadeřnický salon 
VOŠ a SŠ Varnsdorf Bratislavská a žákyně i žáci oboru kadeřník 
naše děti ZDARMA ostříhali i učesali. Pro děti to byl příjemný zá-
žitek a těší se na další návštěvu.                         MŠ Křižíkova

Služby

Různé

Seriózní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
schopným, samostatným 
a spolehlivým pracovnicím 
i pracovníkům se znalostí 
německého jazyka. Zájem je 
o zdravotní sestry, pečo-
vatelky i jiné zdravotnické 
profese. Kontaktní e-mail: 
j.zarnack@email.cz (zašlete 
životopis v němčině).

Seriózní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
pro schopné, samostatné a 
spolehlivé pracovníky s čás-
tečnou 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).

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

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.

Nemovitosti

Řádková inzerce

Prodám družstevní byt 
1+1 s balkonem. Panelový 
dům má nová okna a je nově 
zateplen. Kontakt  mobil: 
+420 602 163 383.

Bankrot! Zpracování ná-
vrhu na povolení oddlužení 
podle Insolventního zákona 
č. 182/2006 Sb. Konkurzy 
pro podnikatele prostřed-
nictvím Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. Spolupráce 
s advokátní kanceláří. Tele-
fon 776 800 328.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vyhovíme 

a poradíme.
Pište na e-mail:

hs@varnsdorf.cz
volejte 412 372 241.

Prodám družstevní byt 
1+1 ve Varnsdorfu. Zatep-
lený, plastová okna, slunný, 
v dobrém stavu. Obchody, 
lékař, služby do 5 minut. Cena 
dohodou. Tel. 607 400 592.

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Koupím staré housle 
i mírně poškozené. Telefon 
602 263 529.

Sběratel koupí - staré min-
ce, bankovky, medaile, vyzna-
menání i celé nebo částečné 
sbírky. Telefon 606 388 495.
E-mail: numisban@se-
znam.cz.

PLICNÍ
AMBULANCE.

Ve Varnsdorfu
nově 

na poliklinice
otevřena

POŠTOVNÍ 2060
MUDr. Milan Sklenář

Tel. 413 034 847

Prodám garsoniéru v ul. 
Čelákovická. Rychlé jednání, 
pouze slušnému zájemci,  
volný ihned. Tel. 739 511 511, 
inzeratbyt@email.cz.

Koupím byt 1+1 s lodžií 
nebo balkonem. Telefon
721 109 887.

Nabízím k prodeji levně 
sekačku + prodl. kabel + nový 
nůž, plast. přepravky. Telefon 
721 109 887.

Vyšší odborná škola 
a Střední škola Varnsdorf

středisko technických a uměleckých oborů
Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf

nabízí ve Svářečské škole 
v ul. Josefa Lady ve Varnsdorfu:

ZÁKLADNÍ KURZY - 
SVAŘOVÁNÍ DLE ČSN 050705

ZK 111 1.1 - ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 
ZK 135 1.1 - ruční obloukové svařování tavící se elektrodou 
                     v aktivním plynu 
ZK 311 1.1 - svařování kyslíko-acetylenovým plamenem 
Délka kurzů - 160 hodin (20 pracovních dní) 
                           včetně závěrečné zkoušky
Termíny - dle vzájemné dohody 
                   (minimálně 3 účastníci v kurzu)

DOŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ 
svářeče a zaškoleného pracovníka z bezpečnostních 

ustanovení dle ČSN 050705 - vydání Osvědčení
(platnost 2 roky)

Ceník je dostupný na www.sstvdf.cz (sekce svářecí škola)
Kontakt: Ladislav Šerák - zástupce ředitele střediska TUO pro OV,
tel. 412 372 632, l. 304, e-mail:  ladislav.serak@sstvdf.cz

To si občas říkala porota 
soutěže My Face ve středu 20. 
března, když před ni předstupo-
valy skvěle namaskované víly a 
různé fantastické postavy. 

