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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Rekonstrukce dvou školek a Křižíkovy ulice
V letošním roce se nové fasády se zateplením a výměny
oken dočkají dvě největší
mateřské školy ve městě, MŠ
Pražská a MŠ Křižíkova. Obě
investiční akce byly podpořeny
v rámci OPŽP (Operační program
životního prostředí) v oblasti Rea-

lizace úspor energie. Obdržená
finanční podpora však nezahrnuje celé investiční náklady, spočívá
pouze v pokrytí uznatelných nákladů týkajících se přímo snížení
energetické náročnosti. Přesto
v součtu město získalo spolupodíl
ve výši cca 6 milionů korun.

MŠ Křižíkova i s částí chodníku, který už má definitivně „dosloužíno“.

Současný stav MŠ Pražská

Hrádek slaví 110 let
Stavba vyhlídkové restaurace Hrádek shlíží do
údolí Mandavy už rovných 110 let. S iniciativou na
její vybudování přišla počátkem minulého století
varnsdorfská sekce Horského
spolku pro nejsevernější Čechy.
K výročí, které připadá na
15. květen, jsou nachystány kulturní, přednáškové a sportovní
akce, které se budou odehrávat
v týdnu od 11. do 17. května.
Plakát s jejich programem
najdete na straně 5.
Leničce už
bude
jeden rok
O činnosti sdružení
čtěte na str. 8

Realizaci je potřebné u MŠ
provádět v zásadě přes letní
prázdniny. Z toho důvodu se proces výběrového řízení rozběhl
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek na
dodavatele staveb již v dubnu.
Výzvy na účast ve výběrovém
řízení naleznou zájemci na internetových stránkách města i portálu „Vhodné uveřejnění“. Odbor
správy majetku a investic věří, že
se po zkušenostech s některými podobnými stavbami podaří
vybrat slušnou a schopnou realizační firmu, která zvládne stavební práce v termínu, bez vad a
nedodělků v odpovídající kvalitě.
V souvislosti s rekonstrukcí
vnějšího pláště MŠ Křižíkova
je potřeba upozornit na další
stavební činnost, která bude
probíhat v těsné blízkosti. Rekonstrukcí totiž bude letos procházet
i ulice Křižíkova, která si říká
o opravu povrchů a chodníku už
řadu let. Realizací této stavby
v souladu s projektovou dokumentací na revitalizaci sídlišť by
mělo dojít nejen k nápravě stávajícího stavu, ale vůbec k celkové
revitalizaci městské ulice včetně
vybudování nových parkovacích
míst u mateřské školky, výměny
osvětlení a městského mobiliáře (laviček, odpadkových košů),
podobně jak tomu bylo v ulici
Západní u tenisových kurtů.
Letní měsíce budou tedy v našem městě ve znamení stavebního ruchu a částečně dojde
k omezením pro obyvatele žijící v těsné blízkosti, za což se
omlouváme. Pevně věříme, že
výsledek bude dobrý jak pro děti
navštěvující obě MŠ, tak pro celé
město, tím že dojde ke zlepšení
potřebné infrastruktury.
Za OSMI Ing. Jaroslav Beránek,
foto ham

www.varnsdorf.cz

Pamětní deska v tělocvičně
byla obnovena

V sobotu 19. dubna se na den přesně (19. 4. 1925) po
89 letech sešli v tělocvičně pod náměstím členové Svazu
c. k. vojenských vysloužilců, zástupci sportovců, představitelé kulturního a společenského života a zájemci z řad
občanů na slavnostním odhalení dřevěné pamětní desky
padlým turnerům. O původní desce jsme podrobně psali
v listopadu loňského roku (HS č. 21) v pátém dílu seriálu
o vojenských pomnících.
Odhalení repliky této desky, která byla odstraněna po
druhé světové válce, bylo jedno z dalších z akcí, jimiž si v
letošním roce připomínáme smutné sté výročí zahájení první
světové války. Války, v jejímž průběhu padlo téměř 800 obyvatel z Varnsdorfu. Z nich bylo 22 organizovaných cvičenců,
ve věku (v době počátku války) mezi 18 až 25 lety.
Zatímco zhotovení původní dřevěné pamětní desky se
ujal dekoratér Josef Dlask, výroby repliky se zhostila mladá
nadějná řezbářka, slečna Adéla Vymazalová. Na třech deskách z lipového dřeva se tak díky ruční řezbě a gravírování
opět objevil ležící sportovec, 22 jmen padlých, symbol turnerského hnutí 4 F a letopočet války, vše bohatě zdobené
ornamenty. Pod deskou je umístěna dřevěná destička
se jménem řezbářky a letopočtem umístění nové desky.
Pokračování na str. 6

UKLIĎME ČESKO
JAK POKRAČUJE ZIMNÍ STADION
ZVEME NA PIETNÍ AKCE
FOTOKRONIKA NEJEN Z VELIKONOC

Příští číslo Hlasu severu vyjde 16. května 2014. Redakční uzávěrka 5. května 2014.

INZERCE

Gymnasté ze
ZŠ náměstí
jsou třetí
v republice
Čtěte na str. 10
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kuchyňské nože zdarma

Ostrahou marketu Albert byl vyžádán příjezd hlídky MP kvůli
zadržení neplatícího zákazníka. 26letý muž se tímto způsobem
zásobil kuchyňskými noži. Po provedení nezbytných úkonů putoval muž do rukou policistů z místního oddělení PČR.

• Vypátrán bezohledný řidič

V průběhu denní směny přijal dozorčí MP několik telefonických oznámení o jízdě řidiče, který ohrožoval ostatní účastníky
silničního provozu. Díky indiciím, které oznamovatelé uvedli, se
hlídce odpoledne podařilo vozidlo vypátrat v Plzeňské ulici. Řidič
byl předán přivolané hlídce Policie ČR.

• První pomoc na Pražské ulici

Přijaté telefonické oznámení, vzápětí potvrzené i dozorčím
u kamerového systému, bylo důvodem k výjezdu hlídky na Pražskou ulici k ženě se zjevnými zdravotními obtížemi. Strážníci ženě
poskytli první pomoc a poté ji předali přivolané osádce RZS.
V souvislosti s touto událostí patří poděkování zdravotní sestře,
která při projíždění tímto místem přispěchala strážníkům na
pomoc se svými odbornými znalostmi.

• Zadrženi na útěku

Hned dva chovance na útěku z výchovných ústavů pro děti
a mládež strážníci vypátrali v průběhu jediného týdne. Předali
je policistům z obvodního oddělení PČR ve Varnsdorfu, kteří se
postarali o jejich zdárný návrat zpět.

• Sekal v nevhodnou dobu

V neděli dopoledne byli strážníci telefonicky upozorněni na
muže sekajícího trávník motorovou sekačkou v Nové ulici. Muž
byl na místě poučen o platnosti vyhlášky města Varnsdorf, která
zakazuje provoz hlučných zařízení o nedělích a dnech pracovního
klidu od 6.00 do 14.00 hod. Muž se omluvil, sekání ihned zanechal
a pro tentokrát byl strážníky vyřešen domluvou.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Už nemohl dál

Obvodní oddělení ve Varnsdorfu spolupracovalo na případu
řešeném ráno 17. dubna pražskými a děčínskými policisty. Tehdy
se na linku pro neslyšící osoby obrátil hluchoněmý muž. Zatímco
děčínský vyjednavač s mužem navázal kontakt, varnsdorfský
policista na základě registrovaného telefonního čísla odhalil
další informace o volajícím. Než k nešťastnému muži dorazila
policejní hlídka, sám se přihlásil na policii v Rumburku, kde byl
předán do rukou lékařů.

• Odvahou proti ohni

Tragicky mohla dopadnout 13. dubna dopravní nehoda na
Studánce, nebýt statečné pomoci svědků. Řidička Škody Felicie
při projíždění levotočivé zatáčky směrem na Rumburk vyjela ze
silnice. Vůz se po nárazu do betonového sloupku elektrického
vedení otočil kolem své osy a skončil zpět na vozovce v protisměru a vzápětí začal hořet. V blízkosti se v tu dobu nacházeli
tři mladíci, kteří řidičce pomohli z hořícího automobilu a vyčkali
až do příjezdu záchranářů. Zraněná žena byla převezena do
nemocnice. Za nepříjemnou a především bolestnou zkušeností
se skrývá požití alkoholu před jízdou.

