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Hrádek potřebuje „živou“ vodu
Přestože se po loňských 

komunálních volbách změnilo 
zastupitelstvo a vzniklo nové 
vedení města, mnohé úkoly 
z předcházejících období 
přetrvávají. Jedním z nich je 
péče o významnou dominantu 
Varnsdorfu: Hrádek.

Město se stará o památku 
prostřednictvím Nadačního 
fondu Hrádek-Burgsberg 
Varnsdorf. Tato organizace 
si od svého vzniku vytýčila 
v podstatě jediný cíl. Tím je 
záchrana budovy a její tzv. 
oživení. Správní rada zase-
dá ve složení: Ing. Stanislav 
Horáček, Ing. Karel Jelínek, 
Ing. Jan Rýdl, Jiří Sucharda 
a PharmDr. Jindřich Šmíd. 
Garantem projektu je město 
Varnsdorf.

Abychom mohli splnit 
vytýčený cíl, rozhodli jsme 
se nejprve vyhodnotit a 
případně revidovat dosud 
zpracovanou projektovou 
dokumentaci rekonstrukce 
budovy Hrádku. Nezbytným 
pro obnovení Hrádku se 
jeví vybudování vodovodní 
přípojky a kanalizace. Bez 
zdroje pitné vody je obnovení 
života na Hrádku prakticky 
nemožné. Bylo dohodnuto, 
že se provedou nutné opravy 
střechy, okapů apod., aby 
se zabránilo vzniku větších 
škod. Vzhledem k tomu, že 
na opravu turistických objek-
tů bude možné čerpat finance 
z dotací, rozhodli jsme se, že 

           Generální oprava koryta Mandavy
Čtěte na str. 2

Montovali okna protinožcům
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Vánice ochromila dopravu
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se pokusíme o co největší 
výtěžnost těchto zdrojů. 

Pro vyšší komfort návštěv-
níků Hrádku se budeme sna-
žit sehnat finance na vybu-
dování malého parkoviště a 
v souvislosti s tím na opravu 
silnice na vrchol až k budově 
Hrádku. Vzhledem k tomu, že 
v minulosti na činnosti fondu 
participovali rovněž sousedé 
z Německa, byl schválen zá-
měr tuto spolupráci oživit. 

Další budoucí využití varns-
dor fské dominanty je věcí 
diskuze. Zatím předpokládá-
me umístění stálé geologické 
expozice ve sklepních prosto-
rech. Další části budovy na 
svoji roli teprve čekají. Bude-
me proto rádi za každý nápad, 
který pomůže vzkřísit bývalou 
slávu objektu, který má bezpo-
chyby velký potenciál.

Hrádek si vybudovali členo-
vé varnsdorfského Horského 
spolku pro nejsevernější Če-
chy. Vstříc jim vyšel městský 
stavitel Anton Möller, který 
vypracoval zdarma architek-
tonický návrh. Stavbou re-
staurace s 29 metrů vysokou 
vyhlídkovou věží žilo po dobu 
jednoho roku celé město. 
Půjčka 50.000 korun od kní-
žete Liechtensteina pokryla 
téměř polovinu nákladů. Jeho 
příkladem se nechali inspiro-
vat i další a nabídli zdarma své 
služby či alespoň pomáhali při 
vynášení stavebního materiá-
lu. Dílo se podařilo dokončit 
15. května 1904. 

V současné době je sice 
v provozu „jen“ vyhlídková věž, 
zájem o návštěvu památky je 
i přesto stále velký. Ročně 
se přijde kochat pohledem 
na varnsdorfská panoramata 
více než 11 tisíc lidí.

PharmDr. Jindřich Šmíd, 
člen Správní rady Nadačního 
fondu Hrádek-Burgsberg Varn-
sdorf, foto Oldřich Kroulík
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Muž zasažený proudem 
Hlídka strážníků poskytovala v jednom z panelových domů 

na ulici Kovářská neodkladnou první pomoc dvaatřicetiletému 
muži, který byl zasažen elektrickým proudem. Vše skončilo 
předáním postiženého osádce RZS, která provedla další 
ošetření.

• Mladík v bezvědomí
V tomto případě byli strážníci vysláni dispečinkem zdravot-

nické záchranné služby do restaurace Pivovaru Kocour, kde se 
měl nacházet muž v bezvědomí. Po příjezdu zde zjistili dvaa-
dvacetiletého muže, kterému poskytli okamžitou první pomoc, 
a to včetně přiložení defibrilátoru. Ostatní zajistili zdravotníci 
RZS, kteří muže převezli do nemocnice. 

• Únik plynu
Na základě telefonického oznámení občanky města, která 

informovala o úniku plynu, vyjela hlídka městské policie do pa-
nelového domu v ulici Křižíkova. Strážníci informaci na místě 
ověřili a přivolali profesionální hasiče, kterým se podařilo místo 
úniku lokalizovat. Jednalo se o nedbalost jednoho z nájemníků. 
Díky rychlosti zásahu strážníků, hasičů i policistů nedošlo k žád-
ným škodám na majetku ani vážnějšímu ohrožení občanů. 

• Ženě se zastavilo srdce
Po další telefonické výzvě dispečera zdravotnické záchranné 

služby vyjížděla hlídka městské policie do ulice Žitavská. Zde 
okamžitě za použití defibrilátoru a nepřímé srdeční masáže 
započala s oživováním starší ženy v bezvědomí a se zásta-
vou srdce. Výjezdový lékař s osádkou RZS pak ženu převzal 
k odbornému ošetření, přičemž strážníci se zdravotníky nadále 
spolupracovali.

• Odložil starý nábytek
Odložené kusy poškozeného nábytku zjistila hlídka městské 

policie během preventivní kontroly ulice Kovářská. Provedeným 
šetřením ve spolupráci s pracovníky terénních hlídek se poda-
řilo vypátrat majitele, nájemníka z domu čp. 2762, který měl dle 
dalšího zjištění předmětný nábytek připravený k odvozu a pouze 
čekal na vozidlo. Při jedné z následných kontrol bylo strážníky 
zjištěno, že odvoz proběhl a nebylo tedy nutné činit další opatření.

• Zachraňovali i přihlížející
Tentokrát se jednalo o dva výjezdy hlídky strážníků během 

jedné směny. Nejprve byli vysláni do Penny marketu na ulici 
Žitavská ke kolapsu starší ženy. Po příjezdu zjistili, že první 
pomoc již poskytují pracovníci marketu a přítomní občané. Jen 
o několik hodin později vyjížděli strážníci k muži ohroženému 
na životě, a to k objektu bývalého hotelu Sport na ulici Žitavská. 
Zde prvotní laickou první pomoc poskytl jeden z pracovníků 
terénní hlídky. Strážníci postiženého muže po kontrole život-
ních funkcí stabilizovali a poté jej předali k odbornému ošetření 
osádce sanitního vozu, která zajistila jeho převoz do zdravot-
nického zařízení.             Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Koryto Mandavy prochází důkladnou obnovou
Od loňského podzimu prová-

dějí stavební firmy opravy koryta 
řeky Mandavy. Opravy se tak 
dočkají zdi, které byly postaveny 
v rámci původní regulace řeky 
v rozmezí let 1903 až 1911, kdy 
zakázku realizovala vídeňská 
firma Rella & Neffe pod přísným 
dozorem stavebního rady Josefa 
Swobody z Děčína a významné-
ho městského architekta Antona 
Möllera. V celkové délce regulo-
vaného úseku, který činí 6,6 
kilometru, bylo při pravidelných 
prohlídkách po povodni v červnu 
roku 2013 shledáno osm úseků, 
které vyžadují po více jak sto 
letech důkladnou obnovu.

Na základě výzvy Ministerstva 
zemědělství bylo na Regulace 
řek a ochranu před povodně-
mi vysoutěženo v loňském a 
letošním roce celkem sedm 
samostatných veřejných zaká-
zek, z nichž dvě realizuje firma 
Skanska, tři firma Nowastav a po 
jedné Trans-Region-Stav a firma 
Řehák. Celkový objem těchto 
zakázek činí 72.443.335 Kč,
na které dostalo Povodí Ohře 
s.p. 62% dotaci ze státního 
rozpočtu. Pět oprav nábřežního 
opevnění v úsecích od hranic se 
Seifhennersdorfem po most na 
ulici 5. května, od mostu v ulici 
Petra Bezruče až po č.p. 63, od 
č.p. 86 po č.p. 242, od mostu 
v ulici Legií po most v ulici Ná-
rodní a od mostu v ulici Dělnická 
po č. p. 968 bude dokončeno do 
konce letošního roku. Dva úseky, 
a to od lávky pod ReTOSem po 
lávku u rybníka Kočka a od 
mostu v ulici 5. května po most 
v ulici Kamenická budou dokon-
čeny do poloviny roku příštího. 
Veškeré opravy se provádějí 
po částech, kdy je původní zeď 
odbourávána a stavěna nová 
s betonovým základem. Po 
vytvoření betonového dříku je 
na celou stavbu vždy umístěn 
kamenný kotvený obklad.