Celou hodinu tvrdě pracovaly 
několikačlenné týmy na úpravě 
účesů, na kostýmech, na nama-
lování obličejů.

První místo nakonec získala 
postava „zombie“, jejíž děsivé 
jizvy nás okouzlily. 2. a 3. místo 
patří leopardovi a postavě vy-
jadřující kontrast černé a bílé. 
Na té nás obzvláště zaujaly 
šaty vytvořené z igelitu podle 
vlastního návrhu. Zabodoval 
také ryze chlapecký tým, který 
vytvořil postavu nebezpečného 
Jokera z fi lmu Batman, a kouzel-
ná víla z prvního stupně.

Všechny postavy byly krásné 
a zjevně vytvořené s vysokým 
nasazením. Určitě se podívejte 
na fotogalerii na našem webu: 
www.zs-namesti.cz.

Mgr. Alena Valešová, 
zástupce poroty 

Čí je ta tvář?

V soutěži MY FACE uspěla i leopardice. Foto: web ZŠ nám.

středisko technických a uměleckých oborů



Svozy pytlového
tříděného odpadu

11. 4. 2013
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SENÁTORSKÉ
DNY

15. 4. 2013
15-17 hodin
v zasedací 
místnosti 

MěÚ Varnsdorf

Vzpomínka

Blahopřání

Sňatky
Jana Jarošová
Jan Langer

6.-7. 4. 2013
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619  

13.-14. 4. 2013  
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 510 154

Zubní 
pohotovost

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 9. dubna

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Dne 10. dubna si připomeneme 2 roky od 
úmrtí milované maminky, babičky a prababič-
ky Pavlíny Vránové. 

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Milá Dano Ullischbergerová, vše nejlepší 
k Tvým kulatým narozeninám, které oslavíš 
14. dubna, Ti ze srdce přejí sourozenci Eva 
s přítelem a děvčaty a Milan s rodinou.

Dne 6. dubna uplyne 10 let od úmrtí pana 
Rudolfa Nováka.

Stále vzpomínáme. Manželka Květa, 
dcera Blanka s rodinou, vnoučata, sestry 
s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste jej znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 11. dubna uplyne 10 let, kdy navždy 
odešel náš syn Daniel Danko.

Stále vzpomínají rodiče a sourozenci.

Dne 8. března 2013 mi odešel manžel Jiří 
Ročeň, se kterým jsem prožila 50 hezkých 
let. Byl to také otec a dědeček. Všem nám 
moc chybí. 

Děkuji všem, kdo se s ním přišli rozloučit. 
Eliška Ročeňová

Dne 14. března  oslavili manželé Karel 
a Marie Firsovovi 60 let společné cesty 
životem. 

Štěstí a zdraví do dalších společných let 
jim přejí děti s rodinami.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VARNSDORF
 Sběr šatstva na poliklinice každé úterý

od 14.00 do 16.00 hod.

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
17. 4. 2013
8.00-16.30 hod.

Ve dnech 10. - 20. března se 
skupinka žáků Vyšší odborné 
školy a Střední školy Varns-
dorf, středisko Bratislavská, s do-
provodem jednoho pedagoga 
zúčastnila mezinárodního 
setkání mládeže s názvem 
(Trans)Border Youth Exchange 
v Magdeburku.

Na jedenáctidenním setkání 
mladistvých z Německa, České 
republiky, Bosny a Hercegoviny, 
Gruzie byli zastoupeni i zástupci 
Číny, Indie, Běloruska, Ukrajiny 

Rampušačka 
dětskýma očima

 Dům dětí a mládeže ve 
Varnsdorfu připravil výtvarnou 
soutěž pro děti z MŠ, ZŠ, spe-
ciální školy a nízkoprahového 
centra Modrý kámen. Vytvořte 
společně jednu co nejoriginál-
nější Rampušačku a doneste 
ji do 25. dubna do DDM, kde ji 
vystavíme v prostorách budovy 
MCKV a DDM.
Soutěžní kategorie: 
MŠ + spec. MŠ
ZŠ 1. stupeň + spec. ZŠ a NPC   
     Modrý kámen
3. ZŠ 2. stupeň