• Velkopěstírna konopí

V úterý 15. dubna vyjeli rumburští kriminalisté do Žižkovy ulice
ve Varnsdorfu, kde vzápětí odhalili indoorovou pěstírnu konopí.
Se schváleným povolením k prohlídce jiných prostor pronikli do
objektu bývalého varnsdorfského podniku, odkud posléze do policejního skladu putovalo téměř jedenáct tisíc rostlin. Na místě byly
zadrženy čtyři osoby asijského původu. Ty byly v závěru téhož
dne obviněny z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Podle tisk. zpráv Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
zprac. ham, foto Policie ČR
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 10. 4. 2014 rozhodla: • Schválit Městskému divadlu Varnsdorf,
Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471 a Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180 změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Zveřejnit
záměr převést p. p. č. 224 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 498 v k. ú. Studánka
u Rumburku. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za její
prodej ve výši 300 Kč/m2. • Nesouhlasit s navrženými změnami stavby č. p. 415 (budova muzea
v Poštovní ul.) v průběhu zpracování projektové dokumentace. • Nekompenzovat panu Jaroslavu
Novákovi vynaložené náklady za dobu užívání budovy č. p. 64 v Erbenově ul. • Nevyhovět žádosti
pana Karla Rezka o odprodej sochy K. Gottwalda (kterou má v pronájmu od r. 2006) a vypovědět
mu nájemní smlouvu k 1. 5. 2014. • Pověřit starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie - úpravy v okolí Věžičky. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. • Vyhlásit konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf a jmenovat konkurzní komisi pro toto konkurzní
řízení. • Pověřit řízením Domu dětí a mládeže Varnsdorf paní Ivanu Kindermannovou ode dne
10. 4. 2014 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky. • Udělit souhlas s pokračováním v činnosti
přípravných tříd Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700 a požádat o souhlas krajský
úřad dle ustanovení §47 školského zákona v termínu do 30. dubna předcházejícího školního roku.
• Povolit použití znaku města Varnsdorf na reprezentační dresy při průběhu Světových hasičských
her ve dnech 15.-24. 8. 2014, použití znaku města Varnsdorf v knize Velká encyklopedie měst
a obcí ČR a na plakát a další propagační materiály pro výtvarnou soutěž s názvem „Město mluví“,
kterou pořádá umělecký obor Grafický design VOŠ a SŠ Varnsdorf pod záštitou starosty 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 organizace
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace.

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“.
Úplné znění včetně požadavků na uchazeče a náležitostí konkursního řízení bylo zveřejněno v minulém čísle Hlasu severu a na www.varnsdorf.cz a je též k dispozici na odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MěÚ Varnsdorf.

Z DIÁŘE STAROSTY
9. 4. Konference na VOŠ a SŠ Varnsdorf ke 140. výročí odborného školství ve Varnsdorfu
- Schůzka s německými partnery k projektu obnovení železniční dopravy Varnsdorf - Eibau
10. 4. Jednání s pracovníky odboru dopravy krajského úřadu
o autobusové dopravě od ledna 2015
- Zasedání rady města
11. 4. Jednání s vedoucím odboru životního prostředí - bioodpady,
černé skládky
12. 4. Vyhlášení výsledků mezinárodní elektrotechnické olympiády středních škol v Žitavě
15. 4. Návštěva energeticky soběstačné obce Kněžice
16. 4. Schůzka s M. Zíkou k záměru zřízení naučné stezky do
Jiřetína pod Jedlovou

Uzavření
městského úřadu
2. a 9. května

Oznamujeme, že z provozních důvodů bude Městský úřad Varnsdorf v pátek
2. května a v pátek 9. května
uzavřen. Děkujeme za pochopení. MěÚ Varnsdorf

Ukliďme Česko

Celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme Česko 2014“,
zaměřená na úklid černých
skládek, proběhne 17. května.
Také naše město přivítá aktivitu
občanů ochotných přispět ke
zlepšení vzhledu našeho okolí.
Organizátorům, kteří by se
chtěli k této akci připojit úklidem
v našem městě s vlastními dobrovolníky, město rádo poskytne
veškerý technický servis, např.
plastové pytle a odvoz odpadu.
Obrátit se mohou na odbor
životního prostředí, Ing. Brzák,
tel. 412 372 241, linka 114.
Tuto výpomoc lze poskytnout
i kdykoli jindy, nezávisle na
celostátní akci.
-r-
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Jak pokračuje stavba zimního stadionu
Vzhledem k teplému jarnímu
počasí může letos stavební
ruch započít dříve než jiné roky,
ovšem na varnsdorfském zimáku je zatím poměrně klid. Musíme všechny přátele sportu, a
hokeje zvlášť, uklidnit informací,
že stavba pokračuje v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo.
V loňském roce byla dokončena I. etapa výstavby zimního stadionu, v rámci které
proběhly veškeré demontáže
stávající ledové plochy, rozvodů, mantinelů, tribun a osvětlení. Stávající pískové podloží
ledové plochy bylo nahrazeno
novou železobetonovou odizolovanou deskou s novými rozvody chlazení a předehřevem
podloží s využitím zbytkového
tepla strojovny. Zároveň byl
vybudován nový technologický
kanál, sněžná jáma, dešťová
kanalizace a záchytná havarijní
jímka. Nejnáročnější částí této
etapy bylo zhotovení pilotových
základů sloupů budoucí nosné
konstrukce haly.
V současné době jsou vy-

ráběny na zakázku speciální
nosné konstrukce, ocelové
podpěry a hlavně střešní dřevěné lepené vazníky, jejichž
přeprava na místo stavby bude
vzhledem k jejich rozměrům
(cca 27 m) značně náročná.
Malé zpoždění je také způsobeno rozhodnutím doplnit stavbu o
tzv. odvlhčovací jednotku, která
musela být v zimním období doprojektována. Tento požadavek
byl doplněn po ověření zkušeností z jiných obdobných zimních stadionů tak, aby s jistotou
nedocházelo k větší kondenzaci
vlhkosti uvnitř zimního stadionu.
Generální dodavatel firma
SKANSKA předpokládá zahájení montáže střešní konstrukce na přelomu května a června
v závislosti na klimatických podmínkách. Poté by již měla stavba
plynule pokračovat až do konce
roku, kdy se počítá s otevřením
stadionu.
Nakonec přikládáme základní
informace o zastřešení zimního
stadionu: Celková cena stavby
dle výběrového řízení činní 56,7

milionů korun včetně DPH a obsahuje rekonstrukci vlastní ledové plochy a přestřešení. V roce 2013 byla dokončena I. etapa výstavby v ceně 17,5 mil. Kč
včetně DPH a v roce 2014 bude
provedena samotná výstavba
haly zimního stadionu v hodnotě
39,2 mil. Kč vč. DPH, finančně
rozloženo do dvouletého období
v souladu se smlouvou o dílo. Dosavadní realizace stavby a nutné
úpravy jsou v rámci stavby bez
vlivu na navýšení ceny stavebních prací.
Abychom vyvrátili různé spekulace, uvádíme, že předmětem
stavby není komplexní rekonstrukce budovy (technického zázemí) zimního stadionu. V rámci stavby dojde pouze k nejnutnějším úpravám v dotčených
prostorách v takové míře, aby
bylo možno zimní stadion řádně
užívat. Modernizace zázemí
předpokládá samostatnou kapitolu a je otázkou dalších let.
Ing. Jaroslav Beránek,
vedoucí OSMI

Radnicím došla trpělivost - konečně
Přestože se v Senátu právě
projednává novela zákona
o odpadech, došla některým radnicím trpělivost, kterou dosud
měly v souvislosti se škodami páchanými takzvanými „magnety“
hlavně na majetku obcí, Českých
drah a ČEZu. Kanálové poklopy,
okapy, urny ze hřbitovů, zabezpečovací kabely, kabely vysokého napětí i transformátory mizí ve
sběrných dvorech, i když to náš
právní řád de facto neumožňuje.
V Bohumíně radnice obecně
závaznou vyhláškou zakázala
výkup barevného a železného
šrotu od fyzických osob. Ten
odebírá ve svém sběrném
dvoře jen bezplatně - obdobně
jako elektrosoučástky, baterie a
nadměrný směsný odpad. Je mi
jasné, že tato obecní vyhláška
bude okamžitě zrušena, ale už
jenom to, že ji někde s tímto
vědomím přijali, svědčí o zoufalství, které cítí orgány místní
samosprávy.
Tyto orgány bohužel zjistily,
že v Senátu právě projednávaná
úprava zákona je téměř totožná
s připravovaným loňským návrhem bývalé poslankyně Řápkové (po předčasném odstoupení
vlády se zákonná úprava nestačila projednat), a tak přistoupily
k vlastnímu řešení.
Uvedená změna totiž až tak
zásadním způsobem neřeší
dlouhodobé problémy týkající
se zcizování výše uvedených

