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Beseda o budoucím osudu Červeného kostela

Benefice zaplnila
X
Lidovku
Koncem února došlo k rozsáhlému požáru rodinného domu, při
kterém rodina přišla o veškerý majetek a střechu nad hlavou. Město
Varnsdorf na tuto skutečnost zareagovalo velmi rychle a přidělilo
manželům náhradní bydlení.
Skupina Kabát Revival, jejichž
členem je jeden z poškozených,
navíc uspořádala v sobotu 26.
března benefiční koncert v Lidové
zahradě. Vlna solidarity překvapila i samotnou kapelu, neboť dokázala zaplnit Lidovku do posledního
místa (cca 400 hostů). Všichni
přítomní si tak užili skvělé muziky
do nočních hodin a ještě pomohli
dobré věci. Veškerý výtěžek půjde
na obnovu bydlení a nákup potřebného vybavení.
Tomáš Secký

Svoz hnědých nádob
V úterý 5. dubna bude zahájen svoz hnědých nádob na
biologicky rozložitelný odpad.
Nádoby budou vyváženy jednou za 14 dní, vždy v úterý. Nádoby ke svozu musí být přistavěny
nejpozději v 6 hodin ráno v den
svozu.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

Přijďte si s námi 14. dubna povídat
o budoucím osudu a způsobu využití
Červeného kostela ve Varnsdorfu.
Sejdeme se v 17 hodin v informačním centru.
Červený kostel ve Varnsdorfu je
jedním z mála dochovaných kostelů,
při jehož stavbě v novogotickém
stylu byly použity glazované cihly,
typické pro sever Čech. Základní kámen kostela, který sloužil Německé
evangelické církvi, byl položen v roce
1904 a už o rok později, v prosinci
1905, byl vysvěcen. V nezměněné
podobě přečkal kostel až do roku
1945, poté byl zkonfiskován.
V roce 1958 se sice kostel ocitl
na seznamu kulturních památek ČR,
bohužel však právě v té době začal
zvolna chátrat. Sedmdesátá léta
a uvažování tehdejších mocných,
typické pro období normalizace,
znamenalo pro kostel úplný úpadek
a devastaci celé stavby.
V novější historii se o vlastnictví
stavby vedly dlouho spory, neboť se
k ní nikdo s ohledem na její špatný
stav a nutnost rozsáhlých oprav
raději nehlásil… O záchranu kostela
v posledních letech usiluje občanské
sdružení Červený kostel Varnsdorf,
které si však nemohlo kostel vzít do
svého vlastnictví, neboť nemělo na
opravu kostela potřebné finanční
prostředky, resp. povinnou finanční
spoluúčast, potřebnou při opravě
budovy za pomoci grantů a dotací. Podařilo se mu však zasadit se
o rekonstrukci střechy u zákristie a
opravu střechy nad hlavní kostelní
lodí. Interiér kostela zůstal však
i nadále značně zdevastovaný.
O to více je sdružení Červený kostel Varnsdorf vděčné Městu Varns-

dorf, že bylo v roce 2015 ochotné
stát se novým majitelem objektu.
Protože městu ani sdružení, ale ani
obyvatelům města není lhostejný
dosavadní smutný úděl této stavby,
nastává nyní snad ten správný čas
nastartovat obrat k lepšímu a postarat se o záchranu unikátní historické
památky.
Srdečně zveme všechny, které
zajímá osud a způsob budoucího
využití Červeného kostela, na besedu ve čtvrtek 14. dubna od 17 hodin
v Městském informačním centru
Varnsdorf, která je určena především obyvatelům a přátelům našeho
města. Těšíme se na vaše nápady!
Eva Hamplová, občanské sdružení
Červený kostel Varnsdorf

První letošní vítání občánků
V sobotu 19. března hostila obřadní síň úvodní letošní vítání nových občánků města. Zvláštní pozornost byla samozřejmě věnována
prvnímu dítěti roku 2016. Rodičům
Jakuba Nováka předal místostaros-

ta města Josef Hambálek věcné a
finanční dary. Redakce Hlasu severu se připojuje ke gratulantům a
všem novorozeňátkům přeje hlavně
zdraví a dlouhý život.
red

ve čtvrtek 7. dubna 2016
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Zprávy

Krátce z jednání městské rady
Demolice v areálu
Mašíňáku

Radní přidělili veřejnou zakázku Demolice základových pasů a
rozbořeného objektu v rekreačním
areálu Mašíňák Technickým službám města Varnsdorf za bezmála
222 tis. Kč bez DPH.

Družiny o prázdninách

Rada města souhlasí s organizací
provozu školních družin v základních školách v měsících červenci a
srpnu. S výjimkou 14 dní celozávodních dovolených budou družiny
otevřeny po celé prázdniny.

Navýšení kapacity
družiny

Radní navýšili kapacitu školní
družiny při ZŠ Edisonova s účinností od 1. září letošního roku.

Ubytovna Centrum

Radní ukončili dohodou Mandátní smlouvu pro správu nemovitostí
a výkon dalších práv a povinností
týkající se ubytovny Centrum
se společností Regia. Nově bude
spravovat toto městské zařízení
pověřený pracovník MěÚ.

Byt na Kovářské

Rada města poskytla byt 1+1
v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská
ve Varnsdorfu Agentuře pro sociální začleňování na dobu určitou do
30. června.

Zpráva inventarizační
komise

Rada města rozhodla vzít na
vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného
majetku města Varnsdorf k 31.
prosinci 2015.

Nový redaktor
Hlasu severu

Městští radní jmenovali Tomáše
Seckého členem redakční rady Hlasu severu s účinností od 1. března.

Rozhodnutí o pověření
Městští radní schválili pověření
Ivo Musila, pracovníka odboru
správy majetku a investic, k zastupování Města Varnsdorf pro
celá správní řízení vedená zdejším silničním správním úřadem
na území města, a to ve všech
ostatních záležitostech souvisejících se zákonem o pozemních komunikacích, ve kterých má Město
Varnsdorf postavení účastníka
řízení z titulu vlastníka místních
komunikací.

Sběr použitého textilu

Rada pověřila starostu podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě
o spolupráci s firmou Dimatex CS.
Varnsdorf je v rámci Šluknovského
výběžku nejpilnějším městem co
se týče sběru použitého textilu.
Dodatek ke smlouvě zajistí zvýšení
počtu kontejnerů na dvojnásobek.

Rozhledna na Špičáku
Radní města podnikají potřebné kroky k realizaci stavby rozhledny na Špičáku. Předně schválili účast v projektu
Koukáme se k sousedům - rozhledny
a vyhlídky česko-saského příhraničí
v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 201420. Dále se rozhodli podepsat smlouvu
o spolupráci mezi Lead partnerem a
projektovými partnery za účelem realizace tohoto projektu.
V souvislosti s tím také radní schválili uzavření nájemní smlouvy na p. p.
č. 7565, p. p. č. 7566 a část p. p. č.
7519/1 vše v k. ú. Varnsdorf s Lesy
České republiky o celkové výměře
3.057 m2 za účelem výstavby a běžného provozu rozhledny na Špičáku za
cenu 5,50 Kč/m2/rok na dobu určitou

a to po dobu trvání udržitelnosti
projektu.
Rada města dále schválila účast
v Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014-20 Ahoj sousede! za účelem realizace
projektu Po stopách geologických
stezek - Objevte česko-německé sousedy pod Hrádkem, města Varnsdorf a
Seifhennersdorf.
V neposlední řadě doporučili radní
zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním vlastního podílu spolufinancování projektu Po stopách geologických stezek ve výši 10 % a o vyčlenění
částky na předfinancování projektu
ve výši 100 % z celkových předpokládaných výdajů projektu z rozpočtu
města.
ha

White Light

Městští radní schválili smlouvu
o zajištění služby Terénní program
pro uživatele drog ve městě Varnsdorf s organizací White Light I.