Porotou bude 26. dubna z kaž-
dé kategorie vybrána nejlepší 
Rampušačka, která bude pa-
třičně odměněna.           DDM

KPMV představuje křížky 
na Šluknovsku i v Lužici

Příběhy a fotografie čtyř desítek křížků a kapliček nabízí od 
března do května objevná výstava v ambitu rumburské Lorety. Na 
česko-německé výstavě „Drobné sakrální památky Šluknovského 
výběžku a Horní Lužice / Sakrale Kleindenkmäler im Schluckenauer 
Zipfel und der Oberlausitz“ se zájemci prostřednictvím dvou desítek 
výstavních panelů projdou krajinou Šluknovska a Horní Lužice. 
Vernisáž výstavy proběhla 26. března. Komentovaná prohlídka a 
přednáška autora výstavy Mgr. Josefa Rybánského bude následovat 
24. května od 17.00 hodin. Ve 
stejný den bude představena 
i česko-německá publikace 
o drobných sakrálních památkách. 

Výstavu připravilo občanské 
sdružení Kruh přátel muzea 
Varnsdor f ve spolupráci se 
Spolkem pro podporu hranič-
ního regionu Horní Mandava /
Prameny Sprévy za finanční 
podpory Evropské unie v rámci 
Fondu malých projektů Eurore-
gionu Nisa. Výstavu v ambitu 
rumburské Lorety je možné 
navštívit do 31. května od úterý 
do soboty mezi 10.00 až 17.00 hod. Vstupné je 50 a 25 Kč. 

Návštěvníci se na výstavě seznámí s tím, jak se na Šluknovsku 
a Horní Lužici zobrazovala Pieta z Bohosudova či sv. Jan Nepo-
mucký. Přiblíženy jsou i základní typy drobných sakrálních památek. 
Vyprávěna je řada dochovaných pověstí o původu křížků a kaplí. 
Podle Josefa Rybánského z Oblastního muzea Děčín, pobočka 
Muzeum Varnsdorf najdou zájemci na výstavě odpovědi na otáz-
ky: „Jaká tajemství skrývají boží muka, kříže, sochy a kapličky ve 
Šluknovském výběžku a jaká v německé Horní Lužici? Jak to, že 
v protestantském Sasku, kam Horní Lužice patří, můžeme i dnes 
obdivovat katolické památky? V čem jsou si podobné s českými 
a v čem jsou jiné? Proč je Köglerův kříž z Krásné Lípy považo-
ván za nejkrásnější v celém regionu?“                Klára Mágrová

a Španělska. Naši žáci se ak-
tivně zapojili do tří ze čtyř zde 
uskutečněných workshopů, 
jmenovitě tanečního, fotogra-
fického a filmového. Ve všech 
zmíněných workshopech byla 
nutná komunikace v cizích ja-
zycích, zvláště pak v angličtině. 
To však nebyl problém.

Výstupem tanečního work-
shopu bylo taneční vystoupení 
s choreografií zaměřenou na 
přeshraniční téma, na fotowork-

shopu vznikla prezentace 
fotografií a vytištěné fotoalbum. 
Výsledkem filmového worksho-
pu byl několikaminutový hraný 
film - kriminální komedie „Der 
Kofferesser“.

Účast žáků naší školy na 
obdobných setkáních není výji-
mečná. Podobné akce jsme se 
zúčastnili již podruhé a naše 
účast na dalším setkání v září 
2013 není vyloučena.