zařízení, ale přenáší částečnou předměty, průmyslová a strojní
zodpovědnost z krajů na obce zařízení a obecně prospěšná
tím, že si obce budou moci roz- zařízení nebo jejich části.
Bohužel je evidentní, že záhodnout, zda chtějí mít na svém
kon včetně prováděcí vyhlášky
území sběrnu, nebo ne.
Nečasova vláda, ač byla přijaté v roce 2008 je dlouhonámi starosty Šluknovska něko- době obcházen, neboť se krade
likrát vyzvána (i prostřednictvím vesele dál. Kontrolní orgány - tj.
Šluknovského desatera v letech Obchodní inspekce a Inspekce
2011-2012 při sociálních nepo- životního prostředí - provedly dle
kojích v našem regionu), na tuto dostupných údajů stovky kontrol,
ale výsledky
problematiku neDOPISY
jsou zarážející.
reagovala. Nebyl
Roční nahláševyslyšen ani Svaz
NÁZORY
né škody, které
měst a obcí, který
POLEMIKA
v konečném
(ač ne dostatečně
intenzivně) upozorňoval na ne- důsledku zaplatíme ze svých
dostatky v zákonech, jejichž daní, se blíží jedné miliardě. Na
znění bylo napsáno tak jako u ně- druhé straně udělené pokuty
kterých dalších zákonů, tedy ve výše zmíněných kontrolních orstylu „vlk se nažral a koza zůstala gánů však nedosahují ani 10 mil.
celá“. Však posuďte sami - Kč (přesto, že je možné dle záv době, kdy téměř celá západní kona č. 185/2001 Sb. § 66 udílet
část Evropy vůbec od fyzických pokuty až do výše 1 mil. Kč). A
osob tuto komoditu nevykupuje, o počtu odebraných živností se
naši legislativu upravuje provádě- nikde raději ani nepíše, neboť necí vyhláška, ze které vyplývá, že byla odebrána zřejmě ani jedna.
výkupce je povinen vykoupený
Všichni o uvedeném problému
odpad identifikovat - a to včetně
víme. Denně v tisku čteme, kde
písemného popisu, identifikovat
fyzickou osobu, od které odpad se zase co ztratilo, přesto se
vykupují zapsáním průkazu šest let nic neděje. To doopravdy
totožnosti, včetně data a hodiny čekáme na nějaké neštěstí, povykoupení odpadů. Dále jsou ve dobné metylové aféře, abychom
vyhlášce vyjmenovány předmě- poté konečně začali připravovat
ty, které nelze od fyzických osob zákonnou normu, která skutečně
vykupovat a u kterých nelze ani uvedený problém vyřeší?
Josef Zoser, starosta obce
poskytnout platbu v hotovosti jedná se o umělecká díla a jejich Jiřetín pod Jedlovou, krajský
části, pietní nebo bohoslužebné zastupitel
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Čeho se bojí odpůrci zvýšení
počtu zastupitelstva města?
V Hlasu severu 6/2014 byla ve dvou článcích zveřejněna polemika s úvahou o potřebě zvýšit počet členů zastupitelstva našeho
města (viz článek v HS 5/2014 Nazrál čas zvýšit počet členů zastupitelstva města). Článek vyjadřuje názor MO ČSSD na problém,
který se ve svém důsledku týká všech občanů města - zkvalitnění
práce zastupitelstva města (ZM) tak, aby zohledňovalo oprávněné
potřeby co největšího počtu občanů. Jsou v něm uvedeny i důvody,
které považuje ČSSD ve svém návrhu za důležité.
Překotně rychlé reakce, kdy v obou případech je názor ČSSD kategoricky odmítnut, činí dojem, že si autoři naše doporučení důkladně
nepřečetli, nezamysleli se nad předloženými argumenty a už vůbec se
nepokusili s autorem článku o nich demokraticky diskutovat. Důvodem
odmítnutí může být i postoj, že „co navrhne ČSSD, je špatné, a pravdu
mám jen já“. K důvodům odmítnutí může patřit i obava, zda by některá
z kandidujících stran vůbec sestavila tak početnou kandidátku, nebo
jen obava z něčeho nového a progresivního.
Jsme zastánci demokratického řešení problémů a s některými
názory našich oponentů můžeme souhlasit. Kvalita práce ZM není
přímo odvislá od počtu zastupitelů. Tvrdíme však, že rozhodující je
odborná připravenost zastupitelů, životní zkušenosti, mravní stránka
osobnosti i smysl pro aktuální a perspektivní potřeby města a občanů. Kdo by hledal v zastupitelstvu výhody pro sebe, ten tam nepatří.
Politika v zastupitelstvu je především služba pro občany spojená
s osobní aktivitou a často také s nevděkem. Početnější ZM, kdy vedle
ostřílených a zkušených (také okoukaných a rutinních) zastupitelů zasednou nové tváře a nová krev, může překvapivě přinést nové pohledy
a nové přístupy k řešení problémů. Nejde totiž jen o to, že se v menším
počtu snáze najde dohoda, což není vždy pravda; důležitý je obsah a
důsledek dohody. Jsme přesvědčeni, že větší počet zastupitelů bude
mít také větší šanci „přibouchnout zadní vrátka různým klubům či akciovkám, které si našly cestičky, jak na úkor ostatních ukrajovat peníze
z rozpočtu města“, jak po tom volá ve svém článku Větší počet členů
zastupitelstva Varnsdorf nepotřebuje Pavel Vodička (HS 6/2014).
K argumentům proti zvýšení počtu zastupitelů, u obou oponentů, patří zvýšení finančních nákladů na fungování zastupitelstva. Vyčíslené
výdaje, uvedené v článku Město nemá na zbytečné rozhazování (JS
/Jiří Sucharda/, HS 6/2014), mohou být ve skutečnosti jiné, a dokonce
nižší. Navýšení počtu zastupitelů totiž nemusí nutně znamenat zvýšení
počtů členů rady města o dva, jak je ve výpočtu nákladů uváděno.
Stačí si pozorně přečíst znění zákona o obcích, kde je v § 99 uvedeno:
„Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce“.
O nutnosti zvýšit počet členů rady zde není ani zmínka. Ani zvýšení
počtu členů ZM nemusí nutně znamenat vyšší výdaje. Nařízení vlády
č. 459/ 2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013, v § 2 stanoví odměny neuvolněným členům zastupitelstev. V odstavci 1) je uvedeno: „Neuvolněným
členům zastupitelstva může být poskytnuta měsíční odměna až do
výše stanovené v přílohách“. ČSSD zde zastává názor, že vydávat
peníze za kvalitní práci se mnohonásobně v jejích výsledcích vrátí.
Ve stejném článku si autor stěžuje, že ze současných 21 zastupitelů
se jen asi jedna třetina zúčastňuje různých seminářů, kontrolních dnů a
pracovních setkání. (Pro přesnost uvádíme, že v rozmezí let 1990-1994
mělo ZM 30 zastupitelů. Už celých 20 let !!! - od roku 1994, má dnešních
21 zastupitelů.) Autor se také zmiňuje o tom, že se zastupitelé málo
zapojují do komunikace s občany a nízká je i jejich účast na besedách
s občany. Konkrétně píše, že ti aktivní se dají spočítat na prstech jedné
ruky. ČSSD chápe, že neuvolnění zastupitelé mají řadu svých pracovních povinností, rodinných a osobních problémů a nemohou proto být
na akcích vždy a všude. Právě při vyšším počtu zastupitelů by se daly
úkoly lépe rozložit a práce ZM celkově zefektivnit.
MO ČSSD zde reaguje jen na některé výhrady oponentů k jejímu
doporučení zvýšit pro nadcházející volební období počet členů
ZM. O svém návrhu jsme ochotni s občany i se svými politickými
partnery diskutovat a jednat. Náš návrh nepovažujeme za neměnný.
Zastupitelstvo může mít napříště například 25 nebo 23 členů, i když
.
optimální se nám zdá návrh
na 27 zastupitelů. Hlavním hlediskem při
posuzování tohoto návrhu by mělo být dosažení určité změny, která
by rozšířila názorové spektrum pohledů na různé problémy a více
zohlednila konkrétní postoje a požadavky občanů. To by se v důsledku
nepochybně projevilo i ve výkonnosti ZM ve vztahu k potřebám města
i k potřebám života občanů.
MO ČSSD, Ing. Bc. Petr Jakubec
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Varnsdorf podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470,
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700,
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Varnsdorfu VI;
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu I, II;
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu II, III;
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu III, IV;
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu VIII;
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu VI;
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf, Kostelní 723, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V, VI;
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve Firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu VII;
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve
Varnsdorfu V;
ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV, V;
ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283,
Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu ve Varnsdorfu, Studánka.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním

Slavilo se 140 let varnsdorfského
odborného školství

Pozvánka
na pietní akce

Okresní výbor Českého svaprůkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je obzu
bojovníků za svobodu
čanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství
Varnsdorf zve své členy i vejiného členského státu a že je na území České republiky veden
řejnost k účasti na pietních
října
1873, předpisu.
v
provizorních
v evidenciDne
obyvatel 1.
podle zvláštního
právního
Neprokáshromážděních a akcích k výprostorách
starosty
C.
R.nebo Goldže-li volič
svou totožnostdomu
a státní občanství
České republiky
ročí konce druhé světové války
vyučování
tkalcovské
škole ve
jiného berga,
členskéhozačalo
státu, jde-li
o občana na
jiného
členského státu,
a osvobození.
Varnsdorfu.
Tímv evidenci
byla obyvatel
zahájena
varnsdorfneprokáže-li,
že je veden
podleéra
zvláštního
Kladení věnců se uskuteční
ského
odborného
školství,
které
si
pak
v
průprávního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.
v pondělí 5. května od 10 hod.
myslovém regionu drželo prestižní postavení a s mnohými
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb ve spodní části místního hřbihistorickými peripetiemi trvá dodnes. V současnosti je jeho
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky tova (hrob gen. Mamulji). Dalšími
květnovými akcemi jsou autobui ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební sové zájezdy do koncentračních
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové táborů Rabštejn (čtvrtek 8. května) a Terezín (neděle 18. května).
volební komise.
Všichni zájemci o účast na
Ve Varnsdorfu dne 11. 04. 2014
Martin Louka v.r.
pietních akcích nebo zájemci
starosta města
o autobusové zájezdy se mohou hlásit na e-mailové adrese
csbs@varnsdorf.cz nebo na tel.
JS
Volební místnosti zůstávají téměř všechny stejné jako při +420 606 032 499.

Pozor na změnu volební místnosti

posledních (předčasných parlamentních) volbách, s výjimkou
volební místnosti č. 7. Občané, kteří dosud byli zvyklí chodit volit
do objektu firmy LCD (prodejna OBY) v Karlově ulici, tentokrát
zamíří do restaurace Lidová zahrada.
-rV 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.

Střípky
z regionu
• Obec Rybniště se letos na
jaře chopila rekonstrukce naučné stezky k Velkému rybníku zejména povalového chodníku a
lávky přes potok Matyásku.
• Z projektu „Revitalizace kamenných památek ve Velkém
Šenově“, připraveného tamní
radnicí, má být v první etapě financována oprava devíti křížků
ve městě i v nejbližším okolí.
• Zatímco experiment s lososími inkubátoty se v národním
parku České Švýcarsko jednoznačně vydařil a říčku Kamenice zabydlely tisíce plůdků,
škodu naopak utrpělo vzácné
ptactvo: kvůli horolezcům,
kteří ignorovali zákaz vstupu
do území hnízdišť, své hnízdo
před vylíhnutím mláďat opustil
pár sokolů stěhovavých.
• Národní park vydal k zahájení
turistické sezony nové informační
materiály, které najdete v informačních střediscích: zpravodaj
„České Švýcarsko“ (tematicky
laděný k 50. výročí ochrany
Pravčické brány a 10. výročí
ptačí oblasti Labské pískovce),
brožuru „Akce pro veřejnost
2014“ s detailním přehledem
plánovaných exkurzí, přednášek, výletů či oslav, a brožuru
„Turistické jízdní řády 2014“
s přehledem spojů využitelných
výletníky do Českého i Saského
Švýcarska. Ten je sestaven tak,
aby plánování tras bylo co nejjednodušší, a vybízí návštěvníky
k poznání výhod nezávislosti na
osobní automobilové přepravě.
Z regionálních médií vybral
ham
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Přátelství u vody
V neděli 30. března se naše skupina deseti žáků ZŠ náměstí E. Beneše vypravila do bavorského města Hohenberg, kde jsme se v pondělí ráno přivítali s dětmi ze Školy Dr. Franze Bognera v Selbu. Společně s nimi jsme pak trávili týden plný nejen zábavy, her a výletů, ale
i různých jazykových animací a workshopů.
Hned první den nás čekala hodinová prohlídka hradu Hohenberg,
na kterém jsme byli ubytováni. Po vydatném obědě se nás ujaly
dvě animátorky z ekologického vzdělávacího střediska, které si pro
děti připravily spoustu seznamovacích her, na které jsme po večeři
navázali představením své země, města a školy.
V úterý ráno jsme se vydali k pramenům řeky Ohře, která se stala
hlavním tématem celého týdne a zároveň symbolem česko-německého přátelství, neboť právě řeka Ohře v Hohenbergu odděluje Českou republiku od Německa. Po krátké procházce nás přivítala paní
Hanka se svými kolegy v Egerlandském muzeu, kde jsme si prohlédli
tradiční kroje Chebska a Horních Franků. Na prohlídku pak navázal
workshop s názvem „Kleider machen Leute“ - „Šaty dělají člověka“.
Během něj si děti z kusů látek vyrobily jeden z krojů. Následovala
pauza na oběd a po ní jazyková animace, při které se děti formou
hry učily česká a německá slovíčka a jednoduché fráze. Odpoledne
jsme trávili ve městě Marktredwitz každý po svém.
Ve středu nás čekal výlet do Čech, a sice do okolí města Sokolov,
kde jsme si nejprve prohlédli hnědouhelný povrchový lom Družba a
dozvěděli se něco o těžbě a zpracování hnědého uhlí. Poté jsme se
přesunuli na statek Bernard, kde jsme se rozdělili do několika skupin
a v nich navštívili tři řemeslné dílny. Vyzkoušeli jsme si výrobu vonných plovoucích svíček, v designovém centru jsme si navrhli potisk
na tašku a v truhlárně nás čekala výroba ptáčků ze dřeva. Součástí
statku je také muzeum těžby hnědého uhlí, ve kterém děti hledaly
odpovědi na předem zadané otázky. Po večeři pro nás na hradě byla
připravena přednáška o fauně a flóře ve Smrčinách.
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Barevný velikonoční týden v MŠ Zahrádka
Jako každý rok i letos jsme
v naší mateřské škole uspořádali „Barevný velikonoční týden“,
abychom si s dětmi přiblížili
zvyky a tradice velikonočních
svátků. V pondělí jsme se
všichni oblékli do modré barvy
a v úterý do žluté. Vyráběli jsme
velikonoční přáníčka, zdobili
kraslice a chystali jsme se na
Velikonoce. Ve středu, aby nebyla „škaredá“, jsme se oblékli
do barevného veselého oblečení
a odpoledne se konalo „Velikonoční kloboukové odpoledne“.
Rodiče měli za úkol připravit
s dětmi zelené pohoštění a přijít
v nějakém originálním nebo tematickém klobouku. Modely byly
přenádherné! Děti soutěžily, plnily velikonoční úkoly a na závěr
se konala klobouková módní
přehlídka. Vybrat nejhezčí klobouk nebo nejchutnější pokrm

M�STO

bylo opravdu těžké. Velmi nás
potěšila hojná účast a podpora
rodičů. Ve čtvrtek, protože je
„zelený“, jsme se oblékli zeleně a paní kuchařky nám nachystaly dobroty plné zelených
bylinek a zeleniny. A na Velký
pátek? V červeném oblečení

VARNSDORF

VÁS

VÝRO�Í
OTEV�ENÍ
ned�le 11. 5. 2014 13:0016:00
����������������

Čtvrtek jsme trávili společně u vody, kde jsme pátrali po stopách
splešťule blátivé a dalších vodních živočichů. Kromě zmiňované
splešťule jsme našli spoustu bruslařek, plovatku bahenní, berušku
vodní, škebli rybničnou, larvy chroustíka a dokonce i mloka. Od rybníka jsme se přesunuli k řece, kde se strhla obrovská vodní bitva, které
nebyli ušetřeni ani učitelé. Zcela promočení jsme se vraceli na hrad,
kde jsme ulovené živočichy zkoumali pod mikroskopem. Odpoledne
jsme trávili v areálu hradu Hohenberg, kde jsme si společně zahráli
fotbal a volejbal. Po večeři jsme se zúčastnili poslední soutěže, při
které jsme v týmech vyráběli kostýmy z novin. První místo obsadil
tým ve složení K. Godlová, T. Nováková, T. Košínová, L. Zamrzlová, P. Janoušek a F. Uskokovič s modelem Lady Magazin. Druhé
místo patřilo druhému českému týmu ve složení M. Novák, D. Pípa,
D. Kvapil, D. Vuong a V. Lojdová s modelem Středověký soudce.
Součástí soutěže byla také promenáda v novinovém modelu, po
které následovala diskotéka, balení kufrů a odjezd domů.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným za více než
vydařený týden, kdy nejen počasí, ale i navázání česko-německého přátelství, které bylo hlavním cílem našeho pobytu, vyšlo na
jedničku!
Bc. Veronika Lojdová, koordinátorka projektu

D E N M AT E K N A H R Á D K U
grilování, pánská módní p�ehlídka, ivá
hudba a enský p�vecký sbor, stánkový
prodej (keramika, pali�kované výrobky,
knihy, patchworkové poltá�ky a mnoho
dalího)
vstupné 30 K� (d�ti zdarma)

st�eda 14. 5. 2014 od 17:00
������������������
V YHODNOCENÍ D�TSKÉ
SOUT� E  H R ÁDE K

st�eda 14. 5. 2014 od 18:00
����������������
P�EDNÁKA K D�JINÁM HRÁDKU
P�ednáí Renata Procházková, Josef
Rybánský, Josef Zbihlej.