„Poslední stavbou letošního 
roku, kterou realizuje f irma 
Trans-Region-Stav, je oprava 
zdi v prostoru pod plaveckým 
bazénem. Tato stavba v hodnotě 
4.333.954 Kč je však realizována 
z vlastních prostředků správce 
toku a bez dotace. Stavba bude 
dokončena v srpnu letošního 
roku,“ řekl Jan Železný, technic-
ký dozor investora. „Co se týká 
škod z přelomu března a dubna, 
nebyly nijak výrazné. Největší 
problém způsobil sesuv pode-
mletého svahu pod tělocvičnou 
v Národní ulici a uplavané 
bednění v ulici 5. května,“ dodal 
Železný.                           js

Svoz hnědých nádob 
na BIOodpad zahájen 

8. dubna byl zahájen svoz hnědých nádob na biologicky rozlo-
žitelný odpad. Svoz nádob bude probíhat jednou za 14 dní, vždy 
v lichou středu. Nádoby ke svozu musí být přistaveny nejpozději 
v 6 hodin ráno v den svozu. O termínu ukončení svozu nádob na 
podzim vás budeme informovat.

Jak se zapojit do pilotního projektu na třídění BIOodpadu? S účastí 
musí souhlasit všichni obyvatelé domu. Pro bližší informace a mož-
nost přihlášení kontaktujte MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí 
(budova na náměstí, kancelář č. 7, tel. 412 372 241 linka 114).

Za biologicky rozložitelný odpad je považován odpad ze 
zahrady a rostlinné odpady z kuchyně. BIOodpad musí být vytří-
děn, tj. bez nežádoucích nerozložitelných příměsí. Předpokládá 
se, že pilotní projekt poběží dva roky, pak bude vyhodnocen a 
třídění komunálního BIOodpadu bude v nějaké formě napevno 
zavedeno do obecně závazné vyhlášky města.                     r

Vyslovte svůj názor
V minulém čísle Hlasu severu vyšel obsáhlý článek o práci na 

novém Programu rozvoje města Varnsdorf a jeho důležitosti pro 
naše město. V rámci jeho tvorby proběhlo první setkání se zastu-
piteli města a nyní nás čekají další setkání s odbornou veřejností 
a občany města.

Ve středu 22. dubna od 17.00 hod. proběhne v divadle setkání 
se zástupci spolků a dalších neziskových organizací.

V pondělí 27. dubna od 18.00 hod. se v Pivovaru Kocour usku-
teční setkání s varnsdorfskými podnikateli. 

Vyzýváme proto všechny zástupce neziskových organizací 
a podnikatele, kteří chtějí přinést jakýkoliv návrh týkající se bu-
doucnosti našeho města, ať přijdou na výše uvedená setkání. 
Diskuze povedou manažer projektu Mgr. Filip Mágr a pověřený 
zastupitel PhDr. Martin Musílek.                                           r
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Příspěvky města na podporu sportu
26. března schválili zastupitelé města finanční příspěvky na rok 

2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf ve výši 
806.530 Kč. Podáno bylo 13 žádostí, z toho 2 na nadstandardní 
reprezentaci (*). 

Výše příspěvků 
Jan Strož                                                         7.000 Kč*
Leteckomodelářský klub Varnsdorf               21.000 Kč
Stars Varnsdorf                                              93.000 Kč
TJ HC Varnsdorf                                           127.000 Kč
Oddíl silového trojboje                                    35.000 Kč*
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl atletiky               80.950 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl juda                    23.620 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl plavání               83.710 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl házené               51.850 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl volejbalu            14.000 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl basketbalu       159.400 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl stolního tenisu   10.000 Kč
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl tenisu               100.000 Kč

Objekt restaurace Koliba 
v areálu rekreačního rybníku 
Mašíňák je opět v provozu. 
Restauraci s ubytovacím zaří-
zením od původních majitelů 
koupila holandská podnikatelka 
a od konce března je znovu pro 
návštěvníky otevřena i s hos-
tinskými pokoji. Nová majitelka 
oslovila vedení města s několika 
návrhy na to, jak využít zbytek 
rekreačního areálu. V jednání 
zůstává možnost pronájmu či 
odkoupení.

O budoucím využití areálu 
s bývalým kempem budou 
rozhodovat zastupitelé. V rám-

Holanďanka vrací život Kolibě

Po velkém úspěchu, kdy naši městští informatici v roce 2011 
získali dotaci ve výši 4 a půl milionu Kč z výzvy 06 IOP na vybu-
dování technologického centra, se podařil další výrazný úspěch. 
V loňském roce se město rozhodlo ucházet o další dotaci 
z evropských finančních prostředků v rámci 22. výzvy IOP - Kon-
solidace IT a nové služby TC obcí, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Několikaměsíční úsilí projektového týmu ve složení 
Ing. Radek Kříž, Ing. Petra Votočková, Ing. Lukáš Vébr a Jan Lou-
ka, DiS. bylo korunováno úspěchem. Celkový objem získaných 
financí je více než 2 a půl milionu Kč, přičemž 15 % uhradí město 
ze svého rozpočtu.

Po nezbytném vyhlášení výběrového řízení a výběru dodavatele 
začne v letošním roce realizace jednotlivých částí projektu. V rámci 
rozšíření služeb pro občany bude na městském webu umístěn 
rozklikávací rozpočet města a registr poplatků. 

„Přes registr poplatků bude mít občan města zabezpečený 
přístup k agendě místních poplatků, která obnáší poplatek za 
svoz odpadů a poplatek za psy. Bez nutnosti návštěvy úřadu 
nebo zbytečného telefonátu bude vše možné jednoduše vyřídit 
z pohodlí domova. Každý si bude moci jednoduše zjistit, zda není 
dlužníkem města, nebo stejně rychle připravit bankovní údaje pro 
bezhotovostní převod,“ uvedl městský informatik Jan Louka. 

Další části dotace se týkají provozu úřadu. Mezi jeho nejdůležitější 
části patří pořízení skenovací linky na digitalizaci dokumentů, posílení 
bezpečnosti a vylepšení správy počítačové sítě městského úřadu.

Věříme, že takto investované prostředky umožní další posun při 
zavádění eGovernmentu, tj. elektronizaci a vyšší efektivitu procesů 
na úřadě i zavedení nových elektronických služeb občanům prostřed-
nictvím městského webu.                      Z informací ORGO zpracoval js

Získané dotace urychlí další 
elektronizaci úřadu

ci přípravy na letní sezonu pro-
vedlo město alespoň částečný 
úklid areálu, odstranění původ-
ního nefunkčního oplocení a 
vybudování nového dřevěného 
mola. Technické služby dále 
provedou výřez náletových 
dřevin a jednorázovou úpravu 
neudržovaných travnatých 
ploch. 

Odbor správy majetku a in-
vestic v současné době připra-
vuje realizaci okružní běžecké 
a cyklistické trasy, která umožní 
lepší celoroční využití této loka-
lity. V části mezi bývalou pláží a 
přítokem bude obnovena stezka 

v šířce cca 1,5 metru doplněna 
několika přejezdovými můstky, 
které umožní přecházet a 
přejíždět mokré či bažinaté 
úseky. Za zmínku jistě stojí, 
že pro vybudování dřevěných 
prvků bude kompletně využito 
dřevo pocházející z kácení na 
městských pozemcích.

Držme tedy novým majitelům 
a celému areálu palce, abychom 
se mohli těšit na letní koupání 
s příjemným občerstvením.

js, Ing. Jaroslav Beránek, 
vedoucí odboru správy majet-
ku a investic 

Svaz bojovníků za svobodu 
zve na květnové pietní akce 

Úterý 5. května od 10.00 hod.
Pietní shromáždění na varnsdorfském hřbitově k 70. výročí osvo-

bození naší vlasti. Koná se ve spolupráci s Městem Varnsdorf.
Pátek 8. května ve 13.00 hod.
Účast na pietním shromáždění v Rabštejně u České Kamenice 

v místě bývalého koncentračního tábora pořádaném k 70. výročí 
osvobození. Odjezd autobusu z náměstí, účast bezplatná.

Neděle 17. května v 7.30 hod.
Terezínská tryzna, která se bude konat na Národním hřbitově 

v Terezíně. Hlavní projev přednese prezident Miloš Zeman. Odjezd 
autobusu z náměstí, účast bezplatná.

Zájemci o účast na pietních aktech v Rabštejně a v Terezíně se 
mohou přihlásit u JUDr. Miroslava Majzlíka na tel. 606 032 499.

Varnsdorf

Oslava svátku práce
Oblastní výbor KSČM srdečně zve spoluobčany 

na oslavy Svátku práce, které proběhnou 
v areálu před sportovní halou 

1. května 2015 od 10 hodin. 
Je zajištěn kulturní program, soutěžní hry pro 

menší děti a občerstvení. 
Oslavy budou pokračovat májovou veselicí 

v senior klubu Pohádka od 15 hodin.