Vyhrazené parkovací
místo

Rada města rozhodla přidělit
vyhrazené parkovací místo pro
vozidlo s registrační značkou
DCK 87-26 na parkovišti p. p. č.
2692/148 před panelovým domem
Západní č. p. 2752 pro pana J. B.,
držitele průkazu ZTP s tím, že
žadatel uhradí náklady na zřízení
parkovacího místa.

Odvolání a jmenování
člena komise

Rada města odvolala Václava
Hynčicu z funkce člena Komise
správy majetku a výstavby na
vlastní žádost a na jeho místo
jmenovala Václava Járu s účinností
od 18. března na volební období
2014-18.

Revitalizace a odbahnění rybníků Gerhus I a II
Městští radní odsouhlasili podáním žádosti do výzvy ministerstva
zemědělství na projekty Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků
Gerhus I a II do programu Podpora
opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích. „Jde
o jediné kaskádovité rybníky ve
Šluknovském výběžku. Opravu už
nutně potřebují,“ vysvětlil místostarosta Josef Hambálek.
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Radní dále doporučili zastupitelům města vyslovit souhlas se zajištěním financování tohoto projektu
se spoluúčastí města ve výši 20 %
z celkových způsobilých výdajů projektu a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 %
z celkových předpokládaných výdajů
projektu z rozpočtu města.
V souvislosti s plánovanou revitalizací rybníků pověřila městská rada

starostu podpisem Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nájmu věcí nemovitých pronájmu vodních ploch p. p. č.
8179, 6953, 6959 a 6966/2 v k. ú.
Varnsdorf, kterým se upravuje čl.
VI. odst. 1 smlouvy takto:
„Nájemce se zavazuje užívat
předmět nájmu pouze k chovu ryb.
V souvislosti s realizací opravy soustavy rybníků Gerhus a v souladu
s podmínkami programu Podpora

opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích nesmí
nájemce provozovat na soustavě
rybníků Gerhus polointenzivní a intenzivní chov ryb a chov ryb nebude
provozován za účelem podnikání.
Toto omezení platí dále i po dobu
10 let od ukončení akce. Nájemce
nesmí použít předmět nájmu jako
zástavu, záruku či jinou formu ručení.“
ha
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Zprávy, informace

Víte, co je katastr města?
V mnoha případech slýcháme:
stalo se na katastru města, patří do
katastru nebo za hranicemi katastru
města. Pokud nejsme geodeti nebo
se neživíme prodejem nemovitostí,
málokdy skutečně víme, o co jde.
Slovo katastr nemá nic společného
s katastrofou, ale znamená rejstřík
či seznam a v našich krajích se používá minimálně od 17. století (berní
rula). Na území dnešního Česka
vznikly jednotky územního katastru
v roce 1789 při zavedení josefínského katastru. Katastrální území je jejich nejmenší technickou jednotkou.
Každá obec (míněno i město) může
mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do

téže obce. V našem případě se tak
jedná o katastrální území Varnsdorf,
Studánka u Rumburku.
Katastr nemovitostí je veřejným
souborem údajů o nemovitostech
v České republice, zahrnující jejich
popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Tento soubor spravuje katastrální úřad, což je správní úřad,
který vykonává státní správu katastru nemovitostí a další úkoly. Rozhoduje také o vkladech a záznamech
do katastru, činí v něm poznámky,
opravuje chyby apod. Spravuje základní státní mapová díla, schvaluje
změny hranic katastrálních území
nebo změny pomístního názvosloví.

Působnost a organizace katastrálních
úřadů je stanovena zákonem. Od
roku 2004, kdy byly zrušeny katastrální úřady organizované podle jednotlivých okresů, je v každém kraji
jen jeden katastrální úřad, který má
ale několik pracovišť. U nás je to katastrální úřad pracoviště Rumburk.
V souvislosti s elektronizací veřejné
správy byla volně a zdarma spuštěna
nejdříve internetová a dnes i mobilní
aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, která umožňuje získávat
některé vybrané údaje týkající se
vlastnictví parcel, staveb, jednotek
(bytů nebo nebytových prostor) a
práv stavby.
Katastrální mapa je státní mapové
dílo velkého měřítka, jehož obsahem
je polohopis a popis a katastrální
operát, který tvoří soubor geodetických a popisných informací a
který se čas od času aktualizuje. Pro
ilustraci: městský úřad se nachází na
katastru obce Varnsdorf, katastrální
území Varnsdorf, Katastrální úřad
pro Ústecký kraj a Katastrální pracoviště Rumburk. Pošta na Studánce
se nachází rovněž na katastru obce
Varnsdorf, katastrální území je však
Studánka u Rumburku a zbytek je
stejný.
Pokud se podíváte na katastrální
území obce Varnsdorf, Studánka
u Rumburku, zjistíte, že na severu je
hranice vedena směrem od Špičáku,
přes Hrádek, kolem pivovaru hranicí se Seifhennersdorfem, postupně
směrem k severozápadu zasahuje až
téměř k Benteleru, u bývalého stat-

Lokální partnerství začalo hledat řešení
na nejpalčivější problémy Varnsdorfu
K jednacímu stolu zasedlo v polovině března na dvacet zástupců
varnsdorfských institucí, škol, neziskových organizací a dalších aktérů,
kteří spolu budou hledat řešení na
nejpalčivější problémy města. Bude
se tak dít za podpory vedení města
a Agentury pro sociální začleňování,
s níž město v únoru uzavřelo memorandum o tříleté spolupráci na
Koordinovaném přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám (KPSVL).
KPSVL je nástroj Agentury pro
sociální začleňování, který nabízí
obcím systémové a komplexní řešení
problematiky sociálního vyloučení.
Během tříletého procesu analyzuje a
identifikuje problém, komplexně naplánuje strategická opatření a zajistí
městu exkluzivní přístup k některým
evropským dotacím.

