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INZERCE

ČÍSLA KOLEM SPORTU A SPORTOVIŠŤ
ZAMYKAT, ČI NEZAMYKAT – TOŤ OTÁZKA

CO PŘINESE VARNSDORFSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 25. DUBNA

Jak dopadla 
skautská 
Umělecká 
šestka

Závěr seriálu 
o varnsdorfských 

sochách - 
svatý Antonín

Čtěte na str. 5Čtěte na str.  5

Mistrovský titul pro 
varnsdorfskou vizážistku

Čtyřiadvacáté zasedání 
zastupitelstva 28. března bylo 
jedním z těch kratších. Zastu-
pitelé se mohli zvednout od 
stolů ani ne po dvou hodinách. 
Výsledkem bylo několik převodů 
nemovitostí, přidělení fi nančních 
příspěvků na výkonnostní sport 
a nová vyhláška o nakládání 
s komunálním odpadem.

Na začátku je ale vždy 
možnost dotazů z veřejnosti. 
S opakovanými stížnostmi na 
veřejné osvětlení i na přístup 
úředníků se k vedení města 
obrátila paní Pisarčíková z do-
mu s pečovatelskou službou 
v Nemocniční ulici. Ing. Bartíka 
z leteckomodelářského klubu za-
jímaly podrobnosti k fi nancování 
sportovišť a sportovních aktivit 
(viz článek Čísla kolem sportu 
na str. 4). 

Člen zastupitelstva Kurt 
Posselt prezentoval připomínky 

Při kosmetickém veletrhu Interbeauty Prague v areálu 
Výstaviště v Holešovicích se 5. dubna konalo mistrovství 
ČR v make-upu na téma Bolywood - exotický svět Indie. 
Jana Hrabáková z Varnsdorfu se ho účastnila v konkurenci 
dvaceti soutěžících, kteří usilovali o postup na mistrovství 
Evropy - International master‘s award make-up v Mnichově. 
Nakonec z toho bylo první místo, titul mistra ČR a postup 
právě pro Janu Hrabákovou! Úspěch o to cennější, že šlo 
o obhajobu vítězství z roku 2011, kdy se také stala mistryní 
ČR v make-upu.

„Po dvouleté pauze na mateřské dovolené jsem se opět 
k soutěžení vrátila a díky skvělé spolupráci s modelkou 
Terezou Mikičovou a kadeřnicí Simonou Plíhalovou se 
nám podařilo uspět v nabité konkurenci. Nyní se budeme 
připravovat do Mnichova,“ svěřuje se vítězka. 

Jana Hrabáková učí obor kosmetické služby na VOŠ a SŠ 
Varnsdorf, její povolání je tudíž i jejím velkým koníčkem. 

Gratulujeme a do Německa držíme všechny palce.  
ham, foto Milan Bejbl

Pokračování na str. 2
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Konečně začíná JARO
A s ním je tu pozvánka na 

RAMPUŠAČKU, 
FARMÁŘSKÉ TRHY, 

1. MÁJ, HVĚZDICOVOU JÍZDU 
i KOCOUŘÍ KOUŘ. 

Programy akcí čtěte v příloze 
„Varnsdorfské přehledy“ a na straně 7.

občanů k nepřehlednosti výjezdu 
na silnici u sportovní haly (z Lidic-
ké na Západní ul.), k venčení psů 
v nově oploceném prostoru 
sportoviště, k nepořádku kolem 
popelnic po lidech, kteří je chodí 
vybírat, a k nesprávnému parko-
vání u Penny marketu. Navrhuje 
více kontrol a udělování pokut. 

Ing. Vladimír Reiber referoval 
o práci kontrolního výboru. Ten 
zrevidoval systém plateb za 
odpady a nenašel pochybení; 
upozornil ale na osmimiliono-
vou dlužnou částku na těchto 
poplatcích. Starosta Martin 
Louka podal zprávu za komisi 
pro bezpečnost o situaci v Ko-
vářské ulici a o dalším jednání 
s o.p.s. Regionální partner, která 
zajišťuje romské hlídky.

Dvanácti oddílům provozují-
cím ve Varnsdorfu výkonnostní 
sport bylo z městského rozpočtu 
poskytnuto dohromady 644 tisíc 

korun. Rozpis najdete též na 
straně 4 tohoto vydání. 

Ing. Josef Poláček byl delego-
ván jako zástupce města na val-
nou hromadu Euroregionu Nisa. 

Nově schválená městská 
vyhláška o nakládání s komu-
nálními odpady se přizpůsobila 
novele zákona o odpadech. 
V nové podobě je přehlednější, 
ač v praxi nepřináší téměř 
žádnou změnu (kromě doplnění 
o možnosti třídění sběrového 
textilu), tj. zachovává stávající 
systém odpadového hospodář-
ství v našem městě. V celém 
znění je zveřejněna na webu 
města: http://www.varnsdorf.cz/
cz/urad/uredni_deska/.  

V bloku schvalovaných fi-
nančních záležitostí bylo vy-
hověno žádosti o prominutí pod-
statné části poplatků z prodlení, 
vzniklých neplacením nájemného

Výkonnostní sport město podpoří 644 tisíci korun
Nová vyhláška o odpadech je přehlednější

I letos, již tradičně, bylo odbě-
ratelům tepla z Teplárny Varns-
dorf koncem ledna oznámeno, 
že se zvyšuje cena tepla z hor-
kovodu v průměru o 5,1 % oproti 
roku 2012. Od 1. ledna 2013 bude 
cena činit 499,50 Kč/GJ, navíc 
k tomu bude připočtena DPH 
ve výši 15 %. Cena byla odsou-
hlasena vedením a.s. Teplárna 

NĚKOLIK OTÁZEK K CENĚ TEPLA
Varnsdorf a schválena Radou 
města dne 31. 1. 2013.

Pozorný čtenář těchto 
úvodních řádků postřehl, že 
cena nebyla sjednána mezi 
dodavatelem a odběrateli 
tepla, kterými jsou mj. bytové 
domy a vlastníci bytů ve správě 
Společenství vlastníků jednotek, 
případně bytových družstev, ale 

schválila ji za ně rada města. 
Vyvstává otázka, kdo radu města 
k tomuto schválení, ve skuteč-
nosti ke sjednání ceny, jménem 
odběratelů a plátců tepla zmoc-
nil. Dalším problémem může být 
termín projednání radou města. 
Jde totiž o to, zda se nejedná 
o retroaktivitu (zpětné působení) 
tohoto rozhodnutí. Schválená 
cena by měla spíše platit až po 
termínu schválení - nejdříve tedy 
od 1. 2. 2013?

Nahlédnutím do příslušné 
kupní smlouvy, sjednané mezi 
teplárnou a naším SVJ, zjišťuje-
me, že jejímu detailnímu plnění 
se v minulosti příliš velká pozor-
nost (oboustranně) nevěnovala. 
Z části je to pochopitelné. Pokud 
cena tepla byla pro odběratele 
přijatelná (např. v roce 2004 

Pokračování na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zavítal do hokynářství
V prosinci loňského roku zavítal do místního hokynářství ve 

Varnsdorfu vykutálený zákazník. Když na něj přišla řada, nechal 
si navážit uzeniny v hodnotě šesti set korun, a když přišlo na 
placení, všechny přítomné překvapil. V momentě popadl zaba-
lené zboží a z obchodu utekl bez placení. Začátkem února se 
do zdejšího řeznictví vrátil a jeho návštěva se odehrávala podle 
stejného scénáře jako onehdy. Tentokrát si ovšem uzeniny ne-
odnesl. Obsluha nevítaného neplatiče poznala a na „špek“ mu 
neskočila. Odešel s prázdnou a v nadcházejícím čase se bude 
za své počínání zpovídat v přestupkovém řízení na Městském 
úřadu ve Varnsdorfu.

• Návštěva bez pozvání
Pozornost dvou žen upoutal přízemní byt v panelovém domě 

ve Varnsdorfu, a tak do něj první březnový den zavítaly bez 
pozvání. Místo klíče použily hrubou sílu, pomocí které si přišly 
na věci v hodnotě pěti a půl tisíce korun. Obyvatelé bytu díky 
jejich nenechavosti přišli o šperky s kosmetikou, DVD přehrávač 
a žehličku na vlasy. Oprava poničených dveří může majitele 
bytu vyjít až na tři tisíce korun. Jelikož se dvojice žen nechala 
svést mimo zákon, vyslechly si obě uličnice poslední březnovou 
středu sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který 
se mohou dočkat až dvouletého trestu odnětím svobody. 

 
• Neodolal pokušení
Zdejší majitelka drobných klenotů se koncem letošního 

ledna obrátila na strážce zákona, jelikož v průběhu letošního 
ledna zmizely z jejího bytu v Pražské ulici uložené cennosti 
i s finanční hotovostí. Do případu se ihned po oznámení ponořila 
elita varnsdorfských policistů, a tak se na konci jejich pečlivého 
pátrání objevily pádné argumenty, jež ukazují k pětadvacetiletému 
muži. Ten čelí od 26. března nařčení z krádeže ohlášených věcí. 
O dalších krocích rozhodne děčínský okresní soud. 

Nprap.  Petra Trypesová, 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Rada města na svém zasedání 28. 3. 2013 rozhodla: • Schválit Městské knihovně Varnsdorf, 
Otáhalova 1260 příspěvkové organizaci závazné ukazatele a odpisové plány. • Schválit Nemocnici 
Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů. • Stanovit osobní 
příplatky ředitelům školských příspěvkových organizací a specializační příplatek řediteli základní 
školy s termínem účinnosti od 1. 4. 2013. • Udělit souhlas s pokračováním v činnosti přípravných 
tříd a požádat o souhlas krajský úřad dle ustanovení § 47 školského zákona v termínu do 30. dubna 
předcházejícího školního roku. • Odvolat paní Mgr. Veroniku Matysovou z funkce ředitelky Městské 
knihovny Varnsdorf, Otáhalova  1260 ke dni 31. 3. 2013 na vlastní žádost. • Pověřit řízením Měst-
ské knihovny Varnsdorf, Otáhalova 1260 paní Ing. Ilonu Martinovskou ode dne 1. 4. 2013 do doby 
jmenování nového ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace. • Souhlasit s omezením provozu 
Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, ze závažných technických příčin ode dne 28. 3. 2013 do 
5. 4. 2013. • Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
• Opakovaná krádež
Na služebnu městské policie bylo ostrahou jednoho z mar-

ketů v našem městě oznámeno, že zadržela zákazníka, který 
se neměl k placení zboží schovaného ve své bundě. Vyslaná 
hlídka na místě zjistila „známou firmu“ a provedla lustraci osoby 
přes obvodní oddělení Policie ČR. Bylo zjištěno, že muž měl 
již v minulosti několik překročení právních norem, a tudíž se 
v jeho případě jedná o recidivu. Byl proto hlídkou městské policie 
předveden na Obvodní oddělení Policie ČR k dalšímu šetření 
a právním úkonům.