Z VE

NA

jsme využili pozvání Pivovaru
Kocour navštívit „Velikonoční
výstavu drobného zvířectva“.
Děkujeme tímto panu Šustovi
za bezplatný odvoz dětí tam
i zpět autobusem.
Kolektiv MŠ Zahrádka,
foto M. Retychová

OSL AV Y

HRÁDKU
�tvrtek 15. 5. 2014 od 20:00
��������������
OCTAVIA QUARTET (Polsko/�R)
jazzový koncert

sobota 17. 5. 2014 od 10:00
����������������
2. RO�NÍK B�HU NA HRÁDEK
A 1. RO�NÍK FICHTL SPRINTU
NA HRÁDEK
(prezence závodník� od 9:00
na parkoviti pod Hrádkem)

110
www.varnsdorf.cz
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Fotokronika • Fotokronika • Fotokronika

Fotorok v zahraničí. Výstavu vybraných snímků ze soutěže mohou poprvé zhlédnout i návštěvníci mimo Varnsdorf. Fotoklubu KPMV
své prostory pro tento účel propůjčila radnice v Großschönau na dobu
od 15. dubna do 15. května. Na vernisáži fotografoval Josef Zbihlej.

Bez Velikonočního harašení už si v Základní umělecké škole
Varnsdorf nedokážou jarní svátky představit. Ve výtvarném ateliéru
bylo ve středu 16. dubna odpoledne opět živo.
Foto Ivo Šafus

Tak tady ho máte živého. Tajuplným světem netopýrů provedl
návštěvníky besedy KPMV 17. dubna pracovník Správy národního
parku České Švýcarsko Jakub Juda.
Foto Filip Mágr

Zvířectvo v pivovaru. Velikonoční víkend (od pátku do neděle) jste
si mohli zpestřit i návštěvou výstavy drobného zvířectva v Pivovaru
Kocour. Prezentovali se zde chovatelé z okolí (včetně německých
sousedů ze Seifhennersdorfu) a bylo zde možné si zakoupit zvířata,
chovatelské potřeby, krmivo i různé místní výrobky. Foto Ivo Šafus.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - koncert 16. dubna
v divadle byl sváteční záležitostí pro přátele swingu i decentního gentlemanského humoru.
Foto Ivo Šafus

17. dubna se v knihovně konala vernisáž výstavy Clemense
Škody, lužickosrbského fotografa, který na snímcích zachytil
krajinu i život současné Lužice.
Foto Ivo Šafus

Dvojí velkopáteční rozjímání na jednom kopci. Na Křížovém
vrchu v Jiřetíně se na Velký pátek sešly dvě varnsdorfské výpravy poetické studio Doteky s přednesem básnického cyklu „Cestou bolesti
a víry“ (horní snímek zachytil závěr jejich akce se sborem Komoráček
ze ZŠ Jiříkov, foto Ivo Šafus) a v protisměru postupující poutníci pod
vedením starokatolického faráře Rolanda Sollocha (dolní snímek,
foto Martin Zíka).
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Pamětní deska
v tělocvičně
byla obnovena
Dokončení ze str. 1
Vlastnímu slavnostnímu aktu
odhalení pamětní desky předcházel příspěvek Jiřího Suchardy, který shrnul osud turnerů od
jejich vzniku přes výstavbu tělocvičny, útrapy obou válek až do
jejich předválečného rozpuštění.
Odhalení desky zakryté černým
suknem provedl senátor Jaroslav
Sykáček společně se zástupcem
původních turnerů a donátorem
desky panem Manfredem
Rohdem z Kalkhorstu, jehož
maminka patřila k turnerům, kteří
v tělocvičně cvičili. Pan Rohde je
zároveň přímým pokračovatelem
rodu Palme, tedy rodiny autora
známé varnsdorfské kroniky.
Po odhalení desky provedl farář Solloch její požehnání a po
odeznění císařské hymny došlo
už na fotografování a kochání.
Zatímco původní deska byla
po svém odhalení svěřena do
opatrování ženské větvi spolku
v zastoupení paní Elli Radowské, v současné době se
o její ochranu a údržbu budou
starat zástupci TJ Slovan.
Doufejme, že vydrží déle než
původních 20 roků.
Po odhalení desky se přítomní
přesunuli do restaurace Střelnice, kde ocenili pana Rohdeho
udělením pamětní medaile a
čestného odznaku vysloužilců.
Zároveň jej přijali za čestného
člena Svazu a předali mu dar vysloužilecký klobouk; také mu
nechali ušít sako slavnostní
uniformy. Druhým oceněným
byl Milan Vašíček z Císařského,
který se velkou měrou zasloužil o
realizaci většiny vysloužileckých
akcí. Členové spolku se mu složili
na nákup nové pracovní čepice,
neboť ta původní mu již dosloužila. Pan Rohde se stal objektem
zájmu členů Kruhu přátel muzea
Varnsdorf, kteří od něj na další
schůzce získávali cenné informace pro badatelskou činnost
v historii našeho města.
Pro tělovýchovu ve Varnsdorfu
je ale letošní rok nejen připomenutím této smutné události, ale
i rokem radostným a příležitostí
k oslavám, neboť před 140 lety
(21. května roku 1874) položil
architekt Gustav Stolle základní
kámen tělocvičny, kterou sám
navrhl. Stavitel J. C. Wauer pak
se svými pracovníky předvedl
neskutečný stavební „koncert“,
když tělocvičnu za 13 měsíců
dokončil a předal turnerům. A ta
slouží potřebám varnsdorfských
sportovců dodnes. JS, foto miw
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Informace k úhradě daně z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí
lhůta pro placení daně z nemovitých věcí. Finanční správa ČR
i letos poplatníkům daně zasílá
složenky k jejímu zaplacení.
Nepřesáhne-li výše daně
5.000 korun, je v uvedené lhůtě
splatná celá daň najednou. Je-li
daň vyšší, je splatná ve dvou
splátkách, avšak poplatník ji
může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit
na kterékoli poště, nebo i bezhotovostním převodem. Oba
způsoby platby se liší pouze
konstantním symbolem (pro placení složenkou 1149, pro platbu
převodem 1148). Úhradu lze
provést i v pokladnách územních
pracovišť finančních úřadů.
Složenky budou rozesílány
postupně v průběhu dubna a
května tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do
25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny
nemovité věci poplatníka, které se
nachází na území příslušného
kraje.
Má-li poplatník nemovité věci,
které se nachází v ČR na území
dvou nebo více krajů, obdrží jednu
obálku se složenkami za všechny příslušné finanční úřady.
Na složence poplatník vyplní
celkovou hrazenou částku, která může zahrnovat nejen celkovou

výši daně nebo její první splátky,
ale také případný daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací
období roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání,
sděluje místně příslušný finanční

úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem, který je k nahlédnutí
na všech územních pracovištích
příslušného finančního úřadu
v pracovních dnech od 30. dubna
do 2. června 2014 včetně.
Z tisk. zprávy Generálního
finanční ředitelství

Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej rekr. chaty 3+kk
v Jiřetíně pod Jedlovou - Rozhled, celoročně obyvatelná,
pozemek 677 m2. Cena 790
tis. Kč. Reality Janošek s.r.o.,
Varnsdorf, tel. 602 354 389.
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.
Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.

Různé
Výcvik psů všech plemen.
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO Stu-

dánka se sídlem u ZKO Varnsdorf (Špičák). Informace na
tel. 777 155 429.
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.

Služby
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.

.

Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.