Text a foto 
Mgr. Vladimír Matička

Na workshopech v Magdeburku
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Nejvýšší skoky předvedli junioři
V pořadí 17. ročníku veřejných 

závodů ve skoku vysokém Veli-
konoce nad laťkou, pořádaného 
AO TJ Slovan Varnsdorf ve 
sportovní hale, se zúčastnilo 37 
atletů a atletek mnoha věkových 
kategorií. Ředitelem závodu byl 
S. Skalický, hlavním rozhodčím 
T. Čiháček a výsledky zazna-
menala J. Skalická. Pořadatelé 
tímto děkují všem skákajícím 
za účast na závodech, které 
byly podpořeny z grantu města. 
Startující si zapsali následující 
výsledky (pokud není uvedeno 
jinak, jedná se o atletky a atlety 
TJ Slovan): 

Elévky nar. 2002 -05: 1. N. Su-
sová 1,15 m, bez platného 
pokusu skončily L. Juřičková, 
M. Nováková (obě ZŠ Edisono-
va) a Miluše Pásková. 

Ml. žákyně nar. 2000-01: 

1. E. Veverková 1,20, 2. A. Nová-
ková (ZŠ Edisonova) 1,05.

St. žákyně nar. 1999-98: 
1. P. Malá 1,50, 2. N. Vlková 
1,40 (obě AC Česká Lípa), 
3. V. Dvořáková 1,30 (BG Varns-
dorf), 4. S. Marcziová 1,20. 

Dorostenky nar. 1996-97: 
1. D. Bendová 1,40 (AC ČL), 
2. B. Škvorová 1,35, 3. T. Hra-
báková 1,30 (obě BG VDF). 
 Juniorky nar. 1994-95: 1. A. 
Petrová 1,35, 2. Marie Pásková 
1,05. 

Ženy nar. 1993 a později: 1. 
A. Svitáková 1,10 (AC ČL). 

Elévové nar. 2002-05: 1. A. 
Sýkora 1,05, 2. D. Valuch 1,00, 
bez platných pokusů J. Fork a C. 
Castelo (všichni ZŠ Edisonova). 
Ml. žáci nar. 2000-01: 1. P. 
Rozum 1,05, 2. P. Novák 1,00 
(oba ZŠ Edisonova).

Doma obstály jen FAŠV U17 a U16
S nelichotivými výsledky na hřištích velkých favoritů, 

tedy Slavie Praha, resp. Kladna, vstoupilo v polovině 
března do odvetných ligových soubojů šest týmů FAŠV od U12 
až po U17. V domácím prostředí už některé jejich zápasy dopadly 
výsledkově poněkud lépe. 

Výběry dorostenců U17, U16 měly za soupeře Meteor Praha. 
Sedmnáctka ztrácela před zápasem na Meteor tři body a na podzim 
u něho inkasovala pět branek. Doma nyní prohrála v zápase rozdílných 
poločasů 2:3 (2:0) po mnoha zahozených šancích. Góly dali Vindyš 
a Hambálek. Šestnáctka akademie měla na svého soka ztrátu čtyř 
bodů a na podzim od něho odešla poražena 4:1. Na domácí UMT jej 
zdolala nejtěsnějším výsledkem 1:0 (0:0), skóroval J. Černý. 

Žáci U15, U14 hostili celky Vyšehradu ze středu tabulek příslušných 

St. žáci nar. 1999-98: 1. P. Ri-
chter 1,40 (BG Varnsdor f ), 
2. T. Endál 1,25. 

Dorostenci nar. 1996-97: 
1. D. Čiháček 1,60, 2. J. Janč 
1,60, 3. F. Holubář 1,60 (oba BG 
Varnsdorf), 4. T. Dostál (Cvikov) 
1,50, 5. P. Hájek 1,45,6. J. Hajas 
1,40 (BG) 1,40. 

Junioři nar. 1994-95: 
1. K. Novák 1,65, 2. V. Lehroch 
1,65, 3. J. Řípa 1,60 (všichni BG). 

Muži nar. 1993 a později: 
1. O. Hetto 1,60, 2. J. Hochmut 
1,60 (oba AC ČL), 3. J. Relich 
1,50 (Basket Varnsdorf), 4. M. 
Sviták 1,45 (AC ČL). 