„Je jasné, že potřebujeme řešit
bytovou situaci všech sociálně znevýhodněných skupin obyvatel, investice
do infrastruktury sociálních služeb a
školství budou společně se systémovými změnami klíčové pro další rozvoj
města,“ řekl místostarosta Josef
Hambálek a dodal: „Síť sociálních služeb ve městě je nedostatečná, chtěli
bychom ve větší míře podporovat
aktivity zaměřené na rodiny s dětmi. Konkrétně si dovedu představit
vybudování nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, aby se nám děti
netoulaly po ulicích a nedělaly vylomeniny.“
Počínaje březnovou debatou tak
započíná druhá fáze KPSVL, během
níž bude v rámci tematických pracovních skupin a lokálního partnerství
vytvořen strategický plán sociálního

začleňování se širokou škálou vzájemně propojených konkrétních opatření.
„Agentura během svého osmiletého
života prošla mnoha úspěchy i neúspěchy. Našim klientům, tedy spolupracujícím obcím, umíme nabídnout
příklady dobré, ale i špatné praxe,
které jsou stejně tak důležité. Během
let jsme v praxi ověřili funkční metodiky a postupy, které v kombinaci
s osvíceným přístupem vedení města
úspěšně řeší problémy chudých lidí a
lidí ohrožených sociální exkluzí. Tyto
postupy se nyní budeme snažit realizovat společně s Městem Varnsdorf,“
uvedl Michal Kratochvíl, vedoucí západní pobočky Agentury pro sociální
začleňování.
Jana Bohuňková,
Romana Cupalová

ku před Krásnou Lípou se od západu
stáčí na jih, kde probíhá těsně vedle
rybníku Světlík přes Studánku dále
východně na Světliny po severním
okraji obce Dolní Podluží až k Waltersdorfu (Großschönau), kde se stáčí na sever skrze kaliště Velvety a až
na Špičák je odtud totožná se státní
hranicí.
Jiří Sucharda

Z Město
policejního
deníku
vyhlásilo
dvě
výběrové řízení

Sociální pracovník /
pracovnice Centra
sociálních služeb Varnsdorf
Předpokládaný termín nástupu:
květen 2016.
Pracovní poměr:
na dobu neurčitou, poloviční
pracovní úvazek.
Požadavky:
odborná kvalifikace dle zákona č.
108/2006 Sb. § 110 odst. 4,
znalost práce na PC (MS Office),
řidičský průkaz skupiny B
(podmínkou je aktivní řidič).
Lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději 13. dubna 2016.

Pracovník / pracovnice
v sociálních službách
Centra sociálních služeb
Varnsdorf - nízkoprahový
klub pro děti a mládež
Předpokládaný termín nástupu:
květen 2016.
Pracovní poměr:
na dobu neurčitou, plný pracovní
úvazek.
Požadavky:
odborná kvalifikace dle zákona
č. 108/2006 Sb. § 116 odst. 5,
znalost práce na PC (MS Office),
zodpovědnost, spolehlivost,
příjemné vystupování,
schopnost týmové spolupráce,
řidičský průkaz skupiny B
(podmínkou je aktivní řidič).
Výhodou:
praxe v oboru.
Lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději 13. dubna 2016.
Více informací najdete na
městském webu varnsdorf.cz.
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Roman Vaněk: Všichni jsou srdečně vítáni!
V sobotu 16. dubna se v ulicích
našeho města bude pohybovat více
nevidomých lidí s vodicími psy než
obvykle. Uskuteční se tu kvalifikační závod na mistrovství ČR ve
výkonu vodicích psů pro nevidomé.
Organizátorem této zajímavé akce
je Roman Vaněk. Muže, který přišel
o zrak v dospělosti, i jeho věrného
čtyřnohého přítele Nabuchodonozora už ze stránek Hlasu severu znáte.
Pár dní před závodem jsme Romana
Vaňka oslovili s žádostí o interview.
Romane, vy sám jste se s Nabíkem
už několika podobných závodů zúčastnil. Dokonce jste mistři republiky. Tentokrát si ale vyzkoušíte úplně jinou roli. Nemáte chuť starosti
s organizací a zodpovědnost vyměnit za pozici běžného závodníka?
Určitě. Kdybych tušil, kolik starostí
a zodpovědnosti tato akce skýtá, určitě bych roli závodníka přijal spíš. Na
druhou stranu je to pro mne obrovská
výzva a další posun v mém životě. Za
normálních okolností by mě ani nenapadlo, že bych se do něčeho takové

vstříc město i oslovené firmy a drobní
sponzoři. Takže závodníci se mají na
co těšit, co se týče cen.
Samotný závod se skládá ze dvou
disciplín – frekvence a poslušnosti.
Co je jejich podstatou?
Frekvence je chůze nevidomého
s vodicím psem v běžném provozu.
Patří sem zvládnutí přechodu, křižovatek a různých překážek (schody,
lavičky, dveře a jiné).
Poslušnost obsahuje klasické povely
lehni, sedni, zůstaň nebo přines, ale
také absolutní odložení psa, který po
dobu cca 5 minut musí zůstat nehybně
v klidu a nesmí v žádném případě reagovat na okolí a musí vyčkat povelu
svého pána. Na vše dohlíží kvalifikovaní rozhodčí, kteří za sebemenší
chybu snižují body závodníkům.
Mnozí by se rádi přišli na tuto netradiční soutěž podívat, ale vůbec
netuší, co od ní očekávat. Bývají
na vašich akcích diváci? Jak mohou
závodníky povzbuzovat?
Určitě jsou všichni srdečně vítáni!
Tato akce pomůže přiblížit lidem, jak

S kamarádem Miroslavem Kaiserem (č. 10) úspěšně reprezentují město na
soutěžích vodicích psů.

Na procházce s Nabuchodonozorem
Roman Vaněk pořádá pravidelně besedy o životě nevidomých.
pustil. Ale jsem akční člověk, který
nedokáže být dlouho v klidu.
Dokázal jste, že jste mužem činu.
Loni jste se poprvé zmínil o možnosti uspořádat závody vodicích psů
tady ve Varnsdorfu a teď se slova
stávají skutečností. Jak zvládáte
roli hlavního organizátora?
Bez pomoci přátel a rodiny by to
určitě nešlo. Rád bych ale ostatním
lidem přiblížil náš život se čtyřnohými
kamarády a předvedl, že i tak s námi
může být zábava.
Alfou a omegou každé akce jsou finance. Podařilo se vám získat nějaké
sponzory? Jaké jsou vaše zkušenosti
v této oblasti?
Jelikož jsem úplný začátečník
a amatér, zkušenosti získávám
v průběhu zařizování této akce. Život
je nejlepší škola. Co se týče sponzorských darů, jsem mile překvapen
vstřícností všech oslovených sponzorů. V prvé řadě mi maximálně vychází
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je důležitá souhra mezi nevidomým a
psem. Jak jsou vodicí psi výjimeční a
svým speciálním výcvikem dokáží pomáhat handicapovanému člověku. Samotný závod přiláká většinou spoustu
diváků, protože se mohou ledacos
dozvědět o vodicích psech a jejich
výcviku. Velmi příjemný je třeba potlesk, který nabudí závodníky k lepším
výkonům v samotném závodu, protože
i nervozita závodníka i psa hraje velkou roli. Jsou to psi, kteří si zaslouží
určitě obdiv a hluboký respekt! Diváci
by ale v žádném případě neměli
zasahovat do samotného závodu, kupříklad v dobré víře upozorňovat na
překážky a nástrahy.
Součástí programu je i povídání
se závodníky. Půjde o společnou
besedu, nebo se mohou diváci ptát
i v průběhu závodu?
Určitě se mohou do debaty také
zapojit. Dokonce k tomu budou i několikrát vyzváni. Zajímají nás totiž

názory a otázky diváků. Pomohou vysvětlit a přiblížit chování nevidomých
ke svým psům, které má určitě velký
vliv na souhru mezi oběma.
Zpestřením bude vložená soutěž
v aportování buřtů. Můžete vysvětlit pravidla této divácky velmi
atraktivní disciplíny?
Tato disciplína je jako bonus pro
diváky, protože ne každý vodicí pes
je schopný toto zvládnout. Přeci jen
jsou to pejsci, miláčkové a každý má
nárok na chybičku. Proto tato disciplína není bodována a samotného mě
zajímá, kolik hafanů to dokáže, aniž
by si na špekáčku pochutnalo. Nabíček
tuto disciplínu zvládl na jedničku, to
se musím pochlubit.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať
se závod vydaří a jeho účastníci si
odnesou z našeho města příjemné
zážitky.
Děkuji a určitě se přijďte podívat a
podpořit nás.
Michal Haller