• Zachráněná srnka
V důsledku dlouhé zimy se k lidskému obydlí stahuje stále více 

divoké zvěře. Důkazem toto je i případ, který musela řešit hlídka 
městské policie. Do zahrady u rodinného domu se přes plot 
dostala srnka a spadla do prázdného, asi dva metry hlubokého 
zahradního bazénu. S ubývajícími silami se snažila bez úspěchu 
dostat ven. Strážníci tedy za pomoci dvou prken vyprostili srnu 
z nechtěného zajetí. Nezraněna pak z místa odešla.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY

27. 3. Jednání s prodejci energií
           Großschönau - návštěva starosty Franka Peukera, gratulace 
          k životnímu jubileu
28. 3. Zasedání rady a zastupitelstva města
3. 4.   Jednání s projektovou manažerkou o dotačních titulech 
          MAS Šluknovsko
4. 4.   Jednání s městským architektem V. Kautem o úpravách 
          autobusového nádraží
              Návštěva Senátu na pozvání senátora Ing. Jaroslava Sykáčka
5. 4.   Zasedání Dobrovolného svazku obcí Tolštejn v Jiřetíně p. J.
          Jednání s majitelkou penzionu ve Varnsdorfu
6. 4.   Obřad zlaté svatby manželů z Jiřetína p. J.
8.-10. 4. Konference o cestovním ruchu v Oponicích na Slovensku -
          v rámci MAS Šluknovsko a Mikroregionu Svornosť

Jak si již mohli čtenáři v tisku přečíst, prezident Miloš Zeman 
navštívil ve čtvrtek 21. března poprvé ve své funkci Senát PČR. Po 
proslovu, věnovaném především tématu možných změn ve volebním 
systému, pozvala hlava státu na oběd deset senátorů (z celkového po-
čtu osmdesát jedna), kteří mu loni podepsali nominaci do přímé volby.

Miloš Zeman poděkoval všem senátorům za projevení osobní 
odvahy. Přestože nebylo vůbec jisté, že bude zvolen, nejednali vždy 
podle přání svých stranických vedení, čímž si mohli značně zkom-
plikovat své další působení v politice. Dále se hovořilo o jmenování 
ústavních soudců a jejich postupném doplnění.

Při příležitosti hovořit s prezidentem republiky jsem si ho dovolil 
požádat, aby navštívil náš často opomíjený region. Miloš Zeman na 
mou žádost reagoval pozitivně a přislíbil návštěvu jak Děčína, tak 
i Šluknovského výběžku, resp. Rumburku či Varnsdorfu. Současně 
také připomněl svou poslední návštěvu ve Varnsdorfu před krajskými 
volbami v září 2012.

Termín návštěvy prezidenta republiky bude v dostatečném 
předstihu upřesněn.

Věřím, že naši občané této možnosti využijí a prezidenta republiky, 
kterého mohli vůbec poprvé v dějinách českého státu volit osobně, 
v našem regionu přijdou uvítat.       

 Ing. Jaroslav Sykáček, senátor SP ČR

Senátor Sykáček pozval prezidenta 
do Šluknovského výběžku DSO Tolštejn 

změnil vedení
Starostové obcí z jižní části 

výběžku, sdružených v Dobro-
volném svazku obcí Tolštejn, si 
dali sraz 5. dubna na sportovním 
areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. 
Nepřijeli sportovat, ale projednat 
několik aktuálních společných 
záležitostí. Některé měly ovšem 
ke sportu velmi blízko.

Domlouvala se například 
organizace sportovních her 
miniregionu. Ve sdružení už 
není Krásná Lípa, čímž se uvol-
nilo místo pro další školní tým 
z Varnsdorfu, a naše město tak 
bude zastoupeno dvěma ško-
lami. Ze společného rozpočtu 
bude opět podpořeno pořádání 
mezinárodního cyklistického 
závodu žen Tour de Feminin. 
Tradiční Tolštejnské slavnosti 
byly naplánovány na víkend 
8.-9. června. Jejich hlavní 
program se tentokrát přesune 
na neděli, aby se nekřížil se 
sobotní akcí krásnolipských 
turistů ke 125. výročí KČT. 
Ředitel filipovského domova 
důchodců Jan Sembdner přišel 
starosty seznámit s přípravou 
Komunitního plánu Šluknovska 
v sociální oblasti. Starostové 
zamířili také do firmy EUROGRE-
EN CZ na výstavu její techniky.

Sdružení si zvolilo nové 
vedení. Na předsednické židli 
vystřídal Josefa Pecinovského 
(Dolní Podluží) Roman Forfera 
z Rybniště, místopředsedou je 
J. Zoser (Jiřetín p. J.), kontrolní 
výbor tvoří Karel Kopecký (Horní 
Podluží) a J. Pecinovský.  ham

XXV. zasedání zastupitelstva 
se koná dne 

25. dubna 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.

 

(čtvrt milionu korun!) pod podmínkou, že zbývající poplatky budou dlužnicí splaceny měsíčními 
splátkami nastavenými exekutorským úřadem. Naopak nebylo vyhověno žádosti majitelky domů č.p. 
2090 a 2110, aby město upustilo od vymáhání směnek. Jde o nesplněný závazek opravy střechy 
a fasády po zakoupení obou domů od města v roce 2007. Nepomohlo ani několikeré prodloužení 
termínu, ani tři výzvy k zaplacení směnek, bude tedy následovat žaloba k soudu. Městské knihovně 
byl prodloužen termín splatnosti půjčky, potřebné pro financování tříletého mezinárodního projektu 
„Setkávání přes hranice“, do března příštího roku.                                                                       ham

Výkonnostní sport město podpoří 644 tisíci korun
Nová vyhláška o odpadech je přehlednější



MyšLenka aneb sloupek starosty

O autobusových 
čekárnách 
a plakátech
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Střípky z regionu 

Zamykat, či nezamykat - toť otázka

Stál jsem na zastávce autobusu a díval se kolem sebe. Zastávka to 
byla celkem zánovní a mohla by vypadat celkem k světu. Kdyby… A to 
je právě to kdyby! Kdyby se na zemi nepovalovala spousta nepořádku, 
plastových lahví, papírů a cigaretových vajglů. Kdyby stěny nebyly 
poškozeny nastříknutou barvou a velmi nepěkně a drze nalepenými 
plakáty. Začetl jsem se do jednoho z nich a zjistil, že pořadatel, který 
tímto nelegálním a trestuhodným způsobem láká diváky na své pro-
gramy, nese ve svém záhlaví docela přijatelná slova: SPOLEČENSKÝ 
SÁL. Není místní, ale zajímavé je to, že slůvko společenský ve mně 
evokuje něco jako slušný, seriózní. A ono je to právě naopak. Slušný 
pořadatel v našem městě využije oficiální možnosti propagace na 
výlepových plochách, v informačním středisku, případně i další. Ten, 
kterému je slušnost cizí, umožní svým příznivcům černý výlep, který 
hyzdí mnohá místa v našem i okolních městech. Vystavuje je tak i fi-
nančnímu postihu, protože se tím dopouštějí porušení obecně závazné 
vyhlášky města, nad jejímž dodržováním bdí městská policie. A takový 
pořadatel si pak mne ruce, jak nad všemi vyzrál, jak ho propagace 
akce přišla levně. (Že by volná vstupenka pro nelegální lepiče?) Jak 
potom na takové „vyčůránky“, kteří nám ničí město? Zdravý selský 
rozum má radu hned po ruce: Když už strážník lepiče nechytí přímo 
za ruku, mohla by nastoupit specializovaná firma (například sociální?), 
která černý výlep fotograficky zdokumentuje, následně plakáty odstra-
ní a fakturu za práci vystaví pořadateli, který se k výlepu hlásit nechce. 
Ale podpoří naše zákony takovýto postup? Při smutném ohlédnutí za 
potřebnými úpravami legislativy, které Šluknovsko bez odezvy po-
žaduje od roku 2011, nejsem ani v tomto případě velkým optimistou. 
A tak jen s obdivem vzhlížím ke studentkám rumburského gymnázia, 
které se v rámci školního projektu zabývají kulturností a prostředím 
autobusových zastávek. Aby se s realitou seznámily osobně, vzaly 
si pod patronát jednu z varnsdorfských čekáren. Ne, to samozřejmě 
není řešení, ale potěší to. 

A ještě krátká douška: Být sponzorem inzerovaným na plaká-
tech, které ničí prostředí, styděl bych se.              Martin Louka

Několik otázek k ceně tepla

Tuto otázku dostávám téměř 
pravidelně od obyvatel pane-
lových domů nebo zástupců 
společenství vlastníků bytových 
jednotek. Zamykání dveří musí 
být samozřejmostí!, hlásají 
hesla Policie České republiky 
a také většiny pojišťoven. Ve 
většině případů mají však na 
mysli především bytové dveře, 
a tím ochranu vlastního obydlí 
před nenechavci nebo loupežní-
ky. Snad každému je dnes jasné, 
že pouze zabouchnuté dveře jsou 
pro ně neodolatelnou výzvou.

Jak je to ale s dveřmi vchodo-
vými? Jak zabráníme nechtěné-
mu vstupu feťákům a přespávání 
bezdomovců na chodbách? Po-
kud dveře zamkneme, zabráníme 
jejich návštěvám a také tomu, že 
si někdo dveře zajistí tak, aby 
zůstaly nedovřené. Naopak ale 
ztratí smysl tzv. elektrický vrát-
ný (zvonkový bzučák). Ale po 
pravdě, kdo z obyvatel vrchních 
pater automaticky nemačká bzu-
čák na ohlášení „pošta“ nebo 
„opravář“ a běží dolů či k oknu 
zkontrolovat skutečnou totožnost 
zvonícího? Také házení klíčů (a 
jejich následné poškození) či 
neustálé chození (ježdění) ke 
vchodu rychle omrzí, a tak po-
stupně necháme vyrobit klíče 
pro všechny příbuzné, známé a 
jejich známé. V jiném případě po-
užijeme tlačítkový systém, který 
se však dříve či později prozradí 
a následně neustálým měněním 
kódů přivedeme zejména starší 
obyvatele do traumatické situace, 
že se nebudou schopni dostat do 
vlastního domu. O vstupu na kar-
ty platí skoro totéž co o klíčích.

A co když do této problematiky 
ještě zamotáme hasiče a záchra-
náře? Vždyť to byli právě hasiči, 
kteří ve svých předpisech a sta-
vebních normách uplatnili směr 
otevírání dveří a jejich průchod-
nost, zejména s odůvodněním 

činila 342,70 Kč/GJ + 5 % DPH), bez problémů platili. Situace se 
v posledních letech změnila, ceny (nejen) tepla prudce rostou, 
zvýšila se DPH. Pro připomenutí uveďme, že oproti roku 2011 se již 
v roce 2012 zvýšila cena o 6,8 % a činila 475,50 Kč/GJ + 14 % DPH. 
Nelze se pak vlastníkům objektů divit, že se začínají poohlížet po 
jiných zdrojích vytápění, což by v důsledku situaci teplárny a zbylých 
odběratelů ještě více zhoršilo. 