Na rozdíl od minulého roční-
ku se ukázalo, že ZŠ Edisonova 
není postižena fobií z výšky a 
reprezentanti této školy dali 
dosaženými umístěními o sobě 
patřičně vědět.  J. Skalická/red

V sobotu dne 16. března se 
uskutečnil již šestnáctý ročník 
veřejné soutěže volných modelů 
„Pepova jarní 2013“ na letišti 
Aeroklubu Česká Lípa a pro 
modeláře za téměř ideálního 
počasí. Mírný jižní vítr o rych-
losti 1-2m/s, nebe bez mráčku 
a teplota kolem nuly.  Lepší 
pohodu si 34 účastníků (z toho 
17 žáků) nemohlo přát. Soutěž 
se létala v kategoriích házecích 
kluzáků, kluzáků A3 a F1H, 
modelů s gumovým pohonem 
kategorie F1G a P30. V katego-
rii H-ml. žáci zvítězil V. Hofman 
z DDM Varnsdorf výkonem 
167 s, na druhém místě skončil 
M. Řezníček s časem 108 s
a třetí byl se 103 s V. Šulc, ze ZŠ 
Bílý Kostel. Kategorie H - st. žáci 
měla toto umístění: 1. D. Jára 307 
s, 2. M. Huk 147 s (oba z DDM 
Varnsdorf), 3. J. Novák 117 s, 
DDM Rumburk. V kategorii H -
junioři + senioři si vítězství 
vybojoval Ing. M. Chudoba 
z Terezína výkonem 497 
s před S. Rudinským se 490 s a 
J. Štohanzlem se 451 s (oba LMK 
Varnsdorf). Kategorie A3 - ml. 
žáci: 1. P. Lupoměský 148 s, 
DDM Varnsdorf, 2. M. Řezníček 
141 s, LMK Varnsdorf, 3. V. Šulc 
85 s, ZŠ Bílý Kostel. Kategorie 
A3 - junioři: 1. F. Zajíc 213 s, 
LMK Kopidlno, 2. J. Šulc 100 
s, ZŠ B. Kostel. Kategorie A3 -
senioři: 1. Ing. M. Šafler 300 s,
2. V. Krejčík 279 s (oba LMK Ko-
pidlno), 3. F. Gloziga 264 s, LMK 
Čmelák Holešov. Kategorie F1H 

ligových soutěží. Podzimní výsledky byly pro FAŠV příjemné, výhra 
0:5 a remíza 2:2. Z Kotliny si ale soupeři odvezli výhry 0:4 (0:1) a 1:5 
(0:0). Za mladší upravoval na 1:3 střelou z dvaceti metrů P. Knitl. 

Nejmladší ligové naděje akademie U13, U12 prověřili vrstev-
níci Meteoru Praha. Starší na podzim v Praze vyhrály 8:13, mladší 
odešly poraženy 23:7. O víkendu třináctka neuspěla výsledkem 
5:11 a dvanáctka 1:22 (1:2, 0:8, 0:5, 0:7). V této věkové kategorii je 
fotbalová propast proti mnohým soupeřům zatím veliká. Navíc týmu 
U12 chybělo několik nemocných hráčů. 

Dva hráči FAŠV Míla Polák a Ondřej Kramer se v průběhu zimní 
přípravy výborně představili ve výběru Libereckého kraje, který porazil 
Slovan Liberec 5:3. Výběr již prohrával 1:3, ale právě zmínění borci 
notně pomohli k obratu a oba pochválil i vedoucí výběru Jiří Štol 
st. Další prověrkou celku kraje bylo utkání s Baumitem Jablonec, 
ve kterém zvítězil přesvědčivě 8:1. I v něm nastoupili uvedení 
hráči FAŠV a zapsali se mezi střelce branek. M. Polák dal dvě, O. 
Kramer přidal jednu. Zápasy se hrály na 3x25 minut a v každém 
oba kluci nastoupili na 50 minut.           FK/ZdS, foto K. Polák

