ČÍSLO

9

3. KVĚTEN 2013
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

S německými starosty o kriminalitě
a (ne)rušení vlaků
Přeshraniční kriminalita
spojená se sociální situací na
Šluknovsku a ohrožení vlakových spojů. To bylo to hlavní,
co zajímalo starosty z Čech
i Německa, kteří se 16. dubna
sjeli na zámek do Šluknova.
Společný „workshop“ zorganizoval Euroregion Nisa a
moderoval ho jednatel jeho
české části Jaroslav Zámečník.
Zastoupeno bylo přes dvacet
měst a obcí z obou stran hranice. Tak široké fórum místních
politiků z našeho regionu se
naposledy sešlo někdy před
patnácti lety, a jak poznamenal
pamětník Josef Zoser z Jiřetína
pod Jedlovou, „tehdy jsme na
setkání nepotřebovali dotační tituly“. Právě J. Zoser jako mluvčí
české strany seznámil německé
kolegy se všemi opatřeními - na
vládní i místní úrovni - k uklidnění situace, která gradovala
na podzim 2011 a která (i díky
zkresleným informacím z mé-

dií) notně znepokojila sousedy
v Sasku. Za ně hovořila starostka Ebersbachu-Neugersdorfu
Verena Hergenröderová. Ocenila vzájemnou výměnu informací,
která se vyplatila například loni
při pořádání technoparty u Rumburku. Starosta Großschönau
Frank Peuker potvrdil, že se
jich naše problémy s nezaměstnaností a s romskou komunitou silně dotýkají. Senátor
za Děčínsko Jaroslav Sykáček
kriticky hodnotil přístup vlády
a jmenovitě premiéra Nečase.
Pozitivnějšímu vnímání našeho regionu podle něj přispěje
připravovaná návštěva prezidenta Zemana. J. Zoser ocenil
zejména intenzivní spolupráci
místních samospráv s policií.
A jak to tedy bude s vlakem
do Seifhennersdorfu? Werner
Genau z okresního úřadu
v Görlitz referoval o ostrých
diskuzích mezi partnery, kteří
mají co mluvit do regionálních

železničních spojů. Úsporná
opatření měla skutečně vést
ke zrušení vlaků mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem.
Tento úsek je pro provozovatele silně nerentabilní, údajně se
na něm prodělává 150 tisíc eur
ročně. Okres Görlitz nakonec
pokračování provozu „uhádal“,
pod podmínkou, že se podaří
zajistit aspoň dvojnásobnou
obsazenost vlaků. Martin Louka připomněl záměr vlakové
spoje naopak prodloužit za
Seifhennersdorf až do Eibau.
Podpořil ho v tom i Frank Peuker. O to víc lidí by totiž mělo
důvod sednout do vlaku. Tím
spíš, že ve Varnsdorfu mají
být koncem roku zprovozněny
dvě nové vlakové zastávky - na
starém nádraží a u pivovaru. Do
zřízení té druhé, která leží těsně u hranic, navíc vloží nemalé
prostředky soukromý investor,
který samozřejmě počítá s průjezdností na obě strany. ham

Městu se podařilo získat do vlastnictví
41 hektarů historických lesních pozemků
Novelou zákona č. 172/91 Sb.
o navrácení majetku obcím, platnou od začátku letošního roku,
byl stanoven definitivně poslední
termín pro získání historického
majetku obcí na 31. března
2013, přičemž bylo zdůrazněno,
že se podobná možnost už nikdy
v budoucnosti nezopakuje. Tento krok uzavřel jednu z mnoha
majetkových křivd, spáchaných
po nástupu komunistického režimu v únoru roku 1948. Snahy
o získání veškerého historického
majetku byly městem vyvíjeny
průběžně od roku 1990, získáJazzový
pátek
rozezněl
Střelnici

Foto Ivo Šafus
Čtěte na str. 4

ny byly ale pouze relativně malé
části lesních pozemků, protože
dohledání všech podkladů, jak
město majetek získalo (ať už po
válce nebo i před ní), bylo poměrně komplikované vzhledem
k tomu, že těch možností bylo
více. Navracení historického
majetku obcím od státu je samozřejmě bezplatné.
Po 1. lednu proto odbor správy
majetku a investic MěÚ zahájil
činnosti, jejichž cílem bylo
opatřit všechny listiny prokazující uvedený nárok města
a připravit všechny potřebné

podklady. Klíčovým momentem
bylo získání poválečných dokumentů z archivu ministerstva
zemědělství, které jednoznačně
potvrdily přidělení lesů, převážně po válce konfiskovaných,
městu. Ve spolupráci s geodetickou kanceláří otce a syna
Hetešových byly „doladěny“
na Katastrálním úřadě v Rumburku všechny detaily a hlavně
ve druhé polovině března, za
mimořádně nepříznivého a pro
toto období netypického počasí, byly v terénu zaměřeny nově
Pokračování na str. 3

www.varnsdorf.cz

K českému úspěchu
přispěla i varnsdorfská
VOŠ a SŠ

Již po devatenácté
se na půdě vysoké
školy v Žitavě konala
mezinárodní olympiáda v elektrotechnice, která je určena
žákům středních
škol Euroregionu
Nisa. Letos se jí zúčastnilo celkem 39
žáků škol z Německa, Polska a Česka.
O. Kyjovský přebírá ocenění od Také VOŠ a SŠ
děkana fakulty elektroniky a infor- Varnsdorf vyslala
matiky Vysoké školy Zittau/Görlitz do této soutěže své
zástupce, kteří spoKlause - Dietera Haima.
lu s žáky z Liberce a
Děčína vytvořili české družstvo. Soutěž organizuje Fakulta
elektrotechniky a informatiky Vysoké školy v Žitavě.
Soutěži předcházela několikaměsíční příprava žáků
v odborných seminářích a workshopech. Žáci z gymnázia v Löbau, BSZ Bautzen, CWG Zittau, BSZ Zittau, ZSE
Jelenia Góra, VOŠ a SPŠ Liberec, VOŠ a SPŠ Děčín, VOŠ
a SŠ Varnsdorf řešili úlohy z odporových sítí, základních
proudových obvodů, z elektrického a magnetického pole.
Jejich zadání bylo v angličtině.
Celkovým vítězem letošní olympiády se stal Lukáš Hliněný z VOŠ a SPŠ Liberec, který si odnesl jako 1. cenu počítač. Na druhém místě byl Petr Nevyhoštěný také z Liberce
a na třetím místě Oldřich Kyjovský z VOŠ a SŠ Varnsdorf.
První tři místa v jednotlivcích patřila tedy českému družstvu a také v hodnocení družstev bylo letos Česko první.
Druhé skončilo Německo a třetí místo obsadilo Polsko.
Pokračování na str. 3

ZACHRAŇOVAL NEZNÁMÝ TAXIKÁŘ
ZVEME NA PIETNÍ AKCE
KONKURZY NA ŘEDITELE KNIHOVNY, MŠ, ŠJ
CO NOVÉHO V MIC REGIA

Příští číslo Hlasu severu vyjde 17. května 2013. Redakční uzávěrka 6. května 2013.

INZERCE

A co je to
vlastně ten
Schrödingerův
institut?

Foto Ivo Šafus
Čtěte na str. 5
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Vzduchem lítaly nadávky

Velmi krušnou chvilku pravděpodobně zažila obyvatelka
Varnsdorfu, když do jejího obydlí měl vstoupit bývalý přítel a
v několika minutách ji počastovat velmi nevybíravými tituly a
k nim přidat i pár výhružných vět. Jeho slovní útoky se stupňovaly do neúnosné míry, kterou přijela srazit hlídka policistů. Ti
neukázněného muže zadrželi a umístili do policejní cely. Jak
se později ukázalo, svou roli v nepříjemném incidentu sehrál
i alkohol. 13. dubna policejní inspektor místnímu občanovi sdělil
obvinění pro přečin nebezpečného vyhrožování a porušování
domovní svobody. Do hry tak vstoupil i trest odnětím svobody
až na dva roky a zákaz činnosti.

• Odešli bez housek

Dvojici obviněných mužů přivedly na scestí čtyři drobné prodejny ve Varnsdorfu. Do těch se pokusili proniknout během noci
ze čtvrtka na pátek 12. dubna s vidinou nějakého zisku. K tomu
ovšem nedošlo a oba nakonec skončili v rukou policejního komisaře, který je 13. dubna obvinil z přečinů krádeže a poškození
cizí věci. Odhalení podnikavci si cestu do obchůdků razili násilím,
navštívili tři obchody s pečivem a jejich snaze neunikla ani místní
cestovní kancelář. Společným počínáním připravili místním podnikatelům starosti v podobě jednatřicetitisícové škody. V jejich
trestním rejstříku tak může dojít ke změnám...

• Drogy táhnou

Rumburští strážci zákona zavítali do Lidické ulice ve Varnsdorfu. Dopoledne 11. dubna byl v jednom z bytů zadržen mladý
muž, který se pustil do obchodování s nezákonnými látkami.
K nekalému počínání ho dle jeho slov dovedl nedostatek peněz
a pracovních příležitostí. Jak se podle nashromážděných důkazů
ukazuje, zadržený mladík měl do oběhu mezi lidi vpouštět žádaný pervitin i marihuanu. Rumburskými kriminalisty bylo zahájeno
trestní stíhání, jež proti němu bude vedeno na svobodě. Za
přečin nedovolené výroby, držení a prodeje omamných látek a
jedů mu hrozí trest odnětím svobody od jednoho roku až do pěti
let, případně peněžitý postih.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Přistoupí město k rušení heren?