Hrádek 
Rada města rozhodla pověřit 

odbor správy majetku a investic 
zajištěním aktualizace projektu 
„Rekonstrukce Hrádku“ a vy-
hlášením výběrového řízení 
na odkanalizování a zásobo-
vání vodou stavby vyhlídky na 
Hrádku. 

Hřiště na Bratislavské
Varnsdorfští radní schválili 

vybudování mult ifunkčního 
školního hřiště s umělým po-
vrchem na ulici Bratislavské a 
Dělnické.

Nový oddávající
Městská rada pověřila k pro-

vádění občanských obřadů 
dalšího člena Zastupitelstva 
města Varnsdorf, a to po dobu 
platnosti mandátu ve volebním 

Městští radní rozhodli 
o pokračování 

rekonstrukce Hrádku 

období 2014-2018 pana Ing. 
Václava Moravce.

Přípravné třídy
Radní souhlasili s pokračová-

ním činnosti dvou přípravných 
tříd v Interaktivní základní 
škole Varnsdorf, Karlova 1700, 
pro školní rok 2015/2016.      ha

Sedmičlenná Rada města Varnsdorf zasedala 9. dubna. Vy-
brali jsme některá rozhodnutí, ke kterým radní na své 11. schůzi 
dospěli. 

Statistické okénko
Za 22 let ubylo Varnsdorfu 

více než šest stovek obyvatel. 
Zatím se tento nelichotivý 
trend nedaří zastavit. Vyplývá 
to z vybraných údajů Českého 
statistického úřadu.

Rok Počet obyvatel
1991    16.282
1995    16.329
2000    16.104
2005    15.852
2010    15.878
2011     15.780
2012     15.794
2013     15.655                      ha
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INZERCE

Město Šluknov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na funkci vedoucího úředníka - vedoucího 
Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov
Podrobné informace na www.mesto-sluknov.cz, nebo v kan-
celáři tajemnice Městského úřadu Šluknov, tel. 412 315 332.
Přihlášky se přijímají nejpozději do 22. dubna 2015 osobně 
do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1, nebo 
doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, k rukám 
tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Varnsdorfané montovali 
okna protinožcům 

Na konci minulého roku získala firma SAMAT spol. s.r.o. zajíma-
vý kontrakt, a sice dodávku oken pro dva rodinné domy v Sydney. 
Český zákazník žijící v Austrálii již od roku 1991 není spokojen 
s tamním systémem výplní otvorů, kdy jsou všechna okna ve 
zmíněné lokalitě zasklená jednoduchým sklem a bývají dřevěná 
nebo hliníková, a to bez jakéhokoliv přerušeného tepelného mostu. 
V zimních měsících je tak nutno domy více vytápět, což je leckdy 
složité, protože domy v Austrálii nemají ústřední vytápění, ale 
pouze mobilní přímotopná tělesa. 

Přínosem našich lépe izolujících oken by měla být rovněž úspora 
při klimatizování v letních měsících, neboť náklady na energie jsou 
podobně jako většina nákladů v Austrálii oproti České republice 
několikanásobně vyšší. Další výhodou našich oken je možnost 
otevření a vyklopení, tamní okna se pouze posouvají, a tak je 
potom obtížné mytí oken ve vyšších patrech. 

Po dokončení prací zbyl čas i na poznání Sydney a blízkého 
okolí. Podobně zalesněné a zelené velkoměsto jsme ještě nevi-
děli. Centrum je plné parků, jeho součástí je i botanická zahrada. 
Naleznete tu řadu krásných posezení, stejně jako občerstvení 
s pitnou vodou. Lidé z pláže vybíhají bosí do centra. Město žije 
pohybem. Cestou po pláži 
i přes známý Harbour bridge 
míjíte běžce a běžkyně. Syd-
ney je velmi rozlehlé město, 
jehož součástí je i rezervace 
(bush) v sousedství centra. 

Naše společnost, čítající 
85 zaměstnanců se zastou-
pením v 7 městech rozšířila 
okruh zemí, kde užívají naše 
okna, o další krásný, leč 
velmi vzdálený světadíl. Po 
Německu, Holandsku, Chor-
vatsku, Švédsku, Rakousku 
a Španělsku jsme pronikli 
i na druhou stranu zeměkou-
le.       Zdeněk Damašek 

a Milan Klocperk

Většinoví vlastníci bytů 
v Kovářské a Žitavské ulici 
umožnili městu přístup do ka-
merového systému všech čtyř 
panelových domů. V případě 
zjištění závažných nedostatků 
či protiprávního jednání tak 
mohou strážníci kontaktovat 
terénní hlídky a problém řešit 
obratem. Kamery si pochvalují 
hlavně starousedlíci. Z chodeb 
zmizely stříkačky a situace se 
celkově zlepšila.

Čtyři paneláky v Kovářské a Žitavské 
jsou pod kamerami

Dále došlo od 1. dubna k roz-
šíření stávajícího počtu pracov-
níků terénní hlídky o další 3 oso-
by. „Můžeme tak zajistit směnný 
provoz a rozšířit působnost 
hlídek i na večerní hodiny 
k ochraně dodržování nočního 
klidu,“ vysvětlila Mgr. Ro-
mana Cupalová, předsedkyně 
Komise prevence kriminality 
a bezpečnostní a sociální 
situace (BESOS) Rady města 
Varnsdorf.

Záškoláctví (pohyb dětí 
v lokalitě v době školního 
vyučování) je již podchyceno 
ve spolupráci se strážníky, 
policisty a terénními hlídkami. 
Ulevit starousedlíkům by mělo 
také plánované dětské hřiště a 
lavičky. Cílem je dostat mládež 
z panelákových chodeb a dál 
od vchodů, kde hlukem obtě-
žuje ostatní obyvatele domů. 
Co se týče zajištění programu 
pro děti v dopoledních i odpo-
ledních hodinách, pracuje se na 
zprovoznění kluboven a dále 
jsou vedena jednání o zajištění 
volnočasových aktivit. 

Komise prevence kriminality 

a BESOS oslovila senátora 
Zbyňka Linharta, který je naklo-
něn řešení otázek sociálně vy-
loučených lokalit, aby pomohl 
s návrhy a podporou potřebných 
změn v legislativě. „Z Krás-
né Lípy máme s tímto problé-
mem dlouhodobé zkušenosti a 
víme, že nemá jednoduché ře-
šení. Bohužel se často vymýš-
lejí na úřadech v Praze projekty 
od stolu, které se tváří jako 
„řešení“, ale přitom se za ně 

jen nesmyslně utrácejí miliar-
dy. Jen ty dvě dávky na bydlení 
spolknou přes 12 miliard ročně 
a velká část vůbec nesouvisí 
s nějakým sociálním zajiš-
těním,“ řekl senátor Zbyněk 
Linhart.

Varnsdorfští radní se na 
svém posledním jednání 
rozhodli i nadále podporovat 
realizaci projektu terénního 
programu White Light s tím, že 
město zvýší dohled nad prací 
terénních pracovníků, aby 
mohlo lépe vyhodnotit přínos 
tohoto programu. Projekt 
White Light zahrnuje i pro-
gram „Harm reduction“, jehož 
cílem je výměna injekčních 
stříkaček. To se netýká pouze 
Kovářské, ale obecně drogové 
scény v celém městě. Jedná 
se o ochranu občanů města, 
neboť prostřednictvím služby 
je redukován výskyt stříkaček 
v ulicích města. Jde o nezbyt-
nou prevenci před šířením 
infekčních nemocí. 

Pracovníci White Lightu 
si po dobu svého působení 
vytvořili důvěru mezi uživateli 

návykových látek. Služba není 
postavena pouze na výměně 
stříkaček, ale na odborném 
poradenství pro uživatele a je-
jich rodiny. Rovněž monitoruje 
drogovou scénu včetně mladist-
vých a matek, jejichž závislost 
ohrožuje děti. V neposlední řadě 
pak White Light spolupracuje 
s orgánem sociálně právních 
ochrany dětí při MěÚ Varnsdorf 
v oblasti testování mladistvých 
na návykových látkách. 

Město slavilo úspěch v 1. kole 
Programu prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR. Podpoře-
ny byly všechny tři podané pro-
jekty. Kapka dětské radosti zís-
kala podporu ve výši 240.000 Kč,
Skate park nové generace 
260.000 Kč a na Fotopasti při-
dá ministerstvo 39.000 Kč. 

První projekt s názvem Kap-
ka dětské radosti navazuje na 
již proběhlý první ročník v roce 
2015. Je zaměřen na děti v evi-
denci orgánu sociálně právní 
ochrany dětí. Z evidence je 
vytipováno 20 dětí do 15 let, 
které se účastní tématických 
několikadenních pobytů, kde 
prostřednictvím aktivit dostávají 
náhled na své závadové chová-
ní či na chování svých blízkých. 
Cílem pobytů je v rámci preven-
ce kriminality působit na děti a 
ukázat jim prostřednictvím her, 
odborných přednášek a prak-
tických činností, jak atraktivně 
trávit volný čas, bez užití násilí 
či vulgární komunikace. 