Jako problém vnímáme skutečnost, že odběratelům tepla není 
vůbec umožněno o ceně tepla, jako rovnoprávným partnerům, 
v předstihu jednat. Vše doposud rozhodl někdo jiný. Z pozice rady 
města pak jde o značně svérázný výklad zastupitelské demokracie. 
Zvláštní je i mlčení většiny členů zastupitelstva města. Důkladněji by 
se mohl tímto problémem zabývat kontrolní či finanční výbor zastupi-
telstva. Jejich zpráva by (možná) pomohla problém osvětlit.

Jak v této záležitosti postupovat napříště (ve skutečnosti již 
v tomto roce)? O ceně tepla začít jednat s dostatečným předstihem, 
nejpozději v listopadu 2013. K jednání přizvat zástupce SVJ, bytových 
družstev a ostatní, kterých se změna ceny týká. Formou jednání by 
mohla být beseda za účasti představitelů teplárny a vedení města. Při 
tomto jednání vše, co souvisí s kalkulací ceny, důkladně a na základě 
podložených faktů vysvětlit. Důležité je také respektovat názory a 
stanoviska všech zúčastněných stran. Lidé chápou, že za teplo a 
služby s tím spojené je třeba platit. Jde však o to, aby cena byla 
opravdu sjednána, aby byla stanovena objektivně, byla přiměřená 
a odběratelé se s ní vnitřně ztotožnili. Aby nebylo rozhodnuto o nás 
bez nás, jak už se v tomto případě stalo tradicí. 

Dr. Miloslav Hoch, předseda výboru SVJ, odběratel a plátce tepla

• Krásnolipská radnice přitvrdila vůči nezodpovědným pejskařům. Vloni se tam význam-
ně zhoršila situace s volně pobíhajícími psy, proto vznikl nový ceník náhrad za odchyt a 
další nakládání s nimi (dopravné, umístění v záchytném kotci nebo smluvním útulku, vete-
rinární výlohy...). Majitel psa tak musí počítat s případným i několikatisícovým nákladem. 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Velkém Šenově obnáší osazení 170 lamp. Převážně půjde 
o tzv. inteligentní svítidla, která regulují příkon elektřiny při zachování stejné svítivosti. 

• Rumburk vydal vyhlášku zakazující podomní a pochůzkový prodej na území města. Její porušení bude 
pod sankcí od 30 do 200 tisíc korun. Dodržování mají kontrolovat městští policisté a úředníci.

• V Dolní Poustevně a okolních obcích vznikla petice starostů a občanů proti plánovanému uzavření 
hraničního přechodu do Sebnitz, které je plánováno od července do října kvůli stavebním pracím na 
německé straně. Na přechodu jsou existenčně závislí mnozí místní podnikatelé, usnadňuje také dopravu 
směrem na Děčín. Starostové  požadují omezit uzavření jen na nezbytně dlouhou dobu a poté zřídit 
řízenou kyvadlovou dopravu. 

• V Krásné Lípě by měl o letních prázdninách zahájit činnost Křinický pivovar. Bude sídlit v rekon-
struovaném objektu na náměstí v bývalé hospodě Pod Kostelem. 

• Ve Šluknově, kde zatím fungoval jediný market Tesco, se na Velký pátek dočkali otevře-
ní Penny marketu.                                                                    Z regionálních médií vybral ham

evakuace a následného zásahu. 
Ještě v preventivních materiálech 
z loňského roku jsem se dočetl 
o riziku „mastných“ pokut v řádu 
až půl milionu korun, pokud ně-
kde najdou variantu koule-koule 
či uzamčené vchodové dveře! 
„Představte si nyní situaci, kdy 
v domě šlehají plameny, chodba-
mi se šíří štiplavý dým, nevidíte 
na cestu, dusíte se.“ Přestože 
se může jednat o malý požár, 
může dojít k velkému vývinu 
kouře a ohrožení nájemníků 
uvnitř domu. „Konečně jste se 
dostali k východu. Berete za kli-
ku, jenže... dveře jsou zamčené!“ 
(Obě citace z internetu.)

Jak to tedy vlastně je? Při 
novelizaci normy ČSN 73 0833 
v roce 2010 došlo k zásadní 
změně. V souladu s ústavou 
a listinou základních práv a 
svobod byla nedotknutelnost 
soukromého majetku nadřazena 
a tím předchozí opatření přesta-
la platit. Vycházelo se přitom mj. 
i ze statistického zjišťování, ke 
kolika případům ohrožení života 
a zdraví občanů při úniku oby-
vatel z domů pro bydlení ročně 
dochází (velmi nízká hodnota). 
Norma nyní jasně říká, že výcho-
dové dveře na volné prostranství 
z budov určených převážně pro 
bydlení se nemusí otevírat ve 
směru úniku, mohou mít práh 
až do výšky 15 mm a mohou 
být průběžně uzamčené, neboť 
lze předpokládat, že většina 
osob bydlících v objektu může 
uzamčené dveře kdykoliv odem-
knout.

Co tedy na závěr doporučit? 
Pokud se nájemníci dohodnou 
vchodové dveře zamykat, 
pak mohou, ale měli by dveře 
z vnitřní strany opatřit speciální-
mi bezpečnostními systémy tak, 
aby se dveře v případě evakuace 
osob samočinně odblokovaly a 
otevíraly bez dalších opatření. 

Takové řešení doporučuje již 
zmiňovaná norma. Osobně 
bych doporučoval vybrat jeden 
ze tří spolehlivých systémů, 
které jsou dnes dostupné nejen 
z hlediska technického, ale ze-
jména ekonomického. A hlavně -
všechny tyto systémy mohou 
zachránit životy lidí, kterým hrozí 
uzavření v hořícím domě.

Prvním z nich je elektronický 
zámek, který funguje např. na či-
pové karty a v případě evakuace 
osob dveře samočinně odblokuje. 
Takové řešení si vyžádá instalaci 
elektronického systému detekce 
požáru ve všech prostorách 
domu s doprovodnou funkcí 
odblokování dveří, zajištění na-
pájení zařízení ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů. Druhým 
z nich je elektromagnetický 
systém, který v běžném 
provozu přídržnou sílou elek-
tromagnetu spolehlivě zajišťuje 
dveře proti otevření, ale pokud 
požár v domě přeruší napájení 
elektromagnetu, dojde k uvolnění 
dveří. Posledním ze systémů je 
panikový zámek (panikové 
kování), který sice neumožní 
záchranářům vstup do objektu, 
ale umožní otevření dveří i v 
zamčeném stavu pouhým stis-
kem madla nebo kliky zevnitř.

A co na to ti zmiňovaní ha-
siči? Je pravdou, že hasiči mají 
v případech uzamčených dveří 
značně ztíženou práci. Většina 
uvedených systémů neumožní 
hasičům vstup do domu, ti se tak 
musejí spolehnout na evakuaci 
pomocí výškové techniky a lidi 
zachraňovat ze žebříků a plošin, 
případně, aby neztráceli draho-
cenný čas při záchraně lidských 
životů, násilně poškodit (rozbít, 
vyrazit) vchodové dveře. Proto je 
nutné i na tuto situaci pamatovat 
a poškození vchodových dveří 
zahrnout do domovní pojistky.

Jiří Sucharda, požární 
preventista města Varnsdorfu
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Střípky z okolí

V cirkuse vystoupí varnsdorfské děti

Příspěvky města na výkonnostní sport
Zastupitelstvo města 28. března schválilo příspěvky v rámci Koncepce podpory sportu ve městě 

Varnsdorf na rok 2013. 
 Sportovními organizacemi bylo předloženo 12 žádostí o fi nanční příspěvek na podporu výkonnostních 

sportů v celkové výši 680.858 Kč. Oddílům byly přiznány příspěvky v celkové výši 644.060 Kč.       ham

Přehled podpořených oddílů:

Čísla kolem sportu - odpověď Ing. Bartíkovi
Ing. Josef Bartík na březnovém zasedání zastupitelstva města 

přednesl několik dotazů souvisejících s fi nancováním sportovních 
aktivit. Zveřejňujeme je spolu s odpověďmi pracovníků městského 
úřadu. 

1. Kolik je registrovaných sportovců v oddílech, v klubech a 
individualistů v našem městě? 

Jelikož se v předchozích několika letech toto nesledovalo, mohu 
poskytnout informaci z roku 2012 na základě předložených žádostí o 
dotaci v rámci podpory výkonnostních sportů. Letos požádalo o tuto 
dotaci celkem 12 oddílů, v nichž je uvedeno registrovaných celkem 
782 členů, z tohoto počtu 556 členů registrovaných sportovců tvoří 
mládež do 19 let.

Přesnější informace budou předmětem analýzy připravovaného 
nového koncepčního materiálu. (Odpověď zpracovala vedoucí 
OŠKT Mgr. Naděžda Vaňharová.)

2. Jakou přibližnou hodnotu má majetek sportovišť města 
Varnsdorf a kolik stojí jejich údržba a provoz ročně? 

Sportoviště - účetní hodnota majetku: fotbalový stadion 
66.120.314 Kč; plavecký bazén 130.293.639 Kč; zimní stadion 
8.123.506 Kč; sportovní hala 14.756.037 Kč. Celkem 219.293.363 Kč.
Jedná se o účetní hodnotu daných areálů (objektů) včetně zařízení, 
příslušenství (traktor, sekačky...), souvisejících prostorů (parkoviště, 
oplocení...) atd.
Rekapitulace rozpočtové kapitoly 510 - sportoviště za rok 2012:
                                                     Rozpočet v Kč   Skutečnost v Kč
Opravy a údržba celkem 
+ drobné nákupy mater. a služeb   1.060.200,00     1.004.116,65
Energie                                            7.549.230,00       7.281.930,15
Celkem                                            8.609.430,00    8.286.046,80

Investice                                       10.478.000,00   10.447.436,48
Kapitola 510 celkem                      19.087.430,00   18.733.483,28

Investice podrobněji: 
sportovní hala -  oplocení areálu 299.230,40 Kč;
plavecký bazén -  rekonstrukce a dostavba plav. bazénu I., II., 

III. etapa: doplatek (f. č. 110389) 1.134.925,58 Kč; platba pozastávky 
8.085.355,70 Kč; výstavba odstavných stání vč. PD 584.971,20 Kč; 
osvětlení + světelný nápis Plav. bazén 99.705,60 Kč; nákup čisticího 
stroje 98.996,00 Kč; investice celkem 10.003.954,08 Kč;

zimní stadion -  etapizace PD zastřešení ZS Varnsdorf, PD EPS, 
požární zpráva 144.252,00 Kč.

(PD = projektová dokumentace, odpověď zpracoval vedoucí 
OSMI Ing. Jaroslav Beránek.) 