Časový harmonogram
soutěže vodicích psů
v sobotu 16. dubna ve
Varnsdorfu
9-9.15 hod.
Nástup před knihovnou
9.15-9.30 hod.
Veterinární prohlídka
9.30-9.45 hod.
Losování startovních čísel
10 hod.
Start závodu
(disciplíny frekvence a poslušnost)
povídání se soutěžícími
15-15.30 hod.
Soutěž v aportování buřtů
15.30-16 hod.
Vyhlášení výsledků
Bohatý doprovodný program
s hudbou po celý den
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Inzerce, region

Bez fyziky není budoucnost aneb
Podpořte finále tradiční olympiády
Ze svých školních let si mnozí
vzpomínáte na fyzikální olympiádu.
Je to nejstarší a nejprestižnější
fyzikální soutěž a v příštím roce
proběhne již její 58. ročník. Řeší ji,
žáci od šesté třídy až po studenty
v maturitních ročnících. Sama
jsem se jí tu s menším, tu s větším úspěchem, během svých studií
zúčastňovala. Náklonnost k této
soutěži u mne pokračovala i poté,
co jsem sama začala učit fyziku na
Gymnáziu Rumburk. Vždy jsem byla
hrdá na vysokou úroveň výuky fyziky
a matematiky na naší škole. Každý
úspěch studenta byl pro mě povzbuzením pro další podporu fyzikální
olympiády. Vše pro mě vyvrcholilo
před více než dvěma roky, kdy jsem
byla požádána o to, abych se stala
předsedkyní krajské komise fyzikální olympiády Ústeckého kraje. Od
tohoto okamžiku jsem se zúčastňovala i ústředních kol soutěže, která
jsou v nejvyšší kategorii republikovým vrcholem. Z vítězů tohoto
kola je po výběrovém soustředění
vybíráno družstvo pro mezinárodní
olympiádu.
V pořádání ústředního kola se jednotlivé kraje střídají, a když jsem
zjistila, že naposledy se náš kraj ujal
této povinnosti v roce 1997, došlo
mi, že dojde brzy na nás. Rozhodla
jsem se, že pak bych ráda uspořádala soutěž v Rumburku. Ústřední
komise rozhodla o konání ústředního
kola v Ústeckém kraji od 7. do 10.
února 2017. Po domluvě s ředitelkou
školy proběhne na Gymnáziu Rumburk. Jde o organizačně náročnou
akci, které se zúčastní 50 nejlepších
studentů z celé republiky a 30 členů
ústřední komise. Úspěšní řešitelé
této soutěže se stávají studenty
prestižních cizích i českých vysokých
škol. Není neobvyklé, že jsou přijati
ke studiu například na universitě
v Cambridge.
Uspořádání soutěže je finančně
náročné, uvítali bychom proto jakoukoli formu sponzorství. Byla bych
ráda, kdyby si účastníci akce na naše
město a Šluknovský výběžek odvezli
co nejlepší vzpomínky. Sponzoři,
pomozte nám představit prostřednictvím této celostátní akce Rumburk a
celý Šluknovský výběžek v tom nejlepším světle.
Jana Vlasáková, předsedkyně Krajské komise FO a učitelka Gymnázia
Rumburk

Třída 9. května 11/4, Rumburk, Tel. 412 332 071, 725 807 633
info@optika-hrdlickova.cz, www.optika-hrdlickova.cz

Měření zraku
Objednávky na čísle

725 807 633

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstnání

Německo, Rakousko – nabídka
práce – technické profese - elektrikáři, svářeči, instalatéři, mechatronici, mechanici, nástrojaři,
zámečníci, zedníci, malíři pokojů,
natěrači, tesaři, truhláři, pokrývači a další obory – zajímavý plat,
zázemí, zaměstnanecké výhody –
znalost německého jazyka výhodou,
ne podmínkou – zájemci, zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.
Německo, Rakousko – nabídka
práce – zdravotní sestry, pečovatelky - práci nabízíme pro zdravotní
sestry, pečovatelky i neodborné síly
se zkušenostmi z oblasti pečovatelství (např. péče o rodinné příslušníky) - znalost němčiny na dobré
komunikativní úrovni podmínkou –
zajímavý plat, zázemí, zaměstnanecké výhody – zájemci, zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.

Různé
Chovatelská stanice zadá štěňata německého ovčáka s PP, černá
se znaky po povahově i extériérově výborných rodičích. Odběr po
1. dubnu Tel. 775 865 998.
CA Hemtrans Josef Hemelík vás
zve na Zahradu Čech Litoměřice.
Cena dopravy 180 Kč, 9. dubna,
odjezd z nám. E. Beneše Varnsdorf
v 11 hod. Nutná rezervace míst na
tel. 723 470 755. Cena zahrnuje dopravu, kávičku a malé občerstvení.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241

POTŘEBUJETE PENÍZE A BANKY VÁM NECHTĚJÍ PŮJČIT?
Solidní nebankovní půjčka od 1.000 Kč do 150.000 Kč. Postačí minimum dokladů, vše zdarma, on line schválení obvykle do hodiny, peníze vyplácíme rychle, neřešíme bankovní registry.
Volejte, pište, postačí prozvonit, ozveme se zpět.

Telefon: 774 452 844, e-mail: pujckasever @seznam.cz,
www.pujcky-uvery-rychle.cz
Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o hotovostním a hypotečním úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o hotovostním a hypotečním úvěru.
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Děti a mládež, volný čas