- žáci: 1. M. Semerád 201 s, DDM 
Rumburk, 2. V. Hofman 169 s,
DDM Varnsdorf, 3. T. Bártíková 119 
s, DDM Varnsdorf. Kategorie F1G -
senioři: 1. P. Formánek 576 s,
 LMK Varnsdorf, 2. J. Kubeš 558 s,
 LMK Terezín, 3. E. Belo 19 s (to 
není chyba, start se mu zcela 
nevydařil), LMK Varnsdorf.  Ka-
tegorie P30 - žáci: 1. D. Jára 372 
s, 2. S. Staudigelová 111 s (oba

DDM Varnsdorf). Kategorie P30 -
senioři : 1. E. Belo 500 s, 
2. P. Formánek 436 s (oba LMK 
Varnsdorf).

Věcné ceny pro vítěze poskytl 
DDM Rumburk a LMK Varnsdorf. 
Poděkování patří i Aeroklubu 
Česká Lípa za poskytnutí letiště 
a v neposlední řadě obětavým 
časoměřičům. 

Ing. Josef Bártík, foto LMK

Pepova jarní 2013 zná vítěze

Zimní a propagační verze rádiem řízeného akrobatu

Závěr VBL s úpravami rozpisu utkání
  
Varnsdorfská bowlingová liga vstoupila úvodním z pěti kol do nad-

stavbové části. Na rozdíl od původně zveřejněných informací byl před 
jejím zahájením upraven rozpis zápasů vlivem bonusového bodování 
(1. tým Killers 3 body, 2. tým Nic-moc 2, 3. tým Žlábci 1, ostatní bez 
bodu). Šest duelů 1. kola dopadlo následovně: Black horses - Spliťáci 
0:2, Killers - Žlábci 2:0, Nic-moc - BC Tos 2:0, BK Retos - X-team 
2:0, Kobra11- V. Victoria 2:0, Bahňáci - V. Victoria 2:0.              ZdS 

Postup z kraje 
do celostátního kola  

S odřenýma ušima, ale přece jen postoupili starší žáci ZŠ 
náměstí z krajského kola v Ústí nad Labem do celostátního ve 
sportovní gymnastice. Soutěž to byla náročná, rozhodčí nebyli na 
straně kvality cviků, ale upřednostňovali jakékoli cvičení. Našim 
se nepřízeň rozhodčích podařilo zlomit především ve cvičení na 
hrazdě, kde nejlepší sestavu měl Jan Zima (9,75). Postup žáků 
Jirky Nováka, Jana Zimy, Kuby Vašuta a Petra Schillinga je dobrou 
vizitkou trenéra Z. Barboríka. Ten již také podruhé zařídil dopravu, 
kterou sponzorsky zajišťovala VOŠ a SŠ Varnsdorf. Celostátní 
kolo se uskuteční v Liberci 13. dubna. Tak nám držte pěsti!     V. Z.

Výběr U14 u neporaženého Kladna bojoval, ale nakonec inkasoval 
pětkrát a tým navíc podržel brankař L. Burda. 
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Domácí premiéra jara s klokany
Tým FK Varnsdorf se nedo-

čkal domácí jarní premiéry ani 
ve 20. kole Fotbalové národní 
ligy (dříve 2. ligy) proti HKF 
Olomouc. Neustupující zima 
a značně proměnlivé teploty 
neumožnily připravit hrací plo-
chu do regulérních podmínek. 
Stejné problémy, možná větší 
mají v Čáslavi, kde se odehrála 
jen část utkání prvního jarního 
kola. Náhradou za odložený 
duel byl sjednán zápas s repre-
zentací Běloruska U19 na UMT 
v Heřmanicích. V mrazivém 
dopoledni šel zprvu lepší sou-
peř do poločasového vedení. 
Po změně stran vyrovnal Denis 
Cana, Varnsdorfští se více pro-
sazovali a několik šancí zaho-
dili. Utkání tak skončilo remízou 
1:1. Sestava: Porcal - Mach, 
Soběslav, Jakobovský, Fabián - 
Kotiš, Breite, Rudnytskyy, Cana -
Shubert, Hikspoors. Střídali 
Martan, Volf, Tvaroha, Daníček, 
Vilkovský. Příjemnou zprávou 
z týdne před utkáním bylo, že 
pozvánku do nominace české 
reprezentace U19 na utkání 
v Nizozemsku dostal od trenéra 
Josefa Csaplára brankář Ondřej 
Kolář. Členem tohoto repre týmu 
je i varnsdorfský odchovanec 
Jan Filip, nyní hráč FK Teplice.