Po rozhodnutí Ústavního soudu, které dává obcím možnost
okamžitě rušit herny, se opět rozproudila diskuze k provozu heren
v našem městě. Zajímala nás reakce komise, která se výherními
automaty z pověření zastupitelstva zabývá. Komisi předsedající
starosta Martin Louka k tomu sdělil: „Pracovní komise si dala za
úkol zmapovat situaci (i přímo v jednotlivých provozovnách) a po
předložení iniciačních návrhů jednotlivých zastupitelů připravit novelizaci předpisů, které se v rámci města provozoven s hracími přístroji
dotýkají. Materiál, který by měl být vyjádřením většinového názoru
zastupitelstva (dle potřeby ve variantním provedení), bude předložen
zastupitelům k projednání do konce prvního pololetí.“
ham

Sto tisíc z krajských grantů,
to není moc

„Lepší něco než nic,“ můžeme se utěšovat po zjištění, jak varnsdorfské organizace uspěly se žádostmi o dotace z programů Volný
čas 2013, Sport 2013 a Program podpory regionální kulturní činnosti,
které vyhlašoval Ústecký kraj.
Peníze budou na projekty: „Na běžkách s Janem Bucharem“ (ZŠ
náměstí, dotace 30 tis. Kč), „Šance pro kluky z vesnic“ (Fotbalová
akademie Šluknovského výběžku, 30 tis. Kč), „Materiálně technické
vybavení TJ Slovan Varnsdorf“ (TJ Slovan, 40 tis. Kč) a Tanambourrée
(Etuda prima, 30 tis. Kč).
Nedostalo se naopak na městské slavnosti (145. výročí povýšení na
město) ani další projekty předkládané varnsdorfskými pořadateli (např.
na divadelní festival, Mezinárodní sportovní hry mládeže...). ham
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OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města na svém zasedání 11. 4. 2013 rozhodla: • Zveřejnit záměr pronajmout část p. p.
č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1105 v k. ú. Varnsdorf, stanovit
cenu za její prodej 105 Kč/m2 a doporučuje ZM nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 1103/1
v k. ú. Varnsdorf za cenu 105 Kč/m2. • Ukončit nájem nebytových prostor na p. p. č. 54 (garáž
č. 1), ul. Národní v k. ú. Varnsdorf s nájemcem panem Imrichem Zeleňákem ke dni 1. 7. 2013 a
zveřejnit záměr pronajmout tyto nebytové prostory. • Schválit název Varnsdorf - pivovar Kocour
jako název nové železniční zastávky v k. ú. Varnsdorf, ul. Rumburská. • RM doporučuje ZM pověřit
starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností Skanska, a. s., kterým se
mění financování jednotlivých etap rekonstrukce zimního stadionu, tj. dochází k přesunu částky
942.770 Kč bez DPH z plánované II. etapy do realizace I. etapy, aniž by se tímto měnila celková
cena díla; doporučuje ZM přijmout rozpočtovou změnu zajišťující financování I. etapy zastřešení
zimního stadionu ve výši vyplývající z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska,
a. s. • Souhlasit s umístěním kontejneru na recyklovatelný textilní odpad na nádvoří č. p. 512
ve Varnsdorfu firmou RE CO s. r. o. Praha, a to na dobu neurčitou. • Jako jediný společník
v působnosti Valné hromady TS města Varnsdorf, s. r. o., schválit řádnou roční účetní uzávěrku
TS města Varnsdorf, s. r. o., k 31. 12. 2012. • Poskytnout finanční příspěvek HC Varnsdorf ve výši
10.000 Kč na účast nejmenších členů HC Varnsdorf v mezinárodním turnaji Moskitocup v Berlíně.
• Schválit dodatečné vyplacení ocenění (z akce Spotovec roku 2012) formou finančního příspěvku HC Varnsdorf ve výši 3.000 Kč. • Schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem
„Rampušačka - městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách. • Jmenovat paní
Ing. Martinu Resovou, paní Janu Neubauerovou a paní Šárku Borovičkovou do funkce náhradníka
Komise otevírání obálek Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010-2014. • Souhlasit
s opravou nemovitosti ul. Čelakovická č. p. 2934 (bývalá ubytovna ve vlastnictví spol. Lumines Temple nemovitosti, ale na pozemku ve vlastnictví města). • Neposkytnout úhrady za poskytnutí dvou
sanitních vozidel pro zdravotní zabezpečení závodu Tour de Feminin ve dnech 4.-7. července 2013.

Je to běh na dlouhou trať

Takto lapidárně komentoval
Rudolf Lusk, předseda správní
rady o. p. s. Regionální partner
CZ, řešení situace v lokalitě
Kovářská, kde od ledna tato
společnost působí.
Večer starosty 17. dubna
navštívila asi desítka obyvatel nespokojených s tím, že
„mandarinky“ (romské hlídky
v oranžových vestách) po dvou
měsících činnosti prozatím
skončily a okolí opět trpí nepořádkem a neúnosným chováním

sousedů. Rudolf Lusk přislíbil obnovení hlídek na květen. V lednu
a únoru hlídky sloužily zdarma,
nyní se vyjednávají pravidla
odměňování členů hlídek. Podle
Luska jde o přirozený vývoj, který
odpovídá jejich zkušenostem z jiných měst, kde byl systém hlídek
nastartován.
„Pozitivním zjištěním je, že
Romové z Kovářské se dokážou
organizovat a zajistit v místě pořádek. Situace se ale nedá změnit
otočením vypínače,“ prohlásil

Z DIÁŘE STAROSTY
11. 4. Jednání se zástupci obyvatel lokality Kovářská
Předání auditu hospodaření města
Zasedání rady města
12. 4. Setkání starostů s hejtmanem O. Bubeníčkem hejtmanský den v Děčíně
14. 4. Návštěva na atletické soutěži Kdo uteče ... vyhraje
15. 4. Jednání o přípravě městských oslav
Schůzka s Ing. J. Rýdlem, TOS Varnsdorf, a.s.
16. 4. Setkání starostů z česko-německého příhraničí
na zámku ve Šluknově
Komise k řešení problematiky výherních hracích přístrojů
17. 4. Schůzka s vedením Mlékárny Varnsdorf
Jednání s o.p.s. Regionální partner
Komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace
Večer starosty v divadle
18. 4. Účast na zasedání bytové komise
19. 4. Jednání s provozovatelem výherních hracích automatů
20. 4. Mezinárodní elektrotechnická olympiáda SŠ vyhlášení výsledků v Žitavě
22. 4. Jednání s předsedou kulturní komise o akcích k výročí
města
Schůzka se studentkami Gymnázia Rumburk projekt „Já, občan“
23. 4. Valná hromada a.s. EKO servis Varnsdorf

R. Lusk. „Pokoušely se ji tady
už řešit různé agentury, a neuspěly. My jsme zajistili pořádek
během krátké doby, přitom bez
jakýchkoli finančních nároků ze
státních nebo obecních peněz.“
Debatovalo se také o drogové scéně. Vedoucí rumburského
K-centra Vít Jelínek vysvětlil, že
výměny stříkaček a poradenská
služba drogově závislým je
prospěšná i ostatním, protože
snižuje riziko šíření infekčních
chorob. Ve Varnsdorfu se jedná
o poskytnutí prostor.
Znovu přišla řeč na Šluknovské desatero, hlavně na ty jeho
body, s kterými se nepodařilo

Rudolf Lusk
ani po půl druhém roce pohnout. Například výkup železa
a barevných kovů. Starosta
Varnsdorfu vytrvale dává za
příklad německou legislativu,
která neumožňuje výkup kovů
od soukromých osob. Tento
problém, tak jako řada jiných,
ale zůstává stranou zájmu
našich zákonodárců.
ham
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K českému úspěchu přispěla
i varnsdorfská VOŠ a SŠ
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Nejsou nám lhostejní

Dokončení ze str. 1
Slavnostnímu vyhlašování v krásném historickém sále radnice
v Žitavě byli přítomni ředitelé škol, starostové měst, zástupci organizací, učitelé a další hosté včetně zástupců vysoké školy v Žitavě.
Z Varnsdorfu přijeli starosta města Martin Louka, ředitel VOŠ a SŠ
ing. Bc. Petr Jakubec a zástupce ředitele VOŠ a SŠ Ing. Jiří Bajan.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, účastníkům, sponzorům, učitelům, hostům a dalším nejmenovaným lidem,
kteří se o zdárný průběh olympiády v elektrotechnice zasloužili.
Ing. J. Podlešák, Bc. D. Pietschmann, foto ham

Městu se podařilo získat
do vlastnictví 41 hektarů
historických lesních pozemků
Dokončení ze str. 1
definované pozemky a poté zpracovány geometrické plány, jejichž
předložení bylo jednou z podmínek provedení zápisu vlastnictví
do katastru nemovitostí. Bez mimořádného úsilí těchto pánů, kdy
v březnových dnech včetně víkendů pracovali až do večera, by byla
celá akce ohrožena.
V součinnosti s Lesní správou v Rumburku a ředitelstvím Lesů
ČR v Teplicích byla žádost o záznam vlastnictví na Katastrální úřad
v Rumburku podána 28. března, tedy v posledním možném termínu.
Vzápětí, v prvním dubnovém týdnu, byl proveden zápis vlastnictví
pro všechny navržené pozemky. Výsledkem je nabytí celkem
41 hektarů lesních pozemků pro město Varnsdorf v odhadní hodnotě
kolem 10 mil. Kč.
Nejcennější lokalitou - nikoliv velikostí, ale zcela určitě významem jsou lesy kolem Hrádku o rozloze 2,9 ha, o které město usiluje už
mnoho let. Dalšími pozemky jsou lesy po obou stranách silnice na
Studánku o rozloze 29 ha, lesy po levé straně cesty na Hraniční
Buk za nemocnicí o rozloze 8,5 ha a nakonec malá plocha 0,6 ha
ve východní části města podél státní hranice se SRN (u kaliště
Teplárny Varnsdorf a.s.).
Dodáváme, že na Hrádku zůstává ve vlastnictví státu, tedy Lesů
ČR, ještě plocha o velikosti 7 313 m2, která bude předmětem výměny
za jiné lesní pozemky. Po této směně budou všechny lesy na Hrádku
majetkem města.
Samostatným, poněkud odlišným postupem bude v letošním
roce ještě získáno, také jako historický majetek města, zbylých 11
nelesních pozemků od státu prostřednictvím Státního pozemkového
úřadu (do konce loňského roku to byl Pozemkový úřad ČR).
Ing. Václav Nechvíle

