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18. DUBEN 2014
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Slavilo se 140 let varnsdorfského
odborného školství
Dne 1. října 1873, v provizorních
prostorách domu starosty C. R. Goldberga, začalo vyučování na tkalcovské škole ve Varnsdorfu. Tím byla
zahájena éra varnsdorfského odborného školství, které si pak v průmyslovém regionu drželo prestižní
postavení a s mnohými historickými
peripetiemi trvá dodnes. V současnosti je jeho jediným pokračovatelem v našem městě Vyšší odborná
škola a Střední škola Varnsdorf, vzniklá sloučením tří
odborných škol před čtyřmi lety. Její vedení se rozhodlo
tuto tradici připomenout konferencí „140 let odborného
školství ve Varnsdorfu“. Pravda je, že od výročního data
uběhlo šest měsíců, pořadatelům ale postačovalo, že se
výročí slaví ještě během téhož školního roku.

Do školy na Střelecké ulici se 9. dubna sjelo několik desítek hostů. Objevili se zde např. senátor Jaroslav Sykáček,
starosta Varnsdorfu Martin Louka, náměstek děčínského
primátora Pavel Sinko, starostové obcí z výběžku, ředitelé
škol a další. Program obnášel čtyři odborné příspěvky,
představení právě vydané publikace a otevření nově
vybudované posluchárny.
Pokračování na str. 4
INZERCE

Ani ocenění
pekárnu
nezachránilo rozhovor
s E. Ptáčkovou
Čtěte na str. 5

www.varnsdorf.cz

Tlačenice na zastupitelstvu nebyla
Poloprázdný sál Střelnice
při zasedání zastupitelstva
27. března kontrastoval se situací
na předchozím jednání, kdy nestačil pojmout všechny zájemce
o téma „překladiště odpadu“. Přesto i o něm tentokrát padla zmínka, a sice v jediném diskuzním
příspěvku z řad veřejnosti od pana
Knitla k frekvenci nákladní dopravy v ul. Svatopluka Čecha. V bloku diskuze zastupitelů vystoupil
Kurt Posselt s úvahou o počtu
žáků ve školách v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí školy v Seifertově ulici a Mgr. J. Zbihlej s upozorněním na nebezpečný pohyb dětí na parkovišti
u tenisových kurtů a nevyhovující stav dopravního hřiště. Velitel
městské policie Martin Špička
reagoval informací, že lokalita
bude letos osazena kamerou a
že na úpravu dopravního hřiště
byla třikrát za sebou podána
žádost o dotaci, bohužel vždy
bezúspěšně.
V bodech věnovaných majetku města došlo mimo jiné
ke schválení prodeje pozemků
majitelům garáží v ul. 5. květ-

na, Východní ul. a Husově.
Město prodalo dům č.p. 1125
na křižovatce ulic v ul. Čs. letců,
Svatopluka Čecha a Josefa
Lady, a to za cenu 259.000 Kč
se závazkem k opravě střechy a
fasády ve lhůtě pěti let. Je tedy
nadějné, že v péči nového majitele přestane strašit kolemjdoucí.
Ing. Vladimír Reiber podal
zprávu o činnosti kontrolního
výboru, v níž konstatoval splnění požadavku na sestavení
úplného znění smlouvy mezi
městem a společností EKO
servis včetně všech dodatků.
Starosta Martin Louka zastupitele seznámil se všemi kroky
iniciovanými pracovní skupinou
pro řešení bezpečnostní a
sociální situace - tedy o jednáních s o.p.s. Regionální partner,
Schrödingerovým institutem,
Úřadem práce a s obcemi zapojenými do Výzvy starostů 2013.
Velitel městské policie Martin
Špička předložil zprávu o její
činnosti za loňský rok. Výtah ze
zprávy byl zveřejněn v minulém
čísle HS. Dle požadavku Okresního soudu v Děčíně byli zvoleni

Podomní prodej zakázán!
Na základě požadavku občanů a zastupitelů města na zákaz
podomního prodeje byl Radou města Varnsdorf vydán tržní řád, ve
kterém je zakotven zákaz podomního a pochůzkového prodeje na
celém území města Varnsdorf. Tento způsob prodeje je v poslední
době vnímán značně negativně. Město Varnsdorf se tak, podobně
jako ostatní města, která podobnou úpravu přijala, snaží zamezit
nekalým a agresivním praktikám prodejců.
Dále jsou v tržním řádu vymezena místa pro nabídku a prodej
zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím.
Tržní řád je závazný pro celé území města, bez ohledu na to,
zda jsou tržiště, tržní a prodejní místa umístěna na pozemcích ve
vlastnictví města, nebo jiné fyzické či právnické osoby.
Tržní řád je přístupný na webu města www.varnsdorf.cz
(záložka Varnsdorf - Dokumenty - Právní předpisy města - Nařízení). Rada města již registruje připomínky ke schválenému
znění tržního řádu, na jejichž základě rozhodne o případné
úpravě seznamu míst pro nabídku a prodej zboží.
-r-

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 15. KVĚTNA
PRÝ UŽ SE RUŠÍ UBYTOVNA...
VARNSDORFŠTÍ ZPĚVÁČCI USPĚLI VE FINÁLE
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 24. DUBNA

Příští číslo Hlasu severu vyjde 2. května 2014. Redakční uzávěrka 22. dubna 2014.

dva přísedící tohoto soudu z našeho města (M. Černá a L. Kříž).
Zastupitelstvo schválilo zařazení
území města Varnsdorf do území
působnosti MAS Šluknovsko na
období 2014-2020. Byly schváleny finanční příspěvky pro rok
2014 v rámci Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf (jejich
seznam najdete na straně 2).
Byla také předložena žádost
o finanční spoluúčast města na
oslavách výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu.
Na první pohled „nevinný“ bod
jednání se ukázal jako kontroverzní. Zastupitelé se rozcházeli
v názoru, zda akce pořádaná
VOŠ a SŠ Varnsdorf zasluhuje
mimořádnou finanční podporu
(žádost se termínově minula jak
se schvalováním rozpočtu města, tak s uzávěrkou městských
grantů) a zda je její rozpočet
vůbec adekvátní. Požadovaný
příspěvek necelých 37 tisíc korun
nakonec hlasováním neprošel.
Městskému divadlu a MŠ
Nezvalova byla prodloužena
splatnost půjčky poskytnuté
k financování mezinárodních
projektů. Důvodem je v obou
případech zpožděné vyplacení
finančních prostředků z Euroregionu Nisa.
ham

Už je tady

RAMPUŠAČKA
Středa

30. dubna
Program čtěte
na straně 4
Modeláři
letos
zorganizovali
už tři soutěže
Čtěte na str. 9
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Dopadeni po krádeži v marketu

Dva mladí muži v nákupních prostorách marketu Lidl společně odcizili různé uzeniny a ihned začali z místa prchat. Hlídka
strážníků na základě pokynů dozorčího městské policie, který
muže sledoval kamerovým systémem, tuto dvojici krátce po
činu zadržela v ulici Na Příkopech. Odcizené zboží tak mohlo
být vráceno zpět na prodejnu nepoškozené.

• Opilý bezdomovec v městském parku

Na nevhodně se chovajícího muže strážníky telefonicky upozornila žena, která se nacházela na dětském hřišti v městském
parku při ulici Otáhalova. Hlídka v muži zjistila jí dobře známého
bezdomovce, který jevil známky podnapilosti. Strážníci muži
domluvili a z místa jej vykázali.

• Agresivní muž napadl ostrahu marketu

Hlídka zakročila proti agresivnímu muži přistiženému při
krádeži v marketu Penny na Žitavské ulici. Muž verbálně a poté
i fyzicky napadl pracovníka ostrahy. Strážníci ho zadrželi do
příjezdu hlídky z obvodního oddělení Policie ČR, která si celou
událost převzala k dalšímu šetření.

• Strážníci zasahovali s defibrilátorem

Hlídka zasahovala v Poštovní ulici u muže v bezvědomí se
zástavou srdečního oběhu. Strážníci na místě události převzali
resuscitaci od osob, které zde již laickou první pomoc poskytovaly,
a to s použitím AED defibrilátoru. Pokračovali až do příjezdu
osádky sanitky RZS, jíž postiženého předali k dalšímu ošetření.
Poté ve spolupráci s hlídkami Policie ČR zajišťovali místo pro další
šetření orgánů policie.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

XXXIV. zasedání zastupitelstva se koná dne
24. dubna 2014 od 15.00 hod.
v Klubu 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.