Základní umělecká škola
slaví 70. výročí
V roce 1946 byla založena Hudební
škola - „prababička“ dnešní Základní
umělecké školy ve Varnsdorfu. Její začátky nebyly jednoduché, potýkala se
s existenční nejistotou, dlouho postrádala stálé sídlo a potřebné vybavení.
Od roku 1961 působila pod názvem lidová škola umění a v roce 1991 se stala
základní uměleckou školou. Postupně
rozšířila umělecké vzdělávání na současné čtyři obory: hudební, výtvarný,
taneční a literárně dramatický. V roce
1999 se škola konečně dočkala stálého
sídla v rekonstruované budově bývalé
knihovny, na adrese Národní 512.
Základní umělecká škola má v současné době 350 žáků ve věku od 5 do
19 let. Každoročně připravuje na 50
veřejných akcí – koncerty, výstavy,
celostátní festival scénického tance
Tanambourrée, přehlídku jazzových a
tanečních orchestrů Jazzový pátek a
další. Žáci mají možnost zapojit se do
několika souborů – např. do žákovského
orchestru, big bandu, Varnsdorfské ko-

morní filharmonie nebo do pěveckých
sborů Čtyřlístek (předškoláci), Bambule (mladší žáci) a Sametky (starší žáci).
Posledně jmenovaný pěvecký sbor byl
pozván k vystoupení na koncertu Lucie
Bílé, který se uskuteční v neděli 24.
dubna v divadle.
70. výročí založení školy oslavíme
v dubnu. Srdečně zveme všechny zájemce!
Jarmila Šenová, ředitelka školy
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Mezinárodní den žen na kopečku
Ve středu 16. března se v naší školce
konala besídka k Mezinárodnímu dni
žen. Byla však určena pouze pro naše
milé babičky. Nesla se v retro duchu
a u všech přítomných sklidila velký
úspěch. Babičky si poslechly pásmo
básniček a písní (s trochou do mlýna
a několika pamětnickými verši přispěly

i samotné paní učitelky), poseděly
u kafíčka nad Koka sušenkami, které
děti toho dne upekly, a domů si odnesly karafiát, přáníčko a certifikát
nejlepší babičky. Byla to krásná a povedená akce. Všem děkujeme!
Marie Rejfová,
MŠ Národní

PROGRAM OSLAV
Středa 13. dubna od 13 hod.
Den otevřených dveří
Středa 13. dubna v 17 hod.
Slavnostní koncert
Úterý 26. dubna od 17 hod.
Koncert žáků

Grafický design vystavuje
v rumburské tančírně Balahala
Ve čtvrtek 14. března se uskutečnila
v Rumburku v tančírně Balahala – kulturním středisku Schrödingerova institutu - vernisáž maturitních praktických
prací žáků oboru Grafický design Vyšší
odborné školy, Střední průmyslové školy a střední odborné školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf. Výstava bude
v tančírně k vidění do 6. dubna.
Výstava představuje nejlepší práce
maturantů z loňského roku. Většinou
tito žáci pokračují ve studiu oboru
na vysokých školách. Práce vznikly
pod vedení vyučujících oboru Grafický
design paní Margity Hryzákové, Radky
Ulrichové, Jitky Kubištové, akademického malíře Stanislava Honzíka a
Jiřího Hodničáka.
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Vernisáž zpestřilo i hudební vystoupení Jiřího Hodničáka a malý kvíz pro
hosty. Za správné odpovědi dostali
úspěšní řešitelé grafické listy, které
jsou také pracemi našich žáků. Velmi
milé bylo, že na vernisáž zaběhla ze
svého tréninku malá děvčátka i se
cvičitelkou a právě ony byly nejlepšími
řešitelkami kvízu.
Všem doporučuji výstavu navštívit
a práce si prohlédnout. Pro příznivce
výtvarného umění mám potěšující
informaci. Takovýchto výstav by mělo
být za rok celkem pět. Ani varnsdorfští občané o nic nepřijdou, protože
podobné výstavy se konají i v Městské
knihovně Varnsdorf.
Taťána Vítová,
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Olympiáda Neisse-Elektro
Olympiáda Neisse-Elektro se v Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa stala tradicí.
Letos se konal již 22. ročník. Žáci
z gymnázií a středních odborných škol
tohoto euroregionu, zajímající se
o elektrotechniku, se schází každý rok
v březnu na půdě vysoké školy v Žitavě
a soutěží ve svých znalostech základů
elektrotechniky. Také VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR Varnsdorf se spolu s průmyslovými
školami z Liberce a Děčína. Pravidelně
této soutěže se zúčastňují, a tvoří
české družstvo. Varnsdorfskou školu reprezentovali letos žáci Karel Štěpánek,
Stanislav Kubík, Jan Sejkora, Marek
Petrák a Lukáš Pekárek.
Soutěž se konala v posluchárně
žitavské vysoké školy. Hlavním organizátorem této soutěže je elektrotechnická fakulta. V dopoledních hodinách
v sobotu 19. března řešilo 49 žáků
z Německa, Polska a České republiky
pět úloh ze základů elektrotechniky. Úlohy se týkaly odporových sítí,
elektrostatiky a magnetického pole.
Celkovým vítězem letošního ročníku
se stal Patrik Kolín ze SPŠSE Liberec.
V soutěži národních družstev dostalo
české družstvo nejvíce bodů a obsadilo
první místo. Na druhém místě bylo
družstvo z Německa. Jsme rádi, že se
i naši žáci zasloužili o celkové prvenství v této soutěži.
Odpoledne bylo v historickém sálu
žitavské radnice slavnostní vyhlášení
výsledků za přítomnosti rektora, profesorů fakulty a mnoha dalších osobností
politického a kulturního života. Za naši

školu pronesl zdravici ředitel školy Petr
Jakubec, který vyzvedl přínos olympiády pro motivaci žáků k dalšímu studiu
a pro spolupráci škol euroregionu. Slavnostní rámec této události při předávání hodnotných cen v historickém sálu
radnice v Žitavě podtrhlo i vystoupení
Big Bandu žáků ze ZUŠ Varnsdorf pod
vedením Pavla Zelenky.
Olympiáda Neisse-Elektro má mnohaletou tradici a dobré jméno. Díky
organizátorům a sponzorům je tato
akce vždy dobře připravena a přispívá
tak k prohloubení zájmu žáků středních škol euroregionu o elektrotechniku. Olympiáda pomáhá motivovat
žáky ke studiu, pomáhá objevovat
talenty v našem euroregionu a je
příležitostí ke vzájemnému poznávání
a spolupráci. Němci, Poláci a Češi se
takto učí prostřednictvím odborného
jazyka společně rozvíjet svůj potenciál. Rádi přivítáme další zájemce
o tuto soutěž z řad žáků ostatních
středních škol našeho výběžku. Před
vlastní olympiádou pořádáme na škole ve Varnsdorfu koncem února školní
kolo, ze kterého vybereme žáky do
českého družstva pro finále v Žitavě.
Děkuji žákům naší školy za jejich
účast a nasazení, za reprezentaci
školy. Děkuji vyučujícím, vedení školy
pak za finanční a materiální podporu
této akce. Dík patří také Big Bandu
Pavla Zelenky za kulturní doprovod při
vyhlašování výsledků olympiády.
Jiří Podlešák,
člen realizačního týmu soutěže
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Před Lucií Bílou vystoupí místní Strakapoud zve dobrovolníky
pěvecké sbory
Jedna z největších kulturních akcí
roku na Děčínsku se blíží. V neděli
24. dubna se do městského divadla
chystá nejpopulárnější česká zpěvačka Lucie Bílá. Ta vystoupí za doprovodu českého klavíristy Petra Maláska,
manžela herečky Dany Morávkové.
Organizátoři si pro návštěvníky, kteří
si zakoupí vstupenku, připravili ještě
bonus navíc.
Pořadatelé, kteří Lucii Bílou do
severočeského města přivedli, se
rozhodli dát šanci ukázat své pěvecké dovednosti i místnímu sboru
z Varnsdorfu a nedalekého Rumburku. Přesně v 7 hodin, kdy koncert za-