Další projekt je zaměřen 
na opravu skateparku za 
městskou policií, který je 
stále častěji vyhledáván dět-
mi i mládeží. Ve spolupráci 
s akční skupinou mladých lidí 
vedenou Ondřejem Hulánem 
chceme tento prostor opravit, 
zlepšit bezpečnost a vytvořit 
nový prostor pro bicross. 

Poslední projekt je zamě-
řen na vytvoření fotopastí. Ve 
městě je vytipováno několik 
oblastí, které jsou častým 
cílem vandalů. Pořízením 
fotopastí a jejich propagací, 
chceme pr imárně vandaly 
odradit, případně je i dopad-
nout a potrestat. Fotopasti 
budou přenosné, aby mohli 
být využívány dle potřeby.               

  cu, ha
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Řádková inzerce

Služby

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zku-
šených výcvikářů v ZKO 
Studánka. Informace na tel. 
777 155 429.

Nemovitosti

Různé

www.zalepsisluknovsko.cz

Pronájem bytu (120 m2) na 
ulici Legií nad drogerií Marti-
na. Čistý nájem 4.000 Kč.
Volat po 16. hodině. Tel. 605 
150 045.

Místnost k pronájmu na 
T. G. Masaryka 2093. Vhodné 
pro kosmetiku, masáže, nehty, 
kancelář. Cena 3.400 Kč včetně 
energií. První měsíc poloviční 
nájemné. Ihned k dispozici. Tel. 
605 244 671.

Nový automobil pro Dětský domov 
v Lipové u Šluknova

V nedávné době byl dětskému domovu předán do užívání 
sociální automobil značky Dacia Dokker. Na nákup nového 
automobilu přispěli regionální firmy a podnikatelé. „Velice si 
vážíme přízně místních podnikatelů. Automobil budeme využívat 
především v oblasti přepravy dětí k lékaři či na různé kulturní a 
sportovní akce,“ řekl ředitel dětského domova Leoš Moravec.

Seznam organizací, firem a podnikatelů, kteří 
přispěli na nový sociální automobil:
TOS Varnsdorf, a.s.
Metal Okna, s.r.o. Varnsdorf
KWL, s.r.o. Varnsdorf
Cukrárna Sluníčko, s.r.o. Varnsdorf
NGW s.r.o., Rumburk
ReTOS Varnsdorf s.r.o.
Místní akční skupina Šluknovsko
PLASTON CR s.r.o. Šluknov 
Jiří Kopecký, Krásná Lípa
ING. Libor Petr INTERDATA, Rumburk
Ing. Ladislav Brada Lékárna Šluknov 
STI Česko s.r.o., Rumburk
S&R Stahlbau-Blechbearbeitung.CZ s.r.o., Mikulášovice
ALATEX s.r.o., Mikulášovice
PLATON s.r.o., Šluknov 
Obec Lipová 
Lemfeld a syn, Vilémov s.r.o., Mikulášovice
Technické služby Šluknov s.r.o.
Teamwelder s.r.o. Jiříkov
Biopark s.r.o., Lipová
TOPOS a.s., Šluknov
ProProjekt s.r.o., Rumburk
Železárny Velký Šenov s.r.o.
EURO topoz s.r.o., Krásná Lípa AKTIVIT s.r.o., Nový Bor
Ratio Rumburk s.r.o.
Milan Slukálek autoservis Velký Šenov
Jiří Veselý, elektro služby, Rumburk
Vinš, hodinový manžel Rumburk
Pavel WITTGRUBER, Euromodel Jiříkov
Kamenoprůmyslové závody Šluknov s.r.o.
Katapult CZ s.r.o., Rumburk S a M silnice a mosty Děčín a.s.
WAKOS s.r.o.
Petr Houdek, Rumburk
Miluše Hanušová PeMa, Děčín 
MUDR. Pavel Kozlík, Děčín 
Kominictví Brůna 
Petr Houdek, zemědělství Království 
Strojírny Rumburk s.r.o. 
Ing. Karel Vojta spol s.r.o.Rumburk 
Květa Bryndová, Lipová 
Venezia Rumburk s.r.o. 
STAP a.s. Vilémov 
MBM nábytek s.r.o. (paní Bláhová Pizzerie Šluknov) 
a další...

Děkujeme :-) 

Centrum celoživotního 
vzdělávaní UJEP Ústí n.L. 
bude v případě zájmu otevírat 
v konzultačním středisku VOŠ a 
SŠ ve Varnsdorfu akreditovaný 
kurz Studium pedagogiky (250 
hod. - 2 semestry). Začátek 
studia na konci září 2015. Infor-
mace podá Ing. J. Mahnelová -
e-mail: j.mahnelova@vosas-
svdf.cz, tel. 412 354 774, 778 
528 151. 

Prodám byt 2+KK v os. 
vl. Volat po 13. hod. Tel. 607 
650 445. 

Společnost UNILES, a.s., se sídlem v Rumburku, 
Jiříkovská 913/18, patřící do koncernu AGROFERT, 
                  vypisuje výběrové řízení na pozici:  

  Hlavní účetní (vedoucí finanční účtárny) 

Náplň práce:  
• Zodpovědnost za kompletní vedení účetnictví a uzávěrky 
• Řízení finanční účtárny (tj. cca 6 účetních)  
Požadujeme:  
• VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru  
• Praxi v podvojném účetnictví minimálně 5 let 
• Výbornou a komplexní znalost účetnictví  
• Řídící schopnosti  
• Dobrou znalost práce na PC a MS Office s důrazem na Excel
Vítáme:  
• Zkušenosti s účetním systémem SAP a se standardy účetnictví 
  IFRS  
Nabízíme:  
• Nástup dle dohody, vítáme v co nejkratší možné době 
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr, místo výkonu práce 
  Rumburk  
• Atraktivní platové podmínky včetně dalších mimomzdových 
  požitků  
• Možnost profesního rozvoje spoluprací s koncernovými experty  
Zájemce o pozici prosíme o doručení životopisu v ter-
mínu do 24. dubna 2015, a to buď e-mailem na adresu: 
rysavy.lubos@uniles.cz, poštou nebo osobně na adresu: UNILES, 
a.s., k rukám Ing. Ryšavého, Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk. 
 

Galerie radnice 
zve na 

Dvořákovu Poezii 
Lužických hor

Své fotograf ie vystavuje 
na chodbách budovy MěÚ na 
náměstí Svatopluk Dvořák. 
Poezie Lužických hor předsta-
vuje autorovy letecké snímky. 
S pilotem Tomášem Klimešem, 
s nímž spolupracuje již 9 let, ho 
pojí radost z pohledu na krásnou 
přírodu. Díky tomu přinášejí dolů 
na zem nové pohledy na známá 
místa, jež jsou jinak nedosaži-
telná. 
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Jako každý rok proběhne 
poslední dubnový den ve zna-
mení tradice Pálení čarodějnic. 
Královna čarodějnického reje 
vzejde ze soutěže pořádané 
varnsdorfským Domem dětí a 
mládeže. Ta pak bude upálena 
na hranici, kterou na náměstí 
tradičně př ipravují místní 
hasiči.

Začátek letošních slavností 
se staronově vrací zpět před 
divadlo. Především dětem 

Lampionový průvod začne u divadla

Vyvrácené stromy uzavřely na několik hodin silnici mezi Stu-
dánkou a Krásnou Lípou.

Fotokronika

Jaro se rozloučilo vánicí, která ochromila dopravu v celém 
výběžku.

Následky přívalů sněhu a deště pomáhali likvidovat hasiči. 
V Plzeňské ulici čerpali vodu ze sklepů.

Počasí krátce narušilo i opravu koryta Mandavy.

bude určena veselá tematická 
pohádka O čarodějnici Chytro-
líně v podání Liduščina divadla. 
Přilehlý park se při této příleži-
tosti promění v Čarodějnickou 
zahradu, ve které si mohou 
děti užívat zajímavé soutěže 
až do odchodu lampionového 
průvodu. Odchod je plánován 
na 21. hodinu.

Zajištění občerstvení na 
náměstí se letos nově zhostí 
svépomocné družstvo Manda-

va, které tu v 17 hod. zahájí 
stánkový prodej. Na pódiu 
Tolštejnského panství pak 
od 20 hod. vystoupí rocková 
skupina Semeno, kterou pře-
ruší jen příjezd čarodějnice, 
zapálení vatry, upálení čaro-
dějnice a následný ohňostroj. 
Tak doufejme, že nám, jako 
v předchozích letech, bude přát 
počasí. A nezapomeňte: letos 
vychází průvod od divadla!

kk

Dovolte mi malé poveliko-
noční zamyšlení. V restauraci 
Lidová zahrada začali nabízet 
zapečené hranolky s trhaným 
masem jménem Poutine, se 
ženou jsme ho pokřtili na Puti-
na. Rok za rokem rostou obavy 
z budoucnosti. Koho se máme 
bát více - rozpínavého NATO, 
které provokuje Rusy, Putina, 
který nejen provokuje, ale bere 
si, co mu nepatří, radikálních 
muslimů nebo snad vlastních 
politiků? Podívám se na tuto 
situaci pohledem Velikonoc, ať 
už se to zdá jakkoliv zvláštní. 