Tisková oprava k článku
„Zaregistrujte si své jízdní kolo“
Když jsme připravovali předchozí číslo Hlasu severu, které vyšlo
4. dubna, uvažovali jsme o zařazení nějakého pěkného aprílového
článku. I když jsme si to s ním nakonec rozmysleli, nakonec se nám nechtěně - jeden „apríl“ povedl.
Informacím, které jsme získali o Centrální registraci jízdních
kol (CEREK), jsme porozuměli tak, že sama naše městská policie
poskytuje službu registrování kol. Jenže - chyba! Za ni se velmi
omlouváme a zde opravujeme:
Sama Městská policie Varnsdorf neposkytuje službu registrace
jízdních kol v celostátním systému CEREK. Provozuje svůj vlastní
systém registrace kol, který samozřejmě můžete využít také.
Zájemci o registraci kola u CEREK - centrálního registru jízdních
kol - ji mohou získat vyplněním on-line formuláře na webu www.cerek.cz (s poplatkem 50 Kč na dobu pěti let).
MP Varnsdorf je na webu CEREK uvedena mezi spolupracujícími
partnery, což znamená, že má přístup do seznamu registrací a
můžete se na ni obrátit v případě ztráty označeného kola.
Omlouváme se hlavně těm majitelům kol, kteří se na základě našeho článku již dostavili k MP se svým kolem k registraci.
Redakce
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 27. 3. 2014 rozhodla: • Souhlasit s bezúplatným dočasným
užíváním části pozemků p. p. č. 2832/4 a p. p. č. 2711, vše v k. ú. Varnsdorf - za účelem rekonstrukce Mandavy u atletického stadionu. • Zveřejnit záměr pronajmout - propachtovat p. p.
č. 913, p. p. č. 909/1, p. p. č. 910/1 v k. ú. Studánka u Rumburku. • Zrušit usnesení ze dne
12. 9. 2013 o přidělení veřejné zakázky „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“
firmě PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou (odstoupila z výběrového řízení). • Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu“ uchazeči: BOHEMIO CZ, s.r.o.,
Třebíč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 1.419.285 Kč
bez DPH. • Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 1954 v ul. Legií ve Varnsdorfu.
• Vyhlásit konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy ZŠ a MŠ
Bratislavská. • Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM, a členům Aktivu pro občanské záležitosti RM. • Vzít na vědomí vzdání se funkce ředitelky
Domu dětí a mládeže Varnsdorf Bc. Lenky Holanové ke dni 31. 3. 2014 ze zdravotních důvodů.
• Vzít na vědomí informaci o malé obsazenosti městských ubytoven a možnostech dalšího řešení.

Program podpory
kulturních památek

Z DIÁŘE STAROSTY

Připomínáme možnost finanční podpory obnovy kulturních
památek z dotačního programu
„Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“, vyhlášené ministerstvem kultury
na rok 2014. Podpora je určena
památkám mimo památkově
chráněná území a zapsaným
v registru kulturních památek ČR.
Město Varnsdorf přijímá žádosti o příspěvek do 10. května
2014. Formuláře a „Zásady pro
užití neinvestičních prostředků“
lze získat z www.varnsdorf.cz
nebo na odboru správy majetku
města Varnsdorf, kancelář č. 44,
p. Milan Hanousek.
Podrobnější informace jsou
zveřejněny v Hlasu severu č.
6/2014 a na www.varnsdorf.cz. -r-

26. 3. Jednání na Úřadu práce v Rumburku o možnostech využití
veřejně prospěšných prací
- Řešení občanských záležitostí
27. 3. Projednání auditu hospodaření města za rok 2013
- Schůzka s veliteli dobrovolných a profesionálních hasičů
- Zasedání rady a zastupitelstva města
28. 3. Pracovní schůzka k úpravám webových stránek města
31. 3. Porada k řešení situace v Domě dětí a mládeže Varnsdorf
2. 4. Jednání s J. Gerhátem - péče o památky ve městě
- Jednání o veřejně prospěšných pracích
- Řešení občanských stížností a podnětů
3. 4. Jednání o webové prezentaci svazku obcí Tolštejn
- Jednání s a.s. EKO servis
- Rozhovor pro Český rozhlas
4. 4. Správní rada Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg
7. 4. Jednání s a.s. EKO servis
- Řešení občanských stížností a podnětů
- Jednání s městskou policií a preventistkou kriminality
o aktuální situaci v lokalitě Kovářská

Vlakem do Seifhennersdorfu i napřesrok
Stručná zpráva rozeslaná tiskovými informacemi Euroregionu Nisa zmiňuje rozhodnutí, které padlo na
nedávném jednání německého dopravního sdružení Verkehrsverbund ZVON. Podle něj bude i v příštím
roce provozována vlaková doprava Trilex ze Žitavy do Seifhennersdorfu a Rybniště. Hrozba zastavení dopravy na úseku mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem je tedy snad zažehnána. Zpráva dále uvádí: „Aby
bylo toto železniční spojení ještě atraktivnější, zlepší se v budoucnu i spojení mezi Žitavou a Drážďany.“ -r-

Příspěvky města na podporu sportu

Zastupitelstvo města 27. března schválilo finanční příspěvky na rok 2014 v rámci Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf.
Sportovními organizacemi bylo předloženo 13 žádostí o finanční příspěvek na podporu sportu
v celkové výši 581.330 Kč. Oddílům byly přiznány příspěvky v celkové výši 561.880 Kč.
-rFinanční příspěvky na rok 2014 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
číslo
žádosti

Žadatel - název oddílu

příspěvek v Kč

1.

Oddíl silového trojboje Varnsdorf

2.

TJ HC Varnsdorf, Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf

3.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl házené

4.

Leteckomodelářský klub Varnsdorf, Přádelnická 2349, 407 47 Varnsdorf

28 550

5.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl basketbalu

166 230

6.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl atletiky

7.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl volejbalu

8.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl tenisu

22 800

25 000
113 000
18 300

73 100
7 500

9.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl stolního tenisu

10 000

10.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl plavání

77 550

11.

TJ Slovan Varnsdorf, Západní 2984, 407 47 Varnsdorf, oddíl juda
CELKEM

19 850
561 880
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Město Varnsdorf
v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky organizace
Dům dětí a mládeže Varnsdorf,
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 konkursního řízení
• přihláška ke konkursnímu řízení,
• strukturovaný životopis,
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
• doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti
ředitele školského zařízení (ne starší 2 měsíců),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepce rozvoje školského zařízení (maximálně 5 stran formátu A4).
Přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školského zařízení vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín nástupu: 01. 07. 2014
Termín podání přihlášek: 12. 05. 2014 (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 - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - Dům dětí a
mládeže Varnsdorf“.
Varnsdorf 10. 04. 2014
Martin Louka v. r., starosta města

Město Varnsdorf

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení
a konkursních komisích

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace.

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf,
Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace
Předpokládaný termín nástupu: 1. srpen 2014
Termín podání přihlášek: 30. duben 2014 (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 - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - ZŠ a MŠ Varnsdorf,
Bratislavská 994“.
Úplné znění včetně požadavků na uchazeče a náležitostí konkursního řízení bylo zveřejněno v minulém čísle Hlasu severu a je též
k dispozici na www.varnsdorf.cz a na odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MěÚ Varnsdorf.
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Prý se ruší ubytovna...
Český rozhlas publikoval
informaci o uzavření ubytovny
Lounská s tím, že její obyvatelé
budou přestěhováni do ubytovny
v ulici T. G. Masaryka. Ve skutečnosti o řešení nízké obsazenosti
ubytoven zatím není rozhodnuto.
S prosbou o upřesnění jsme se obrátili na vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf Karla Jiřištu:
Jak je to s úvahami o uzavření ubytovny na Lounské?

„Přestěhování a uzavření ubytovny na ul. Lounská je jedním
z několika řešení, které jsem
zpracoval pro vedení města.
Důvodem byl menší zájem o ubytování v městských ubytovnách a
snížení počtu ubytovaných o problémové osoby.“
Český rozhlas také uvedl,
že z městských ubytoven se
lidé vystěhovávají po zpřísnění podmínek pro bydlení.