K VÝROBĚ NAŠEHO CHLEBA
POUŽÍVÁME POUZE KVALITNÍ
SUROVINY A TRADIČNÍ POSTUPY.
ZA SVOU BÁJEČNOU CHUŤ A
BEZKONKURENČNÍ TRVANLIVOST
VDĚČÍ ZEJMÉNA POUŽITÍ TRADIČNÍHO
ŽITNÉHO KVASU A KVALITNÍCH SUROVIN.
NÁŠ CHLÉB VYRÁBÍME POUZE Z PŘÍRODNÍCH
SUROVIN BEZ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ. KAŽDÝ
NÁŠ CHLÉB JE TEDY:

bez E čkový

PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6:00 – 11.00 hod
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma
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Leničce už bude jeden rok

Vzpomínka
Dne 28. dubna to bylo 5 let, co nás navždy
opustila moje manželka a naše maminka, babička a prababička Ingrid Jančeková.
S láskou stále vzpomínají manžel Josef,
děti Josef, Jan a Dagmar s rodinami.
Dne 23. dubna uplynulo již smutných
20 let ode dne, kdy dotlouklo zlaté srdce
naší maminky, babičky a tchýně Anny
Pondělíčkové.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Dcera Anna Škodová s rodinou a synové
František, Milan a Jaroslav Pondělíčkovi
s rodinami.
V tyto dny by se dožil 90 let pan Jaroslav
Tomášek.
Těžko zapomenout na jeho životní moudro,
laskavost a smysl pro humor.
Syn Jarda, vnuk Jarda, vnučka Káťa.

Dne 3. května uplynou 2 roky, co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
Erich Richter.
Se stálou vzpomínkou na něj myslí manželka a děti s rodinami.

Blahopřání
Dne 25. dubna oslavil své krásné 70. narozeniny manžel, tatínek
a dědeček Ladislav Cvik. Do dalších let Ti přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a pohody. Děkujeme Ti za vše, co pro nás
děláš, za Tvoji lásku, obětavost, vstřícnost. Máme Tě rádi.
Manželka Marie, dcera Lenka s manželem, syn Ladislav
s manželkou a vnoučata Honzík, Lenička, Terezka a Maruška.

Dne 27. dubna oslavila paní Jaroslava
Březinová 79 let.
Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí
manžel, děti a vnoučata.

Z ubní

pohotovost
3.-4. 5. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056
8. 5. 2014
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
10.-11. 5. 2014
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
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Poděkování
Touto cestou děkujeme personálu LDN Varnsdorf za péči
o pana Leopolda Hrbáčka.
Dcera Zlata, vnuk Petr, vnučky Jana a Martina a pravnoučata.
ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat

v úterý 13. 5. 2014
od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Rok se sešel s rokem, a ač
je to k neuvěření, 25. dubna to
byl přesně rok, co vzniklo občanské sdružení Lenička. Na
prvopočátku byla dobrá vůle
skupinky děvčat a přesvědčení, že je třeba pomáhat ve
Varnsdorfu dětem i dospělým,
kteří jsou nějakým způsobem
handicapovaní. Později jsme
svoji činnost rozšířily do Šluknovského výběžku.
Pomoc bylo třeba zorganizovat co nejjednodušší formou,
protože každá z nás má své
zaměstnání. Činnost v Leničce
jsme musely omezit na náš volný čas a využít k tomu způsob
nám nejpřijatelnější - prodej
rukodělných výrobků. Ty jsme
samy vyráběly nebo získávaly
zcela zdarma od lidí, kterým
tato otázka také není lhostejná
a kteří naši ideu podporovali. Za
to jim patří velký dík!
Účastnily jsme se různých
akcí - Městských slavností
ve Varnsdorfu, Loretánských
slavností v Rumburku, Tolštejnského krasodění v Jiřetíně pod
Jedlovou a dalších.
Velké poděkování patří kolektivu MŠ Zahrádka, který nás
velkou měrou podporuje a motivuje. Ještě jednou velké podě-

Svoz zákazníků

Mařenka v lázních
kování všem, kteří nás podporují
darováním rukodělného výrobku,
materiálu (příze, korálky, drátky,
látky, výplně) nebo pozváním na
prodejní akce. Děkujeme!
Veškeré získané finanční
prostředky získané v roce
2013 jsme rozdělily mezi čtyři
děti, kterým jsme pomohly nákupem zdravotních pomůcek,
manduky (ergonomické nosítko
na dítě), ortopedické obuvi
a pomůcek jemné motoriky.
V neposlední řadě jsme přispěly
na lázeňskou péči jedné malé
slečny.
Jak můžete pomoci:
1. libovolným příspěvkem
na náš transparentní účet
2300428139/2010,
2. nákupem našeho vlast-

Stánek Leničky na loňských
městských slavnostech

noručně vyráběného zboží při
osobním setkání,
3. nákupem zboží prezentovaného na našich stránkách
www.oslenicka.cz nebo na
stránkách Facebooku.
Za OS Lenička: Hanka
Těšitelová, Pavlína Rosová,
Bc. Miroslava Menšíková,
Kateřina Sládková a Ivet; foto
archiv sdružení

ZDARMA
14. 5. 2014

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Svoz zákazníků

do OC FORUM
Liberec

ZDARMA

17. 5. 2014

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.
Svozy pytlového
tříděného odpadu

9. 5. 2014

Veteránská soutěž
v tenisu začala
Tato soutěž pro amatérské hráče nad 45 let se už hraje nějaký
ten rok a v tom loňském se tým MŽIK Tenis Varnsdorf umístil na
krásném 3. místě mezi osmi mužstvy. Letos tuto pozici chce obhájit.
Kádr zůstává prakticky stejný, nováčkem v týmu je Jarda Vinklárek.
Los není zrovna příznivý - doma bude Mžik hrát pouze tři zápasy,
zatímco venku čtyři. První utkání odehrál doma s mužstvem QUICK
Děčín, pátým týmem minulé sezony. Už po singlech bylo, bohužel,
rozhodnuto při stavu 0:4. Mžik korigoval na 2:4 jen dvěma precizně
sehranými debly. Čerstvý padesátník a v zápase kapitán týmu Milan
Žižlavský konstatoval: „Utkání bylo vyrovnané, jen štěstí v koncovkách stálo na stráně soupeře. Ten se výrazně posílil a dorazil k nám
v počtu sedmi hráčů.“ Snad bude mít tedy Mžik podobné koncovky
u soupeřů venku. Další střetnutí čekají Mžik 4. 5. v Jalůvčí, pak
18. 5. venku proti mužstvu CANABA Děčín a v neděli 25. 5. již od
9.00 hodin je na pořadu severské derby v Jiřetíně pod Jedlovou.
V neděli 1. 6. čeká v Děčíně měření sil se Spartakem a až 15. 6. se
Mžik konečně opět předvede v domácím prostředí se silným celkem
Velkého Března. Za týden poté 22. 6. nastoupí doma k poslednímu
zápasu letošního ročníku s LTC Děčín.
Milan Klusoň

9/2014

strana 9

První letošní medaile siláků

Představujeme
hokejové naděje

Tento tým žáků 4. tříd vyhrál Krajskou ligu ÚK. Blahopřejeme!
Zcela vpředu brankař V. Hambálek, za ním zleva P. Kamenický, A. Pešek, Jiří Vaněk a Jan Vaněk. Ve druhé řadě zleva
S. Sméhe, V. Herman, L. Hentschke, P. Pondělíček ml., M. Veroněk, J. Beránek ml. a F. Hrádek. Nahoře zleva asistent trenéra
J. Beránek st., kustod P. Kamenický a hlavní trenér J. Hambálek
st. Na fotu chybí skvělá vedoucí týmu S. Vaňková, neboť je autorem uvedeného fota.
red.