3. Kolik utržilo město z hazardu a jaké procento dalo na sport 
a volnočasové aktivity? 
Příjmy z „hazardu“ za rok 2012 - shrnutí v tis. Kč:
                                                   rozpočet 2012     skutečnost 2012
příjmy ze zrušených poplatků (vymáhané)            
                                                    200                      998
odvod z výtěžku (zrušen, doběh z r. 2011)            
                                                    800                      695
odvod z loterií dle nové legislativy                     
                                                 6.500                  11.765
správní poplatky z VHP              100                         39 
Celkem                                     7.600                  13.497

 
Z celkové části získaných fi nančních prostředků z „hazardu“ 

13.497 tis. Kč bylo do rozpočtu začleněno 7.600 tis. Kč, tj. 56 %, 
ostatní prostředky byly ponechány na krytí propadu rozpočtovaného 
plnění kapitálových příjmů. 

 Finanční prostředky na sport a volnočasové aktivity - shrnutí 
skutečnosti za rok 2012:

kap. Tělovýchovná a zájmová činnost: 20.113 tis. Kč (z toho např. 
7.282 tis. energie sportovišť, 10.447 tis. investice); kap. Kultura - 
provoz městské knihovny 4.783 tis., provoz městského divadla 2.713 
tis.; Příspěvky - grantový program 450 tis., Přímá podpora sportu 
622 tis., Fotbal. klub Varnsdorf, a.s., 1.000 tis., kino Panorama 
160 tis. Celkem 29.841 tis. Kč. (Odpověď zpracovala vedoucí 
ekonomického odboru Ing. Vlasta Hnilicová )

Dětem z Interaktivní základní 
školy v Karlově ulici se společně 
s dětmi z partnerské Pestalozzi-
-Grundschule v Großschönau 
podařilo jako prvním v České 
republice zapojit do projektu 
Cirkus bez hranic (Circus über 
die Grenze). Tento projekt První-
ho východoněmeckého cirkusu 
André Sperlicha funguje již od 
roku 2006 a za dobu jeho trvání 
prošly jeho šapitó desítky školou 
povinných dětí.

Cirkus dorazí do města v ne-
děli 21. dubna. V následujícím 
týdnu budou děti intenzivně 
nacvičovat. Ve veřejných vy-
stoupeních, která proběhnou ve 
čtvrtek 25., pátek 26. a sobotu 
27. dubna, předvedou rodičům 
i veřejnosti, co se v projektu 
naučily. V každé skupině (ak-
robacie, gymnastika, drezura, 
kouzelnictví, magie apod.) 
budou zapojeny děti z obou 
stran hranice. Smyslem pro-
jektu je nejen poznat atraktivní 
prostředí cirkusu i z jeho druhé 
strany, ale také odbourat strach 
a trému z veřejných vystoupení. 
Do jednotlivých skupin jsou děti 

zařazovány dle svých schop-
ností a nadání, ale důležitým 
prvkem je zapojení i dětí méně 
šikovných, či pohybově nepříliš 
nadaných. Do projektu se kromě 
pedagogů z obou škol aktivně 
zapojili také aktivní rodiče žáků. 
Jeho součástí byla i výtvarná 
soutěž k cirkusu, která byla 
vyhodnocena na společném 
přípravném jednání 25. března. 

Na hodnocení bylo zajímavé, že 
přestože obrázky hodnotily jak 
české, tak i německé děti, 
výsledky se příliš nelišily. Jak 
výtvarná soutěž dopadla a co 
se děti naučily, na to se budete 
muset přijít podívat do cirkusu, 
kde budou výsledky oznámeny 
a také předány ceny. 

Zájemci najdou více informací 
na http://projektcircus.de/.      JS

„Karlovka“ už několik týdnů žije cirkusem. Foto z přípravné 
schůzky varnsdorfských a großschönauských učitelek 25. března 
pořídil Ivo Šafus.

Nová prezentace města
U příležitosti podpisu meziměstské smlouvy, o které jsme psali 

v HS č. 5, si města, včetně Varnsdorfu připravila nové prezentace. Aby 
naše prezentace nebyla využita jen pro jeden den, upraví ji v nejbližší 
době její autoři (J. Louka, M. Havlíček, J. Sucharda) tak, aby ji bylo 
možné použít na nové obrazovce v městském bazénu, na webových 
stránkách města a i na dalších příležitostech (ZM apod.). Na krátkém 
videu a následujících 47 slidech se diváci seznámí nejen s historií 
našeho města, ale také se současnými úspěšnými reprezentanty, kteří 
propagují naše město doma i ve světě. Doufejme, že se vám bude líbit 
alespoň tak, jako se líbila našim sousedům z okolních měst.    JS

�íslo 
žádosti

Žadatel - název oddílu p�ísp�vek v K�

1. STARS Varnsdorf, Mikulášovice 33, 407 79 Mikulášovice 57 300 

2. Fotbalový klub Varnsdorf a.s., Moravská 3351, 407 47 Varnsdorf 24 030 

3. Fotbalová akademie Šluknovského výb�žku, Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf 150 260 

4. Letecko modelá�ský klub Varnsdorf, P�ádelnická 2349, 407 47 Varnsdorf 1 900 

5. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu 119 470 

6. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky 58 600 

7. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu 12 100 

8. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu 29 800 

9. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl moderního tance 15 650 

10. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl plavání 79 350 

11. TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl judo 16 600 

12. TJ HC Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf 79 000 

CELKEM 644 060 

Podpora výkonnostních sport� v rámci Koncepce podpory sportu ve m�st�
Varnsdorf na rok 2013

Lesní školka Lužnička
Dolní Podluží 93

vyhlašuje zápis na rok 
2013-2014.

Zápis proběhne dne 
29. dubna 2013 od 16.00 hodin.

Přijďte se k nám podívat.
Igor Klimeš tel.

+ 420 739 474 702
www.luznicka.cz

www.facebook.com/Luznicka
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Poslední sochou, za níž se 
při našich toulkách vydáváme, 
je svatý Antonín Paduánský 
na Národní ulici. Po přečtení 
nápisu na podstavci sochy nás 
již nic nenechá na pochybách, že 
tady bývalo „Fröhlichovo“. Mnozí 
si jistě ještě pamatují na malebný 
podstávkový dům z protější stra-
ny ulice, kde ve skromných pod-
mínkách Josef Franz Anton Fröh-
lich rozjížděl svou textilní výrobu. 
V propagačních materiálech firmy 
Fröhlich nalezneme i rok 1777, 
v němž Anton s podnikáním za-
čal. Po pečlivém přečtení nápisu 
na soše zjistíme, že budoucí tex-
tilní magnát nechal sochu vzty-
čit jen o něco dříve, roku 1774. 
Můžeme z této skutečnosti něco 
vyvozovat? S jistotou určitě ne! 
Snad jen, pustíme-li se na tenký 
led interpretace. 

Anton Fröhlich zřejmě již roku 
1774 nebyl úplně chudý, vždyť 
spolu s rychtářem Goldbergem 
byli jediní dva soukromníci ve 
Varnsdorfu, kteří si mohli dovolit 
vztyčení sochy. A to nikdy neby-
la úplně levná záležitost! To, že 
Fröhlichova socha představuje 
jeho jmenného patrona, nám 
napovídá, že Anton potřeboval 
ve své záležitosti na nebesích 
přímluvce, tak trochu bojovníka 
za jeho, Antonínovu, věc. Možná 
tou věcí byla touha vybudovat 
úspěšnou textilní manufakturu, 
možná snaha vymodlit si po-
tomka. Obojí se mu nakonec 
splnilo a svatý Antonín se tak 
u Fröhlichů těšil jistě veliké úctě. 

Josef Rybánský
Předchozí díly vyšly v Hlase 

severu č. 21 a č. 23/2012; 
č. 2, 4 a 6/2013.

Osudy varnsdorfských pomníků a soch VI
Svatý Antonín

Roubený dům z poloviny 18. století, ve kterém Anton Fröhlich 
začal roku 1777 podnikat

Městskou knihovnu Varnsdorf 
navštívil ve čtvrtek 4. dubna 
bezmála sedmatřicetiletý bás-
ník a písničkář Zbyněk Zeman. 
Původem je z Rumburku, ve 
Varnsdorfu studoval a nyní žije 
v Praze, kde se mimo umělecké 
činnosti věnuje střežení pořádku 
na stanici metra Anděl.

Do Varnsdorfu přijel pokřtít 
svou první vydanou sbírku 
poezie „Básně k vínu a čaji“, 
kteréžto nápoje se také během 
večera podávaly.  A protože je 
i muzikant, tak mnohé ze svých 
básní také zhudebnil.

Z většiny jeho tvorby byla 
znát záliba v krásných ženách, 
ale objevila se i díla vážnější, hu-
morná, dokonce i hrdinná píseň 

„Epos o Bivojovi“. Ke každému 
textu autor pohovořil o okolnos-
tech jeho vzniku. Zajímavá byla 
například píseň „Černá perla“, 
která je prý napsána autenticky 
z básníkovy osobní zkušenosti. 
V poslední sloce ho však Černá 
perla, jeho černošská milenka, 
dle kmenové tradice po kous-
kách zkonzumuje. Jak to tedy 
přežil, zůstává otázkou…

V uvolněné atmosféře Zbyněk 
skvěle komunikoval s publikem. 
Přítomní si s ním zazpívali a také 
zasoutěžili o unikátní výtisk 
sbírky, a to právě ten, který byl 
zmáčen při křtu.

V závěru sezení dostal 
Zbyněk otázku, co ho vlastně 
k poezii a následně k písnič-

kářství vedlo. Jak napovídal 
průběh celého večera, byla za 
tím žena. Ačkoli pokus o zdolání 
jeho vyvolené bohužel tenkrát 
nedopadl nijak valně, skládání 
už neopustil. Na to se z publika 
ozvala mladá paní, ve které 
Zbyněk poznal svou někdejší 
učitelku českého jazyka. Měla 
s sebou památeční kousek pa-
píru s milostnou básní, kterou 
jí Zbyněk před lety věnoval. 
Kdo ví, zda právě ona nebyla 
tou, která zapříčinila Zbyňkovu 
uměleckou budoucnost? To 
ovšem básník už neprozradil.

Nakonec zástupci knihovny 
Ilona Martinovská a Milan Hra-
bal předali Zbyňkovi upomínko-
vé dary. Tak čiré nadšení nad 

nimi tu snad ještě nikdo neviděl. 
Zbyněk publiku pohotově ještě 
přednesl několik řádků ze sbírky 
lužickosrbských přísloví, která 
také byla mezi pozornostmi. 

Zdá se tedy, že se mu u nás 
líbilo, a tak můžeme doufat, že 
zde nebyl naposledy.

Alena Marie Dančová, 
foto Ivo Šafus

Při víně a čaji se Zbyňkem Zemanem

Stav sochy svatého Antonína před druhou světovou válkou            

UMĚLECKÁ ŠESTKA 2013 
aneb Jak to všechno dopadlo?

A už je to za námi. Pěvecká a divadelní vystoupení, zajímavé 
workshopy a pohybové aktivity, večerní zumba a koncert Jarosla-
va Uhlíře. Přesně to a mnoho dalšího se událo o víkendu 15.-17. 
března na celostátní akci, která se uskutečnila ve Varnsdorfu pod 
taktovkou našeho skautského střediska. Ano, řeč je o UMĚLECKÉ 
ŠESTCE 2013!