V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ředitelé mateřských škol
po dohodě se zřizovatelem stanovují termín pro

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro následující školní rok 2014/2015
na

čtvrtek 15. května 2014
od 13 do 16 hodin.
Ve stejném termínu proběhne

zápis do přípravné třídy
v Interaktivní základní škole Varnsdorf,
Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,
příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace.
ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
se podávají ve všech mateřských školách. O přijetí rozhodne ředitel
školy.
Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský průkaz a
rodný list dítěte.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici
v příslušné mateřské škole, na odboru školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách
www.varnsdorf.cz - odbory, formuláře, odbor školství, kultury
a tělovýchovy.

.

Kolik lidí kvůli tomu ubytovnu
opustilo?
Po demonstracích rada města rozhodla o zpřísnění a větších
kontrolách na městských ubytovnách, což si v tu dobu vyžádalo
i přijetí pracovníka na denní
službu do vrátnice v objektu ubytovny na ul. T. G. Masaryka. Po
neúspěšných jednáních s ubytovanými a odmítavém přístupu
některých z nich nebyla letos
v lednu prodloužena ubytovací
smlouva několika rodinám. Dále
si někteří ubytovaní našli jiné
ubytování než na ubytovnách.
Neprodloužení ubytovacích
smluv bylo důsledkem chování
na ubytovně, které bylo v rozporu
s ubytovacím řádem. Dále k této
situaci přispělo i rozhodování
o doplatcích na bydlení ze strany
Úřadu práce.
O kolik se snížil stav na
ubytovnách a jaká je jejich
současná obsazenost?
Do nynější doby klesl počet
ubytovaných z lednového počtu
90 lidí (50 dospělých a 40 dětí)
na únorových 71 lidí (48 dospělých a 23 dětí).
ham

Marketing
cestovního ruchu
na Děčínsku
a Šluknovsku
Dvacet let skloňujeme rozvoj
cestovního ruchu ve všech pádech jako naději, která by mohla
pomoci vyřešit trvale udržitelný
rozvoj Děčínska a Šluknovska.
Disponujeme turisticky krásnou
oblastí plnou přírodních unikátů,
historických památek a bohatých
tradic. V centru našeho regionu
se nachází národní park České
Švýcarsko, jehož možnosti pro
cestovní ruch jsme ještě zdaleka nevyužili. Chybí dostatek
kvalitních služeb a zejména
jejich provázanost. Přestože do
našeho regionu přijíždějí ročně
stovky tisíc turistů, neumíme
tento potenciál plně využít. Přitom právě cestovní ruch by mohl
přinést četné příležitosti pro vytvoření nových pracovních míst.
Jsme na začátku sezony 2014
a mnohé bychom mohli zlepšit.
Co konkrétně, o tom si budeme
povídat s Bc. Michaelou Dopitovou (zodpovědnou za marketing
děčínského zámku) na deváté
podnikatelské kavárně, která se
uskuteční ve středu 23. dubna
od 18.00 hodin v restauraci Klubu Střelnice. Akci pořádá MAS
Šluknovsko a internetový portál
Vylep.info.
Martin Zíka

8/2014

Slavilo se 140 let varnsdorfského
odborného školství
Dokončení ze str. 1
První příspěvek byl věnovaný obecně historii odborného školství a
přednesl ho Mgr. Karel Jarolímek. V jeho exkurzu do minulých staletí
zaujalo konstatování, že odborné školy vznikaly a zanikaly podle skutečné poptávky po absolventech, zatímco dnes je trend opačný: školy
existují takřka nezávisle na poptávce a snaží se o učební program,
který by jim zajistil dostatek žáků a obhájil jejich existenci.
I samotné pořadatele zaskočila obsáhlost prvního příspěvku.
Další přednášející se tak museli uskrovnit, což zamrzelo hlavně
u Mgr. Josefa Zbihleje, který se soustředil na konkrétní fáze rozvoje
varnsdorfského školství od 16. století do současnosti. RSDr. Miloslav
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M�STO VARNSDORF VÁS ZVE NA TRADI�NÍ SLAVNOST
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Nová posluchárna v bývalém bytě školníka na Střelecké je
výsledkem společné realizace projektu města a školy. Město zajistilo stavební investice, VOŠ a SŠ se postarala o vnitřní úpravy
a vybavení včetně největší interaktivní tabule, která je na trhu,
s nejmodernějším softwarovým vybavením.
Hoch ocitoval některé zajímavé zápisy o školách z varnsdorfských
poválečných kronik. Čerpal přitom z digitalizované podoby městských kronik (1945-95), pořízených právě pro tuto příležitost. Disk
s digitalizovanými kronikami převzal starosta coby dar městu
z rukou Mgr. et Mgr. Zdeňky Vajsové. Přednášková část končila
prezentací současné VOŠ a SŠ Varnsdorf, s níž vystoupil její ředitel
Ing. Bc. Petr Jakubec.
Kvůli časovému skluzu museli hosté oželet avizovanou módní přehlídku. Zato si mohli v přízemí prohlédnout novou posluchárnu.
Účastníci obdrželi publikaci pojmenovanou stejně jako konference. Zd. Vajsová do ní kromě historických fakt zařadila i vzpomínky
pamětníků, reprodukce dobových dokumentů (nejčastěji starých vysvědčení) a kapitolku o současné VOŠ a SŠ. ham, foto Ivo Šafus

Fotokronika
Ptáci Labských pískovců. Desáté výročí vyhlášení ptačí oblasti
Labské pískovce bylo příležitostí
k prezentaci pestrého světa okřídlenců 8. dubna v knihovně, a to
prostřednictvím ornitologa a ředitele Správy NP České Švýcarsko
Pavla Bendy.
Foto Ivo Šafus

Panely instalované 7. dubna u náměstí patřily ke kampani
občanského sdružení Stop genocidě, namířené proti umělým
potratům. Akce byla nahlášena již na březnový termín, tehdy
byla ale městem zakázána s poukazem na nevhodnou prezentaci
drastických zobrazení v blízkosti škol navštěvovaných dětmi do
15 let. Když byla ohlášena znovu, a to na prostranství naproti úřadu práce, radnice již neměla zákonnou možnost této prezentaci
zabránit, pouze se od ní veřejně distancovala.
Foto ham
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Budoucí cukráři z Bulharska se u nás nenudili
Ve dnech 25. 3.-12. 4. navštívila VOŠ a SŠ Varnsdorf, Středisko oborů služeb a
cestovního ruchu delegace 16 zahraničních studentů z bulharského města Targovishte. Pobyt
se uskutečnil v rámci projektu
„Nové možnosti pro profesní
rozvoj“. Jeho hlavní náplní
bylo získávání nových zkušeností v oboru cukrář. V rámci
doplňkového programu studenti
navštívili Dům Českého Švýcarska a MANA čokoládovnu
v Krásné Lípě, sklárnu AJETO
v Lindavě, E.H. muzeum - expozici masek v Zákupech,
Petřín, Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Muzeum
čokolády, Václavské náměstí,
Českou svíčkárnu Rodas, IQ
park v Liberci a Karáskovo
muzeum v Seifhennersdorfu.
Absolvovali exkurzi v Pivovaru
Kocour. Využili různých služeb

kosmetického, kadeřnického a
masážního salonu naší školy.
Volný čas studenti věnovali
mezinárodním spor tovním
utkáním ve volejbalu a fotbalu
proti žákům naší školy a Gymnázia Varnsdorf a návštěvám
plaveckého bazénu. Pobyt
zakončili výrobou bulharských

dezertů, které mohli ochutnat
žáci naší školy a hosté restaurace Vzdělávacího střediska
naší školy. Téměř celou dobu
nám přálo krásné jarní počasí.
Studentům se u nás líbilo a těší
se na další spolupráci.
Ing. Mirka Smrčková,
VOŠ a SŠ Varnsdorf