Zveme na pietní akce a shromáždění

Jako každý rok zve Okresní výbor Českého svazu bojovníků za
svobodu Varnsdorf své členy, ale i veřejnost k účasti na pietních
shromážděních a akcích k výročí konce druhé světové války a osvobození. Kladení věnců se uskuteční v pátek 3. května od 10 hodin
ve spodní části místního hřbitova (hrob generála Mamulji).
Dalšími květnovými akcemi jsou autobusové zájezdy do koncentračních táborů Rabštejn (středa 8. května, odjezd ve 13.00
hod. od MěÚ na náměstí) a Terezín (Terezínská tryzna - neděle
19. května, odjezd v 7.00 hod. od MěÚ na náměstí). Zájemci o autobusové zájezdy se mohou hlásit na e-mailové adrese csbs@varnsdorf.cz
nebo na tel. +420 606 032 499 (p. Majzlík).
JS

Za krásnější zastávky

Skupinka pěti studentek z rumburského gymnázia, bydlících ve
Varnsdorfu, se v rámci projektu „Já, občan“ rozhodla pomoci varnsdorfským autobusovým zastávkám. Děvčata kontaktovala odbor
správy majetku MěÚ i starostu města. Výsledkem je dohoda, že
během května vypomohou s údržbou, kterou každoročně provádí
město ve spolupráci s Technickými službami města Varnsdorf.
Poskytly také svou fotodokumentaci, aby upozornily na největší
nedostatky.
S výsledky zkrášlovací akce čtenáře rádi seznámíme.
ham

Celé akci „Nejsou nám lhostejní“, která probíhala na VOŠ
a SŠ Varnsdorf ve středisku
technických a uměleckých oborů
v ulici Mariánská, předcházel
jeden nahodilý rozhovor našich
žáků se studentkou VOŠ o jejích
návštěvách v psím útulku. Vyprávěla poutavě a se zapálením
o často nelehkých psích osudech
i o obětavosti lidí, kteří psí útulek
spravují. Naše žáky to natolik

oslovilo, že se rozhodli pro tento
útulek uskutečnit sbírku. V prostorách školy umístili informační
panely s údaji o psím útulku AZYL
PES v Krásném Lese, s fotografiemi psů, jejich příběhy a
pokyny, jak může každý pomoci.
Sbírka byla úspěšná a mezi žáky
SŠ, studenty VOŠ a zaměstnanci
se vybralo 2 356 Kč.
Nejednalo se pouze o finanč-

ní sbírku, od dárců jsme získali
i granule, misky a vodítka. Za
vybrané peníze se nakoupily
nejen psí konzervy, granule
a pamlsky, ale také košťata a
úklidové desinfekční prostředky.
Předání sbírky spojené s prohlídkou psího útulku se konalo
dne 12. dubna. Majitelka útulku
Kateřina Vojáčková žákům
poděkovala za své pejsky a my,
obtěžkáni sáčky piškotů, jsme
se vypravili na prohlídku mezi
psí miláčky. Každý, kdo něco
podobného absolvoval, nám
dá jistě za pravdu, že solidarita
formou sbírek je určitě záslužná,
nicméně umístění těchto mazlíků
do lidských domovů je jistě tím
nejcennějším.
Naše spolupráce předáním
sbírky rozhodně nekončí. Dne
15.června se bude v útulku
konat den otevřených dveří. My
tam zavítáme. A co vy?
Martina Růžičková, DiS,
foto archiv školy

Na schodech zachraňoval taxikář

Před třemi týdny se mi při
nákupech udělalo zle. (Psáno
21. dubna, stalo se tedy asi na
přelomu března a dubna - pozn.
red.) Právě jsem scházela
z těch dlouhých schodů, kde sídlí
Zelená lékárna. Myslím, že není
nutno popisovat, v jakém stavu ty
schody jsou, ale to je myslím jiné
téma. Navíc byly pod sněhem,
takže bych po nich ani neměla
chodit. Stoupla jsem si na schody,
ale bota se mi zasekla o „železnou traverzu“ (snad se tomu tak
říká) a už jsem letěla z prvního
schodu až dolů. Byl to šok, ale
především silná bolest. To bylo to
jediné, co jsem vnímala. Nevíte,
kde jste, proč tam ležíte a proč na

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
vás lidé koukají bez toho, aby se
snažili pomoci. Pravděpodobně si
mysleli, že se opilá žena válí po
zemi, a tak procházeli kolem bez
povšimnutí. Ano, bylo tam pár lidí,
kteří se zastavili s tím, zda ten pád
přežiju ve zdraví či ne.
Když jsem se probrala, lidé
byli asi zklamaní, že žiju, a tak
řada kolem mé osoby řídla.
Slyšela jsem jen neurčitě vjezd
auta co nejblíže k mé osobě.
Bohužel nevím, jak se onen hrdina jmenoval. Kvůli mně otočil
auto, protože viděl, jak padám, a
zaparkoval těsně vedle mě. Byl to
taxikář. Firma, kde pracuje, nebo
je možná i jeho, se jmenuje Taxi

VIP. Onen řidič okamžitě zavolal
rychlou, celou dobu mě hlídal,
nakonec došel i jeho známý a
snažili se mi ulehčit šok a tikání
nervů v mém těle. Každou chvíli
někdo panu taxikáři volal, ale
on zákazníky nekompromisně
odkazoval na své kolegy. Když
pomohl saniťákovi naložit mě
do auta, vypařil se jako pára
nad hrncem.

Tímto bych chtěla moc poděkovat řidiči, nebo snad majiteli
taxi firmy VIP. Nebýt jeho, tak
to sice přežiju, ale v horších
podmínkách i bolesti. Prostě
neznámý je pro mě hrdina. A tím
mu chci moc poděkovat.
Irena Váchová
Pozn. redakce: Zmíněným
řidičem je David Havlíček z VIP
TAXI pánů Havlíčka a Ludwiga.

Se sněhem či bez, na těchto schodech se bezpečně cítit
nebudete.
Foto ham
INZERCE
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Jazzový pátek rozezněl Střelnici

Festival jazzových a tanečních orchestrů základních uměleckých
škol se dočkal svého 14. ročníku letos 19. dubna a po čase se vrátil
do sálu Střelnice. Kromě pravidelných a stálých účastníků ze ZUŠ
v Děčíně (Teens Band a Jazzýček), z Liberce (Big Band) či Litvínova
(Taneční orchestr a Junior Big Band) se premiérově předvedl orchestr (ale opravdu početný, 42členný!) Tremolo z Třemošné. Ten
ve svém bloku na závěr celého programu vystřihl sérii skladeb
v širokém žánrovém rozpětí, včetně muzikálových čísel se zpěvačkou Petrou Valešovou - a s potleskem vestoje. Perličkou byl
dirigentský výkon tří-čtyřletého chlapečka z publika, kterému šéf
Tremola bez obav chvílemi svěřil svou taktovku. Hudební život
v Třemošné musí být opravdu intenzivní, když uvážíme, že tato obec
na Plzeňsku nemá ani pět tisíc obyvatel.

Yntrák opět
bodoval

Také v tomto roce jsme
přihlásili náš školní časopis
Yntrák, vydávaný žáky při
VOŠ a SŠ Varnsdorf, Středisko technických a uměleckých
oborů, Mariánská, do krajského kola celostátní soutěže
„Školní časopis roku“. Věděli
jsme, že konkurence bude
jako vždy velká, a proto nás
velmi potěšilo umístění našeho
časopisu i v tomto roce. Podařilo
se nám získat ocenění dokonce
hned ve třech středoškolských
kategoriích, a to: 2. místo
v soutěži „Školní časopis roku“,
1. místo v kategorii „Titulka“ a
v kategorii „Grafika“ jsme se
o 2. místo podělili ještě s dalším
středoškolským časopisem. Tím
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Zmrtvýchvstání bývalé ubytovny?
Rada města vyhověla žádosti společnosti Lumines Temple nemovitosti, s.r.o., o souhlas s opravou objektu
v Čelakovické ulici čp.
2934. Bývalá ubytovna byla předmětem
jednání mezi touto firmou a městem, které
vlastní dotyčný pozemek. Od roku 2007 budova chátrala až do
dnešního havarijního stavu. Nehledě na to, že se jedná o stavbu
dočasnou, jíž už uplynula stanovená doba trvání. Vlastnická firma
ji však chce opravit,
přičemž původním
záměrem bylo využít
ji pro trvalé bydlení.
To ale bylo v rozporu
s územním plánem.
Současným záměrem
společnosti Lumines
Temple je zřídit v tomto objektu své administrativní sídlo
a sklad a další prostory upravit pro obchody, drobné služby, případně kanceláře. Tak uvidíme...
ham, foto Ivo Šafus
INZERCE

Tremolo se svým hostujícím dirigentem
Vraťme se ale někam doprostřed pátečního programu - k domácímu souboru, který jsme zatím nezmínili. Žáci varnsdorfské
i rumburské ZUŠ tentokrát spojili své síly v jednom společném big
bandu - logicky, neboť mají i společného kapelníka v Pavlu Zelenkovi. Byli výteční. Že po jejich vystoupení odešla polovina publika
domů, je věc druhá. Jak už bylo naznačeno, přišli o hodně.
Když už je řeč o Zelenkově bandu, stojí za poznámku, že si užil
„nadupaný“ víkend: téhož dne dopoledne jste ho mohli vidět (a hlavně slyšet) na Dni Země v Rumburku a v sobotu vycestoval do Žitavy,
kde svým účinkováním přispěl k slavnostní atmosféře vyhlašování
cen elektrotechnické olympiády Neisse-Elektro.
ham, foto Ivo Šafus