Okruhy pod Jehlou začaly Peklo
Seriál Peklo severu 2014 zahájil v České Kamenici tradičním
závodem, jenž nese název Okruhy pod Jehlou. Uvádíme výsledky
varnsdorfských cyklistů a z regionu těch nejlépe umístěných. Naděje I: 16. R. Synek. Mladší chlapci: 14. J. Ondrejčík. Starší chlapci + kadeti: 6. F. Srbecký, 11. M. Huk (oba CAŠ). Junioři + muži:
1. M. Malík 0:56:57 hod., 9. F. Holubář, 14. L. Petrásek (oba CAŠ),
19. T. Podrazil, 20. D. Lejčko (CAŠ). Veteráni I: 1. J. Novota 0:58:
03 hod., 2. H. Schwarz, 7. R. Tůma (oba Rumburk). Veteráni II:
11. J. Šeps. Veteráni III: 7. V. Zemler, 8. V. Šimonek. Starší dívky
+ kadetky: 3. A. Mateiciucová (CAŠ). Juniorky + ženy: 3. A. Lhotáková, 4. J. Trojanová, 5. K. Zezulová, 7. A. Hejlová (všechny CAŠ). ZdS

Varnsdorfskou ligu vyhrál Saigon
Nejstarší sportovní soutěž v našem městě, liga stolních tenistů,
poznala vítěze ročníku 2013-2014. Stalo se jím družstvo Saigonu ve
složení P. Tůma, R. Hájek a L. Jetýlek. V prvním semifinále si nejdříve
poradilo ve dvou vítězných utkáních s týmem Bernard (M. Charouzek,
L. Žítek). Z druhého semifinále postoupili Čendové I (V. Chlan, J. Peleška), kteří potřebovali k postupu přes Restauraci Šimek (J. Sláma,
A. Ondráček, P. Šimek) tři zápasy. Finále mezi Saigonem a Čendy I dopadlo 2:0 na utkání a vítěz neokusil porážku jak ve dvouhrách,
tak ve čtyřhrách. Zápas o třetí místo má zatím stav 1:1. Na dalších
místech skončila družstva Trávaři, Bowling bar, 3x atd. Za hladký
průběh soutěže patří poděkování řediteli turnaje V. Chlanovi a pokladníkovi R. Novotnému. V pořadí 48. ročník tedy skončil a odehrál
se zřejmě naposledy v herně TS Varnsdorf.
Miroslav Exnar

Tenisová akademie má talenty
Na turnaji Prince Tour v tenisovém stánku TK Sparta Praha
hrálo dvacet hráčů, z toho sedm z Tenisové akademie Krásná
Lípa. Děti i rodiče si vyzkoušeli na vlastí kůži, jaké je to prohánět
se po kurtech, které využívají naši nejlepší tenisté, jako např. Radek
Štěpánek, Lukáš Rosol, Kateřina Siniaková či Klára Zakopalová.
Na dalším turnaji minitenistů ročníku 2007-2008 v Jablonci n. N. se
pro barvy akademie podařilo vybojovat třetí místo díky Oliveru Faltovi, který prohrál až v boji o finále. Turnaj mladších žáků v České Lípě
absolvoval ve čtyřhře Vlastimil Šmalcl ml. (TC Mozkové lázně Doubice), který s Ondřejem Sirovátkem (Severočeská tenisová) nenašli
přemožitele a celý turnaj vyhráli. Vlastimil Šmalcl, TA Krásná Lípa

V úvodním dubnovém víkendu
se ve slovenském Bardějově
uskutečnilo mezinárodní mistrovství GPC Slovenské a České republiky v silovém trojboji a
mrtvém tahu. První soutěžní den
byly na řadě kategorie RAW,
tedy bez podpůrných dresů,
kde měl Varnsdorf zastoupení
oběma zdejšími oddíly siláků.
Za Oddíl silového trojboje se
soutěže zúčastnili Honza Pianka
(váha do 60 kg) a jeho bratr Daniel (váha do 67,5 kg). Za oddíl
Northern Strongman startovali
dorostenci Pavel Kňourek (kategorie T2 do 67,5 kg) a Ondřej
Bandas (kategorie T1 do 90 kg).
Pro bratry Piankovy to byla
v kategoriích RAW premiéra.
V dřepu, první disciplíně silového
trojboje, si oba zapsali 150 kg,
což bylo hluboko pod jejich
možnosti. V benchpressu (tlak
vleže na lavičce) Dan čtvrtým
pokusem zvládl 100 kg, což
znamenalo nový národní rekord.
Honza ve druhém pokusu dal
80 kg, třetí pokus se nepovedl.
V mrtvém tahu Dan potáhl vcelku hladce 180 kg a Honza třetím
pokusem 190 kg. Tím si vyrovnal osobní maximum. V součtu
disciplín oba získali první místa
ve svých kategoriích. V mrtvém
tahu Honza ještě přidal 3. místo mezi dvaatřiceti závodníky
z ČR a SR. Tyto výsledky zaručují možnost účasti na ME v červnu
tohoto roku v Trutnově. Poděkování patří městu Varnsdorf, které
v rámci Koncepce podpory
sportu podpořilo oddíl, a též

Pavel Kňourek při jednom z pokusů v mrtvém tahu
kolegům z oddílu za pomoc
v přípravě.
Oba dorostenci z oddílu
Northern Strongman startovali
poprvé, takže u nich jistá dávka
nervozity nebyla překvapením.
Pavel Kňourek šel ve dřepu přes

bu uznáno. V mrtvém tahu Pavel lehce potáhl 110, pak také
120 kg, ale zcela zdařile až třetím
pokusem, druhý se rozhodčím
totiž nezamlouval. V konečném
pořadí trojboje ve váze do 67,5 kg
vyhrál Pavel s 280 kg meziná-

Ondřej Bandas si v dřepu vytvořil osobní rekord.
zajišťovacích 90 kg úspěšně,
pak i přes 100 a nakonec zvládl
také 110 kg, tedy své tréninkové maximum. V benchpressu
přišly problémy. Základ 50 kg
zdolal až na druhý pokus a 60 kg
mu nebylo pro technickou chy-

Šachové střípky
V Krajském přeboru LK vedl tři kola před koncem soutěže
tým šachistů TJ Krásná Lípa o bod před Lokomotivou Liberec
A. Vzájemný zápas v Liberci však prohrál 5,5:2,5 bodu a klesl
na druhou pozici. V následujícím kole porazila Lokomotiva A
tým Tanvaldu, Krásná Lípa béčko Lokomotivy a v posledním
kole oba horcí favorité na postup remizovali 4:4. Lokomotiva A
u Chess Rowdies a Krásná Lípa v Tanvaldu. Postoupil tedy Liberec.
Šachové soutěže končí také v Německu, kde varnsdorfský Karel
Wokurka hájí barvy SC 1994 Oberland ve II. Landeklasse. K tomu,
jak si vedl, sdělil: „V této sezoně se mi tak nedařilo jako v předchozích. Z 9 kol mám zisk 4,5 bodu za 2 výhry, 5 remíz a dvakrát jsem
prohrál. Na můj vkus a styl hry tedy poměrně dost remíz, ale byly
až do vyčerpání všech možností a končící kolem 60. tahu. Ve dvou
remízových partiích jsem hrál na výhru, ale nepodařilo se mi zlomit
odpor výborně teoreticky připravených soupeřů, což se potvrdilo
v pozdějších analýzách. Lze konstatovat, že i na 4. až 5. šachovnici
je síla soupeřů v soutěži II. Landeklasse na úrovni 1. VT (výkonnostní třídy). Nyní mám dostatek studijního materiálu pro připravu na styl
soupeřů na příští sezonu.“ Přejme tedy K. Wokurkovi dostatek času
na přípravu, kterou zúročí ještě lepší bilancí po příští sezoně. ZdS

rodní mistrovství Slovenské a
České republiky a tím i MČR.
Ondřej Bandas začal dřep
na 110 kg, poté zvládl osobní
maximum 120 a na závěr
zkrotil i svých nově rekordních
130 kg. Po odpočinku si zvolil
v benchpressu na úvod 80 kg
a dále pak 85, oba pokusy byly
zdařilé. Na 90 kilech potom přišla
technická chyba a tím neuznaný
pokus. Mrtvý tah znamenal pro
Ondru tři úspěšná vystoupení.
Po 150 kg dal 160 a nakonec
za mohutného povzbuzování
i nový osobní rekord 170 kg.
S celkovými 385 kg tak vybojoval dvě 2. místa v kategorii
do 90 kg.
Oba dorostenci trénují v oddíle Northern Strongman teprve od
léta minulého roku pod vedením
trenéra Miroslava Tarnóczyho.
Odměnou za tvrdou dřinu jim byly
krásné medaile a nezapomenutelné zážitky z prvních velkých závodů. Pořádajícímu bardějovskému
oddílu se podařilo připravit kvalitní
soutěž s vynikajícím zázemím, za
což jim patří poděkování.
Z podkladů oddílů OST a NS,
foto archiv

Zmařené šance body nepřináší

Pražský půlmaraton
Oficiálně Sportisimo 1/2Maraton Praha se konal 5. dubna za účasti
téměř třinácti tisíc běžců a běžkyň. Tři nejlepší afričtí vytrvalci se vešli
v cíli s časem pod jednu hodinu, na druhou stranu nejpomalejším jednotlivcům kolem 8900. místa byl čipy měřený čas zaznamenán kolem
tří hodin. Na startu i v cíli v historické části hlavního města ČR nemohli chybět ani vyznavači dlouhých tratí z Varnsdorfu a Rumburku.
Z varnsdorfských běžců si Pavel Vodička v kategorii AMM
doběhl pro 204. pozici (celkově 302.) s časem 1:26:43 hod. Karel
Valenta skončil v kategorii MM40 na 159. místě (celkově 964.) za
čas 1:36:52 hod. Ve stejné kategorii startovali i Jan Šimek, který
s výkonem o 32 minut horším doběhl 2195. (3953.) a Marek Blažek z AC Rumburk, jenž si zajistil kulaté 900. pořadí (1480.) a čas
1:41:35 hod. Českým běžkyním kralovala rumburská Anežka
Drahotová, když si první desítku zajistily africké běžkyně a po
jedné z Francie a Ruska. Pro jedenácté místo mezi ženami (celkově i s muži 42.) jí hravě stačilo doběhnout za 1:14:25 hod. ZdS

Gymnasté ZŠ náměstí
třetí v republice

Dalšího nečekaného úspěchu dosáhli gymnasté ZŠ náměstí
v polovině dubna na celorepublikovém finále v Prostějově, odkud se
vrátili s pohárem a bronzovými medailemi za třetí místo.