8/2014
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Ani prestižní ocenění nepomohlo pekárnu udržet
Jsme téměř na samém konci
našeho malého seriálu, ve
kterém jsme vám na stránkách
našeho časopisu představovali
úspěšné výrobce oceněných
regionálních produktů. Dnes
bychom vám rádi představili pekařku a cukrářku paní Evu Ptáčkovou s rodinou. Rozhovoru s ní
se ujal Jiří Sucharda. Uskutečnil
se během nedělního rybaření na
Velkém rybníku v Horním Podluží. Paní Ptáčková s dcerou totiž
propadly Petrovu cechu, a tak
byl rozhovor několikrát přerušen
úspěšnými rybářskými záběry,
kdy brali cejni, američtí sumečci
a malí kapříci.
Když se řekne „cop“, většina
lidí si vybaví spíše kadeřnictví
než pekárnu. Co je to tedy ten
vyhlášený Cop Českého Švýcar-

v rumburském Podhájí, kde jste
se ujala opuštěné nemocniční
kantýny. Tehdy po čtyřech
letech jste opustili Moravu
a natrvalo zakotvili v našem
výběžku. Co vás přimělo k tak
závažnému rozhodnutí?
Hlavním impulsem pro stěhování byl návrat za rodinou, která
zde zůstala. Nutně jsme zde
sháněli práci, a když jsem se
od domovníka dozvěděla, že je
volná kantýna v nemocnici, jako
vyučená prodavačka jsem neváhala a výzvu přijala. Po dohodě
na městě jsem si vyřídila živnostenský list a během 14 dní jsem
jako živnostník začala podnikat.
Bylo to rychlé a náročné, ale na
tuhle dobu vzpomínám velmi
ráda. Nakonec jsme v kantýně
působili více jak pět let a k tomu

Cukrářky „na odpočinku“ - s rybářskými pruty
ska? Na certifikátu se dočteme:
„Jedná se o ručně zhotovený cop
naplněný pěti náplněmi a sypaný
mandlemi. Každý pruh copu je
naplněn jinou náplní. Dodávané
suroviny na výrobu jsou výhradně
z Ústeckého kraje. Výrobek nese
název národního parku, který je
součástí Ústeckého kraje.“ Výrobcem je malá rodinná pekárna
v Jiřetíně pod Jedlovou, jejíž
součástí je také malé posezení
pro kolemjdoucí. To vše je dnes
již minulostí. Ale nepředbíhejme
a pojďme pěkně popořadě.
My jsme se spolu seznámili
někdy na přelomu let 1996/1997

si ještě ke konci přibrali i druhou
kantýnu na chirurgii.
Přes kantýnu jste se dostali k pekárně?
V podstatě ano. Dostala
jsem tehdy nabídku od ředitele
rumburské pekárny do prodejny
ve Varnsdorfu, a tak jsem zavřela obě kantýny a šla zkusit
něco nového. Pekárna měla
prodejnu s pečivem a cukrářskými výrobky naproti bývalé
Komerční bance. Tam jsme
strávili osm let, vlastně až do
chvíle, kdy jsem ze zdravotních
důvodů musela ze dne na den
skončit. Tehdy převzal prodejnu

syn a ještě ji nějaký čas provozoval na sebe. Ale v té době
otevřeli Hypernovu, další konkurenční prodejny a společně
s navýšením nájmu to byl důvod
k ukončení činnosti.
Vám to ale stejně nakonec nedalo. Jaký byl důvod
k úspěšnému návratu?
No co vám budu povídat chybělo mi to. Stále jsem po
něčem pokukovala, a když se
naskytla možnost převzít v Jiřetíně pod Jedlovou cukrárnu po
paní Křivánkové, dohodly jsme
se s dcerou, že to ještě zkusíme, ale už na její živnost. Obec
nám vyšla vstříc, a tak jsme se
do toho opět pustily naplno.
Od kdy jste přišli s vlastními
výrobky?
To bylo ještě ve Varnsdorfu, kdy jsme pekli na objednávku vánoční cukroví, pro
známé dorty, dělali jsme také
různé obložené mísy, chlebíčky apod. Tak jsem také začala
vyrábět copy, se kterými jsme
nakonec i vyhráli.
Co vás přimělo s vašimi
výrobky soutěžit?
No nás vlastně nic. S tím
přišla Eva Hamplová a zejména Káťa Kudlová, která nás přes
MAS Šluknovsko přihlásila a
také za nás všechno vyřídila.
Mně se do toho tehdy příliš nechtělo, ale dcera mě nakonec
umluvila, a tak jsme napekli
Cop Českého Švýcarska. A
najednou jsme se dozvěděli, že
jsme vyhráli. To jsme nečekali,
byl to krásný pocit a i takové
příjemné zadostiučinění.
To ale nakonec nebylo v roce 2012 všechno.
Nebylo, asi týden na to jsme
ještě vyhráli další první místo
v soutěži Přemysla Oráče s naším Tolštejnským švestkáčem.
To vítězství je velmi ceněné,
neboť jsme vyhráli v obrovské
konkurenci 119 výrobků od 35
producentů!
Oba výrobky mají vlastní

Hvězdicové cyklojízdy do Vilémova a do Žitavy
Tradiční přeshraniční Hvězdicová jízda na kolech se tento
rok koná v neděli 4. května 2014.
Cílem jízdy bude poprvé obec
Vilémov u restaurace „U Staré
cihelny“, kam by cyklisté měli
dojet do 13.00 hod. Účastníky
přivítá starosta obce Hynek Raichart, následovat bude kulturní
program. Aby měli účastníci
dostatek sil pro zpáteční jízdu,
bude postaráno i o občerstvení. Na vaši účast se těší obec
Vilémov a spolky „Die Gesellschaft TUR in Tschechien“ a

„Förderverein der Grenzregion
Obere Mandau/Spreequellen
e.V. in Deutschland“. Srdečně
zváni jsou i pěší a motorizovaní turisté. Plánovaný odjezd
z varnsdorfského náměstí je
v 9.00 hod. Účast na hvězdicové
jízdě je na vlastní nebezpečí.
Na další hvězdicovou cyklojízdu se můžete vydat o dva týdny později,
v sobotu 17.
května. Na
území zemského okre-

su Görlitz ji pořádá společnost
ENO (Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH) s cílem v Žitavě.
Přes naše město povede trasa
Rumburk - Seifhennersdorf Varnsdorf - Großschönau - Hainewalde - Mittelherwigsdorf Hörnitz - Žitava v délce 33 km.
Pro zájemce bude i letos v nabídce zpětná autobusová doprava. Informace budou i v češtině přístupné na webu http:
//sternradfahrt.de.
ham

recepturu? A pokud ano,
kde jste k ní přišla?
Recept na copy je od prababičky mého manžela a dědí
se z generace na generaci. Po
nás ho zdědily naše děti. Pro
oba výrobky je vlastně stejný
základ.
Jak to vypadalo po soutěži?
Vyhráli jste něco nebo se dveře cukrárny netrhly?

Cop Českého Švýcarska
Přestože vám obě ceny
předává hejtman Ústeckého
kraje, obě jsou pouze prestižní
a pomůžou vám s reklamou a
propagací. Vítězové soutěže
mohou po dobu čtyř let využívat znaku ,,Regionální výrobek
Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče“. Naši zákazníci však
bohužel nechodí pro sladkosti
denně, ale spíše občas a hlavně
v turistické sezoně. A tak i přesto, že nám obec Jiřetín vyšla ve
všem, včetně nájmu, všemožně
vstříc, museli jsme po necelých
třech letech s „Pekárnou u štoly“ skončit a živnost pověsit na
pověstný hřebík. Tím bohužel
skončily i naše proslavené výrobky. Teď už je děláme pouze
pro sebe či pro známé.
To pro čtenáře a také mlsouny není příliš optimistická
zpráva. Máme tomu rozumět
tak, že je s pekárnou definitivní konec?
Asi v podstatě ano. Mrzí mě

to, vždyť to byl můj skoro celý
život, ale už to dál nejde. Já si
teď, co mi zdraví dovolí, začínám užívat důchodu, dcera je
zaměstnaná v Horním Podluží
a syn už nějakou dobu práci
marně shání.
S ukončením podnikání
nejste určitě sami. V čem vidíte hlavní příčinu podobných
konců? Vždyť v sousedním
Německu by za podobné „šikuly“ platili zlatem?
Z vlastní zkušenosti mohu
říci, že jsou to především vysoké nájmy, které živnostníky ničí.
Většina majitelů nemovitostí se
snaží na nájmech vydělat maximum bez ohledu na to, jestli
to samotný nájemce přežije.
Metoda „není ten, bude jiný“ určitě nevede k rozvoji podnikání
a stojí za krachem i mnohem
úspěšnějších podniků. Tady není
tak silný trh a bohatí zákazníci,
aby to živnostníci, kteří nejsou
ve svém, přežili.
Hodně čtenářů si vás také
pamatuje z městských akcí,
ale i z pivovaru, a to nejen se
sladkými výrobky, ale také s
vyhlášenými bramboráky,
smaženkami, záviny nebo
zelňáky. Abychom tedy
nekončili úplně pesimisticky, mohou se s vámi ještě
čtenáři někde setkat?
Máme dohodu s MAS Šluknovsko, že se do některých
jejich akcích zapojíme. Tam
se také čtenáři mohou těšit
na naše tradiční výrobky. Rádi
bychom poděkovali všem
našim zákazníkům a lidem,
kteří nám po celou dobu drželi
palce.
Text a foto JS