Výzva vlastníkům kulturních památek
ve správním obvodu pověřené
obce Varnsdorf
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo, po kladných ohlasech z minulých let, o opětovném vyhlášení dotačního programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, (ORP 2013). Finanční podpora z tohoto programu je určena
na podporu obnovy kulturních památek, které se nalézají mimo
památkově chráněná území a jsou zapsány v registru kulturních
památek ČR. Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména
tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK, a zároveň má prostřednictvím obecního
úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené náklady
vlastníků na opravy a údržbu KP.
Program je realizován ve dvou kolech a město Varnsdorf přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 27. května 2013. Žádost
se podává na formulářích, které jsou (včetně „Zásad pro užití
neinvestičních prostředků“ a seznamu povinných příloh) k vyzvednutí na OSMI MěÚ Varnsdorf, kancelář č. 44, p. Milan Hanousek,
kde je možné získat všechny potřebné informace o programu.
Podmínkou žádosti je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení státní památkové péče OSMI MěÚ Varnsdorf,
vydané na předmětné stavební práce.
M. Hanousek
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Žák III. ročníku SŠ V. Voráček
a studentka VOŠ Martina Svobodová. Foto autorka
ovšem naše soutěžení nekončí,
postoupili jsme do celorepublikového kola, tak nám držte
palce!
Máme velkou radost, současně nás to ovšem zavazuje
k hledání dalších možností,
jak udělat časopis pro naše
čtenáře ještě více zajímavým.
Touto cestou chceme poděkovat
všem, kteří nás v naší činnosti
podporují a pomáhají nám.
Za redakční radu časopisu
Yntrák Martina Růžičková, DiS.
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Firma DAM

Ústí nad Labem, s.r.o.

hledá pro pracoviště Varnsdorf, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf,
zaměstnance na pozici:

OBSLUHA PÁLÍCÍHO STROJE (autogen, plazma)
Požadujeme:
- zaškolení ZP 311, ZP 15
- praxe na CNC pálícím stroji

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU

Požadujeme:
- vyučený zámečník
- praxe na ohraňovacím lisu
V případě zájmů nás prosím kontaktujte na tel. 412 351 904,
e-mail: kopeckab@dam-ul.cz.
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A co je to vlastně ten Schrödingerův institut?

Krátké povídání, vybrané z mnohem delšího povídání s Gabrielou Doušovou
Termín Schrödingerův institut (SI) se v poslední době ve
Šluknovském výběžku skloňuje
ve všech pádech velmi často.
Stojí za většinou kulturních a
společenských akcí, jeho kočka
na nás kouká velkýma žlutýma
očima z téměř každého plakátu.
Ale co to vlastně je? Na to jsem
se zeptala Gabriely Doušové,
zástupkyně ředitele Schrödingerova institutu.
Pole působnosti SI je poměrně široké. Seznamte tedy prosím čtenáře s jeho činností.
Schrödingerův institut je
společenství obyčejných lidí
snažících se pomáhat každému,
kdo o to stojí. Pomáháme lidem
například nějakým způsobem
vyčleněným ze společnosti. Ať
jsou to chudí lidé, senioři, Romové, děti... Podporujeme ty, kteří
vedou různé zájmové kroužky.
Ne jen finančně. To není smyslem naší práce. Snažíme se každému pomoci splnit si svůj sen.
Máme téměř 80 tutorů - vedoucích kroužků. Jsou to lidé, kteří
i celé roky dělali něco pro druhé,
a většinou zadarmo. S vypětím
všech sil sháněli všude možně
dotace, aby mohli kroužek vést.
My jim například přispějeme
na sportovní vybavení, nákup
výtvarných potřeb nebo dopravu na závody atp. Pomáháme
tak, aby i oni mohli pomáhat co
největšímu počtu lidí.
Soustředíme se i na seniory.
Naším cílem je pomoci jim najít
smysl života, obohatit ho, aby
nemuseli jen smutně sedět
doma nebo v nějakém zařízení
a čekat na večerní seriály. Naši
lidé navštěvují domovy důchodců a s babičkami a dědečky
chodí na procházky, čtou jim,
dělají jim společníky. A zájem
je i z druhé strany. Například
v tuto chvíli jednáme s jednou
zručnou starší dámou, která
by mohla vést kroužek ručních
prací s jinými seniorkami. Šila by
s nimi a vyšívala, a tím pádem
by i ony měly nějakou zajímavou
denní náplň.
Věnujeme se hodně také dětem. Snažíme se ty děti, které
nemají jinou zábavu než běhat
po ulicích a dělat lumpárny,
přizvat k nám. Nikoho nenutíme snažíme se, aby k nám chodily
samy a rády. V Jiříkově je třeba
učíme vařit a stolovat. Tam
jsou děti z tak chudých rodin,
že často nemají doma ani stůl
nebo elektřinu. Nevědí, že se
dá jíst nějak kulturně, že se vaří.
U nás se učí umývat si ruce

před jídlem, zastrčit po sobě
židli, poděkovat za jídlo - věci
pro většinu z nás běžné, a oni je
vůbec neznají. Máme i kroužek
náboženství, který ale fungoval
ještě před založením Institutu.
Ten z velké části navštěvují děti
z romské komunity. Prostřednictvím křesťanských hodnot,
k nimž jsou u nás vedeny, jim
můžeme dát morální zásady,
které jim mnohdy nedá jejich
vlastní rodina.
Do budoucna připravujeme
projekty na vzdělávání dětí a
maminek s dětmi. Ze zkušenosti víme, že děti z některých
nepodnětných rodin přijdou
do školky a nemají základní
dovednosti ani sociální návyky.
Chceme jim pomoci zbavit se
tohoto handicapu.
Těch aktivit, které nyní
máme, je strašně moc a toho,
co dalšího bychom chtěli dělat,
ještě víc.
Jak vlastně vznikla myšlenka zahájit zde činnost
Institutu?
Naši zakladatelé putovali
před dvěma roky po Arménii a
všimli si, že ať zastaví kdekoli,
tak všichni, i ti chudí lidé, jim
pomáhají. Ti cestovatelé, to je
Jiří Čunát, ředitel BGV (biskup-

Uvidíme, co pak dál, v tuhle
chvíli nám jde jen o výběžek
a lidi v něm.
Vaším zřizovatelem je Biskupství litoměřické. Jste tedy
náboženskou organizací?
Nejsme.
Kde čerpáte finance na tak
rozsáhlou činnost?
Máme statut právnické
školské osoby, což je vlastně
stejný subjekt jako každá jiná
škola. Jsme tedy financováni
z ministerstva školství stejným
způsobem jako ostatní: podle
počtu žáků nebo klientů. Některé z našich aktivit se snažíme
financovat z dotací, ale vždy je
otázka, jestli nějaké dostaneme.
Podpořili nás i někteří přátelé a
sponzoři.
A církev vám nijak nepřispívá?
Finančně ne. Církev nám
vyšla vstříc tím, že Institutu
pronajala klášter Kongregace
milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Jiříkově. To
pro nás hodně znamená.
Zdá se, že SI spolupracuje
převážně s BGV, je to tak?
Gymnázium a jeho lidé stáli
u zrodu Institutu, ale vždy to
byly a jsou dva samostatné
subjekty. Učitelé gymnázia vy-

První dny Schrödingerova institutu. Zakladatelé - JIří Čunát (první muž zleva) a Marián Matys seznamují starosty Šluknovského
výběžku s nově vznikající iniciativou, jejími plány a cíli.
Foto Ivo Šafus
ského Gymnázia Varnsdorf),
Pavel Brabec a Marián Matys,
podnikatelé z Rumburku, v té
době sledovali přes mobily
dění ve Varnsdorfu, kde zrovna probíhaly nepokoje. Viděli,
že k nám jezdí politici a slibují
pomoc, ale nakonec se stejně
nic neděje. Tak si řekli, že si musíme pomoci sami, my všichni
ze Šluknovského výběžku. Tím
vznikla myšlenka Schrödingerova institutu.
Kam až sahá vaše pole
působnosti?
Soustředíme se na celý Šluknovský výběžek, zatím nemáme
zájem expandovat někam dál.
Existujeme strašně krátce a
potřebujeme se stabilizovat.

tvořili školní vzdělávací program
Institutu, což je neobyčejné dílo,
které nemá v Čechách obdoby.
Jedná se o systémovou změnu
ve výchově a vzdělávání. Institut nespolupracuje s institucemi,
ale s konkrétními lidmi, a těch je
dnes už víc než pět tisíc z celého
výběžku.
Co teď chystáte, kam se
mohou naši čtenáři v dohledné době těšit?
Připravujeme Noc kostelů,
ta by měla být 24. května, nebo
také velký sportovní den v Jiřetíně pod Jedlovou, kam může
přijít kdokoli a vyzkoušet cokoli. Máme šikovného koordinátora
akcí, Honzu Novotu, který teď
pracuje na sérii cyklistických