Velikonoce, Putin a další strachy

Na Velikonoce si připomí-
náme smrt a vzkříšení Ježíše 
Krista. Lidé v Ježíšově době žili 
pod nadvládou Římanů, jejich 
kultura byla ničena, vnutili jim jiný 
jazyk, všude stáli vojáci, zkrátka 
byli na tom hůř než my. Do této 
situace přišel Ježíš, postava, 
o které má každý nějaké předsta-
vy a očekávání. „Pokud jsi Bůh, 
tak bys měl to a to a to“ je věta, 
která se předává z generace na 
generaci. Každý má svou před-
stavu, co by Bůh měl a neměl 
dělat. Ve skutečnosti se máloco 
z našich očekávání skutečně 
děje. I tenkrát Ježíš nenaplnil 
lidská očekávání a představy 
spojené s jeho příchodem. Židé 
si přáli, aby porazil Římany a 
stal se králem tamějšího Izraele. 

Jestliže by to snad neudělal, pak 
by to nebyl skutečný zachránce, 
kterého očekávali. Ježíš to ne-
udělal, alespoň ne tak, jak si to 
Židé představovali.

Ježíš si dělá věci většinou 
tak trochu po svém. Místo toho, 
aby svrhl tamní vládu, pomáhal 
lidem zaměřit svůj zrak na všed-
ní život, na situace, které stále 
mohli ovlivnit, na to, jak si mohli 
své životy zpříjemnit, přestože za 
zdmi tehdy zuřily politické boje a 
skupina tzv. Zélotů připravovala 
krvavou revoluci. Ježíš nesvr-
hává režim, ale jde za běžnými 

lidmi a snaží se jim pomoci, aby 
v těžkých časech žili dobrý život, 
aby se nebáli, aby se nenechali 
ovládat těžkými tématy, aby 
viděli jeden druhého, naplňovali 
spravedlnost v místě, kde žijí, aby 
nehledali viníky všude možně 
i nemožně. Strach přináší nové 
typy chování k různým lidem 
i skupinám, hledáme viníky, 
chceme někoho „křižovat“.

Naše doba je tzv. globali-
zovaná, víme toho stále více, 
vytváříme si různé scénáře 
o tom, kde nás potká jaké 
nebezpečí. Znepokojovat nás 
může situace ekonomická, 
vojenská, teroristická, můžeme 
se bát o zdraví, vztahy atd. 
Často si však děláme těžkou 
hlavu z věcí, které nemůžeme 

změnit.Čím více toho ve světě 
sledujeme, tím více si s tím 
nevíme rady, a tím více jsme 
paralyzováni - jak ve věcech 
celosvětového měřítka, tak 
nakonec i ve věcech, které my 
sami ovlivnit můžeme. 

Velikonoční Ježíš mě mo-
tivuje. Je těžké nést břemena 
možných scénářů vývoje celo-
světových dějin, ale my přece 
stále žijeme v nádherném pro-
středí, máme co jíst, můžeme 
si vybrat z nepřeberného množ-
ství, máme svobodu. Naše mysl 
jakoby už žila v nové budoucí 
realitě a přítomnost jakoby nám 

probíhala mezi prsty. Můžeme 
podnikat s dětmi pěkné věci, 
můžeme se snažit přinést do 
kolektivu dobrou náladu (neka-
menovat, prosím), můžeme 
být iniciativní, když vidíme, že 
někdo prožívá něco, co já mohu 
změnit. I přestože nám světové 
novinky často nahánějí strach.

Velikonoční Ježíš mě mo-
tivuje. Neoslepuje mě, abych 
neviděl, co se děje, ale otevírá 
mi oči, abych mohl sám přispět 
k tomu, aby náš život byl hezčí. 

A čeho se tedy bojím já? Abych 
kvůli svému strachu z věcí, které 
nemohu ovlivnit, předčasně ne-
přestal dělat věci, které mohou 
na náš společný život ve výběžku 
pozitivně působit.   Martin Penc, 

2. pastor Apoštolské církve
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Jazzový pátek nabídne big bandy 
z Liberce, Děčína i Litvínova

Přehlídka jazzových a tanečních orchestrů základních 
uměleckých škol má v našem městě již slušnou tradici. Její už 
16. ročník pořádá občanské sdružení Etuda prima spolu se Zá-
kladní uměleckou školou Varnsdorf za finanční podpory města 
Varnsdorf a Ministerstva kultury ČR.

Nadšení mladých muzikantů a stále rostoucí výkonnostní úroveň 
orchestrů jsou hlavní charakteristikou přehlídky. Letos přijedou 
posluchače potěšit tři soubory z Litvínova - Glass Band, Sax Band 
a Junior Big Band, dva z Liberce - Big Band, který nechyběl ještě 
ani na jednom ze šestnácti ročníků, dále dívčí kapela Jazz Girls. 
Zahrají také Big Band z Děčína a spojený Big Band ze ZUŠ Varns-
dorf a ZUŠ Rumburk. Na posluchače čeká jistě spousta hudebních 
zážitků. Letos pořadatelé zvýhodnili vstupné pro důchodce, děti 
a mládež do 18 let.

Přijďte do sálu Lidové zahrady v pátek 24. dubna v 15 hodin 
a nebudete litovat!                                                           ZUŠ 

V březnu 2015 se žáci VOŠ a 
SŠ Varnsdorf, která nabízí mimo 
jiné obor Bezpečnostně právní 
činnost, zúčastnili celostátního 
kola silového čtyřboje. Tento 
přebor žáků škol s oprávněním 

Nejsilnější česká žákyně chce posílit kriminálku
k výuce bezpečnostně právní 
činnosti každoročně pořádá 
Vyšší policejní škola a Střední 
škola Ministerstva vnitra v Hole-
šově. Naši školu reprezentovala 
družstva dívek a chlapců pod 
vedením učitele sebeobrany 
Mgr. Mandíka. 

I přes velmi silnou konkurenci 
ze 17 škol z celé ČR jsme zís-
kali celkově 4. místo v soutěži 
družstev. Největší radost nám 
udělala žákyně 2. ročníku Míša 
Sejkorová, která pro naši školu 
vybojovala 1. místo v celkovém 
vyhodnocení jednotlivců. Tato 
žákyně patří mezi sportovně 
velmi talentované. Její výsled-
ky jsou dlouhodobě výborné. 
Svým příkladem ukazuje, že 
nejen chlapci, ale i dívky mo-

hou najít v oborech, které nabí-
zejí vzdělání a práci ve státních 
bezpečnostních složkách, své 
uplatnění. 

„Spolužáci mi gratulovali a 
říkali, že jsem dobrá a také, že 
jsem RamboJ. Jednou bych 
chtěla být policistkou a pra-
covat u kriminálky,“ prozradila 
Hlasu severu Míša RamboJ 
Sejkorová.

Výborné výsledky jsou 
zúročením celoroční práce 
se žáky v tomto oboru. Ten 
je specifický zvláště orientací 
na fyzickou přípravu a výcvik 
v bojových sportech. Současně 
mají naši studenti možnost zís-
kat za zvýhodněných podmínek 
řidičský a zbrojní průkaz. 

Mgr. Miroslav Mandík

Jaký je život nevidomých, 
může zdravý člověk jen tušit. 
Rozhodně však není na škodu 
se s nimi setkat a ptát se. Ně-
kolik takových setkání nám ve 
varnsdorfské knihovně mode-
roval knihovník Milan Hrabal. 
Našimi průvodci „světem bez 
očí“ byli Roman Vaněk a Mirek 
Kaiser. 

Děti vkročily do světa nevidomých
Do Varnsdorfu míří legendární Sklep

V úterý 21. dubna se po dvou letech vrací do Varnsdorfu slavné 
Divadlo Sklep se svou úspěšnou a tradiční show s lakonickým 
názvem Besídka, tentokrát však s ročením 2015. To znamená, že 
přiveze zcela novou porci humorných scének, skečů, vtipů, gagů, 
rozverných písniček a neotřelých tanečních kreací, jež překračují 
hranice našich očekávání a vkusu. 

Bavit nás budou David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, 
Tereza Kučerová, Lenka Vychodilová a spousta dalších sklepác-
kých „šoumenů“. Vstupenky jsou v předprodeji v městském divadle 
a ve varnsdorfském infocentru v knihovně. Nově je také možné si 
vstupenku koupit na webových stránkách divadlo.varnsdorf.cz. 

PhDr. Martin Musílek, ředitel Městského divadla Varnsdorf

V úvodu zaznělo desatero 
př i kontaktu s nevidomým 
člověkem a pak už na nás če-
kaly úkoly bezmála detektivní. 
Poznat k čemu slouží záhadná 
plastová šablona, ozvučená 
krabička se závěsnými drát-
ky, psací stroj pro nevidomé, 
rozluštit text psaný Braillovým 
písmem, napsat poslepu text 

na počítači, esemeskovat na 
mobilním telefonu pro zrakově 
postižené a další zajímavé 
úkoly. 