Střípky z regionu
• V Mikulášovicích v březnu dokončili rekonstrukci půdních prostor
knihovny a informačního centra. Vznikl tam víceúčelový výstavní
prostor. Renovace se dočkaly i prostory samotného infocentra.
• Krásná Lípa připravuje pilotní projekt na třídění bioodpadu. V době
vegetační sezony město zájemcům nabídne speciální popelnice jako
doplněk k těm stávajícím. Sloužit budou k odkládání veškerého bioodpadu vyjma živočišných zbytků. Počítá se i s objemnějšími nádobami
na bioodpad na některá separační místa vedle klasických barevných
kontejnerů. Vše bude upřesněno až na základě zájmu občanů.
• V Dolní Poustevně se usadili bobři. Vzácný hlodavec, jak už to
má při zabydlování ve zvyku, pokácel stromy u Hraničního rybníka
(nejspíš bez povolení a bez náhradní výsadby). Šest zadávených ovcí
poblíž téhož města vyvolalo spekulace o útoku vlků. Ti se zcela jistě
pohybují nedaleko v Německu. Podle ředitele NP České Švýcarsko
je ale pravděpodobnější, že škodu má na svědomí toulavý pes.
• Vzhledem k výjimečnému počasí byly již koncem března zahájeny víkendové vyjížďky na lodičkách v Edmundově soutěsce
ve Hřensku. Celotýdenní provoz v této i v Divoké soutěsce začíná
o Velikonocích.
• Na křižovatce turistických cest Na Tokání se výletníci mohou zdarma zásobit pitnou vodou díky nově vybudovanému
pítku, které zde zřídila správa národního parku. Kvalita vody je
pravidelně kontrolována.
Z regionálních médií vybral ham
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2. E-AUKCE ELEKTŘINY A PLYNU
PRO OBČANY VARNSDORFU

Řádková inzerce

Nemovitosti

Chcete také ušetřit?
Přihlaste se do e-Aukce!

Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.

Společnost eCentre a.s. pořádá pro občany Varnsdorfu s podporou vedení města akci s možností se zapojit do 2. elektronické
aukce energií a tím výrazně uspořit na platbách za elektrickou
energii a zemní plyn.

Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti

Harmonogram projektu:

• Zahájení sběru podkladů na kontaktním místě: 7. 4. 2014 od
14.30 hod.
• Ukončení sběru podkladů: 28. 4. 2014
• Orientační termín e-Aukce: konec května 2014
• Předávání smluv s vítězným dodavatelem: červenec 2014

Kontaktní místo:

• Městský úřad Varnsdorf - zasedací místnost
• Otevřeno ještě v úterý 22. 4. 2014 v čase 14.00-15.30 hod.
a v pondělí 28. 4. 2014 v čase 14.30-17.00 hod.
Poskytovatel služby eCentre a.s. (organizátor e-Aukce) www.ecentre.cz. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte garanta projektu:
Lubomír Huček • GMS: +420 720 733 682, e-mail: lubomir.hucek@startin.cz

Pronajmu byt 1+1 ve
Varnsdorfu. Připraven k bydlení. Tel. 602 803 720.

.

Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.
Chcete se uzdravit? Poradenství pro fyzické i duševní
zdraví. Pomoc při hledání příčin nejen psychosomatických
obtíží (bolesti, stres, alergie,
dys. poruchy, ...). Bc. St. Nádvorníková, tel. 606 529 791,
www.zijtesvujzivot.info.

Různé
Prodej velikonočních perníků. Telefon 723 554 573.
BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava od
3.490 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti sleva. AD J. Hlávka, 407 21 Česká Kamenice,
Sládkova 773, tel. 602 231 498,
hlavka.bus@ seznam.cz,
www.bulharsko.org.

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí

Dne 25. 4. od 18.00 hod.
se koná přednáška od chiropraktika Ing. Vinci László na
téma „práce s energií, energ.
ochrana a strava tvým lékem“.
Městská knihovna Varnsdorf,
vstupné 130 Kč. 26.-27. 4.
možnost indiv. terapie, info na
telefonu 605 244 671.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte
412 372 241/
linka 143
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Vzpomínka
V životě se loučíme mnohokrát, s taťkou
jen jednou. Dne 14. dubna jsme vzpomněli
výročí úmrtí Karla Přerovského.
Synové Michal, Jan, dcera Eliška, manželka Ivana a ostatní příbuzní.

Dne 20. dubna tomu bude 14 let, co nás
opustil pan Michal Valko.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a
synové s rodinami.

Dne 27. dubna to bude 10 let, co nás navždy opustil náš syn Pavel Šulc.
Již dost bylo bolesti, můžeš teď tiše spát.
My, kdož tady jsme zůstali, jen s láskou budeme vzpomínat.
Máma, táta a sourozenci s rodinami.

Dne 20. dubna uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustil milovaný
otec a dědeček Karel Hocke.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Blahopřání
Dne 19. dubna oslaví manželé Božena a Bedřich Hovorkovi 60 let společné cesty životem. Štěstí a zdraví do dalších
společných let jim přejí dcery s rodinami.

Narození
Michaela Čumplová
Ladislav Šerák
(Anna Šeráková)
Lucie Marková
Jiří Marek
(Ella Marková)
Petra Vohanková
Aleš Vohanka
(Michaela Vohanková)
Lenka Jiráková
Radek Žampach
(Adéla Žampachová)
Lucie Hlousová
Lukáš Flach
(Lara Flach)

Úmrtí
Březen
Leopold Hrbáček 95 let
Jaroslav Horký
84 let
Melitta Stehlíková 87 let
Hildegarda Pacourková
86 let

Z ubní

pohotovost
19.-21. 4. 2014
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539
26.-27. 4. 2014
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216
1. 5. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

SENÁTORSKÉ
DNY
Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí

28. 4. 2014
15.00-17.00 hod.
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Z pohádky do pohádky - literární soutěž pro děti
Vodníci, víly, čarodějnice, čerti, zázračná zjevení, ukryté
poklady, stateční rytíři, krásné
dívky, lásky šťastné i nešťastné,
bitvy a jiné významné události,
slavní rodáci… snad každé místo má svůj příběh z dob dávno
minulých. Některé z nich se
vyprávějí dodnes, jiné upadly
v zapomenutí a další možná
teprve čekají na toho, kdo je
najde a obleče do slov.
Na území MAS Šluknovsko
je měst a vesnic celkem čtyřicet
jedna. Leží v půvabné krajině, mají
krásná jména a bohatou historii:
Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Doubice,
Horní Podluží, Hřensko, Huntířov,
Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov,
Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava,
Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový
Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice,