Schrödingerův institut podporuje i SK Viktoria Varnsdorf.
Foto archiv SI
závodů, jak pro profesionály,
tak neprofesionály. Na konec
června chystáme přeshraniční
projekt, sérii workshopů. Máme
v plánu pořádat další koncerty
v klášteře v Jiříkově. Jednáme
s panem Mirko Loštákem z Rumburského komorního orchestru o sérii komponovaných
večerů. Je toho hodně, co
připravujeme, a bude daleko
víc. Nehodláme sedět na židli
a čekat, až něco přijde samo…
I my si aktivně plníme své sny a
jdeme si za svým cílem udělat
ze Šluknovska šťastný kout na
zemi se šťastnými lidmi.
Kalendář akcí najdete také
na našich stránkách www.
sinstitut.cz.
Ohlasy na SI jsou převážně pozitivní. Ale mezi lidmi
se objevilo například tvrzení,
že se jedná o „tunel“. Jak se
k tomu staví SI?
Na to mohu říct jen jediné je to nesmysl. Zakladatelé a
současní radní Institutu jsou lidé
s tak vysokým morálním kreditem, že by se nikdy ničeho
takového nedopustili a ani by
nedovolili, aby Institut někdo
zneužil ve svůj prospěch. I když
skepsi zdejších lidí se vůbec
nedivím. Již tolikrát byli zklamáni různými organizacemi,
dobročinnými akcemi, politiky,
že jejich nedůvěru k nově

vznikající organizaci chápu.
My se však budeme snažit, ne
slovy, ale prací je přesvědčit,
že to myslíme vážně. A jestli
je vůči nám někdo nedůvěřivý,
tak může přijít, popovídat si,
seznámit se s námi blíž. U nás
jsou dveře vždy otevřené každému, bez ohledu na věk, vzdělání, rasu nebo pohlaví. O to
nám jde: když někdo přijde a řekne, potřebuji pomoct nebo chci
pomáhat, tak u nás tedy může.
Děkujeme za rozhovor!
Alena Marie Dančová
P.S. Po uzávěrce došla redakci od paní Charvátové prosba o
poděkování pro Schrödingerově
institutu za pomoc, kterou poskytl Interaktivní základní škole Karlova ul. Šlo o finanční podporu
dětem na účast v projektu Cirkus
bez hranic: „Pomoc pro někoho
možná zanedbatelná, ale velmi
zásadní pro rodiny, které se
ocitly v nelehké situaci.“
Poznámka na úplný závěr:
Jméno Gabriely Doušové může
být našim čtenářům povědomé.
Donedávna byla naší ctěnou kolegyní, šéfredaktorkou Rumburských novin. Přejeme jí úspěšnou misi v novém působišti a
Schrödingerovu institutu, s nímž
spojila svou další životní
etapu, mnoho zdaru ve všech
jeho aktivitách.
ham

Vlajkovou lodí Schrödingerova institutu je Basketbalová akademie Šluknovského výběžku, která v současnosti vychovává desítky
malých sportovců v téměř dvaceti kroužcích po celém regionu. Ti
nejlepší pak mají šanci přestoupit do basketbalového klubu ve Varnsdorfu a bojovat za něj ve vyšších soutěžích.
Foto Ivo Šafus
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Město Varnsdorf

na základě usnesení RM č. 155/2013
ze dne 25. 4. 2013 vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace

Městská knihovna Varnsdorf

Požadavky:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání humanitního
zaměření (obor knihovnictví a informační služby výhodou)
• příslušná znalost legislativy týkající se oblasti kultury, příspěvkových organizací a obce • občanská a morální bezúhonnost
• zdravotní způsobilost • organizační a řídící schopnosti • znalost
práce na PC • řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou uchazeče je:
• vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost, zkušenosti s organizováním kulturních
akcí • zkušenosti v řízení příspěvkové organizace • znalost
cizích jazyků • orientace v oblastech dotační politiky státu EU
a dalších subjektů.
Písemně zašlete:
• přihlášku k výběrovému řízení • strukturovaný životopis,
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce) • doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem • koncepci rozvoje
kulturního zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele
(ne starší 2 měsíců) • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání • písemný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje
Městské knihovny Varnsdorf vlastnoručně podepište.
Předpokládaný nástup do funkce 1. 7. 2013
Termín podání přihlášek: 24. 5. 2013
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Varnsdorf, odbor školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v
uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ - MK“.
Martin Louka v. r., starosta města

Město Varnsdorf

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
oznamuje vyhlášení konkurzního řízení
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace

Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům • znalost problematiky
řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti
školství • občanská a morální bezúhonnost • organizační a řídící
schopnosti • zdravotní způsobilost.
Náležitosti přihlášky:
• přihlášku ke konkurznímu řízení • strukturovaný životopis,
ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
o odborných znalostech a dovednostech • doklad o průběhu
zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení
o pedagogické způsobilosti) • lékařské potvrzení o zdravotní
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způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2
měsíců) • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů • výpis z evidence Rejstříku trestů
(ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání • úředně
ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení
školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu
činnosti ředitele školy • koncepci rozvoje školy (maximálně
5 stran formátu A4) • písemný souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození
po 1. prosinci 1971).
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy
vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2013
Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání
rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Varnsdorf, odbor školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v
uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na MŠ Seifertova“. Martin Louka v. r., starosta města

Město Varnsdorf

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926,
okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:
• vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání
(v oblasti stravování a gastronomie výhodou) • minimální
praxe v oboru 5 let (praxe vedoucího pracovníka výhodou)
• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení
a hygienických předpisů • občanská a morální bezúhonnost,
• organizační a řídící schopnosti • zdravotní způsobilost.
Náležitosti přihlášky:
• přihláška ke konkurznímu řízení, • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, • doklad o průběhu
všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školní jídelny (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání • stručné zdůvodnění zájmů uchazeče
o nabízené místo, jeho představy a záměry o svém budoucím
působení (max. rozsah 2 strany A4) • písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, • čestné prohlášení podle § 4
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje
školského zařízení vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2013
Termín podání přihlášek: 20. květen 2013 (o datu podání
rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Městský úřad Varnsdorf, odbor školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ
v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ
ŘÍZENÍ na Školní jídelnu Varnsdorf“.
Martin Louka v. r., starosta města

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Vzhledem k množícím se
otázkám týkajících se funkce,
zřizování a účelu přípravných
tříd rozhodla se Výchovně vzdělávací komise zřízená Radou
města Varnsdorf podat rodičům
ucelenou a přehlednou informaci.
Do přípravné třídy mohou
být dle zákona zařazeny děti
v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, které
jsou sociálně znevýhodněné
(případně se jedná o děti cizinců) a u kterých je předpoklad,
že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj. Hlavním
smyslem přípravné třídy je připravit tyto děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy.
Obsahem vzdělávání v přípravné třídě je prohlubování
návyků sebeobsluhy a hygieny,
rozvoj sociálních a komunikačních
dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění
a naslouchání, utváření základních matematických představ,
orientace v čase a v prostoru,
podpora estetického projevu dětí.
O přijetí dítěte do přípravné
třídy rozhoduje ředitelka školy
na základě žádostí zákonného
zástupce dítěte doplněné písemným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
Dle Metodického pokynu vedoucího odboru školství Ústeckého kraje by měly být přípravné třídy zřizovány především tam, kde
vzniká potřeba před zahájením
povinné školní docházky vyrovnat
rozdílnost dosavadní výchovy dětí
z rozmanitého sociokulturního
prostředí a kde z různých příčin
nejsou nabídka a možnosti, které
poskytují mateřské školy, dostačující. Posláním přípravných tříd
není výuka obdobná vzdělávání
v základní škole. Vzdělávání
v přípravných třídách je zaměřeno především na komunikaci
v českém jazyce a vzájemnou
komunikaci mezi dětmi, základy
sebeobsluhy, základní sociální
návyky apod. Nežádoucí jsou
přesuny dětí s odkladem školní
docházky z mateřské školy do
přípravné třídy.
Členové Výchovně vzdělávací
komise RM Varnsdorf

Pozor na výluku vlaků

ve dnech 2., 3., 6. a 7. května (čtvrtek, pátek, pondělí,
úterý) vždy od 8.00 hodin do
13.40 hodin mezi stanicemi
Rumburk - Šluknov. Trať
bude kvůli výluce SŽDC,
s.o. pro vlaky Českých drah
zcela neprůjezdná. Vlakové
spoje Os 2602, 2607, 2604,
2609 budou nahrazeny
autobusovou dopravou.
Autobusy budou označeny
tabulkou Náhradní autobusová doprava.
red.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám byt 2+1+L v os. vl.
ve VDF, Kollárova - 430.000
Kč. V ceně i vybavení. Tel.
724 108 503. Rychlé jednání sleva.
K pronájmu volné zařízené místo v zavedeném kadeřnictví nebo i celé zařízené
kadeřnictví se dvěma místy.
Pronájem jednoho místa
4.600 Kč měs. vč. energií.
První 3 měsíce poloviční nájem. Tel. 728 580 333 nebo
725 778 112.
Pronajmu hezký byt 1+1
s balkonem ve zrekonstruovaném panelovém domě
ve Varnsdorfu, ul. K. Světlé.
Nájemné dohodou + kauce.
Tel. 725 662 499.
Pronajmu byt v Dolním
Podluží 4+kk v rodinném
domě, k nastěhování ihned.
Telefon 721 452 057.
Prodám byt v osobním
vlastnictví ve Varnsdorfu.
Nutno vidět. 2+1, 54 m2, ul.
B. Krawce. Tel. 728 648 045.
Pronajmu nový byt 2+1,
60 m2, v rod. domě ve Varnsdorfu. Cena: 5.000 Kč + služby.
Kauce Tel. 777 770 531.

Služby
Seriózní nabídka práce
v Německu (trvalý poměr)
pro schopné, samostatné a
spolehlivé pracovníky s částečnou znalostí německého
jazyka. Zájem je o montéry,
zámečníky, soustružníky,
CNC seřizovače, svářeče,
elektrikáře, automechaniky.
Kontaktní e-mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis
v němčině).
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte zdarma
800 611 111.
Dostupné půjčky - peníze snadno a bez poplatku.
Peníze zaměstnancům, důchodcům i ženám na MD.
Kontakt: 734 559 772.
Prodloužení otvírací doby
prodejny v Mlékárně Varnsdorf Po 8.00 - 15.00 hod., Út - Pá
8.00 - 16.30 hod.