Letošní šestka pod sebou sjednotila hned tři soutěže - Divadelní 
šestku, Zpívající šestku a soutěž Zažíháme světýlko. Z celé České 
republiky se k nám sjelo 122 dětí, které si zde porovnávaly své 
divadelní a pěvecké nadání jak po šestkách, tak i jednotlivě (reci-
tace a zpěv). Šestka měla ale ještě jednu část - korespondenční - 

v literární, fotografické 
a výtvarné kategorii. 

Slavnostní zahá-
jení proběhlo v aule 
Gymnázia Varnsdorf. 
Nejdřív přišly na řadu 
proslovy a všichni 
samozřejmě přáli dě-
tem mnoho úspěchů 
a zábavy. Následoval 
program moderátorů -

děti hádaly pohádkové písničky a soutěžily v tanečních duelech. 
V místě ubytování nám servis tým vyšlapal do sněhu nápis U6 2013, 
který jsme rozsvítili pomocí lotosových květů.

Sobota probíhala ve znamení již zmiňovaných skupinových i só-
lových představení před porotou, která pak měla vybrat ty nejlepší. 
Nebyl to lehký úkol, každá šestka měla něco do sebe, a všem se 
jejich vystoupení povedlo.

Během vystoupení probíhala také spousta doprovodných ruko-
dělných a pohybových aktivit. V prostorách gymnázia bylo možné si 
vyzkoušet enkaustiku, gravírování, vyrobit si mýdlo nebo si v našich 
klubovnách zařádit na X-BOXu či tanečních podložkách.

Po brzké večeři pak za odměnu pro všechny proběhl koncert 
Jaroslava Uhlíře, o kterém děti předem nevěděly, zato si ho po-
řádně užily a ještě si vyžádaly přídavek. Pak následovala ještě 
zumba pod vedením profesionálního lektora Julia Cesara Toleda 
Hernandeze.

Nedělní dopolední ceremoniál vyhlašování výsledků zahájilo 
vystoupení místní kapely Wrata Wot Stodoli. Pak již následovalo 
ocenění nejlepších výkonů, které byly i znovu předvedeny.

Lucie Ďorďová, Skautské středisko Lužan Varnsdorf 
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Začíná Varnsdorfské hudební léto 2013
Také v roce 2013 proběhne ve Varnsdorfu tradiční hudební cyklus 

Varnsdorfské hudební léto. Jak je již řadu let obvyklé, v programu se 
objeví osvědčené akce, ve kterých vystupují především žáci základ-
ních uměleckých škol (Jazzový pátek, Varnsdorf - Praha, Absolvent-
ský koncert, Tanambourrée), ale také studenti teplické konzervatoře 
nebo v neposlední řadě Varnsdorfská komorní filharmonie společně 
se smíšeným pěveckým sborem Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy, kteří celý cyklus koncem června ukončí. Kromě těchto akcí 
bude ovšem program zpestřen i dvěma velmi zajímavými koncerty, 
jazzovým vystoupením Sarah Tolar Quartet a souborem Violoncelli 

da camera. 
Americká zpěvačka Sarah 

Tolar, působící v New Yorku, se 
představí se svou doprovodnou 
skupinou 26. dubna v Pivovaru 
Kocour a nabídne posluchačům 
žánrově velmi zajímavou kolekci 
moderních jazzových skladeb 
ve velmi osobitém a přitažlivém 
podání. 

23. května se pak varns-
dorfskému publiku představí 
soubor pěti violoncellistů pod 
vedením Evžena Rattaye - Vio-

loncelli da camera. V programu 
zazní v jedinečném podání velmi široká škála hudebních stylů, od 
baroka přes španělský folklór až po jazz. Koncert se uskuteční 
v aule VOŠ a Gymnázia Varnsdorf. Milovníci dobré hudby se mají 
tedy i tento rok na co těšit!                                         Martin Musílek

PRVNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE V MŠ
Naše mateřská škola získala grant na zakoupení dvou interak-

tivních tabulí SMARTBOARD se zvukem a pojezdem na upravení 
výšky (aby byly přístupné i malým dětem) a ve středu 20. března nám 
je firma přijela namontovat. Tabule jsou umístěné ve třídě Motýlci 
a Housenky, ale přístup k nim mají všechny děti. Ty se s nimi hned 
seznámily a z tabulí jsou nadšené. 

27. března se s interaktivní tabulí seznámili i rodiče, a to při 
„Velikonočním odpoledni se skřítkem Zahradníčkem“. Právě plnění 
velikonočních úkolů na nové interaktivní tabuli bylo nejatraktivnější 
činností.

Interaktivní tabule je pro děti další možností, jak získávat nové 
vědomosti a naučit se spoustu dovedností, zapojit současně zrakové, 
sluchové i pohybové vnímání, při kterém si více a rychleji zapamatují. 
Na základních školách jsou tyto tabule již běžné, ale ve Varnsdorfu 
jsme první mateřskou školou, která má tuto moderní pomůcku. Inter-
aktivní tabule je cestou k budoucnosti. V dubnu ještě čekají všechny 
učitelky odborná školení, jak tabuli využívat a pracovat s ní.

Děkujeme všem rodičům, kteří na zakoupení tabulí finančně při-
spěli. Velmi si jejich pomoci vážíme a těší nás jejich zájem o dění 
v mateřské škole.            Kolektiv MŠ Zahrádka, foto H. Dojčánová

Kladný vztah ke zvířatům je 
velice důležitý i v této uspěcha-
né době plné počítačů. Proto se 
v naší školce snažíme začlenit 
živá zvířata i do ŠVP. Cílem je 
seznámit děti s různými druhy 
zvířat jako součástí lidské spo-
lečnosti. Naučit je správnému a 
odpovědnému přístupu nejen ke 
psům a ostatním zvířatům, ale 
také k přírodě a životnímu pro-
středí obecně. Děti získávají ne-
jen vědecky správné informace 
o pozitivním vlivu soužití se zvířa-
ty, ale především se učí dialogu, 
tvorbě a porozumění vztahu mezi 
člověkem a zvířetem.

 Od začátku letošního školního 
roku jsou děti zapojeny do péče 
o zvířecí kamarády - rybičky a 
šnečky ve svých třídách. Získá-
vají tak informace o daném druhu 
zvířete a zároveň jsou vedeny 
k odpovědnému vztahu k nim. 
Příjemným zážitkem bylo pro děti 
setkání s úžasným canisterapeu-
tickým pejskem NAJKOU a jeho 
majitelkou Eliškou Kostkovou, 

Učení se zvířátky ve školce „Sluníčko“
která působí na ZŠ Bratislavská 
jako jediná učitelka ve Varnsdor-
fu, která do výuky dětí zapojuje 
i svého pejska. Děti se do-
zvěděly, jak o pejska pečovat, 
vyzkoušely si, jaké to je, když je 
pejsek poslouchá, ale také jak se 
ke čtyřnohým mazlíčkům necho-
vat.  Neméně důležitou informací 
byla i ukázka, jak se správně sbí-
rají psí exkrementy. Děti byly z 
této návštěvy nadšené a těší se 
na další setkání. Nemalá radost 

dětí byla zřejmá i při návštěvě 
domácích zvířátek (koziček, 
oveček, jehňátek a poníků) na 
naší školní zahradě. Děti se do-
zvěděly, jak se o zvířátka starat, 
poznat je podle vzhledu, ale také 
zvuku. Vyzkoušely si o ně pečo-
vat a na ponících se povozily.

Budeme se snažit dětem 
v naší školce takových příjem-
ných zážitků zajistit co nejvíce.

Text a foto kolektiv MŠ 
Křižíkova, Varnsdorf

Milé dámy, slečny, paní, 
babičky! Trápí vás nějaká vada 
na kráse? Máte na nose nebo 
na tváři bradavici? Svůj poctivě 
vypěstovaný hrb schováváte 
pod tlusté svetry? Svými roz-
čepýřenými vlasy můžete kon-
kurovat Hermioně nebo Harry 
Potterovi? Letos máte možnost 
zazářit v prestižní soutěži MISS 
ČARODĚJNICE! Zřizovatelkou 
soutěže a její prezidentkou a 
zároveň jedinou porotkyní je 
KOMTESA BABA VON JAGA. 

Sraz kouzelných bytostí bude 
ve 20.00 hodin před DDM. Pro 
všechny děti zde bude připra-
veno čarodějnické soutěžení 
v parku plném kouzel. Každá 
čarodějnice dostane čaroděj-
nický průkaz se svým jménem, 
se kterým bude procházet 
po stanovištích v parku před 
DDM a plnit úkoly vrchních 
čarodějnic. 

Pak oznámíme výsledky 
výtvarné soutěže Rampušač-
ka dětskýma očima. Ve 21.00 
hodin se společně vypravíme 
průvodem na náměstí. Vítězka 
MISS ČARODĚJNICE pojede 
v čele.                                DDM

Ač je tento způsob jara velice nešťastný, kalendář nám hlásí, 
že ho máme řádně přivítat. V ZUŠ Varnsdorf se toho jako každým 
rokem chopili s vervou, a tak ve středu 27. března po třetí hodině 
odpolední zahlaholil budovou umělecké školy dětský výskot a ve-
selé štěbetání, doprovázené vyhráváním kapely Pavla Zelenky při 
příležitosti Velikonočního harašení.

Letos bylo umístěno doslova pod střechu - do ateliéru, neboť 
počasí bohužel neumožňovalo pořádání akce na dvoře, jak tomu 
bývalo v minulých letech. Ale to malým ani velkým návštěvníkům 
zjevně vůbec nevadilo. Rodiče okukovali výstavu perníčků, občas 
vypomohli dětem v jejich tvoření, ať už velikonočních vajíček nebo 

jiných dekorací. U po-
mlázkového koutku se 
pak stály asi největší 
fronty. Pro pomlázku si 
chodili totiž nejen malí 
koledníci, ale ukázalo 
se tam i dosti děvčat. 
Někteří, nejspíše hod-
ně zaměstnaní tatínci, 
si ji raději také nechali 
uplést od profíků z folk-
lorního souboru Dykyta 
z Krásné Lípy.

Od pěti hodin násle-
dovalo vítání jara konečně především pro rodiče. Koncertní sál ZUŠ 
rozezněly libými tóny klavíristky Eliška Jeništová a Jana Reitma-
jerová. Obě studentky 5. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy se během koncertu střídaly a na závěr spojily své síly ke 
čtyřručnímu provedení dvou skladeb M. Ravela a G. Bizeta. Obě 
dámy hrály velmi procítěně a krásně se doplňovaly. Na otázku, jak 
se jim líbí letošní jaro, když ho tedy mají tímto koncertem přivítat, 
odpověděly, že vlastně žádné není a i své letošní Velikonoce ne-
budou nijak přehánět, neboť se věnují soustavné přípravě na svůj 
nadcházející absolventský koncert.