Slunečná, Srbská Kamenice,
Staré Křečany, Svor, Šluknov,
Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé,
Vilémov.
Znáte pověst, báji anebo
pohádku, která se odehrává
v některém z nich? Nebo si
ji dokážete vymyslet? Jestli
ano, napište ji a pošlete do
15. června 2014 na adresu MAS
Šluknovsko, Boženy Němcové
476, 407 47 Varnsdorf nebo
e-mailem na massluknovsko
@atlas.cz. Na obálku nebo
do předmětu zprávy napište
„Z pohádky do pohádky“.
Soutěže se mohou zúčastnit
všechny děti, kterým není víc než
15 let a bydlí nebo chodí do školy na území MAS Šluknovsko. Je
možné posílat i kolektivní práce.
Pověst nebo pohádka se může
odehrávat na kterémkoli z vyjmenovaných míst, podmínkou je jen
to, aby obsahovala jeho název.
Dvacet nejkrásnějších pohádek nebo pověstí vyjde

v knížce, kterou MAS Šluknovsko vydá začátkem roku 2015.
Ilustrovat ji budou děti, které se
zúčastní workshopů. Výtvarné
workshopy budou probíhat od
září 2014. Na nich se děti (i spolu
s rodiči či staršími sourozenci a
kamarády) naučí techniky akvarelu, kresbu tuší, kolorovanou
kresbu a kresbu pastelem.
Kniha bude rozdána všem dětem - autorům pohádek i ilustrací, školám, obcím a do obecních knihoven, bude i ve volném
prodeji.
Postavy z pohádek nebo pověstí, které se budou odehrávat
v našem regionu, se ve vybraných obcích, jako např. Lipová
u Šluknova, Ludvíkovice atd.,
navíc dočkají vlastní dřevěné sochy, která ozdobí veřejná prostranství těchto vesnic.
Irena Mencová, manažer
projektu MAS Šluknovsko
Varnsdorf

Varnsdorfští zpěváčci se prosadili i v celostátním finále!
Koncem března v Karlových
Varech proběhlo závěrečné
celostátní kolo 19. ročníku soutěže dětí do 15 let v sólovém
zpěvu. Pořadatelská ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary se mohla pochlubit
rekordním počtem soutěžících.
O to více potěší, že v nejmladší
věkové kategorii se na čele
výsledkové listiny objevila hned
dvě varnsdorfská jména: Vu
Anh Hoang - Andrejka (ze ZŠ
náměstí) si porotu získala svou
interpretací písniček Kdybys
měla má panenko a Vím jedno
návrší. Bylo z toho přesvědčivé
vítězství. Tomáš Friese ze ZŠ
Seifertova zazpíval Když jsem

šel vod Domažlic a Chlupatý
kaktus - a bylo z toho druhé
místo, o které se podělil s Karolínou Janatkovou z Turnova.
Fotografie jsou z krajského
kola soutěže v Děčíně, kam se
oba probojovali z městského
kola v DDM Varnsdorf. Oběma
mladým zpěvákům blahopře-

Tomáš Friese

jeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci města.
ham, foto archiv DDM

Andrejka Vu

Odlehčovací služby v Kostce dostaly od inspekce kvality jedničku
Dlouhodobá péče o partnera,
dítě, rodiče či prarodiče se sníženou soběstačností v domácím
prostředí, v rodinách je spojena
s láskou, důstojností, odpovědností, ale často také s obavami,
stresem a řadou emocí. Vnímáme, jak je péče o blízkou osobu
fyzicky i psychicky náročná, že
často nezbývá čas na vlastní
koníčky, zájmy, práci, setkání
s přáteli nebo jen chvíli pro sebe.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

24. 4. 2014

Domácí péči podporujeme a již
šestým rokem nabízíme ve Šluknovském výběžku odlehčovací
službu. Jedná se o sociální službu, kdy v dohodnutých časech
pravidelně či nepravidelně
zastoupíme rodinu v péči.
V březnu 2014 byla odlehčovací služba v Kostce prověřena
třídenní inspekcí ze strany Úřadu práce ČR. Jejím předmětem
bylo ověření kvality služby
v patnácti oblastech a dodržování související legislativy. Inspektoři ověřovali nejen dokumentaci
a nastavení vnitřních pravidel,
ale také provedli kontrolní rozhovory se všemi pracovníky a
vybranými klienty.
Inspekce potvrdila vysokou

kvalitu poskytované služby.
Odlehčovací služby získaly
56 z 57 bodů. Inspekcí byla velmi kladně vyzdvižena kvalita
přímé péče o klienty, zohlednění individuálních potřeb a vůle
klientů a pečujících osob.
Odlehčovací služba je financována Ministerstvem práce a
sociálních věcí.
Kostka Krásná Lípa je příspěvkovou organizací města
Krásná Lípa. Poskytuje také
sociální služby prevence a provozuje komunitní centrum, kde
probíhají i další vzdělávací a
zájmové aktivity pro veřejnost.
Vlaďka Vítková,
Kostka Krásná Lípa,
red. kráceno
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Modeláři jsou v jednom kole
Lužické kulečníkové
ligy dohrály
Nejvyšší 1. Lužická hospodská liga má před sebou ještě závěrečné, 14. jarní kolo, zatímco 2. a 3. liga už znají své vítěze
i postupující. Do první ligy jdou Rafani Rybniště a loňský nováček
této soutěže RC Peklo Varnsdorf, což je veliký úspěch. Za něj celou soutěž odehráli S. Zelenka, M. Novotný, V. Jupa a J. Mrkvička.
Velkou zásluhu na postupu má prvně jmenovaný, který také patřil
k nejlepším hráčům soutěže a je oporou týmu od jeho vzniku.
Další varnsdorfský celek ve 2. lize, Árny tým, skončil sedmý, ale
jako jediný dokázal porazit vítězné Rafany v sestavě J. Šimonek,
M. Matej a M. Lacina. Stalo se tak v posledním kole soutěže.
2. Lužická liga - konečná tabulka 2013-2014
1. Rafani Rybniště
20 18 1 1 92:28 37
2. RC Peklo Varnsdorf
20 14 2 4 85:35 30
3. Nový Jitrovník Království 20 12 0 8 63:57 24
4. 1. KK Šluknov
20 11 1 8 67:53 23
5. Ťukálkové Království
20 11 0 9 60:60 22
6. Kocouři Česká Lípa
20 11 0 9 56:64 22
7. Árny tým Varnsdorf
20 9 1 10 56:64 19
8. U Pepíčka-Myšáci Skalice 20 7 0 13 53:67 14
9. S. K. Žibřidice
20 6 0 14 42:78 12
10. Sport bar B Nový Bor
20 4 1 15 45:75 9
11. U Pavla A Kunratice
20 4 0 16 41:79 8
Ze třetí ligy postupují týmy U Jelena B Velký Šenov a U Koláče
Jablonné. Varnsdorfský BSC Mělník skončil čtvrtý, i když ze začátku tohoto ročníku se dlouho držel na nejvyšší pozici.
3. Lužická liga - konečná tabulka 2013-2014
1. U Jelena B Velký Šenov
20 17 1 2 87:33 35
2. U Koláče Jablonné v P.
20 15 1 4 79:41 31
3. Tragédi Č. Kamenice
20 14 0 6 71:49 28
4. BSC Mělník Varnsdorf
20 12 0 8 75:45 24
5. Zdislava C
20 12 0 8 72:48 24
6. Hřebci Kam. Šenov
20 10 0 10 59:61 20
7. Děd. Jitrovník Království
20 9 0 11 50:70 18
8. Kozlíci Česká Lípa
20 7 0 13 52:68 14
9. U Miloše B Česká Lípa
20 5 0 15 45:75 10
10. Český Lev C Mimoň
20 4 0 16 37:83 8
11. U Pavla B Kunratice
20 4 0 16 33:87 8
Ředitel LHL Petr Vojáček, jinak také hráč 1. LHL v týmu U Jelena
A Velký Šenov, k soutěžím uvedl: „Letos je výjimečné to, že z první
ligy nesestoupí nikdo. Tam postoupí dva z druhé, nesestoupí žádný
tým a postoupí dva ze třetí. Nyní budou následovat vyhodnocení
jednotlivých lig v prostředí jejich vítězů s předáním cen pro tři nejlepší týmy a tři nejlepší hráče. Už máme avizované, že některé týmy
skončí, a tak podoba soutěží v dalším ročníku může vypadat opět jinak, co se týče postupů a sestupů.“ O dohrávané nejvyšší 1. Lužické lize uvedeme informace v příštím čísle Hlasu severu.
ZdS

Vznikla další
sportovní akademie
Od dubna započala své působení Cyklistická akademie
Šluknovska (CAŠ) jako jedna z mnoha aktivit Schrödingerova
institutu. Ta fungovala již loni, ale jen jako tým mladých závodníků
Schrödinger Cycling Team. Nyní si CAŠ klade za cíl vykonávat
cykloaktivity zejména pro mládež a širokou veřejnost tak, aby
se podařilo k tomuto atraktivnímu sportovnímu odvětví přilákat
ještě více nadšenců ze Šluknovského výběžku. Více informací o cykloaktivitách v regionu na www.si-cas.cz.
J. N.