Různé
Sběratel koupí - staré mince, bankovky, medaile, vyznamenání i celé nebo částečné
sbírky. Telefon 606 388 495.
E-mail: numisban @ seznam.cz.
Prodám přívěsný vozík
za osobní automobil v dobrém technickém stavu.
Technická prohlídka do
konce dubna 2014. Cena
dle dohody. Tel. 728 498 632
nebo 721 005 161.

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.
Prodám mrazák Gorenje,
3 kovové šuplíky, používaný 1/2
roku. Cena 2.000 Kč. Telefon
702 553 002.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
MYKISA - Vdf
mykisa.past @ seznam.cz
tel. 412 372 942
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.

strana 7

9/2013

Vzpomínka
Dne 27. dubna to bylo 9 let, co vydal ses
cestou, kterou musí jít každý sám, jen dveře
vzpomínek nechal jsi dokořán...
S bolestí a láskou vzpomínáme.
Děkujeme všem za vzpomínku na našeho
syna Pavla Šulce. Za rodinu máma

Blahopřání
Dne 23. dubna oslavil významné životní
jubileum pan Ing. Ota Krejčí.
Vše nejlepší do dalších let, hodně zdraví,
lásky a najetých kilometrů v sedle jízdního
kola přejí příbuzní.

P oděkování
Děkujeme žákům a učitelům ZŠ náměstí E. Beneše, kteří našim
klientům LDN vyrobili krásné dárky a nakreslili veselé obrázky. Žákyně 9. B Radka Holubová a Simona Eichlerová s úsměvem dárečky
předaly a udělaly velikou radost nejen klientům, ale také personálu
nemocnice.
Zaměstnanci nemocnice Varnsdorf

Z ubní

pohotovost
4.-5. 5. 2013
MUDr. Hana Pojtingerová
Divišova 140/10 Děčín IV
Tel. 412 586 361
8. 5. 2013
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
11.-12. 5. 2013
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410
ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat

v úterý 14. 5. 2013
od 15 hodin
v senikavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

20. 5. 2013

15-17 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Svozy pytlového
tříděného odpadu

9. 5. 2013

Pojeďte s námi
autobusem
na nákupy
do OC FORUM Liberec.

18. 5. 2013

Odjezd v sobotu ze
zastávky BusLine na AN
v 9.30 hod.,
odjezd zpět 15.40 hod.

ZDARMA
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Klub českých turistů Varnsdorf
a město Varnsdorf vás zvou

v sobotu 18. května

na varnsdorfský Hrádek na akci

PO STOPÁCH
POUSTEVNÍKA WERNARA.
Program: Sraz v 10 hodin v Pivovaru Kocour
Registrace
Po značené cestě na Hrádek
Cestou hra pro děti
Na Hrádku obdržíte účastnický list
Občerstvení, stánky
Zahájení na Hrádku v 11.30 hod.
Přijďte. Těšíme se na vaši účast.

Nový projekt pro lidi s postižením
Od dubna tohoto roku začal v Agentuře Pondělí probíhat nový
projekt s názvem Individuální podpora na cestě do práce. Ten
bude po dobu dvou let pomáhat lidem s postižením při hledání
zaměstnání na otevřeném trhu práce. Podpora, kterou nový projekt nabízí, směřuje jak k člověku, který se na hledání nové práce
připravuje, tak k zaměstnavateli, který takového člověka zaměstná.
Nabízí se tu totiž možnost přispět takovému zaměstnavateli formou
měsíčních příspěvků na mzdu.
„Projekt má za dobu své existence podpořit až 16 osob
s postižením, které se připravovaly na hledání zaměstnání, práci si
s podporou asistenta našly a nyní na otevřeném trhu práce pracují,“
říká k projektu Eva Mánková, která má na starosti celou jeho koordinaci. A dodává: „Rádi bychom oslovili zaměstnavatele z celého
výběžku, jak ty, kteří již na trhu práce fungují, tak ty, kteří teprve
svou činnost rozjíždějí.“ Projekt je financován z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Agentura Pondělí, která projekt realizuje, je nezisková organizace působící v sociálních službách ve Šluknovském výběžku již
od roku 2001. Věnuje se podpoře lidí s různým typem zdravotního
postižení.
Bližší informace na webu www.agenturapondeli.cz, telefonu
412 334 046 či mobilu 775 714 492.
Kamila Staňková

Co nového
v MIC REGIA
V městském informačním
středisku a.s. REGIA (v přízemí
knihovny) jsme se porozhlédli po
novinkách, které se zde nabízejí čtenářům regionální literatury,
turistům, lovcům suvenýrů...
Například Nakladatelství Libuše
Horáčkové zásobilo „íčko“ sadami historických pohlednic varnsdorfských kostelů a rozhleden,
Jiřetína pod Jedlovou, Studánky
a Tolštejna. K dostání je tu také
série propagačně-vlastivědných
brožur, které v loňském roce
vydalo sousední město - Lidová architektura v Rumburku,
Rozhledna na Dýmníku, Rumburk s vůní benzínu, loretánské
podzemí v Rumburku, Zámecký
areál v Rumburku, Betlémářství
na Rumbursku. Rozsahem naopak úctyhodná je vázaná kniha
Historie a současnost podnikání na Děčínsku a Šluknovsku
z nakladatelství Městské knihy
(součást celorepublikové edice) a zaslouží si naši recenzi
v některém z dalších čísel. Za
jižní kopečky se můžeme vydat
s průvodcem Českolipsko a
okolí II se 136 náměty na výlet.
Pro sběratele regionálních
suvenýrů jsou tu připraveny
turistické známky, magnety,
pohlednice (i dřevěné), štítky
na hole, pexesa, kalendáříky,
mince s motivem Hrádku...
Část z této nabídky je k dispozici i na pobočce informačního
střediska na vyhlídce Hrádek.
ham

Ozvěny z Podnikatelské kavárny

Do první varnsdorfské Podnikatelské kavárny, která se uskutečnila
15. dubna na Střelnici, dorazilo osm zvědavých návštěvníků včetně
starosty Varnsdorfu. V této malé skupině jsme diskutovali o tom, proč
místní živnostníci a podnikatelé mezi sebou tak málo spolupracují
v době, která si žádá pravý opak. Lidé pod tíhou ekonomických
starostí se jakoby stahují do své ulity a nechtějí si přiznat, že už
není tak dobře, jak bývalo. To ale přece není žádná ostuda říci
nahlas, že něco je špatně, a začít hledat nápravu. Zákon lokální
ekonomiky jasně hovoří o tom, že prosperovat dokážou jen takové
regiony, kde lidé aktivně pomáhají jeden druhému. Tak to funguje třeba
v úspěšných oblastech Německa a Rakouska. A tam, kde se tak
neděje, tam roste beznaděj, jako třeba u nás v severočeském regionu.
Když skončil minulý režim, nastal krátký čas blahobytu. Lidé se
vrhli do podnikání a mnozí takto úspěšně investovali své úspory.
Spotřebitelé zase začali ve velkém nakupovat, okouzleni množstvím
dosud neznámého zboží, často ale zbytečné povahy. Mezitím, pěkně v tichosti, se nadnárodní obchodní společnosti tiše domluvily
s politiky a důsledně vytunelovaly ekonomický potenciál naší země.
Nyní žijeme v době, kdy je již, tak říkajíc, posekáno. Vracíme se
k normálnímu životu, kde skromné hospodaření a selský rozum
opět nachází své místo. Smiřme se s tím, že tak dobře, jak bylo,
už nebude. Tedy nebude za předpokladu, jestliže lidé nezačnou
spolupracovat, nezmění své spotřebitelské návyky a nezačnou
pečovat o svůj vlastní životní prostor.
Podnikatelská kavárna je první místní iniciativou, která vytahuje

na světlo skutečný stav věcí. To, že děčínský region je oblast
s mimořádně vysokým sociálním ohrožením, není náhodou. Je to
totiž region, kde lidé mají velký problém se spolu domluvit. Přitom
možnosti, jak nepříznivou ekonomickou situaci řešit, tu zcela jistě
jsou. Na některé z nich upozorňuje i nový internetový portál pro
podporu podnikání v děčínském regionu www.vylep.info. Není pochyb o tom, že dříve či později lidé pochopí a začnou konat z pudu
sebezáchovy. Nyní je otázkou, zda je rozumné nečinně čekat, až
se dostaneme na úplné dno a bude opravdu zle.
JAK NA PROSPERITU to je titulek druhé Podnikatelské kavárny,
která se uskuteční v pondělí 13. května od 18 hodin v restaurantu
Střelnice. Prosperitou města máme na mysli jeho všestranný rozkvět. To by si zcela jistě drtivá většina obyvatel Varnsdorfu i celého
děčínského regionu přála. Nicméně je třeba se pozastavit nad tím,
co ještě je a co už není prosperita. Kde je ta hranice, kdy se ještě
můžeme cítit spokojeně a kdy už je naopak potřeba začít něco dělat
pro zlepšení situace, v níž se nacházíme? Spolehlivý klíč nám dá
pozorné sledování vývoje lokální ekonomiky. Ve chvíli, kdy do města
nebo regionu přichází tolik peněz, kolik z něho odchází, je to stále
dobré. Jakmile ale začne odtékat více, než přitéká, je zle. A bude
tím hůře, čím déle budeme odkládat řešení.
Zajímá vás, jaká řešení by to měla být? V tom případě jste srdečně
zváni k veřejné debatě v Podnikatelské kavárně. Tuto akci pořádá
každé druhé pondělí v měsíci internetový portál www.vylep.info ve
spolupráci s MAS Šluknovsko a městem Varnsdorf. Martin Zíka
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Slunečné počasí „utíkajícím“ přálo

Sedm modelářů z výběžku se
kvalifikovalo na MČR mládeže
V závěru měsíce března se uskutečnila letošní druhá důležitá
halová soutěž modelů kategorií A6, F1N a P3 ve sportovní hale
v Děčíně. Za účasti 36 závodníků dosáhli zástupci LMK Varnsdorf
následujících umístění: F1N - halové házecí kluzáky, žáci: 4. D.
Jára, 10. S. Staudigelová; A6 - halové modely s gumovým pohonem,
žáci: 1. D. Jára, 5. V. Hofman, 7. A. Kosina, 8. M. Semerád, 10. P.
Hubálek, 11. J. Hladíková, 12. S. Staudigelová, 13. J. Wildman; P3 halové modely na gumový pohon, senioři: 3. P. Formánek.