Roman Vaněk představil 
svou knihu Pohádky pro 
světlo, kvůli níž se naučil 
psát na počítači s hlasovým 
výstupem. Vyzkoušeli jsme 
i bystrost čtyřnohého průvodce 
Mirka Kaisera. Ten překážky 
z židlí zvládl na výbornou. 
Jak by ne. Nelson ho zvládne 
dovést na poštu, domů, ke ka-
marádovi. Stačí jen dát povel. 
Výcvik vodicího psa trvá v prů-
měru 6 až 9 měsíců a někdy 
i déle. Žel, tyto „oči“ stojí ko-
lem 250.000 Kč, o ceně dalších 
kompenzačních pomůcek pro 
nevidomé nemluvě.

Na závěr setkání jsme byli 
pozváni do TyfloCentra v Čes-
ké Lípě, kam jezdí naši průvodci 
sportovat - jezdit na koni, střílet, 
hrát stolní tenis a provozovat 
další aktivity, ovšemže v pro-
vedení pro nevidomé.

Svět bez očí vystřídal svět 
hudby a tištěných slov. Milan 
Hrabal nás slovem i ukázkami 
provedl po hudebním oddělení 
a naučil nás vyhledávat v in-
ternetovém katalogu knihovny. 
Pak už jsme mohli „přepadnout“ 
vždy milé knihovnice Hanu Tě-
šitelovou a Miroslavu Müllero-
vou v dětském oddělení. Času 
na jeho průzkum zbylo málo, a 
tak jsme se rozhodli návštěvu 
knihovny zopakovat.

Miroslava Kubešová, 
ZŠ Jiříkov 

Jarní otvírání zahrady Na Kopečku
Zahradu MŠ Na Kopečku si společně zvelebily děti se svými 

rodiči a učitelkami. Založily nové záhonky na květiny a zeleninu a 
krásné odpoledne zakončily táborákem.         Bc. Marie Rejfová



Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 22. 4. 2015
8.00-16.30 hod.
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18.-19. 4. 2015
Václava Hanzlíková
Pohraniční 1, Děčín 1
Tel. 606 059 508

25.-26. 4. 2015
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
Tel. 412 513 989 

Zubní
pohotovost

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

23. 4. 2015

Vzpomínka

Narození
Bc. Lenka Cimplová 
Marcel Bureš 
☼ Stela Burešová

Martina Buršíková
Jiří Buršík
☼  Martina Buršíková

Vladimíra Kopecká
Jaroslav Stach
♣ Matěj Stach

Blahopřání

Dne 23. dubna oslaví Jaroslava a Miroslav Březinovi dia-
mantovou svatbu. 60 let spolu - to je něco! Za tu dobu změnilo 
se kde co, ale na vaší lásce nic. Přejeme vám těch let ještě 
víc.                                                                Děti s rodinami

* * *

Dne 21. dubna by s námi oslavila 
80. narozeniny paní Pavlína Husárová. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpo-
mínku.              Za rodinu dcera Darina 

Dne 8. dubna by se dožil 85 let pan Mirko 
Šimon. 

Stále vzpomínají manželka Marie, dcera 
Jitka, vnučka Michaela a přátelé.

Dne 14. dubna jsme vzpomněli 5. výročí 
úmrtí pana Karla Přerovského. 

Stále vzpomínají dcera Eliška, synové Jan, 
Michal a ostatní příbuzní. 

Touto cestou děkujeme lékařům a celému kolektivu LDN 
2 za péči, kterou věnovali naší mamince Ludmile Valečkové. 
Jejich práce si velice vážíme.                Rodina Valečkova 

Touto cestou děkuji neznámé paní, která mi dne 27. února kolem 
14 hod. zavolala sanitku při mém pádu na ul. Kostelní. Zároveň 
děkuji všem, kteří pomáhali mně i mému pejskovi.

Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení města Varnsdorf 
a zaměstnancům městského úřadu za vstřícnost, ochotu a 
dobře odvedenou práci.                                       Zbyněk Hofman

* * *

Svépomocné 
družstvo 
Mandava 

(koordinátor trhů 
a občerstvení při 

městských akcích) 

vyzývá 
a zve místní 
obchodníky, 

hospodské a velko 
i malovýrobce 
regionálních 

produktů
ke spoluúčasti 

na přípravě akcí.

Nejbližší událostí, jíž 
se můžete zúčasnit, 
jsou městské Čaro-
dějnice 30. dubna. 
Další pak slavnostní 

otevírání prostoru 
u věžičky.
Kontakt: 

Ing. Helena Loch-
manová, 

tel. 602 259 945.

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 2015/2016

na
čtvrtek 14. května 2015

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 tělový-
chovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách 
www.varnsdorf.cz - odbory, formuláře, odbor školství, kultury 
a tělovýchovy.

Rád bych touto cestou po-
děkoval všem zúčastněným 
hráčům a příznivcům hokeje za 
účast na Memoriálu Jaroslava 
Čecha k příležitosti otevření 
nového zimního stadionu, o kte-
rý se tento trenér prvních ma-
lých hokejistů snažil už před 
30 lety.

Velké poděkování patří též 
sponzorům memoriálu: To-Mi. 
spol. s r.o., Řeznictví ve Staré 
spíži pan Prkno, panu Šustovi , 
městu Varnsdorf p. Ing. Berán-
kovi, cukrárně Sluníčko, panu 
Vohnoutovi, cukrárně p. Dlaska 
a Martinu Čelkovi za krásný pu-
tovní pohár na tento memoriál.

Dále bych chtěl poděkovat 
HC Varnsdorf za udržení tradi-
ce tohoto sportu ve Varnsdor-
fu, za přístup a nadšení novým 
začínajícím hokejistům a všem 
lidem, kteří obětují svůj volný 
čas ve prospěch dobré věci! 

Jaroslav Čech ml., 
Veronika Čechová Strolená

Memoriál Jaroslava Čecha
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O vítězi Varnsdorfské ama-
térské bowlingové ligy (VABL) 
2014-2015, kterým je tým Nic-
-moc, informoval Hlas severu 
v čísle šest. Ještě je vhodné do-
dat, že vítězové ve 24 utkáních 
nedávno skončené ligy docílili 
v jedenácti zápasech „litru“, tedy 
naházeli více jak 1 000 bodů. 
V tomto směru se jim alespoň 
částečně přiblížily jen týmy 
Spliťáci (celkově druzí) a BC 
Tos (čtvrté), když oba naházely 
více jak tisícovku v pěti utkáních. 
Pro úplnost doplňujeme i jména 
nejlepších jednotlivců. 

S nejvyšším průměrným ná-
hozem171,6 bodu vystoupila na 
nejvyšší stupeň pomyslné bedny 
Sabina Mišková (Spliťáci). Dru-
hé místo obsadil Jiří Trojan, ten 
má průměr 169,6 a třetí byl Jan 

Bowlingové lize vládnou Nic-moc a Sabina Mišková

Vašut (oba tým Nic-moc) se 
166,2 body. Nejvyšší týmový 
nához zaznamenalo vítězné 
družstvo Nic-moc, a to 1079 

V měsíci březnu měli 
vyznavači atletiky v nabídce 
dvě zcela odlišné příležitosti 
k uplatnění svých schopností. 
V terénu na Dymníku uspořá-
dal AC Rumburk krajský přebor 
v přespolním běhu. Náročná 
trať a nevlídné počasí byly 
tvrdou prověrkou vytrvalosti a 
bojovnosti. Z varnsdorfských 
startujících si skvěle vedli ti 
nejmladší. Z ročníků 2008-
10 skončil na trati 250 m na 
3. místě Ondra Zajíček. V ka-
tegorii 2006-07 (trať 500 m) si 
Pepa Tomašov zajistil 2. pořadí 
a v kategorii 2004-05 na 750 m 
běžel a zvítězil Jakub Zajíček.