Uběhla první čtvrtina roku
2014 a modeláři varnsdorfského klubu mimo členské schůze
zorganizovali tři soutěže. Tou
první byla halová soutěž radiem řízených modelů, které
se zúčastnilo 28 soutěžících
v pěti kategoriích, jejichž vítězové byli Marek Plichta, Martin
Formánek, Jakub Nečásek a
Jiří Šotola. Dva naši závodníci
se umístili v kategorii RCEA
(halové akrobatické elektromodely). Tam skončil Roman
Pianka na 4. a Milan Pianka
na 6. místě. Dále v kategorii
AirRace (závod kolem pylonů)
byl na 5. místě Roman Pianka
následován Milanem Piankou.
Závody vidělo ve sportovní hale
cca 100 diváků.
Další akcí bylo poslední
kolo nejsevernější ligy házedel
létané na pláních u Paťhů v Mikulášovicích. Závodu se zúčastnilo 29 soutěžících z Vilémova, Varnsdorfu, Mikulášovic
a České Kamenice. V tomto
seriálu šesti soutěží rozhoduje
o pořadí součet dosažených
časů ze čtyř nejlepších umístění. Z důvodů nepříznivého
počasí musela být poslední
kola odlétána až na samém
konci čtvrtletí.

Přední umístění
varnsdorfských
běžců
Jarního krosu v Sosnové se
v závěru měsíce března zúčastnilo mezi 150 soutěžícími
také několik běžeckých vytrvalců (-kyň) z našeho města.
V kategorii žen na trati 5 400
m si spíše fyzickou kondici než
souboj o co nejlepší umístění
ověřovaly Lucie Dospělová, Jitka
Rozborová a Iwona Bitmanová.
Mezi dorostenci si na trati
3 600 m pro 3. místo doběhl Pavel Herman a v mužích - mílařích
open zvítězil na stejné distanci
Pavel Vodička. Rumburský
Tomáš Kozler pak skončil třetí.
Na trati dlouhé 9 000 m si dále
připsal v kategorii muži A druhé
místo Petr Pinďák, Pavel Vodička skončil osmý, Marek Moldán
devátý, Martin Stezka (Chřibská) desátý a Tomáš Kozler
jedenáctý. Kategorie muži B
pak ještě zaznamenala bramborovou, tedy čtvrtou pozici Karla
Valenty.
ZdS

Výsledky - mladší žáci:
1. Jan Weisgerber (Vilemov)
výkonem 710 s, 2. Martin Bobr
(Rumburk) dosáhl 692, 3. Štěpán Gombašán (Rumburk) 435.
Starší žáci: 1. Martin Hájek
1 249 s, 2. Petr Blaschka
(oba Vilémov) 990, 3. Vojtěch
Hofman (Varnsdorf ) 750.
Junioři: 1. Jaromír Cimpl
(Varnsdorf) 492 s, 2. David
Jára (Varnsdorf) 323. Senioři:
1. Stanislav Rudinský 1 974 s,
2. Jan Štohanzl (oba Varnsdorf)
1 863, 3. Lubomír Paťha (Miku-

lášovice) 1 606. Informace o dalších soutěžích (Pepova Jarní
2014, Krajský přebor mládeže
Ústeckého kraje atd.) uvedeme
z důvodu rozsahu modelářského
příspěvku v příštím čísle Hlasu
severu. Ing. Josef Bartík / ZdS

Gymnasté znovu
v republikovém finále
Nečekaný úspěch získali gymnasté ze ZŠ náměstí pod vedením
Mgr. Z. Barboríka. V krajském finále v Ústí nad Labem, konaném
31. března, vyhráli a postoupili do republikového finále, které se
uskutečnilo 12. 4. v Prostějově.
K samotné soutěži nechme vyjádřit toho nejpovolanějšího, trenéra
Z. Barboríka: „Už při rozcvičování mi bylo jasné, že soupeři nebudou
nic moc. Náročnost sestav a cviků byla nízká a sebevědomí jim
opadlo, když se začali rozcvičovat naši kluci. První disciplínou byla
akrobacie. Naši kluci podali výborný výkon a ujali se vedení o 1,1
bodu. Na přeskoku jsme zvolili na rozdíl od ostatních gymnastický
stůl, ale hodnocení bylo podezřelé. I když jsme vedení udrželi,
na zaujatost nejvíce doplatil Petr Schilling, který nakonec skončil
na třetím místě. Následovala hrazda - královna gymnastiky. Tam
kromě Honzy Zimy podali všichni přesvědčivý výkon a po právu
jsme celkově zvítězili. Potěšil mě Tomáš Endál, který nastupoval
jako náhradník, ale svou pílí a vůlí se propracoval k celkovému
vítězství v kraji. Na druhém místě skončil Radek Kolda a na třetím
Petr Schilling, kterého rozhodčí ořízli na přeskoku, a právě on by
si zasloužil celkové vítězství. Nejvíce zklamal Honza Zima, který
po vítězství v okrese přestal trénovat a také na to doplatil - vyřadil
se z reprezentace školy na republikovém finále.“ Tam pojede sestava: Petr Schilling, Tomáš Endál, Radek Kolda a Jakub Vašut.
Nezbývá než popřát úspěšné kozelce a mety i nějakou tu medaili.
S výkony a umístěním gymnastů ve finále seznámíme čtenáře
v příštím čísle HS.
V. Zemler, ZŠ náměstí Varnsdorf

Okresní finále Poháru rozhlasu opět u nás
Městský stadion ve varnsdorfské Kotlině bude opět dějištěm okresního finále Poháru rozhlasu vyhlášeného Asociací
školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR). Termín akce je čtvrtek 15. května a pořadateli jsou ZŠ náměstí
Varnsdorf, DDM Děčín, OR AŠSK Děčín a AO Varnsdorf. Více
informací uvedeme v příštím čísle HS.
red.

Týmy z čela tabulky áčku unikají

Krom nadějí má basket po sezoně
Vítězem Severočeské ligy se stala Sluneta Ústí po
výhrách 82:75 doma a 70:80 u BK Horejsek Děčín.
Juniorky U19 skončily v KP středních Čech nakonec druhé.
Organizační pracovník oddílu Ing. Zdeněk Strolený závěr soutěže
shrnul takto: „Nakonec se vše zdramatizovalo. Česká Lípa prohrála
v Ústí, má tedy stejně výher jako my, ovšem vzájemné zápasy i skóre
hovoří pro soupeřky. My jsme byli vždy bojovnější, basketbalové
dovednosti jsou ovšem na straně České Lípy. Kdybychom v Mostě
neprohráli (odešla tam poražena i Lípa), tak jsme celkově zvítězili.“
Konečné pořadí juniorek a kadetek KP středních Čech
1. BK Česká Lípa U17
20 17 3 1434: 862 37
2. TJ Sn Varnsdorf U19 20 17 3 1387:1005 37
3. BK Baník Most U17
20 15 5 1325: 938 35
4. BK Sn Ustí n. L. U19
20 15 5 1347:1010 35
5. BA Sparta Praha B U17 20 12 8 1146: 947 32
6. TJ Sokol Kladno U19
20 9 11 1196:1148 29
7. TJ Loko Liberec U19
20 9 11 1245:1272 29
8. PORG Basket U17
20 7 13 1008:1145 27
9. Basketbal Pečky U17 20 6 14 1061:1239 26
10. BC Kolín U17
20 3 17 941:1359 23
11. BK ASK Lovosice U17 20 0 20 551:1716 20
Kadeti U17 skončili nakonec mezi desítkou týmů KP středních Čech sedmí (24 bodů) a na třetí místo jim chybělo pouhých
šest. Soutěž vyhrál Slavoj Č. Brod (35 bodů) před Basketbalem Nymburk (34).
TJ Slovan-basket

Basketbalové naděje
do národního finále
Oblastní kvalifikace nejmladších basketbalových nadějí minimix
(smíšená družstva chlapců a dívek) U11 dopadla pro domácí výborně.
Po výsledkově úspěšném dvojzápase s Mostem se zúčastní národního finále své kategorie, které se koná 25.-27. dubna 2014 v hale BK
Příbor - podrobnosti na www.basketvarnsdorf.cz. Výsledky: TJ Slovan
Varnsdorf - BK Baník Most 83:61 (16:14, 25:14, 19:27, 23:6); BK Baník TJ Slovan 49:75 (21:10, 2:32, 20:7, 6:26). Blahopřejeme a přejeme
štěstí ve finále! Pozn.: Jedná se o to samé družstvo, které v únoru
zvítězilo s návrhem BASTY v celorepublikové anketě o název maskota
této kategorie, vyhlášené Českou asociací minibasketbalu.
red.