Děvčatům tedy přejeme mnoho dalších úspěchů, a teď už 
nezbývá než doufat, že to jaro se nakonec uráčí a dorazí i k nám.  
                                                 Alena Marie Dančová, foto Ivo Šafus

V ZUŠ přivítali jaro Dům dětí a 
mládeže si 

vás dovoluje
pozvat na

SLET ČARODĚJNIC
30.dubna ve 20.00 hod.

Zpěvačka Sarah Tolar
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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. květ-
na, 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, 
telefon 602 231 498 http:
//www.bulharsko.org, hlav-
ka.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.

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

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

Prodám garsoniéru v ul. 
Čelákovická. Rychlé jednání, 
pouze slušnému zájemci,  vol-
ný ihned. Kontak: 739 511 511, 
inzeratbyt@email.cz.

PLICNÍ
AMBULANCE.

Ve Varnsdorfu
nově 

na poliklinice
otevřena

POŠTOVNÍ 2060
MUDr. Milan Sklenář

Tel. 413 034 847

Dostupné půjčky - pení-
ze snadno a bez poplatku. 
Peníze zaměstnancům, dů-
chodcům i ženám na MD. 
Kontakt: 734 559 772.

Prodám byt v osobním 
vlastnictví ve Varnsdor fu. 
Nutno vidět. 2+1, 54 m2, ul. 
B. Krawce. Tel. 728 648 045.

Pronajmu byt v Dolním
Podluží 4 kk v rodinném 
domě, k nastěhování ihned. 
Telefon 721 452 057.

Místní akční skupina Šluknovsko pořádá
„Venkovské farmářské trhy MAS Šluknovsko“ 

a
„Den varnsdorfských strongmanů“

4. května 2013 
od 10.00 do 17.00 hod.

Klub Střelnice Varnsdorf - ul. Boženy Němcové a zahrada
Tržnice, regionální speciality a výrobky, ruční výrobky a dílničky pro děti

Ukázky silových sportů z dílny siláků Northern Strongman Varnsdorf, 
které prověří vaši sílu a výdrž

Jízda na koních Dany Matějíkové
Psí útulek Děčín „Psi k adopci“ 

Malevil band Pavla Zelenky - „Nejslavnější country hity“ (13.00-17.00 hod.)

Vestibul klubu Střelnice - malování čokoládou, prodej čokoládových bonbonů 
a čokoládová fontána

Program
10.00 hod. - zahájení Farmářských trhů

10.00 - 13.00 hod. - ukázky silových disciplín strongman - představení profesionálů - far-
mářská chůze, hod kládou, zvedání obřích činek a balvanů, manipulace s pneumatikou

13.30 hod. - soutěž o ceny pro amatérské siláky - farmářská chůze
14.30 hod. - soutěž o ceny pro amatérské siláky - zdvih klády

15.30 hod. - soutěž o ceny pro amatérské siláky - manipulace s obří pneumatikou

Dámy a pánové, malí i velcí, přijďte si změřit sílu s profesionály. 
Kontakty pro prodejce, přihláška, podmínky - info@pobytysmysi.cz

nebo Petr Heinrich 606 640 456

Tradiční přeshraniční hvěz-
dicová cyklojízda se letos koná 
v neděli 5. května. Jejím cílem je 
náměstí v Krásné Lípě, kde se 
účastníci sjedou kolem 13. ho-
diny. Krásná Lípa jako cíl neby-
la rozhodně vybrána náhodně. 
Díky dlouholetému partnerství 
s obcí Eibau se stává cílem již 
potřetí. Starty z jednotlivých čes-
kých a německých měst a obcí 
jsou podle vzdálenosti rozděleny 
od 9.00 do 11.30 hod. 

Z varnsdorfského náměstí 
vyrazíme stejně jako cyklisté 
z Großschönau a Seifhenner-
sdorfu v 11 hodin. Ve výchozích 
městech budou v infocentrech 
k dispozici česko-německé 
informace o programu, doporu-
čených trasách, na české straně 
včetně očíslovaných cyklostezek. 
Nikdo není na nikom závislý - kdy 
vyjedete, jak a s kým pojedete 
a dojedete, je jen a jen na vás. 
V cíli vás bude čekat pozdrav 
zástupců měst a pořádajících 
spolků a kulturní program. 

Aby měli účastníci dostatek 
sil pro zpáteční jízdu, bude 
připraveno i dostatek občerst-
vení. Každý z účastníků jízdy 
také obdrží jako vzpomínku 
malou pozornost a vzhledem 
k tomu, že se jedná již o 14. roč-

ník, obdrží 14 vylosovaných 
šťastlivců volnou vstupenku do 
expozice Domu Českého Švý-
carska. Nejdůležitější je však 
setkání přátel a dlouholetých 
účastníků jízdy. Město Krásná 
Lípa a spolky „Die Gesellschaft 
TUR in Tschechien“ a „Förder-
verein der Grenzregion Obere 
Mandau/Spreequellen e.V. in 
Deutschland“ se těší na vaši 
účast a věří, že i počasí bude 
jízdě přát. Srdečně zváni jsou 
ale i pěší a autoturisté. Účast 
na hvězdicové jízdě je jako 
vždy na vlastní nebezpečí. 
V případě potřeby můžete 
kontaktovat organizátory na 
čísle 412 354 824 (Mgr. Han-
ková) nebo garanta za město 
Varnsdorf na čísle 602 104 
570 (p. Sucharda).                JS

14. hvězdicová jízda projede celým výběžkem

Prodám byt 2+1, 65m2, 
v os. vlastnictví v nízkopod-
lažním cihl. domě, který je 
nově zateplen. Výhodou je 
topení v krb. kamnech, nízké 
náklady za bydlení. Telefon: 
736 230 147.

V loňském roce byly cílem 
Staré Křečany. Foto Ivo Šafus
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Úmrtí

Harry Zikmund              77 let
Jiří Ročeň                     73 let
Karel Šnokhous            74 let
Lenka Špatenková         10 let
Ladislav Novotný          64 let
Miroslav Pokorný          74 let
Milena Hačundová       77 let

Pojeďte s námi
autobusem
na nákupy

do OC FORUM Liberec

20. 4. 2013
Odjezd v sobotu ze 

zastávky BusLine na AN
v 9.30 hod., 

odjezd zpět 15.40 hod.
ZDARMA

Vzpomínka

Blahopřání

20.-21. 4. 2013
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

27.-28. 4. 2013
MUDr. Rita Rambousková 
Riegrova 773/72, Děčín I
tel. 412 526 250

1. 5. 2013  
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Zubní 
pohotovost

Dne 28. března 2013 navždy odešel pan 
Miroslav Pokorný.

Děkujeme všem, kdo se s ním přišli 
rozloučit. 

Dcery Iva a Mirka s rodinami

Dne 2. května se dožívá krásných 80 let 
paní Květoslava Koubová. 

K tomuto krásnému jubileu blahopřejí děti, 
vnučky a pravnoučata. Děkujeme za vše.

Dne 14. dubna jsme vzpomněli 3. výročí 
od úmrtí našeho tatínka a manžela Karla 
Přerovského. 

Eliška, Jan, Michal a manželka

Dne 20. dubna uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, manželka, kamarádka a dcera Miroslava 
Němcová.

S láskou vzpomínají dcery, manžel, ostatní příbuzní a známí.

Dne 24. dubna oslaví man-
želé Marie a František Krep-
číkovi již 60 let manželství. 

Do dalších společných let 
jim vše nejlepší přejí děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme touto cestou všem blízkým a zná-
mým, kteří se přišli dne 22. března naposledy 
rozloučit s naším milovaným manželem, tatín-
kem a dědečkem Karlem Šnokhousem, který 
nás nečekaně opustil po dlouhé nemoci. 

Děkujeme za projevenou soustrast a krás-
né květinové dary. Za pozůstalé - manželka 
a děti s rodinami.

Děkujeme těm, kdo podpořili soutěž Umělecká šestka: Gymná-
zium Varnsdorf, VOŠ a SŠ Varnsdorf, Měst. divadlo  Varnsdorf, Li-
man sport, město Varnsdorf, fajnobchudek.cz, NP České Švýcarsko, 
Sparkasse, AB Elektro Bukáček, Alphega lékárna Varnsdorf, Café 
Dlask, Schrödingerův institut, b-obchod.cz, korálky-beads-perlen.cz, 
Akademie příslibu Gymn. Varnsdorf, Hasiči Varnsdorf, Knihkupectví 
Kalivoda, Knihkupectví a naklad. L. Horáčková, hračkářství Petra 
Valková, hračkářství Legií, Kadeřnický salon Hana Hüblerová. 

Junák Varnsdorf

Dne 29. dubna uplyne 15 let od úmrtí pana 
Bruna Palmeho. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Ve stavebně uzavřeném 
objektu zvaném Faktorenhof, 
tedy Faktorský dvůr, nalezneme 
nejen duševní, ale i fyzickou krmi. 
Zrekonstruovaný objekt v Eibau 
totiž nabízí turistovi informační 
centrum Země pramenů Spré-
vy, vlastivědné a Humboldtovo 
muzeum a Eibauský pivní dům, 
tedy restauraci s místním pivem. 
V reprezentativních prostorách 
prvního patra (mj. vybavené 
neuvěřitelnými stavebními 
vychytávkami) zasedá nejen 
obecní zastupitelstvo, ale slouží 
i ke kulturnímu a společenské-
mu vyžití. Mimo koncertů se 
zde odbývají i svatební obřady 
se zajímavým bonusem. No-
vomanželský pár, který se zde 
nechá oddat, totiž může využít 
stylové podkrovní manželské 
apartmá nad krčmou. Muzea 
nabízejí expozice místních 
umělců, textilní výroby, místní 
fauny, historie obce i vaření zná-
mého piva. Ale nezapomínají ani 
na místní letecký spolek, hasiče, 

KAM NA VÝLET? 
Tentokrát do Faktorského domu v Eibau!

Březen

porcelán nebo sluneční hodiny 
či kompasy. Nejvyššímu patru 
dominuje funkční orchestrion 
s výměnnými disky a dva velké 
pohyblivé betlémy.

Faktorský dvůr v Eibau, který 
se v době své stavby srovnával 
s významnými stavbami v obci a 
svými náklady několikrát předčil 

i stavbu místního kostela, i dnes 
zastává významné místo v obci. 
Jsem přesvědčen, že i dnešnímu 
návštěvníkovi kraje pod vrchem 
Kottmar nabídne své služby plně 
v duchu úvodního motta propa-
gačních materiálů: „Faktorský 
dvůr - perla Horní Lužice“.

JS

Rozdáváme radost tam, 
kde to nejvíce potřebují

Naše škola se účastní různých olympiád, recitačních soutěží, 
sportovních akcí a projektů. Tentokrát jsme ale nesoutěžili, dostali 
jsme příležitost, která se opravdu neodmítá. Žáci 2. stupně při hodi-
nách výtvarné výchovy vytvořili výrobky pro pacienty varnsdorfské 
nemocnice z oddělení LDN. Před Velikonocemi jsme započali naši 
první etapu a do nemocnice jsme se vydali s velikonočními vajíčky, 
pomlázkami, proutěnými ozdobami a jarními dekoracemi. Za školu 
dárečky předaly Radka Holubová a Simona Eichlerová. Nečekali jsme, 
že naše výrobky budou mít takový úspěch. Pacientům se velmi líbily 
a bylo opravdu velmi hezké vidět jejich rozzářené oči a obrovskou 
radost. Naše spolupráce s nemocnicí bude nadále pokračovat a 
pacienti se mohou těšit na další povedené výrobky našich žáků.