Modeláři LMK soutěžili v Příbrami, zleva R. Pianka, M. Pokorný,
J. Štrubinský a M. Pianka.
Nezaháleli ani haloví akrobaté. V závěru drsnější zimy se
skupina čtyř modelářů zúčastnila soutěže v přesné akrobacii
v Příbrami. V kategorii RCEA (13 závodníků) skončil J. Štrubinský
5. (1 667 bodů), M. Navrátil 6. (1 447), R Pianka 8. (1 417) a M.
Pianka 9. (1 382 bodů). Poslední zimní halový závod proběhl
v teplé hale, organizace byla perfektní a k mání bylo i zajímavé
občerstvení.
Nejsledovanější soutěží však byl Krajský přebor mládeže
Ústeckého kraje, kde šlo o kvalifikaci se na MČR. Na něm LMK
Varnsdorf se 16 žáky z modelářských kroužků DDM Varnsdorf,
DDM Rumburk a ZŠ Bílý Kostel tvořil polovinu startovního pole.
Postup na mistrovství si vybojovali v kategorii H V. Hofman (mladší
žáci), M. Huk a D. Jára (starší žáci). V P30 pak D. Jára a S.
Staudigelová. Do republikového klání se probojovali i žáci LMK
Vilémov, a to M. Hájek, P. Blaschka a J. Weisgerber v kategoriích H
a A3. Dalšími pěti postupujícími z Ústeckého kraje jsou dva z LMK
Děčín a tři z LMK Terezín.
Mimo uvedené soutěže se sedm zástupců LMK zúčastnilo
s upoutanými modely tréninku akrobatů v Sebnitz, kde nejmladší
z nich A. Svoboda (7 let) ukázal, že bude velkým soupeřem pro
německé dorostence. Nyní již zaměňujeme lehká halová letadýlka
za silnější akrobatické stroje pro lety pod širým nebem. Zájemci
o modelářství se mohou u nás informovat nebo si i vyzkoušet
ovládání letedla „bez rizika“. Rádi uvítáme jejich návštěvu také
na letošních akcích LMK Varnsdorf. Bližší informace najdete na
www.mlk.varnsdorf.net.
JB, foto LMK

Bowlingovou ligu ovládl tým Killers
Vítězem Varnsdorfské bowlingové ligy 2012-2013 se stal tým
Killers před družstvem Nic-moc, které porazil v posledním kole
991:927 bodům. O závěrečném kole i o dalších zajímavostech ze
soutěže přineseme informace v příštím vydání HS.
red.

Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf a městské divadlo pořádaly
9. ročník běhu, pádění i úprku
s názvem „Kdo uteče …, vyhraje aneb Od samého začátku do
vítězného konce.“ Akce se startem a cílem u Městského divadla
Varnsdorf se za slunného počasí
účastnilo 87 závodníků. Pořadatelé děkují všem pedagogům,
kteří přesvědčili své žáky, že
pohyb je zdravý. Kompletní
výsledkový přehled, který vypracovala Jaroslava Skalická,
je uveden na www.varnsdorf.cz.
Pokud ve zdejší zkrácené verzi
není uvedeno jinak, jedná se
o atlety a atletky TJ Slovan nebo
žáky varnsdorfských MŠ, ZŠ
a SŠ. Drobotina - hoši nar.
v r. 2004 a později, trať 120 m
(9 běžců): 1. J. Zajíček 14,3 s,
2. Z. Langr, ZŠ nám. 15,1, 3.
M. Danko, ZŠ speciální 15,4.
Elévové nar. 2002 - 2003, 420
m (9): 1. V. Hladík, ZŠ D. Podluží 1:27 min., 2. D. Červeňák,
ZŠ speciální 1:28, 3. L. Vobora,
DD K. Lípa 1:30. Mladší žáci
nar. 2000 - 2001, 840 m (14):
1. J. Neubauer, BG Varnsdorf
2:47, 2. A. Kopecký, ZŠ Edisonova 2:49, 3. J. Sivák, ZŠ Tyršova
Rumburk 2:56. Starší žáci nar.
1998-1999, 1 400 m (6):
1. V. Havlíček 7:00, 2. M. Prkno,
oba ZŠ Edisonova 7:04, 3. R. Danko, ZŠ speciální 7:10. Mílaři open,
1 400 m (5): 1. P. Hájek 5:25,
2. J. Hejl, Varnsdorf 5:42, 3. D. Čiháček, 5:56. Muži open, 4 200 m
(5): 1. M. Roudnický, Varnsdorf
15:47, 2. A. Vohanka, CC Varnsdorf 16:19, 3. K. Valenta, Varnsdorf 16:29. Veteráni nar. 1963 a

dříve, 4 200 m (2): 1. P. Novák,
Liga 100 Praha 16:38, 2. B. Kalvoda, Munro sprint Cvikov 17:12.
Drobotina - dívky nar. 2004 a
později, trať 120 m (12 běžkyň):
1. N. Stankovičová, ZŠ speciální
14,7 s, 2. E. Přerovská 15,2,
3. L. Vápeníková, ZŠ Edisonova
15,7. Elévky nar. 2002 - 2003,
420 m (6): 1. N. Susová 1:20 min.,
2. M. Pásková 1:21, 3. D. Danková, ZŠ Bratislavská 1:28.
Mladší žákyně nar. 2000 - 2001,
420 m (3): 1. E. Veverková 1:16,
2. D. Bekteshi, ZŠ Edisonova
1:28, 3. B. Bartošová, DD K. Lípa
1:35. Starší žákyně nar. 1998 -

1999, 840 m (3): 1. S. Godlová
2:59, 2. N. Bisová, DD K. Lípa
3:40, 3. H. Hučková, ZŠ Bratislavská 3:59. Mílařky open,
1 400 m (6): 1. D. Forgáčová, AC
Č. Lípa 6:17, 2. I. Mouleová 7:20,
3. M. Bielovičová 7:22. Ženy
open, 4 200 m (4): 1. R. Sýkorová, Longrun H. Počernice
17:23, 2. D. Forgáčová, AC
Č. Lípa 17:58, 3. V. Svobodová,
Varnsdorf 19:33. Veteránky
nar. 1978 a dříve, 4 200 m (3):
1. A. Flieglová, Sabzo Praha
19:54, 2. V. Jínová 21:27,
3. J. Rozborová 23:12.
OA TJ Slovan, foto I. Šafus

Cyklisté se dočkali přijatelného počasí

Český pohár v Aquatlonu 2013
(disciplínami jsou plavání a běh)
zahrnuje šest závodů. Až na
třetím v Praze-Podolí, který byl
zároveň MČR, a dalších v Liberci
a v Jablonci startoval v kategorii
dorostu 16-17 let Michal Švorc
(BIG SHOCK TEAM). V Podolí
získal na MČR po ztrátě 9 s na
vítězného V. Sommera stříbrnou

medaili, když po plavání vedl a
měl na něho náskok dvaceti
vteřin. Ve městě pod Ještědem
už těsně vyhrál a dostal se na
průběžné druhé místo poháru
za T. Houru (SK Slavia Praha),
který odjel o jeden závod navíc.
V Jablonci skončil Michal třetí
ve své kategorii a závod okomentoval slovy: „Doplaval jsem

Šachové střípky
Varnsdorfský šachista Karel Wokurka odehrál v uplynulé sezoně
za SC 1994 Oberland Leutersdorf šest partií v 2. Landesklasse.
Proti šachistům až o tři desítky let mladším získal pro družstvo
čtyři body za stejný počet výher. Poražen byl dvakrát a svědčí
to o jeho nekompromisním stylu hry bez remíz. Jeho úspěšnost
66,7 % je solidní. V posledním, 9. kole hrál Oberland u SV TUR
Dresden pouze se sedmi hráči a překvapivě vyhrál 3,5 ku 4,5
bodům i zásluhou K. Wokurky. Ten zvítězil v 59. tahu po více jak
čtyř a půl hodinách hry. Družstvo Leutersdorfu skončilo v uplynulé sezoně mezi deseti týmy soutěže na šestém místě.
ZdS

první celkově, ale na běhu to
už nebylo dobré, koleno dosloužilo. S velkou bolestí z toho
bylo celkové osmé místo. Po
lékařské kontrole v Praze jsem
už absolvoval operaci, takže
mě nyní čeká rehabilitace a
různá cvičení. Pokud bude vše
probíhat bez komplikací, mohl
bych do měsíce začít pomalu
trénovat.“ Nezbývá, než popřát
Michalovi postupný a zdárný návrat minimálně do skvělé formy
z loňského roku.
Velká cena Města Touškov byla
prvním závodem BECKER cupu
2013, jinak 13. ročníku Plzeňské
amatérské ligy horských kol a Poháru Plzeňského kraje MTB. Sem
si pro vítězství s půlminutovým náskokem v kategorii muži B (30-39
let) zajel Jan Novota (Bicykl Kříž
Team).
ZdS