číná, se předvede pěvecký sbor dětí
od 11 do 18 let ZUŠ Varnsdorf a hned
po nich stejně staré děti z Gymnázia
Rumburk.Po 20 minutách vystoupení
obou sborů přijde na jeviště osmnáctinásobná zlatá slavice. Návštěvníci
se mohou těšit na její největší hity.
Lucie oslaví v měsíci dubnu krásné
50. narozeniny a možná se ve Varnsdorfu dočká i dortu.
Přijďte a čejá vás neopakovatelný
zážitek. Vstupenky jsou již v prodeji
na webu Městského divadla Varnsdorf či na pokladně. V den uzávěrky
tohoto vydání zbývalo posledních 100
vstupenek.
red

Zahradní akademie Morize
Schnitzera
Svépomocné družstvo Mandava
pořádá celoroční výukovou akademii,
kde se během plánovaných 5 až 10
setkání (dle zajištění finančního krytí) zaměříme na užitkovou zahradu a
zahradní práce samozásobitele (z pohledu drobného rodinného hospodáře
se zahradou u domu či zahrádkáře) .
Každé setkání se bude skládat povětšinou z dopolední části teoretické
a odpolední praktické. Na jednotlivá
setkání budeme zvát odborné lektory
nebo je navštěvovat přímo v místě

Ohrožení ptáci
potřebují klid
S prvním březnovým dnem omezila
Správa národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých
hnízdí zvláště chránění sokolové stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Tyto
druhy jsou velmi citlivé na rušení
člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný
průběh hnízdění a vyvádění mláďat.
Zákazy vstupu jsou platné konce
července. Opatření se nijak nedotýká
sítě značených turistických cest v národním parku. Obsazené hnízdní lokality jsou přímo v terénu vyznačeny
informačními tabulkami.
r

Mláďata čápa černého na hnízdě
v Českém Švýcarsku, foto Václav
Sojka

jejich hospodaření. Celým projektem
budeme také sledovat inspiraci a dílo
varnsdorfského občana, a velkého
buditele zahrádkaření a zdravého
životního stylu Morize Schnitzera a
společně zpracovávat jeho odkaz,
hledat a snad i nacházet příklady a
souvislosti.
Osnova je rozvržena dle ročního
období a zahrnuje např. permakulturní zahradní design (zakládání a
plánování zahrady v součinnosti s
přirozenými přírodními jevy), prohlídku ukázkových zahrad, návrhy
obohacení veřejných prostor (parky,
předzahrádky, aleje) o vhodné jedlé
stromy a keře, jarní přípravu zahrady
(semenaření, hřížení a kopčení oddělků keřů, zakládání zeleninových
záhonů, příprava skleníků a první
výsadba), jedlé rostliny na našem
trávníku a ve volné přírodě a jejich
sběr, zakládání včelí louky, vhled do
teorie a praxe domácího včelaření,
drobná hospodářská zvířata (drůbež, králíci, ovce, kozy) včetně péče
o mláďata, zazimování zahrady,
zimní střih ovocných stromů, zpracovávání domácích konzervovaných potravin ze spíže s Potulnou kuchařkou
Evou Takovou apod.
Akademie bude probíhat na vybraných zahradách, v zahradnictvích, na
zahradách škol a školek, v městských
parcích nebo v místech chovu hospodářských zvířat. Jako zázemí pro
teoretickou část nám poslouží sál
místního KD Rozkrok. Termíny jednotlivých setkání budou doplňovány
postupně.
Zájemci se mohou hlásit na e-mail
družstva Mandava, případně prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Bližší informace rádi podáme na tel.
603 529 825.
Michael Šatník,
koordinátor projektu

Za rohem jsou Velikonoce, které
nám mimo jiné oznamují, že se už konečně blíží jaro. Většina z nás doufá,
že se sníh a mraky konečně umoudří a
na obloze bude mít hlavní slovo slunce! Není to jen kvůli teplu. Přiznejme
si to: sluneční paprsek dokáže člověku
proniknout přeci jen trochu hlouběji,
než se na první pohled zdá. Zahřeje
nejen tělo, ale pookřeje i mysl a rozjasní se tvář. Slunce povolá nádherné
květiny ze země, vybarví stromy a
přivolá ptáčky, díky kterým začne
každé ráno hlasitým zpěvem. Slunce
je prostě zázračné.
Jeho paprsky zamíří samozřejmě i na naši léčebnu dlouhodobě
nemocných, kde na ně netrpělivě
čekají pacienti. Někteří se podívají
na slunce z okna a pookřejí, jiní
půjdou se svým příbuzným, známým
či dobrovolníkem ze Strakapoudu do
krásného přilehlého parčíku, kde to
jarem již brzy zavoní. Bohužel jsou
ale na oddělení LDN i tací, ke kterým

se paprsek nedostane, kteří nemají
v okolí příbuzného či kamaráda,
ani dobrovolníka, nebo nemohou ze
zdravotního důvodu z lůžka. A tak
je to na nás – lidech v tomto městě,
kteří můžeme nasát jaro a předat
ho dál. Na oddělení LDN jsou lidé,
kteří potřebují pomoci vidět slunce
od nás. Některé můžeme vyvést ven,
jiným můžeme o jarní atmosféře alespoň vyprávět nebo jim donést veselé
obrázky, které namalují děti.
K nezaplacení pro každého pacienta je však vidět slunce ve tváři člověka, který za ním přijde na
návštěvu. To jsou ty pravé hřejivé
paprsky. Dobrovolnické centrum
Strakapoud rádo přivítá nové členy
do svého týmu, kteří rádi investují
2 hodiny týdne do návštěvy pacienta.
Na spolupráci se těší koordinátorka
programu Petra Šimková (tel. 608
433 492), zaměstnanci a pacienti LDN
a další dobrovolníci.
Adriana Svobodová

Jednou z aktivit dobrovolnického centra Strakapoud při apoštolské církvi
ve Varnsdorfu jsou i pravidelné výtvarné dílny pro pacienty zdejší LDN.
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Společnost, sport

VZPOMÍNKA
V neděli 27. března uběhly 4 roky, co
náhle zemřel můj
táta Pavel Hodek.
Stále mi moc chybí.
Dcera Ivana

PORADNA ČOI
Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací
apod.
ve středu 6. dubna
od 10 do 14.30 hod.
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 12. dubna od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.-3. 4. 2016
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410

Historický úspěch malých hokejistů
Na letošní hokejovou sezonu
budou mladší žáci HC TS Varnsdorf
vzpomínat rádi. Vybojovali nejlepší
výsledek za posledních dvacet let klubové historie. Vyhráli skupinu „JK ligy
mladších žáků“ pro rok 2016 druhé
nejvyšší soutěže v České republice,
vypsané pro tuto kategorii. Mužstvo
budované poslední tři roky z chlapců
ročníku 2004 až 2006, v nelehkých
podmínkách postupné rekonstrukce
zimního stadionu přineslo své ovoce.
I když k zápasům nastupoval minimálně povolený počet hráčů a brankář.
Z dvanácti zápasů deset vyhráli,

jedenkrát remizovali a jen jednou
odešli poraženi. Skvostná bilance!
Zásluhu na dosaženém výsledku mají
kromě samotných hráčů, i jejich
trenéři Josef Hambálek, Zdeněk Damašek, asistent ing. Jaroslav Beránek
a vedoucí mužstva Pavel Kamenický.
Slavností předávání medailí a poháru
v pondělí 14. března 2016 na zimním
stadionu si jistě užili i jejich rodiče,
pro které to byla sladká odměna za
jejich podporu a práci pro celý tým.
Gratulujeme mužstvu a přejeme stejně úspěšnou i příští sezonu.
Jiří Laštůvka