Bc. Lucie Šeráková, třídní učitelka 9. B ZŠ náměstí E. Beneše

Řada varnsdorfských občanů 
se už připojila k iniciativě „Sbí-
ráme víčka“ na pomoc malému 
Tomášovi Novotnému z Děčína. 
Narodil se z dvojčat, ale na 
rozdíl od sestřičky si do života 
přinesl těžké postižení vnitřních 
orgánů, rozštěp páteře, poruchu 
pánve... Prodělal spoustu opera-
cí a další ho čekají. Je závislý na 

parenterální a enterální výživě, 
každá malá infekce může vést 
ke zhoršení jeho stavu. Rodiče 
a s nimi řada dobrovolníků 
hledají všechny možnosti, 
jak Tomáškovi usnadnit život. 

Na facebookovém prof ilu 
Andělé bez křídel se k iniciativě 
př ipojili manželé Šišulákovi 
z Varnsdorfu. Za pomoc se 
sběrem víček už mohli poděko-
vat místním skautům, gymna-
zistům a dalším jednotlivcům. 

Sběrným místem pro veřej-
nost je informační středisko 
a.s. Regia v budově knihovny. 
Jakmile bude nasbíráno větší 
množství, bude zorganizován 
svoz, jehož výtěžek bude 
dalším krůčkem k usnadnění 
Tomáškova života. Paní Šišulá-
kovou je možné kontaktovat na 
e-mailu lachtanice@seznam.cz.

ham

Víčka pro Tomáška
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Dvě medaile z MČR v benchpressu
Mistrovství ČR v benchpressu 

pořádal v polovině března trut-
novský oddíl trojboje a z Varns-
dorfu se ho zúčastnili Kateřina 
Batelková a Miroslav Tarnóczy. 
Jednou z disciplín byl tlak vleže, 
což představuje vytlačení činky 
na povel rozhodčího z klidové 
polohy na hrudi do napnutých 
paží. K. Batelková startovala 
v kategorii žen do 67,5 kg, kde 
hravě zvládla základní pokus 
se 40 kg a pak lehce i druhý se 
45 kg.  Třetí pokus na hmotnosti 
50 kg jí nebyl po technické chybě 
uznán. Zvládnuté výkony zajistily 
Kateřině třetí místo v absolutním 
pořadí mezi ženami (foto).

M. Tarnóczy si na první zahajo-
vací pokus nechal naložit 110 kg,
které s přehledem vytlačil. Poté 
zdolal také 115 kg a na třetí 
pokus si nechal připravit činku 
s hmotností 120 kg. To předsta-
vovalo jeho osobní maximum. 

Za mohutného povzbuzení 
činku vytlačil, ale s technickou 
chybou, a tak byl pokus rozhod-
čími shledán neplatným. Druhý 
platný pokus na 115 kg tak sta-

Forgáčové svědčí krosové závody
Koncem března byly v Novém Boru pořádány již po 35. jarní kro-

sové závody pod názvem  Jarní běh sídlištěm Západ. Za slunečného, 
ale mrazivého počasí se jej zúčastnilo 89 startujících v kategoriích 
od drobotiny až po veterány. Do závodů byla přihlášená i Daniela 
Forgáčová, která je prvním rokem v juniorské kategorii a nyní závodí 
za klub AC Česká Lípa. Na uvedené akci běžela trať dlouhou 3 100 m
a umístila se na krásném 2. místě. O týden později absolvovala 
jarní kros v Sosnové na trati 3 600 m a vedla si ještě lépe. Na 
zledovatělé, místy kopcovité trati si počínala skvěle a s velkým ná-
skokem zvítězila nejlepším časem mezi dorostenkami i juniorkami. 
Věříme, že se Daniele v její další atletické kariéře bude podobně 
dařit a držme ji proto všichni pěsti. Mezi muži mílaři open vyhrál 
v Sosnové na trati 3 600 m rumburský Tomáš Kozler a v kategorii 
muži A 1974-1993 si varnsdorfský Pavel Vodička doběhl pro páté 
místo.                                                                                    DF/red 

Dozvuky Velikonoční laťky
Pořadatelé z AO TJ Slovan si cení četné účasti žákyň a žáků 

ZŠ Edisonova a BG. Nevíme, jaký problém způsobil neúčast ZŠ 
náměstí, která zdravý pohyb vyznává (poznámka redakce: starší 
žáci této školy byli na okresním finále florbalu, mladší na krajském 
finále gymnastiky). Neúčast „vajglového učiliště“ díky znalosti 
úrovně výuky nepřekvapila. Touto cestou deklarujeme, že tyto 
závody pořádáme hlavně pro žáky místních škol. Pro příští ročník 
slibujeme nejmladší generaci skokanů, že základní výšku snížíme 
na 90 cm, aby nulových výkonů ve výsledcích bylo minimum nebo 
žádné. Výkonnostní úroveň letošního ročníku byla poznamenána 
neúčastí skokanské špičky z České Lípy a Cvikova, která dala 
přednost zabijačkové výslužce podávané na „Jitrnicové laťce“ 
v Zákupech. Oddíl atletiky nabízí odbornou spolupráci všem, 
kteří mají zájem cestovat „vzhůru k výškám“.             Skalický

Z výsledků týmů FAŠV 
  Liberec - FAŠV U17, U16 5:0 a 4:2. Branky 9. Vrabec na 

0:1, 47. Berounský na 2:2. FAŠV U 17, U16 - Hradec Králové 0:7 a 
1:4, gól v 66. min. Berounský na 1:4.

  Ústí nad Labem - FAŠV U15, U14 odloženo. FAŠV U 15, U14 -
Dukla Praha 0:5 a 0:4. 

   Karlovy Vary - FAŠV U13 24:3, Karlovy Vary - FAŠV U12 1:18 
(0:4, 0:4, 0:7, 1:3). Branky Alfery 5, Hamada 3, Nováček 2, Šmalcl 
2, Šešina, Kapitán, Benc, Novák Kaiser a Kabeláč. Sestavy - první 
tým: Janda - Skotnica, Kapitán, Novák - Šešina, O. Nováček - Alfery, 
Benc. Druhý tým: M. Nováček - Kaiser, Hudeček, Nagy - Hamada, 
Michalina - Šmalcl, Meidl (Kabeláč), trenér Radek Benc. 

  Výběry FAŠV  U11 I A,B vstoupily do jara zápasy v Jablon-
ci a úspěšnými výsledky. Zde jsou: Jablonec II B - FAŠV I A 
0:4 (góly Kabeláč 2, Hamada, Štefan), - FAŠV I B 5:5 (Šmalcl 
3, Kubr 2). Jablonec II A - FAŠV I A 6:7 (Hamada 4, Kabeláč 2 
a Štefan), - FAŠV I B 5:6 (Šolc 3, Šmalcl 2, Mann).     FK/ZdS 

Finále jak má být a vše na úrovni. Dějiště Tipsport Aréna Liberec, 
slavnostní nástup, státní hymna, krátké a stručné proslovy. To 
jistě zanechalo na účastníky hluboký dojem na celý život. Vlastní 
závod je samozřejmě ovlivněn nervozitou závodníků a subjektivním 
rozhodováním. I když delegovaní rozhodčí měli kvalifikaci, někteří 
i mezinárodní zkušenosti, náhled na úroveň cvičení se někdy 

neshoduje s mým hodnocením. Ale tak to u těchto sportů je. Důležité 
je, že kluci za ZŠ náměstí bojovali, jak mohli. Po akrobacii jsme byli 
druzí za Gymnáziem z Bučovic se skvělým závodníkem Sokola Brno 
(nejlepší gymnastický oddíl v ČR). Tady jsme získali náskok 0,3 bodu 
na výbornou školu z Opavy, několikanásobného vítěze soutěže. 
Pak přišel přeskok. Na Bučovice jsme dále ztratili, ale na Opavu 
získali dalších 1,6 bodu. To jsem už předpokládal, že konečné druhé 
místo bude naše. Na hrazdu jsme nastupovali jako první a z našich 
nejlepší „hrazdař“ J. Zima. Za stejnou sestavu i provedení jako na 
kraji obdržel pouhých 8,00, zatímco tam 9,75. Ani další naši cvičenci 
nebyli ohodnoceni podle představ. Opava zacvičila na hrazdě lépe, a 
tak jsme čekali na konečné výsledky. Dopadlo to dobře. Druhé místo 
jsme uhájili o pouhých 0,05 bodu! Kluci byli spokojeni a mně spadl 
kámen ze srdce. ZŠ náměstí Varnsdorf je ve starších žácích na 2. 
místě v ČR. Na vítězství zatím nebylo. Snad příští rok. Poděkování 
patří klukům za bojovnost a výkony (jmenovitě Jiří Novák, Jan Zima, 
Jakub Vašut a Petr Schilling).     Zdeněk Barborík, trenér gymnastiky, 

foto archiv ZŠ náměstí 

čil na druhé místo v kategorii do 
90 kg a osmé celkově. Velké 
uznání za podporu a pomoc při 
samotném závodě patří Alešovi 
a Patrikovi Navarovým.       MT

Ve Sloupáku 
bude 

2. Lužická liga!  
Poslední kolo 3. Lužické 

hospodské ligy v kulečníku nic 
nezměnilo na tom, že tým RC 
Peklo bude v sezoně 2013-
2014 hrát druhou ligu, když 
tu třetí vyhrálo. V posledním 
utkání sezony se střetl tým 
v derby utkání s Mělníkem B na 
jeho stole a uhrál remízu 3:3.  
V prvním souboji porazil domácí 
K. Smuž M. Novotného a na 
1:1 vyrovnal St. Zelenka, když 
přehrál P. Němce. Remízou pak 
skončil souboj mezi K. Firsovem a 
J. Fišerem. V dalším utkání porazil 
varnsdorfský Arny tým soupeře 
z Kunratic 3:0 zásluhou výher 
M. Laciny, St. Svítiče a J. Tůmy.