Tři domácí zápasy a devět bodů!
TITULY SILÁKŮ ZE SPOLEČNÉHO
MISTROVSTVÍ ČR A SR
V prvním dubnovém víkendu proběhlo v Podivíně sloučené Mistrovství České a Slovenské republiky v silovém trojboji a mrtvém
tahu. Varnsdorf na něm měl zastoupení bratry Piankovými (Oddíl
silového trojboje) v kategoriích EQUIPPED - s dresy a dále M. Tarnóczym a K. Batelkovou (oba z nově založeného oddílu Northern
Strongman) soutěžícími v kategoriích RAW - bez podpůrných
dresů.
Jan Pianka si v kategorii do 60 kg třetím pokusem v dřepu se 175 kg
vytvořil nový osobní rekord. V benchpressu si vedl podobně a jeho
nové osobní maximum znamenalo 112,5 kg. Ve své excelentní disciplíně, mrtvém tahu, pak opět stanovil osobák s činkou vážící 210 kg.
Dan Pianka v kategorii do 67,5 kg pokořil v disciplínách trojboje
postupně 180 (190 nebylo uznáno), 130 a 207,5 kg. S těmito výkony

Bratři Piankové a uprostřed Luboš Šos, jejich opora v přípravě.
získali oba bratři první místo ve svých kategoriích v trojboji i v mrtvém
tahu, což ale očekávali. Cílem ještě bylo promluvit do pořadí bez
rozdílu vah. To se beze zbytku povedlo J. Piankovi prvenstvím a
nejlepším výkonem mezi 119 startujícími v mrtvém tahu, D. Pianka
byl druhý. J. Pianka navíc obsadil v absolutním pořadí třetí místo
v kategorii open. Podíl na těchto úspěších mají i Richard Šos a Láďa
Žítek, kteří se podíleli na předsoutěžní přípravě, a především Luboš
Šos. Ten pomáhal oběma medailistům i na samotném mistrovství a
sekundoval mu také Daniel Kadeřábek.
Katka Batelková soutěžila ve váze do 67,5 kg. V dřepu zvládla
nejdříve činku o hmotnosti 80 kg až na druhý pokus. V benchpressu
se pak trápila se 45 kg, ale nakonec dokázala úspěšně zvládnout
i 50 kg, což bylo nové osobní maximum a průběžné třetí místo
v soutěži. V mrtvém tahu došlo na lámání chleba. V sázce bylo
konečné 2. až 4. místo. Posledním pokusem udržela v souladu s pravidly 100 kg a znamenalo to uhájení třetí pozice. Byl to však souboj
se soupeřkami do posledního pokusu. Krom toho získala Katka titul
v rámci MČR a zlato celkově v mrtvém tahu. Miroslav Tarnóczy si ve
váze do 90 kg výkonem 150 kg v dřepu vylepšil osobák o pět kilo.
V benchpressu se mu počítal druhý pokus s 95 kg, neboť následně na
100 kg zaváhal. Poslední disciplínou byl opět mrtvý tah a šlo v něm
o 2. místo. Třetím pokusem Mirek zdárně potáhl 210 kg, čímž si zajistil stříbrnou pozici. Ke stříbru přidal zlato z MČR a z mrtvého tahu
celkově. Uznání K. Batelkové a M. Tarnóczyho za asistenci, pomoc
a trpělivost v přípravě patří Marku Eichlerovi. JP, MT, foto OST

Ve svém čtvrtém soutěžním
utkání jara, středečním odloženém duelu 18. kola prolomili
fotbalisté FK Varnsdorf smůlu,
konečně se gólově prosadili a
připsali si první jarní vítězství.
Porážku 2:0 (0:0) si z Kotliny
odvezly Pardubice, branky
si připsali Dobrovolný (60.) a
Rudnytskyy (73.) Ve střetnutí
nenastoupili ve Zlíně vyloučení
Zieris a Kotiš, oba obdrželi
od disciplinárky stop na jeden
soutěžní zápas. Čtyři dny poté
Varnsdorf hostil v tabulce poslední Opavu, která však předvedla
výkon neodpovídající tabulkovému postavení. Její porážku 2:0

zařídily dvě proměněné penalty
v úvodních dvaceti minutách,
které s bravurou zvládl Matěj
Kotiš. Sudí J. Bílek rozdal žluté
karty v poměru 3:6, u domácích
je viděli Kouřil (výška 202 cm!),
Cana a Tvaroha. HFK Olomouc
si pak odvezl porážku 3:0 (1:0).
Před 850 diváky vstřelili góly
Schubert, Kotiš (z PK) a Rudnytskyy. Poslední dubnovou neděli
čekalo na FK utkání ve Znojmě,
druhém týmu tabulky a prohra
3:0 (2:0). Domácí tým se tímto
dostal do čela tabulky FNL.
Dorost U19 hostil po třech výhrách v řadě souseda ze středu
tabulky, tým Kolína. Na těžkém

terénu hřiště ve Chřibské vedl
už v 8. min. 2:0, ale mezi 22. až
27. třikrát inkasoval! Po změně
stran dorostenci ještě stačili vyrovnat, měli další šance, ovšem
dvakrát se trefil jenom soupeř.
V kvalitním duelu s výsledkem 3:
5 (2:3) a před 35 diváky skórovali
za domácí Čurgali (7.), Halbich
(8.) a Kučera (50). Reputaci si
dorost napravil v Letohradu vítězstvím 2:4 (0:1). Přes řadu dalších
šancí skórovali Halbich dvakrát,
Kučera a Lorenc. Soupeř byl ale
zdatným protivníkem. Tým U19
nyní uzavírá horní polovinu tabulky s náskokem osmi bodů na
Nový Bydžov.
ZdS

Basketbalová euforie vrcholí

První finále play-off SL
mezi Slovanem a Litoměřicemi
slibovalo řádné drama. Zvláště,
když hosté byli nejlepším týmem
základní části soutěže. Kdo přišel, nelitoval a 400 diváků vidělo
domácí uragán. Slovan v poločase vedl 60:35. Litoměřice se
poté snažily ještě vzdorovat, ale
muška domácím neselhávala.
Náskok se tak zvyšoval až na
konečný výsledek 110:76! Body
Slovanu Novotný 34, Lehroch 19
(2x3), Voráček 19, J. Beran 12
(2x3), Šišulák 9 (1x3), Horáček
9 (1x3), Buben 4, Činka a Relich
po 2. Odveta se hraje v pátek
3. 5. od 19.30 v Litoměřicích a
Slovan má po letech na dosah
opět velký triumf.

Kadetky U17 hostily mladý
tým Basket PORG Praha. Přes
výpadky v obraně se prosadily
bojovností v každé čtvrtině a
vyhrály jasně 107:51 (21:14,
25:16, 32:11, 29:10). Body
Natabou 19, Stodůlková 17,
Martinovská 15 (1x3), Hrabáková 14, Ryšavá 14, Škvorová
9, Chvojanová 6, Dědečková
a V. Venclová po 4, Chlánová
3 (1x3) a Špičková 2. Kadetky
ztrácejí na vedoucí Kladno bod
(to svá utkání již odehrálo), ale
mají dva zápasy k dobru. První
z nich, s BK Tábor hrají doma
v sobotu 4. 5. od 10.00 hod.
Žáci U15 se představili
v Kladně ve velkém stylu. Oběma soupeřům nastříleli více jak

sto košů, čímž si přiblížili prvenství v KP středních Čech. Nejprve porazili Mladou Boleslav
47:122 (30:62), nejvíce bodů
zaznamenali Pasovský 30, Vašut 26 a Ježek 24. Poté přehráli
Kladno 60:114 (23:61), body
Ježek 28, Pasovský 21, Vašut
19, Lukeš 15 atd. V utkáních si
zahráli všichni hráči, takže opory mohly i odpočívat a ti mladší
sbírat potřebné zkušenosti.
V sobotu 4. 5. od 12.00 hod.
čeká žáky doma rozhodující duel
o prvenství s druhým Benešovem (ten ztrácí dva body). Přijďte
obě úspěšná mládežnická družstva do sportovní haly povzbudit!
Slovan-basket

Futsalisté JK Trans Varnsdorf
mají za sebou v letos dvacetileté
historii klubu svoji nejúspěšnější
sezonu, kdy se účastnili nejvyšší tuzemské soutěže. S tím se
může rovnat snad ještě druhé
místo ve finále Českého poháru
2004-2005. I přes nepříznivé výsledky (pouhé dvě výhry z dvaceti zápasů) připravila sezona
pro hráče i realizační tým řadu
velkých zážitků. Mnoho utkání
bylo vyrovnaných a rozhodly
je často především zkušenosti
soupeřů. O ty se v průběhu ligy
patřičně obohatil i tým JK Trans.
Nezapomenutelnými okamžiky
pro klub i přítomné diváky byly
dva turnaje ve varnsdorfské
sportovní hale. Zdejší skvělou
atmosféru ocenili i soupeři
a není nadnesené tvrdit, že
s podobnou se v prostředích
ostatních klubů těžko setkat.

Celek JK Trans mohl na závěr
sezony hrát kvalifikaci s vítězi
krajských soutěží o celostátní
ligu. Vedení klubu se však rozhodlo účast odhlásit a výhledově počítá s krajskou ligou. Vše
se bude řešit až koncem léta.
Do června však budou probíhat

dvakrát týdně tréninky. V kádru
je několik mladých a i z fotbalu
už ostřílených hráčů, počítá se
s návratem dlouhodobě zraněného J. Galbavého. Klub by
měl mít nadále tři družstva,
vedle áčka B-tým a veteránskou gardu.
MM, foto ZdS

Futsalisté v odpočinkovém režimu
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