9.-10. 4. 2016
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína
tel. 412 550 343

Varnsdorf vyhrál Rumburskou
hokejovou ligu
První týden v březnu skončila hokejová neregistrovaná liga, hrající se na
Varnsdorfském zimním stadionu. Varnsdorfští hokejisté skončili na skvělém
1. místě a za celou sezonu prohráli
pouze dvě utkání, což je výborný výsledek. Na závěr sezony se konal tradiční
turnaj gard, který se Varnsdorfu moc
nepovedl a skončil na 4. místě. Tímto

chceme poděkovat sponzorům, kteří
věnovali ceny na tento turnaj.
Sponzoři: Řeznictví ve staré spíži
(p. Prkno), Esodrink (p. Suchoman),
řeznictví Varnsdorfské uzeniny (p.
Vohnout), pivovar Kocour (p. Šusta),
Tepelné izolace (p. Swadosch).
M. Hovanycz

Dolní řada zleva: P. Voráček, O. Boczan, J. Vaněk, D. Pokorný, V. Hambálek,
J. Vaněk, O. Švitorka, N. Wilhelm
Horní řada zleva: V. Kudla, J. Veroněk, P. Kamenický, S. Veselý, F. Wittur,
J. Beránek, V. Hermann, D. Kváč, S. Schmöhe, M. Veroněk, P. Pondělíček, asistent trenéra Jaroslav Beránek, vedoucí týmu Pavel Kamenický, trenér Josef
Hambálek

Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf a městské divadlo
pořádají s grantovou podporou Města Varnsdorfu
12.ročník běhu, pádění a úprku:

KDO UTEČE..., VYHRAJE
(aneb, Od začátku... do konce)
Datum a místo: neděle 3.dubna 2016 start a cíl u městského divadla
Prezentace: na místě nejpozději 20 minut před startem příslušné
kategorie
Šatna: ve vestibulu divadla
Startovné: děti zdarma, dorost, junioři, dospělí 30 Kč
ČASOVÝ PROGRAM

Otevřené dveře v TOSu

V pátek 25. března uspořádala společnost TOS Varnsdorf den otevřených
dveří. Návštěvníci si vedle zázemí firmy mohli prohlédnout také novou Střední
průmyslovou školu TOS Varnsdorf.
r, foto Ivo Šafus
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hod.
hod.
hod.

drobotina 2007 a mladší dívky 120 m
drobotina 2007 a mladší hoši 120 m
elévky / 2005-6 / 420 m / malý okruh
elévové /2005-6 / 420 m / malý okruh
ml. žákyně / 2003-4 / 420 m / malý okruh
ml. žáci / 2003-4 / 840 m / 2x malý okruh
st. žákyně / 2001-2 / 840 m / 2x malý okruh
st. žáci / 2001-2 / 1 400 m / velký okruh
mílařky, mílaři Open 1 400 m / velký okruh
11.00h ženy, muži „Open“ 4200 m / 3x velký okruh
veteránky /35 / veteráni /50 / 4 200 m / 3x velký okruh
veteráni nad 60 let 4 200 m / 3x velký okruh
Pořadatel závodníkům nabízí slušné zacházení, slušný kopec před
cílem a slušné ceny těm, kteří včas utečou pelotonu. Těšíme se na
vaši účast a doufáme, že si z nabídky vyberete právě nás. Věříme,
že nejlepší běžci minulých ročníků přijedou a již dnes poskytují ty
nejlepší reference. Za spolupráci jim předem děkujeme.
Kontakt: Stanislav Skalický, Raisova 1327, Varnsdorf tel: 722 952 590
E-mail:lkas.sky@volny.cz

Medailonek atletky
Skromnost, pracovitost a vytrvalost jsou vlastnosti, bez kterých se
neobejde žádný špičkový sportovec.
Zmíněná skromnost, bohužel, vede
k zapomnění. Sousedé nebo spoluobčané mnohdy ani netuší, jak výjimečnou sportovní minulost mají lidé,
se kterými se denně setkávají. Pokud

se jedná o pedagoga, je to pro mládež
ztráta tolik chybějícího vzoru. Čtenáři Hlasu Severu, kteří v minulém roce
četli informace o výsledcích družstva
žen TJ Slovan, si možná vzpomenou na
jméno Kamila Veselá. Bývalá učitelka
na ZŠ náměstí, dnes na Gymnáziu
Rumburk, od žákovských let závodí
v chůzi. Ve statistice výkonů roku 2015
je s časem 16:19,05 min. na trati 3 000 m
v kategorii žen osmá v republice. To
je současnost. Minulost připomínají
dosud platné rekordy ČR. Z roku 1989
je to hodinovka, ve které v Mladé
Boleslavi zdolala 11 435 m. V roce
1990 vytvořila rekord ČR v chůzi na

Volejbal žákyň
V neděli 3. dubna proběhne od
9.00 hodin ve sportovní hale ve
Varnsdorfu volejbalové finále tříčlenných družstev mladších žákyň
O pohár předsedy KVS Liberec.
K utkáním na osmi zmenšených kurtech o rozměrech 6 x 12 m přijedou
družstva Dukla Liberec, BV Vratislavice, Sokol Mnichovo Hradiště, Jiskra
Nový Bor, Jiskra Tanvald, TJ Turnov,
Bižuterie Jablonec, Torik Doksy, Ještědská Liberec, TU Liberec a Loko
Liberec. Dívky TJ Slovan Varnsdorf
budou obhajovat první polovinu
32 členné tabulky.
P. Damnitz

ŠACHOVÉ STŘÍPKY
V sobotu 12. března proběhl
v DDM LIbertin v České Lípě Velikonoční turnaj mládeže. Prvenství ve
své kategorii U16 si celkově získal
Václav Paulus (8 bodů z 8 možných)
a stejný úspěch dosáhl mezi hráči
U10 Michal Papoušek (6 z 8). Turnaje se zúčastnilo celkem 69 hráčů,
z toho 6 varnsdorfských. Těm dalším
čtyřem se tentokrát příliš nedařilo.
I když mezi nimi byl pětiletý Michal Maco a získal 2 body!
V. H.