Zleva trenér Mgr. Z. Barborík, P. Schilling, J. Vašut, R. Kolda a T.
Endál.
V. Z., foto archiv ZŠ náměstí

Poloviční zisk béčka volejbalistek
Volejbalový tým Slovanu Varnsdorf B pokračuje v okresní soutěži
se střídavými výsledky. Proti Mikulášovicím ve Vilémově nejdříve
podlehl po vyrovnaných setech 2:0 (25:23, 25:19) a druhý zápas
dotáhl do vítězství 0:2 (25:27, 27:29) i se začátečnicí Nikolou
Damaškovou. V Děčíně proti Sokolu Děčín odešel TJ Slovan B
poražen 2:1 (25:11, 16:25, 15:6) a 2:0 (25:21, 25:21). Hostujícím
hráčkám nesvědčila rozměry malá tělocvična a při domácích stálo
často i pověstné štěstíčko. Volejbalistky TJ Krásná Lípa odjely
z varnsdorfské sokolovny s výsledky 2:0 (25:20, 25:9) a 2:0
(25:20, 25:18). Domácí hráčky se dlouho rozehrávaly (v prvním setu
byl stav již 1:6), ale pak už režií všech setů ovládly a zaslouženě
dvakrát zvítězily. Druhé utkání bylo po prvním setu přerušeno
malou oslavou 140 let založení sokolovny a uctěním památky
bývalých cvičenců, kteří padli v 1. světové válce.
Petr Damnitz

Po bezgólové remíze ve Frýdku-Místku hostil FK Varnsdorf
předposlední tým druholigové
tabulky pražský Vltavín. Ten
měl brzy na svém kontě čtyři
rohy plus dvě gólové šance a
dal najevo, že si nepřijel pro
velikonoční výšleh. Do vedení
šli přesto ve 13. minutě domácí
díky Petru Zierisovi, a když
Matěj Kotiš zvýšil ve 48. minutě
z přísného PK na 2:0, bylo veselo i přes několik zahozených
šancí. Vltavín po hodině hry
proměněním dalšího diskutabilního PK snížil na 2:1, a co více,
gólem osm minut před koncem
vzal Varnsdorfu naději na plný
bodový zisk. Osmý ligový jarní
zápas čekal FK ve Vlašimi. Ta
má na jaře dobrou fazonu, doma
neztrácí a hosty vyprovodila výsledkem 3:0 (1:0).
Juniorka měla na mokrém
trávníku stadionu v Kotlině za
soupeře tým AC Sparta Praha.

Juniorka FK zaskočila vrstevníky Sparty nejprve gólovým nápřahem nebráněného Nikolase Daníčka (23 let).
Po domácím vedení hosté stav
otočili na 1:2, ale juniorka nakonec zvítězila 3:2 (2:2). Branky
dali Daníček, Čurgali a Halbich.
Utkání na Boheminas 1905 přineslo po laciných gólech soupeře
porážku 3:1 (1:1). Vedoucí branku
dal už ve 13. min. Halbich.
Dorost U19 hostil předposlední Svitavy a po výhře 1:0

vládla spokojenost pouze se
ziskem tří bodů a z neinkasované branky. Z mnoha šancí se
ujala jen ta úvodní z 10. minuty
duelu zásluhou Černého. Další
prověrka čekala v Chrudimi, kde
dorost prohrál 7:1 (3:0). Domácí
měli daleko větší hlad po výhře,
byli efektivní, což rozhodlo.
Text a foto ZdS

Soutěž „Pepova Jarní 2014“
V minulém čísle HS jsme
uvedli informace o dvou nedávných akcích organizovaných
LMK Varnsdorf. Třetí v pořadí
z úvodu roku byla „Pepova
Jarní 2014“ - jde o soutěž volně
létajících modelů, které se zúčastnilo 64 soutěžících v šesti
kategoriích. Zde jsou umístění,
která byla v kategoriích F1H a
F1G i Českým pohárem.
Házedla - ml. žáci: 1. M. Beran
(Liberec) 182 s, 2. J. Hladíková
139, 3. J. Ryšavý (oba Varnsdorf) 119 s. St. žáci: 1. J. Ježek
(Liberec) 343 s, 2. D. Szöllösi 229,
3. M. Řezníček (oba Varnsdorf)
226 s. Junioři: 1. J. Hernych
(Liberec) 388 s, 2. L. Raichartová (Vilémov) 259, A. Richter
(Varnsdorf) 257 s. Senioři:
1. S. Rudinský 553 s, 2. F. Cempírek (oba Varnsdorf) 524,
3. L. Paťha (Mikulášovice) 518 s.
Kluzáky F1H senioři + junioři: 1. F. Zajíc (Kopidlno) 749 s,
2. Ing. M. Chudoba (BVL)
738, 3. J. Náhlovský (Semily)
731 s. Z našich závodníků skončil
S. Rudinský na 7. místě výkonem 533 s. Kluzáky A3 - žáci:
1. M. Tichý (Kopidlno) 243 s,
2. M. Řezníček (Varnsdorf)
82 s. Senioři: 1. V. Čejka (Ml.
Boleslav) 359 s, 2. Ing. M. Šafler (Kopidlno) 353, 3. L. Paťha
(Mikulášovice) 346 s.
F1G (modely poháněné
gumovým svazkem): 1. J. Kubeš (Terezín) 627 s, 2. V. Jiránek
(BVL) 623, 3. M. Rohlena (Kladno) 713 s. Nejlepší z našich
skončil na 5. místě P. Formánek

547 s. P30 (modely poháněné gumovým svazkem) žáci:
1. J. Pišl (Terezín) 373 s, 2. M. Budai (Liberec) 338, 3. Matyáš
Beran (Liberec) 326 s. Junioři:
1. D. Jára (Varnsdorf) 372 s.
Senioři: 1. M. Paťha (Mikulášo-

vice) 500 s, 2. V. Krajčík (Kopidlno) 494, 3. V. Jiránek (BVL) 485 s.
CO2 (modely s motorem na
CO2): 1. P. Formánek 526 s,
2. J. Štohanzl (oba Varnsdorf)
468, 3. J. Vodička (Praha) 415 s.
Josef Bartík, LMK Varnsdorf

Rekord vlastnil Luboš Šos jen chvíli
V Sokolově se konala první soutěž v silovém trojboji RAW (kategorie bez podpůrných dresů) pod federací IPF a šlo o mistrovství Čech. Z Varnsdorfu na něm nechyběl v nejtěžší kategorii nad
120 kg dlouholetý harcovník Luboš Šos. Předvedl skvělou formu,
i když to pro něho byl první trojboj po více jak pěti letech. Vzhledem k vysokému počtu závodníků se soutěž protáhla do pozdních
nočních hodin, což obojí bylo pro startující náročné. Přesto se to
na výkonech nepodepsalo. V kategorii nad 120 kg došlo k velkému
souboji L. Šose s nymburským Balatkou o první místo. Luboš zapsal
v dřepu 225 kg a to stačilo na průběžné třetí místo za Balatkou a
Coufalem. V benchpressu zvedl 175 kg a své umístění potvrdil.
V závěrečném mrtvém tahu se už pořadí měnilo. Varnsdorfský
silák třetím pokusem utáhl s velkou rezervou neuvěřitelných
300 kg, takže překonal na krátký čas stávající národní rekord. Balatka hned kontroval a s 300,5 kg jej překonal. Coufal zapsal pouze
250 kg, spadl tak na čtvrté místo a na konečné druhé se za Balatku
posunul L. Šos. Pro siláka hájícího barvy OST Varnsdorf to bylo
poslední představení ve federaci IPF, kde hostoval. Podporou přímo
při soutěži byli syn Richard, Dan Kadeřábek a bratři Piankovi. OST
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