Aktivní přezimování tenistů

ŽÁCI U15 NA ÚVOD
NADSTAVBY KLOPÝTLI

Šachové střípky

Basketbaloví muži TJ Slovan vstoupí do semifi nále play-off 
Severočeské ligy nyní o víkendu (SO 6. 4. od 17.00 hod.) domácím 
utkáním se Slunetou Ústí n. L. a zvou širokou sportovní veřejnost 
k podpoře při vyvrcholení jejich úspěšné sezony. 

Kadetky U17 mají smůlu na neodehrané zápasy doma. Po týmu 
Basket PORG Praha jim z důvodu onemocnění soupeřek odpadl 
i zápas s BK Tábor. 

Starší žáci U15, kteří nepoznali hořkost porážky od úvodních 
zápasů v polovině října, již vstoupili prvním turnajem v Mladé 
Boleslavi do nadstavbové části krajského přeboru středních Čech. 
S domácím celkem žáci ve vyrovnaném utkání poněkud překvapi-
vě prohráli 73:60 (37:34). Nejvíce bodů zaznamenali Šimon Ježek 
20 (1x3) a Radek Pasovský 9. Druhý a papírově těžší soupeř BC 
Benešov přijel s torzem hráčů a bez opor. Žáci TJ Slovan neměli 
svůj den, několikrát vybudovali slušný náskok, který nakonec zase 
ztratili. Přesto duel zvládli do vítězného konce s výsledkem 74:47 
(42:22). Bodově se nejvíce prosadili Šimon Ježek 21(3x3), Jakub 

Ačkoliv je tenis v našich ze-
měpisných podmínkách spíše 
letním sportem, tak varnsdorfští 
tenisté přes zimu pravidelně a 
poctivě trénují, pilují techniku a 
vylepšují kondici. Přípravka vy-
užívá třikrát týdně tělocvičnu na 
„Edisonce“, žáci a část dorostu 
jezdí společně s dospělými 
každou sobotu na celé dopo-
ledne do haly v Žitavě (SRN), 
kde jsou zcela nadstandardní 
podmínky. Někteří tenisté také 
pravidelně navštěvují halu 
v Krásné Lípě. Trénování mlá-
deže bylo umožněno díky pod-
poře města Varnsdorf, neboť 
zimní hraní něco stojí. Všem, 
kteří nás podpořili a umožnili 
trénování v zimě, patří velké 
poděkování. V sezoně 2013, 
která začíná 15. dubna, budou 
varnsdorfský tenis v soutěžích 
reprezentovat družstva star-
ších žáků a dorostu. Družstvo 
dospělých se nepodařilo složit 

z důvodů studií a práce členů 
oddílu mimo naše město. Ně-
kteří jsou tedy na hostování ve 
vyšší soutěži v tenisovém klubu 
Děčín, kde mají o naše hráče 
zájem. Je již také odsouhlasena 
termínová listina akcí v oddíle 
na rok 2013. Prakticky každý 
víkend bude na kurtech něco 
na koukání či na aktivní účast, 
a to až do října. Krásné a stále 
čerstvé jsou webové stránky 
na internetu, kde lze sledovat, 

co konkrétního se na dvorcích 
odehrává. Milan Klusoň se 
o předávání informací stará 
vzorně. Připravena je i druhá 
webová stránka o našem 
tenisu, kterou má na starosti 
Martin Šuma a bude spuštěna 
v nejbližší době. No a snad na 
konec si lze přát, ať se letošní 
sezona podaří jako ta loňská 
a na tenise je stále plno. My 
tenisté pro to uděláme vše.