Nejmenší volejbalisté
na soutěžní premiéře
Přípravka TJ Slovan se závěrem března zúčastnila krajského
turnaje v barevném minivolejbalu v Novém Boru, kam zavítalo 40
dvojic se svými doprovody z celého Libereckého kraje. Naše děti
se zařadily do dvou kategorií - do žlutého minivolejbalu (hraje se
přehazovaná ve dvou hráčích) a do oranžového (to je již odbíjená
se dvěma hráči). Na všech volejbalových nadějích Slovanu byla
patrná velká nervozita z takovéto akce, což je pochopitelné - vždyť
to byla jejich soutěžní premiéra. I tak se podařilo dosáhnout několika zajímavých dílčích výsledků vzhledem k možnostem trénování
(2x týdně, zatímco např. liberecké naděje z Dukly Liberec trénují
5x týdně). A jak náš volejbalový potěr dopadl?
Oranžový minivolejbal: 20. místo L. Preis - K. Šnobl (nedohráli
pro nemoc), 19. místo M. Corneová, K. Preisová, 18. místo E. Švecová,
K. Corneová, 17. místo K. Gabrielová, J. Saidl. Žlutý minivolejbal:
17. místo T. Tomašová, K. Němečková, 15. místo E. Philippová, A.
Hubáčová, 7. místo L. Krkoun a J. Krul.
P. D.

Druholigový varnsdorfský
FK pokračoval v sérii těžkých
zkoušek s týmy z popředí tabulky. Doma jej čekalo derby
s Ústím nad Labem, sousedem
v tabulce. Oboustranná znalost
obou soupeřů oku diváka lahodící fotbal nepřinesla, a tak se
týmy rozešly s bezbrankovou
plichtou 0:0. Zápas ve Frýdku-Místku (v tabulce před utkáním
12.) měl být papírově snadnější
záležitostí. Domácí ani v šestém
jarním duelu nevstřelili branku,
ale přesto podali svůj nejlepší
domácí výkon. Jejich výhru
zhatil dvěma skvělými zásahy
gólman Radek Porcal, a protože ani varnsdorfský FK na jaře
neoplývá produktivitou (krom
zápasu se Sokolovem), rozešli
se soupeři bez branek 0:0. Pro
hosty to je tak první jarní bod
z venku, což jistě přiláká hodně
diváků na utkání s Vltavínem.
Juniorka po nadílce v Brně
hostila Ostravu a po zodpovědném a bojovném výkonu
ji na trávě v Kotlině porazila
1:0 gólem Jana Prieložného

Obranu FK v utkání s Ústím často prověřoval bývalý reprezentant
ČR U21, U20 Emil Rilke (nyní 30 let).
z 84. minuty utkání. Další duel
v Jihlavě byl gólovou přestřelkou
s výsledkem 4:3 (1:1) pro domácí.
Dvakrát se trefil Radim Jurča (s
11 góly patří k nejlepším střelcům
soutěže), jednou Slavomír Vála.
Juniorka se čtyřmi jarními výhrami ze sedmi zápasů už bodově
srovnala s dalšími celky konce
tabulky a stala se tak zatím jarní
štikou soutěže.

Dorost U19 pokračoval v České lize zápasem u suverénního
lídra soutěže Slavie Praha. Jeho
hráči šance proměňovali, navíc
je podržel jejich gólman, a tak
byl stav po třiceti minutách hry
4:0. Konečný výsledek pak zněl
5:2 (4:1). Za FK skórovali Berounský a Čurgali. Utkání v Kolíně
přineslo porážku 3:1 (1:1), gól dal
Berounský.
Text a foto ZdS

Velikonoční laťka - rekordy letos odolaly
První dubnovou sobotu proběhly ve varnsdorfské sportovní
hale veřejné závody ve skoku
vysokém zvané Velikonoce
nad laťkou. Letos již 18. ročník
pořádal stejné jako všechny
předchozí AO TJ Slovan Varnsdorf a závodilo 49 skokanek a
skokanů (loni 37). Pokud není ve
výsledcích, které zaznamenala
J. Skalická, uvedeno jinak, jedná
se o soutěžící pořádajícího oddílu nebo varnsdorfských škol.
Elévky nar. 2003-2005:
1. Mil. Pásková 1,10 m, 2. A.
Dubovecká a H. Perutková,
AC Česká Lípa, obě 1,00,
4. M. Bidrmanová bez úspěšného pokusu. Mladší žákyně
2001-2002: 1. M. Perutková, AC
Česká Lípa 1,35 m, 2. Š. Ježková 1,25, 3. T. Tran, Gymnázium Rumburk 1,25, 4. T. Adámková 1,25, 5. S. Krákorová,
Gymn. Rumburk 1,20, 6. V. Furstová 1,20, 7. N. Susová 1,15,
8. E. Žáková 1,10, 9. M. Nováková 1,10, 10. A. Lukešová
1,10, 11. E. Tomašová 1,05, 12.
L. Chalupová 1,05, 13. A. Nováková 1,00. Starší žákyně
1999-2000: 1. D. Fabryová

1,30 m, 2. D. Rokosová a J. Masařová, obě Gymn. Rumburk
1,30, 4. S. Godlová 1,25, 5. M. Barkovská, Gymn. Rumburk 1,20,
6. H. Těšitelová 1,20. Dorostenky 1997-1998: 1. D. Bendová,
AC Česká Lípa 1,50, 2. M. Sejkorová, Cvikov 1,45, 3. P. Malá,
AC Česká Lípa 1,35, 4. D. Englová 1,30, 5. D. Čechová 1,25.
Ženy nar. 1994 a dříve: 1. Ivana Pásková, Dolní Podluží 1,10,
2. Marie Pásková 1,10.
Elévové 2003-2005: 1. M. Tíma, Cvikov 1,15 m, 2. Š. Vencl
1,10. Mladší žáci 2001-2002:
1. P. Dušek 1,05. Starší žáci
nar. 1999-2000: 1. J. Šišulák

1,55, 2. M. Vaňák 1,50, 3. M. Podroužek 1,35, 4. J. Neubauer 1,35,
5. V. Vlk 1,30, 6. L. Nedomlel
1,15. Dorostenci 1997-1998:
1. P. Hájek 1,70, 2. T. Dostál, Cvikov
1,65, 3. Š. Ježek, SPŠ Děčín 1,60,
4. D. Čiháček 1,60. Junioři 19951996: 1. V. Pricl 1,65, 2. P. Stupka,
AC Česká Lípa 1,60, 3. F. Holubář
1,60, 4. D. Čech 1,60. Muži nar.
1994 a dříve: 1. J. Janda, USK
Ústí n. L. 1,90, 2. J. Hochmut, AC
Česká Lípa 1,65. Soutěž byla
podpořena z Grantového programu města Varnsdorf 2014 a
sponzorsky zajištěna věcnými
cenami osvícených a ochotných
místních podnikatelů. Skalický

Závod „Kdo uteče….vyhraje“ podesáté
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf a Městské divadlo Varnsdorf
pořádají 10. ročník běhu, pádění i úprku s názvem „Kdo uteče …
vyhraje“ aneb od samého začátku do vítězného konce. Akce se koná
v neděli 27. dubna u divadla. Závody jsou určeny pro všechny
věkové kategorie od drobotiny přes žákovské, dorostenecké, juniorské, dospělé až po veteránské. Délky tratí jsou
připraveny od 120 m do 4 200 m. Prezentace proběhnou
v místě konání závodů nejpozději 20 minut před startem příslušné
kategorie. Od 10.00 hod. startují ti nejmenší, žáctvo a dorost, od
11.00 hod. kategorie juniorské a dospělé. Startovné představuje
částku 30 Kč pro kategorie od dorostu po dospělé. Kontakt na pořadatele 412 374 222 nebo e-mail lkas.sky@volny.cz. Skalická
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