O týden později se s halovou 
atletikou loučili mladí borci 

V prvním dnu závěrečného 
březnového víkendu proběhly ve 
varnsdorfské sportovní hale závody 
ve skoku vysokém Velikonoce nad 
laťkou a byl to jejich 19. ročník. Po-
řadatelé z atletického oddílu Slovanu 
oceňují aktivitu Radky Holubářové, 
která přivedla do haly 34 studentů 
BG Varnsdorf. Škoda, že na ostatních 
místních školách tělocvikáři nefungují 
podobně, což je jasné z výsledkové 
listiny. Zkrátka pohyb je ve školách 
zřejmě považován za zbytečný či 
nebezpečný element. Jsme rádi, že 
osvícení místní podnikatelé tělesnou 
aktivitu chápou jako nezbytnou. 
Svědčí o tom kvalita a množství 
věcných darů, které jsme použili 
jako ocenění nejlepších. Děkujeme 
firmám Vitana a.s., Varnsdorfské 
uzeniny s.r.o. a Eurogreen s.r.o. Vel-
mi si vážíme finanční podpory města 
z grantu 2015. Ředitelem závodů byl 

Z výsledků běžců 
našeho regionu

 Krajský přebor Libereckého kraje v krosu se konal u rum-
burského Dymníku v první víkend března, tedy čtrnáct dní 
před MČR, na vodou nasáklé trati a za ne zrovna příznivého 
počasí. Z nejcennějších výsledků běžců našeho regionu uveď-
me alespoň třetí místo staršího žáka Matyáše Gajdoše, čtvrté 
juniorky Anežky Lhotákové (oba TJ Rumburk), třetí a čtvrté 
pořadí mezi mílaři Jiřího a Tomáše Podrazilových a třetí místo 
Jana Reina (všichni Athletic Club Rumburk) ve veteránech.  

Samotnému MČR dne 21. března počasí přálo. Varnsdorfský 
Pavel Vodička si zvolil veřejný běh na 2 km, který zvládl nejlépe ze 
všech příchozích a vyhrál jej o 2 s. Půl hodiny poté už stál znovu na 
startu mezi 35 účastníky mistrovského závodu mílařů na 4 km. Zde 
se mu už nevedlo, na svém premiérovém mistrovství v krosu doběhl 
třetí od konce (26.), když dalších sedm borců nebylo klasifikováno. 
Daleko lépe si v tomto závodě vedl Jiří Podrazil, který skončil 
10. se ztrátou 1:18 min. na vítěze.   

Karel Valenta si v rámci seriálu Lužický Horal zaběhl závod 
Klíčový běh, z kterého si odvezl nečekaně bronz v kategorii. Pod-
mínky však nebyly vůbec jednoduché: „Byl to navýsost povedený 
start s drápáním se do ledového kopce a za nádherného počasí. 
Nutno však podotknout, že led na posledních 600 metrech byl dost 
masakr,“ uvedl Karel.  Hned v následující nedělní mrazivý den 
K. Valenta absolvoval silničních 9,5 km při Jarním běhu v Novém 
Boru a dosáhl opět na třetí místo v kategorii s časem 37:20 min.

Zástupci BK Varnsdorf si po roce opět vyzkoušeli atmosféru 
Sportisimo 1/2 maratonu v Praze. P. Vodička se umístil mezi více 
jak 9 000 běžci ve druhé stovce výsledkové listiny jak celkové 
(162.), tak v kategorii (105.) s výkonem 1:22:35 hod. K. Valenta se 
vešel v pořadí celkově do páté stovky (455.) a v kategorii skončil na 
68. místě s časem o 1:29:32 hod. Zajímavostí je, že čím lepší výkony 
běžci mají, tím jsou vyrovnanější. Karel totiž od desátého kilometru 
do jednadvacátého předběhl 235 běžců, zatímco Pavel, který star-
toval za zády Keňanů, se od toho samého kilometru propadl o 24 
míst. Na prvním místě tohoto závodu doběhl Keňan Daniel Kinyua 
Wanjiru s časem pod hodinu, a to 0:59:51 min.!              BK/ZdS

bodů, nejvyšší nához a zároveň 
rekord vybojoval v jednotlivcích 
Jirka Trojan s 247 body. 

ZdS, foto archiv VABL

v Jablonci. Tentokrát atletickým 
čtyřbojem (60 m, dálka, hod 1 kg
míčem a 300 m). Z výše jme-
novaných byli opět úspěšní ve 
svých věkových kategoriích 
Pepa Tomašov a Kuba Zajíček. 
Se ziskem 1 032 resp. 1 414 
bodů brali oba v silné konkurenci 
54 a 45 soupeřů třetí místa. Za 
zmínku stojí také zlepšení mlad-

ších žákyň v běhu na 300 m. 
Miluška Pásková tuto trať zvlád-
la za 51,05 s a Natálka Susová 
zlepšila své maximum na 51,78 s. 
Děkujeme uvedeným atletickým 
nadějím za dosažené výsledky 
a zejména za vytrvalost a bo-
jovnost, kterou prokazují nejen 
v závodech, ale zejména v pří-
pravě.           Jaroslava Skalická

Všestrannost atletického mládí

Březnový Muffrun odběhnut
Muffrun je běžecký seriál napříč celým rokem uskutečňující le-

tos svůj nultý ročník amatérských závodů. Největším soupeřem je 
každý sám sobě. Každý měsíc a za každého počasí stejný okruh. 
Přijďte se postavit mezi ostatní běžce i neběžce na startovní čáru 
a vyběhnout! Ti nejlepší si odnesou i něco navíc …! V nepříliš 
slunečném počasí se konal třetí díl měsíčníku u rumburského 
rybníku Racek. V kategorii  canicross byla tentokrát účast běžců 
s pejsky slabší (2 startující). Páníčci se zřejmě báli o čistotu svých 
miláčků. V kategorii mužů zvítězil K. Valenta, v ženách mezi osmi 

Stanislav Skalický, hlavním 
rozhodčím Tomáš Čiháček, 
výsledky zaevidovala Jaro-
slava Skalická. 

Elévové 2004-05: 1. Ja-
kub Zajíček 1,10 m. Mladší 
žáci 2002-03: 1. Vlastimil 
Šmalcl 1,25, 2. Matěj Ger-
hát 1,25, 3. Jakub Lorenc 
1,20, všichni BG Varnsdorf. 
Starší žáci 2000-01: 1. Pa-
trik Suchopárek, AK Most 
1,65, 2. Jakub Neubauer, BG 
Varnsdorf 1,40. Dorostenci 
1998-99: 1. Josef Šišulák 
1,60, 2. Petr Richter 1,55, 
3. David Hajdu 1,50, všichni 
BG Varnsdorf. Junioři 1996-
97: 1. Patrik Stupka, AK Most 
1,65, 2. Petr Hájek 1,65, 
3. Vladislav Pricl, BG Varns-
dorf 1,65. Muži 95 a dříve: 
1. Jakub Janda, ATC Ústí 

n. L. 1,95, 2. Kryštof Novák, BG 
Varnsdorf 1,65, 3. Petr Souček, 
AC Česká Lípa 1,65.

Elévky 2004-05: 1. Eliška 
Přerovská 1,10 m. Mladší žákyně 
2002-03: 1. Mirka Perutková, AC 
Česká Lípa 1,35, 2. Anna Lukešo-
vá, BG Varnsdorf 1,20, 3. Miluše 
Pásková 1,20. Starší žákyně 
2000-01: 1. Veronika Furstová, 
BG Varnsdorf 1,40, 2. Dita Roko-
sová, Gymnasium Rumburk 1,35, 
3. Nikola Hájková, BG Varnsdorf 
1,25. Dorostenky 1998-99: 
1. Patricie Malá 1,45, 2. Natálie 
Vlková 1,40, obě AC Česká Lípa 
3. Sára Godlová 1,30. Juniorky 
1996-97: 1. Daniela Bendová, AC 
Česká Lípa 1,35, 2. Tereza Hrabá-
ková, BG Varnsdorf 1,30, 3. Anna 
Pavlová, BG Varnsdorf 1,25.  Ženy 
1995 a dříve: 1. Marie Pásková 
1,00. Kompletní výsledky lze najít 
na www.atletika.cz.      Skalický

Skoku do výšky se věnují jen na BG Varnsdorf? 

závodícími J. Trojanová (SI - CAŠ). Po doběhu pejsků odstartovaly 
další kategorie. Nejprve dětí do 9 let a posléze od 9 do 15 let, kdy 
se jich sešlo celkem 19 a nejrychlejší z nich byli J. Vaněk (ročník 
2006, tým Hokejisti) a P. Dušek (2001, AC Rumburk). Hlavní ka-
tegorii pak opanovaly známé tváře. První na trati 3,7 km doběhl 
K. Valenta s časem 14:36 min před J. Koštejnem (tým Bráchové) a 
D. Ďurovcem (BK), z dam pak T. Masopustová před J. Kovářovou 
(obě Rumburk) a V. Gottlieberovou (Jiříkov). Celkově si BK Varns-
dorf odvezl tři medaile, dvě zlaté a jednu bronzovou.           BK

Vítězové Varnsdorfské amatérské bowlingové ligy:  zleva Miloslav 
Král, Jan Vašut a Radek Pácha. Tento tým má dále na soupisce 
Michala Knapa, Jiřího Trojana, Jaroslava Čížka, Jana Neumanna 
a Zdeňka Sovu. 
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Ještě zpět k semifinále 
play-off mužů

Jak již bylo v minulém čísle Hlasu severu uvedeno, basketba-
listé Slovanu podlehli ve třetím utkání semifinále Severočeské 
ligy v domácím prostředí Litoměřicím 71:81. Z hodnocení průběhu 
celého semifinále trenérem Ing. Zdeňkem Stroleným jsme vybrali 
následující fakta.