 Ing. Milan HindrákPřijďte si zaběhat
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf a městské divadlo pořádají 

9. ročník běhu, pádění i úprku s názvem „KDO UTEČE … VYHRAJE 
aneb od samého začátku do vítězného konce“. Akce se koná v neděli 
14. dubna se startem a cílem u Městského divadla Varnsdorf. Běžec-
ké závody jsou určeny pro všechny věkové kategorie od drobotiny 
přes žákovské, dorostenecké, juniorské, dospělé až po veteránské. 
Jim také odpovídají délky tratí od 120 m do 4 200 m. Prezentace 
proběhnou v místě konání závodů a nejpozději 20 minut před star-
tem příslušné kategorie. Od 10.00 hod. startují ti nejmenší, žáctvo 
a dorost, od 11.00 hod. kategorie juniorské a dospělé. Startovné 
činí 30 Kč pro dorost, juniorstvo a dospělé. Telefonický kontakt na 
pořadatele 412 374 222 nebo e-mail lkas.sky@volny.cz.      Skalická

Pozměněný program áčka 
FK napovídá, že po dvou odlo-
žených utkáních v Kotlině zahájí 
fotbalisté FK domácí soutěžní 
sezonu už snad proti klokanům 
z pražských Vršovic, týmu Bohe-
mians 1905. Bude to 7. dubna. 
Neodehraný zápas  s FK Pardu-
bice se pak uskuteční ve středu 

17. dubna a následující neděli 
21. dubna přijede SFC Opava. 
Ve středu 24. dubna bude poté 
v Kotlině dohrávka 20. kola 
s 1. HFK Olomouc.

Dorost U19 zajížděl po do-
mácí remíze s Viktorií Žižkov 
na Rapid Liberec, který s deví-

tibodovým odstupem hájil v prů-
běžné tabulce dvanácté místo. 
Marodka dovolila odcestovat 
k utkání pouze s dvanácti hráči 
a podzimní výhra s Rapidem 
5:1 možná u některých z nich vy-
volala i určité podcenění. Domácí 
naproti tomu odehráli duel s nad-
šením a rozhodli jej ve druhé 

půli třemi góly. Rapid Liberec -
FK U19 4:1 (1:1). Vyrovnávací 
branku dal z PK Kučera. Sesta-
va: Klouda - Knížek, Vomáčka, 
Čurgali, Černohorský - Šimoník, 
Honců (70. Vinš) - Šolín, Kučera, 
Mpong - Halbich.                                   

Text a foto ZdS

V Kamenickém Šenově proběhl šachový turnaj mládeže, 
kterého se zúčastnilo čtyřicet vyznavačů šachové hry z Libe-
reckého kraje a také mladí šachisté z Varnsdorfu a Šluknova. 
Se ziskem šesti bodů vyhrál J. Doubek z 1. Novoborského ŠK 
před Š. Dolenským ze ŠK Libštát, který uhrál stejný počet bodů. 
Z varnsdorfských hráčů skončil na 4. místě D. Ožvold (5,5 bodů) 
a 7. byl V. Paulus (5). Méně se dařilo J. Vaňkovi (3), kterému 
připadlo 25. místo. Nejlepší z pěti šluknovských šachových nadějí 
byla na 27. místě N. Křemečková (3).                 Václav Halba

Vašut 16, Radek Pasovský 16 a Ondra Lukeš 10. Druhý nadstavbový 
turnaj U15 pořádá 6. dubna oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf 
a všichni věří, že si kluci před domácím publikem napraví malinko 
pošramocenou reputaci. Celkové prvenství je reálné. 

Družstvo nejmenších minižáků a minižákyň bylo v Lovosi-
cích neúspěšným účastníkem severočeské kvalifi kace o postup do 
národního fi nále. S vítězným Chomutovem prohrálo 55:24 (27:11) 
a s domácími 49:34 (27:10).                                           Slovan - basket, foto ZdS