V úspěšnosti jednotlivců 
za celou sezonu 2012-2013 
zvítězil s pouze jedinou pro-
hrou St. Zelenka z týmu RC 
Peklo, třetí byl M. Lacina a pátý 
J. Šimonek z Arny týmu  Skle-
ník. Tým RC Peklo si po postupu 
klade ještě vyšší cíle, druhou 
ligu se bude snažit vyhrát a 
v sezoně 2014-2015 už účinkovat 
v Lužické 1. lize. Že je na Slou-
páku dostatek dobrých hráčů, 
svědčí fakt, že pro novou sezonu 
vznikne B-tým, který vstoupí do 
3. LHL. Za vytvoření podmínek 
a pohostinného prostředí pro 
tento sport patří poděkování 
všech návštěvníků Sloupového 
sálu i hráčů RC Peklo vedoucí 
Petře Feiglové.       M. Exnar

Gymnasté druzí 
na republikovém finále
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Tři duely jara bez vstřelené branky
 Tým  FK Varnsdorf měl hrát 

duel 21. kola FNL v Karviné. 
„Prodloužená“ s přívaly sněhu 
od letošní zimy však pokračo-
vala, a tak FK měl k dobru již 
tři své jarní zápasy oproti řadě 
soupeřů. To sotva kdo pamatuje 
a fotbalisty FK čeká od 17. do 28. 
dubna řádný kvapík čtyř duelů. 
Střetnutí s Bohemians 1905 
přineslo fotbal vysoké úrovně. 
Hrací plocha byla dobře při-
pravená, jen sněhové bariéry 
kolem ani trochu nepřipomínaly 
duben. První šanci nevyužil 
v úvodu Rudnytskyy a domácí 
byli nadále daleko více na půlce 
soupeře. Ten hrozil ojedinělými 
rychlými útoky, z kterých dva-
krát skóroval. V druhém případě 
jen díky nešťastnému zásahu 
vracejícího se Zierise. To vše 
se vešlo do třiceti minut hry. Ve 
druhém poločase tým Varnsdor-
fu uzamkl Bohemku na její půli, 
vytvořil si řadu šancí (mj. Volf, 
Kotiš), ovšem kýženou branku 
nevstřelil. První jarní domácí 
výsledek tedy zněl 0:2. Více 

ATLETICKÉ LOUČENÍ S HALOU
Na úvod vysvětlení - nejde 

o varnsdorfskou sportovní halu, 
nebourá se, ani nepřestavuje. 
Varnsdorfští atleti se loučí 
s atletickou halou v Jablonci, či 
spíše s letošní halovou sezonou. 
Od ledna do března se účast-
nili všech krajských přeborů 
Libereckého kraje a v rámci tré-
ninku mnoha atletických střed. 
Zejména pro začínající mládež 
to byla mnohdy první příležitost 
závodit a utkat se s kvalitní 
konkurencí. Bohužel, letošní 

zima přála více než kdy jindy 
spíše nemocem než zdravému 
pohybu. V krajských přeborech 
uspěl medailově pouze Petr 
Hájek. Jako čerstvý dorostenec 
dosáhl bronzu v běhu na 800 
m časem 2:16,54 min. Ostatní 
aktivní závodnice a závodníci 
paběrkovali v pořadí do desá-
tých míst s výkony většinou 
horšími, než byla jejich osobní 
maxima. Výjimky tvořili Pavel 
Vodička (trať 3 000 m muži za 
9:51,7 min. a 4. místo), Simona 

Marcziová (60 m st. žákyně za 
8,84 s, 7. místo), David Linhart 
(150 m ml. žáci za 22,97 s, 5. 
místo) a Pavel Herman (150 m 
st. žáci za 20,60 s, 7. místo). 
Teprve jablonecká Velikonoční 
hala přinesla varnsdorfské 
atletice zlatou pozici. Ve čtyř-
boji nejmladšího žactva (60 m, 
dálka, hod medicinbalem 1 kg, 
300 m) porazil svých 25 soupeřů 
nadějný Jakub Zajíček celkovým 
bodovým zápisem 944 bodů. Ve 
stejné kategorii i disciplině si 
velmi dobře vedla také atletická 
novicka Anička Dubovecká, 
která ve své premiéře obsadila 
v konkurenci 35 startujících 
9. místo ziskem 1 007 bodů. 
V běhu starších žáků se 3. 
místem blýsknul Pavel Herman, 
když 300 m zaběhl za v čase 
42,51. Naše atletická mládež 
se těší na neomezené prostory 
stadionu v Kotlině. Při té příle-
žitosti děkuje výběrové komisi 
za dodavatele, který dokázal 
vybudovat dráhu s boulemi. Ni-
kdo v celé republice se nemůže 
podobným sportovištěm poch-
lubit. Samozřejmě, že zveme 
všechny atletické nadšence na 
prohlídku této atrakce.      

Stanislav Skalický

jak 1 100 přítomných diváků ale 
vidělo opět skvělý fotbal, který je 
pozvánkou na ty další do Kotliny. 
Večerní utkání 21. kola ve Zlíně 
FK prohrál 3:0 (1:0). Domácí 
byli ve využití šancí na rozdíl 
od hostů nezvykle efektivní.

Dorost U19 hostil MFK 
Trutnov a po brankách Kučery 

(10.), Šimona (27.), Vinše (67.) 
a Halbicha (83.) zvítězil 4:1 
(2:1). Soupeř naivní hrou 
umožnil domácím řadu dalších 
a nevyužitých šancí, na druhé 

straně se ale gólman Klouda také 
zahřál a třikrát svůj tým podržel. 
První jarní soutěžní výhra měla 
„devatenáctku“ patřičně nabudit, 
v což věřili trenéři P. Hradiský a 
Z. Just. A potvrdilo se to na Mete-
oru Praha, kde dorost vyhrál 1:2 
(0:1) po gólech Šimona a Čurga-
liho, i když domácím patřil závěr 

zápasu. V Chrudimi pokračovala 
vítězná série vítězstvím 2:3 
(1:0), góly 54. a 67. Halbich, 71. 
Kučera.    

Text a foto ZdS

Bowlingová liga s překvapeními
Soutěž přinesla ve 2. kole nadstavby porážku Žlábků se Spliťáky 

s prvním naházeným litrem (více jak 1000 bodů) v této části ligy. Ná-
sledovala prohra Čárovců s Kobrou11 a jejich vítězství s X-teamem. 
BK Retos ještě přehrál Bahňáky, Nic-moc tým Black horses a Killers 
vyšel vítězně s BC Tos, když rovněž překročil hranici tisícovky. Ve 
3. kole vybouchli Bahňáci překvapivě s X-teamem a Žlábci přehráli 
BC Tos. Nečekaně skončil duel vedoucích Killers s šestými Black 
horses a favorit odešel poražen. Výsledek hrál do karet družstvu Nic-
-moc, to bylo průběžně druhé, ale čekal jej souboj se třetími  Spliťáky. 
Ti na něho ztráceli dva body. Vzájemný těžký souboj skončil remizou 
a oba týmy naházely shodně 1014 bodů. Ve zbývajících utkáních kola 
BK Retos porazil celek V. Victoria a ten poté udolal Čárovce. V pře-
dehrávce 4. kola docílili Killers další tisícovky a přehráli tak Spliťáky. 
Průběžné pořadí (fi nálová šestka týmů): 1. Killers 4 utkání /9 bodů, 
2. Nic-moc 3/7, 3. Spliťáci 4/5, 4. Žlábci 3/3, 5. Black horses 3/2, 
6. BC Tos 3/0. Pořadí o další umístění: 7. BK Retos 3/6, 8. Kobra 11 2/4, 
9. X-team 3/2, 10. Bahňáci 3/2, 11. Čárovci 3/2, 12. V. Victoria 4/2.     ZdS

 
Varnsdorfští basketbalisté TJ Slovan hostili ve sportovní hale 

v prvním utkání semifi nále play-off Severočeské ligy svého tradičního 
rivala Slunetu Ústí nad Labem. Dobře hrající soupeř si až do poloviny 
druhé čtvrtiny udržoval nepatrný náskok, když několik útoků nedo-
kázali domácí úspěšně zakončit. Až pak se Slovan, který nastoupil 
po delší době i s Voráčkem a Činkou, dostal do vedení a poločasové 
skóre ukazovalo příznivý stav 42:39. Ve třetí čtvrtině vedli bojovní do-
mácí i o šest bodů a v té závěrečné před skvělou kulisou 210 hlučně 
povzbuzujících diváků dokonce dvakrát i o devět. Pár chyb v závěru 
a na druhé straně fi niš ústeckých nakonec ustanovily konečný stav 
na 85:80 (18:19, 24:20, 26:28, 17:13). Body Slovanu Buben 17 (2x3), 
Novotný 16, Voráček 15, Lehroch 10 (2x3), Činka 9 (2x3), J. Beran 7

  
(1x3), Šišulák 5 (1x3), Vakulenko, M. Šimák a Horáček po 2. 

Odveta v Ústí napovídala, že doma získaný náskok pěti bodů ne-
musí stačit. Domácí jej zlikvidovali již v první čtvrtině a poté vedli 
několikrát i o sedm bodů. Ve druhém poločase varnsdorfští basket-
balisté už nedovolili soupeři zvyšovat vedení. A když v posledních 
dvou minutách nedala Sluneta jediný koš, Slovan padesátipro-
centní úspěšností několika trestných hodů určil konečný výsledek 
62:61 (17:12, 22:20, 12:14, 11:15). A ten znamenal postup do fi nále. 
Dramatu přihlíželo 90 diváků, z toho dvě třetiny z Varnsdorfu, kteří 
hnali tým mohutně za úspěchem. Body Voráček 16, Buben 14 (3x3), 
Novotný 8, T. Beran 8 (1x3), Lehroch 7, Šišulák 5, Vakulenko 2 a 
J. Beran 1. Nebodovali M. Šimák, Relich, Činka, T. Doležal. Ve 
fi nále SL čeká Slovan nejlepší celek soutěže Slavoj BK Litoměřice.

Starší žáci U15 ve 2. a navíc domácím turnaji nadstavby 
KP středních Čech hostili pouze BK Kladno. Benešovští pro 
nedostatek hráčů nepřijeli, a tak si žáci zdařile zabodovali 
s Kladnem a vytvořili si rekordní výhru 132:58. (27:13, 37:15, 
38:10, 30:20).  Body  O. Lukeš 35, J. Vašut 27 (1x3), R.Pasovský 
24, D. Hajdu 17, Š. Ježek 16, J. Palička 7 a T. Zadina  6.

Kadetky U17 o víkendu v halách týmů Basket PORG Praha a 
BC Kolín plně bodovaly, čímž se vrátily na čelo tabulky přeboru 
středních Čech. S pražským týmem vyhrály 45:72 (18:28, 7:22, 
8:8, 12:14). Body zaznamenaly Stodůlková 20 (2x3), Martinovská 
14, Hrabáková a Ryšavá po 8, Škvorová 6, Špičková, Chvojano-
vá a Dědečková po 4, Chlánová a V. Venclová po 2. Z Kolína si 
odvezly vítězství 60:82 (7:24, 13:21, 13:16, 27:21). Tam se navíc 
blýskly šesti úspěšnými trojkami. Bodovaly Martinovská 21 (2x3), 
Natabou 19, Stodůlková 16 (4x3), Hrabáková 12, Škvorová 10, 
Špičková a Chvojanová po 2.                Slovan-basket, foto ZdS

 Novotný (8) a Buben (9) při zakončení pod košem hostů.

MUŽI VE FINÁLE KRAJE, 
MLÁDEŽ VÍTĚZÍ