„V prvním zápase hraném ve Varnsdorfu jsme byli zklamáni 
s přístupem Slavoje BK Litoměřice k play-off. V něm byl v odevzda-
né a oslabené sestavě s to dosáhnout maximálně toho, že oslabil 
náš tým. Stalo se tak po konfliktu dvou hráčů a jednostranném 
vyloučení našeho hráče. Druhý i třetí zápas pojal soupeř zcela 
jinak a divákům spolu s našimi hráči nabídl úplně jinou, a nutno 
říci o mnoho atraktivnější podívanou. Jeho noví hráči, aktivní ligoví 
souputníci Šotnar s Vakrčkou, zatížili sami ve třetím, rozhodujícím 
utkání naše konto celkem 54 body, když prvně jmenovaný byl 
ústřední postavou už zápasu v Litoměřicích. Náš tým byl proti 
tomu oslaben neúčastí zraněného Činky, distancovaného Bubna 
a pracovně zaneprázdněného Schillinga. Další hráči pak během 
sezony sestavou z nejrůznějších důvodů spíše rotovali, než aby 
tvořili její stabilní součást. I proto si ceníme svého umístění jak 
v základní části soutěže, tak na jejím samém konci. Děkujeme všem 
varnsdorfským fanouškům a sympatizantům za jejich celoroční pří-
zeň a v září opět na naší palubovce na shledanou!“ A ještě statistika 
z posledního duelu áčka mužů v uplynulé sezoně. Body Slovan: 
Voráček 33 (1x3), Šišulák 11 (1x3), Novotný 11, Doležal 6 (2x3), 
Lehroch 6, J. Beran 4. Body Slavoj: Šotnar 27 (2x3), Vakrčka 27, 
Rubeš 12 (1x3) atd. Trestné hody: 11/5 (46%) - 37/25 (68%). Trojky: 
4 - 4. Fauly: 29 - 15. Utkání přihlíželo 210 diváků.

Muži B měli v posledním utkání sezony za soupeře ASK Lovosice 
a v domácím prostředí mu podlehli 73:89 (12:29, 28:53, 50:68). 
Lovosice jim tak oplatily domácí neúspěch ze vzájemného utkání. 
Béčko si k této jediné výhře v play-out nepřidalo druhé a skončilo 
tak nakonec v tabulce na osmém místě.

 Juniorky U19 čekají o tomto víkendu dva rozhodující a tedy ne-
smírně náročné zápasy v halách soupeřek o udržení ligové soutěže. 
Nastoupí v nich proti BK Klatovy a Sokolu Kladno. Matematika je 
jasná, musí obě utkání vyhrát. Ať už jejich snaha dopadne jakkoliv, 
děvčata v lize i play-out 2014-2015 rozhodně nehrála podřadnou 
roli. Jen nezkušenost ligového nováčka a někdy absence skuteč-
ného lídra, které mají jiná družstva, nedovedla několik utkání ke 
zdárnějšímu konci. Kdyby tomu tak bylo, mohla se play-out vyhnout, 
anebo v něm mohla mít alespoň daleko lepší výchozí pozici do 
závěrečných duelů.

Kadeti U17 zvítězili v jednom ze svých nejlepších utkání 
sezony u Slavoje BK Litoměřice B 54:93 (18:23, 27:45, 40:68). 
Body vítězů Ježek 24 (2x3), Pasovský 22, Hajdu 18, Lukeš 15, 
Vašut 12 (1x3) a Zadina 2.                               TJ Slovan - basket
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 Rozmary doznívajícího zimní-
ho počasí občas zapříčinily v mi-
nulých sezonách odklad někte-
rého ze zápasů varnsdorfského 
FK v úvodním jarním kole. Letos 
měl klub za sebou již pět utkání 
včetně podzimní dohrávky, a kdo 
by na konci března předpovídal, 
že se na Velikonoce v Kotlině 
nebude proti Sokolovu hrát pro 
nezpůsobilý terén? Je možné, že 
snad jen někdo z diváků na utká-
ní s Kolínem mohl tuto variantu 
připustit. Pravidelný návštěvník 
domácích duelů Varnsdorfu si 
tak musel na odpoledne Veliko-
noční neděle najít náhradní pro-
gram. A jistě si jej našel. Domácí 
tým ale odloženým utkáním klesl 
na čtvrté místo, neboť Zlín vyhrál 
a Táborsko remizovalo. Náhrad-
ní termín střetnutí se Sokolovem 
byl pak po dohodě stanoven na 
středu 15. dubna, tedy termín 
po uzávěrce tohoto vydání HS. 
Ještě před tím čekala varnsdorf-
ský tým cesta za soupeřem do 
Znojma. Oba celky si v duelu 
vypracovaly po dvou dobrých 
šancích, ale nakonec o výhře 
hostů 0:1 rozhodl gól, který se 
zrodil při zažehnávání nebezpečí 
znojemským hráčem před vlast-
ní bránou. Jeho odkop totiž trefil 
Radima Jurča a míč skončil v síti.

Juniorka U21 svůj šestý jarní 
ligový zápas odehrála na hřišti 

Potvrdí se body ze Znojma v domácích duelech?
Dukly Praha, která po zimní pře-
stávce dosud pouze jednou plně 
bodovala a chtěla varnsdorfské-
mu týmu oplatit podzimní prohru 
5:2. To se jí povedlo, když velkou 
měrou k tomu přispěl po zranění 
se vrátivší dvacetiletý Bidje Man-
zia (Kongo), který vstřelil góly ve 
2., 48. a 80. minutě, mezitím se 
v 60. trefil ještě jeden z jeho 

spoluhráčů. Varnsdorf ovšem 
nebyl odevzdaným soupeřem, 
hrál se útočný, otevřený fotbal 
a branky Jíchy na 2:1 i Kučery 
na 3:2 dávaly naději na bod.  Ale 
právě třetí úspěch zmiňovaného 
hráče Dukly jistily její výhru 4:2. 
Domácí zápas se Slavii Praha 
(foto) se hrál kvůli sněhové 
kalamitě až o týden později. Ra-
dim Breite dostal sice domácí do 

vedení, Koreš však brzy vyrov-
nal a stejný hráč ve druhé půli 
a po další hrubé chybě domácí 
juniorky zajistil Slavii výhru 1:2.

 Dorost U19 vstoupil do 
jara výhrami v Doubravce a 
doma s Táborskem. V dalších 
třech utkáních s týmy z horní 
poloviny tabulky nebodoval a 
nevstřelil ani gól. Po Sokolovu 

a Chrudimi také domácí Žižkov 
neinkasoval a zvítězil 2:0. 
Varnsdorfský dorost ale hrál 
v nekompletní sestavě, soustředil 
se především na obranu a díky ní 
i gólmanu Kloudovi uhrál uvede-
ný přijatelný výsledek. I další duel 
absolvoval dorost v Praze, tento-
kráte už na trávě proti Motorletu, 
který zaslouženě zvítězil 3:1 
(1:0). Branku dal Mičica.     ZdS

Pod nadpisem „Eibau slaví 
své české mistry Saska“ vyšel 
30. března článek v německém 
deníku Sachsische Zeitung, 
který shrnul působení varns-

dorfských silových trojbojařů 
z OST Varnsdorf na hostování 
v oddílu SG Fortschritt Eibau. 
Konkrétně na soutěži saského 
mistrovství v mrtvém tahu, který 

se konal právě v Eibau. Jedná se 
o několikaleté pokračování úzké 
spolupráce mezi oběma oddíly a 
pro české borce je to další srov-
nání na mezinárodní úrovni.

Siloví trojbojaři zářili v Eibau

První vstoupil do soutěže 
Richard Šos v kategorii juniorů 
do 83 kg a s výkonem 210 kg 
ji jednoznačně ovládl. Navíc 
s přehledem získal druhé místo 

v absolutním hodnocení všech 
juniorů. Nejlehčí váhovou kate-
gorii do 59 kg open obsadil Jan 
Pianka. Tu vyhrál s výkonem 
210 kg stejně jako Daniel Pianka 
kategorii do 66 kg open s 207,5 
kg. Oba také vytvořili nové saské 
rekordy. Luboš Šos ve váze do 
120 kg open zdolal 315 kg a skon-
čil druhý za vítězným Geitnerem 
z Drážďan. Skvělým úspěchem 
celého oddílu byl i fakt, že v ab-
solutním hodnocení všech mužů 
(přepočet dle wilksova koeficien-
tu) zvítězil Jan Pianka, druhý byl 
o půl bodu Luboš Šos a těsně 
za ním se umístil Daniel Pianka. 
Byly tak splněny kvalifikační po-
žadavky pro účast na mistrovství 
Německa v mrtvém tahu. To se 
koná dne 28. listopadu 2015 
v Oberölsbachu u Norimberku.

Poděkování patří Městu Varns-
dorf, které dlouhodobě podporu-
je oddíl OST, a v dějišti závodů 
především Láďovi Žítkovi, který 
zajistil kvalitní servis pro své 
oddílové kolegy.   OST Varnsdorf