silnici. Z maďarské Békéscaby dosud
platí čas na 5 km 22:41 min. Poslední
rekord má letopočet 1992, v němž ve
Frankfurtu absolvovala běžecký maraton za 2:57:37 hod. Základ její kariéry
se rodil v Lokomotivě Děčín s trenéry
Andrlovou a Janákem. Od roku 1989
pak v USK Praha ve spolupráci s reprezentačním trenérem chůze Pitákem.
Od zimy 1990 začíná seznam účasti
na kontinentálních a světových šampionátech halovým ME a MS juniorek
na dráze (6.). V roce 1991 halové
MS, na dráze ME juniorek a MS. Rok
1992 MS juniorek (5.), rok 1993 MS na
dráze a v roce 1994 halové ME. Každé
zmíněné účasti předcházela příprava
vedoucí ke splnění náročných limitů.
Tituly mistryně ČR v letech 1989, 1991 –
1995 jen potvrzují její postavení na
domácích kolbištích. Proto nepřekvapuje 8 startů v reprezentačním družstvu ČR. Zbývá upřesnit, že statistika
připisuje vše uvedené atletce s dívčím
jménem Holpuchová. Tyto řádky mají
nejen odhalit výjimečného sportovce,
ale připomenout zejména rodičům a
pedagogům, že osobní příklad je velmi
účinný výchovný prostředek. Jsou poděkováním za podporu družstva žen,
za získané body i předváděnou bojovnost.
Za OA TJ Slovan S. Skalický

FINÁLOVÝ TURNAJ MČR VETERÁNŮ
Druhou březnovou sobotu se v Havířově uskutečnilo Mistrovství České
republiky v sálovém fotbalu pro kategorii 40+. Této akce se zúčastnily
i dva týmy ze severu Čech SK Jílové
a JK Trans Varnsdorf. Los mistrovství
byl k těmto celkům nemilosrdný a
zařadil je společně do skupiny A,
kde s nimi byl i pražský Chemcomex.
Skupinu B tvořila mužstva SK SICO SC
Jilemnice, BT Ježek Praha a domácí
SC Premium Stonava. „Ústeckou“
skupinu ovládl bez obdržené branky
Chemcomex Praha, takže se v derby
rozhodovalo o druhém semifinalistovi. V něm zvítězilo SK Jílové 5:2 a
varnsdorfští se museli spokojit pouze
se zápasem o 5. a 6. místo. Jílovští
měli ve vyřazovací části nelehkého
soupeře - obhájce veteránského titulu a pořádající celek SC Premium
Stonava. I přes srdnatý a obětavý
výkon Jílové na svého protivníka
nestačilo a po výsledku 2:5 ho čekal
zápas o bronz, který z minulého ročníku obhajovalo. JK Trans Varnsdorf
přicestoval do Havířova s úzkým
kádrem, navíc mu patřil nejvyšší
věkový průměr 49,4 let oproti 43–47
letům ostatních týmů. Síly tak rych-

le ubývaly, takže v boji o umístění
podlehl i BT Ježek Praha 0:2. Jílovští
si v utkání o třetí místo zopakovali
souboj ze skupiny s Pražany. Ve velmi
vyrovnaném mači nakonec padli až
v samotném závěru 0:2 a odjeli tak
z Havířova bez medaile. Oba týmy našeho regionu ovšem zanechaly na veteránském šampionátu dobrý dojem
a nutno poděkovat za vzornou reprezentaci kraje. Navíc jílovský Zdeněk
Pekař byl zvolen nejlepším brankářem mistrovství. Prvenství obhájila
Stonava, když ve finále zdolala 3:1
Jilemnici. Sestava veteránů JK Trans
na mistrovství: Luboš Relich (55),
Marcel Mikolášek (46), Petr Pomíchal
(48), Tomáš Skotnica (51), Michal
Damnitz (44), Martin Damnitz (48) a
Zdeněk Prchal (54). Celý tým touto
cestou děkuje sponzorům a podnikatelům, kteří jeho účast na MČR
podpořili. Byli jimi Elektro-Centrum
Hambálek, Elektroinstalace (Milan
Račuk), Noprosu (Josef Šusta),TEP-IZ
(Jiří Swadosch), Joker (Milan Hindrák), Autoservis (Robert Bečvář),
Termi (Jaroslav Dostál), Restaurace
Sportovní hala (Alena Michálková)
a Lékárna Šmíd.
VV, JK Trans

Úspěch malých
tenistů
Na celostátním turnaji mladšího
žactva v Praze získali stříbrné medaile hráči TC Mozkové lázně Doubice
Kuba Slavík a Mates Hofman. Patří jim
gratulace, a to nejen od trenéra. VŠ

Varnsdorfští basketbaloví válečníci
Úterý 15. března bylo ve znamení
okresního finále v košíkové starších
chlapců – kategorie IV (8.–9. ročník).
Hrálo se v ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně a
soupeři ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf byly pouze děčínské týmy, činící
si velké ambice k postupu. Hrálo se
ve dvou skupinách po třech týmech,
první dva ze skupin se pak utkaly
křížem. Hrací doba 2 x 7 minut hrubého času, poslední minuta čistého.
Naši měli ve skupině A za soupeře
ZŠ Dr. Tyrše Děčín a ZŠ Komenského.
K jednotlivým zápasům ZŠ náměstí:
se ZŠ Dr. Tyrše výsledek 16:2 (body
Strnad 12, Kala 4) - v zápase na rozehřátí s asi nejslabším soupeřem
se náš tým rozjížděl pomalu, byly
patrné nedostatky v sehranosti. Se
ZŠ Komenského 13:8 (Strnad 9, Kala
4) - velmi těžký soupeř a výhradně
basketbalisté. Přesto rychle vedení
9:0 po skvělém vstupu soupeř snížil

až na 8:9. Pak pomohl oddechový
čas a dva průniky nejlepšího hráče
Davida Strnada už nedaly protivníkovi šanci. První místo ve skupině

určilo za soupeře ZŠ Boletice (druhý
celek skupiny B) a s ním výsledek 15:
7 (Strnad 11, Kala a Nagy po 2). Úvod
s hratelným týmem nám nevyšel pro
pár zbytečně zkažených přihrávek a
soupeř byl na koni. Po přestávce však
náš tým přidal na obrátkách a skóre
jednoznačně naklonil na svou stranu.
Byli jsme ve FINÁLE, proti nám ZŠ
Kamenická (vítěz druhého semifinále). A přišla další a nejcennější výhra
v poměru 14:8 (Strnad 9, Kala 5)
s nejtěžším soupeřem především svou
běhavostí a zarputilostí. Přihlížející
fandili „svým“ z Děčína, což nabudilo
naše hráče, kteří závěr rozhodli pro
sebe. Odměnou jim byl nejen pohár
a medaile, ale především postup do
KRAJSKÉHO KOLA. Sestava týmu: David Strnad, Pavel Kala, Vojtěch Nedošínský, Jindřich Diviš, Roman Nagy a
Jan Jasanský. Kluci, díky. Byli jste
skvělí!
V. Zemler
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Sedmý a poslední turnaj sezony
hostila sportovní hala v Libouchci.
Závěrečné výsledky nejlepších týmů
sezony: SK Jílové – SOKOL Bělá
2:4, - EUROSPORT Teplice 4:3, - SK
RAFani Děčín 3:0, - JK TRANS 2:0; JK
TRANS Varnsdorf - SK RAFani Děčín
3:2, - SOKOL Bělá 1:1, - EUROSPORT
Teplice 1:6, - SK Jílové 0:2; SOKOL
Bělá - SK Jílové 4:2, - JK TRANS 1:

1, - SK RAFani Děčín 2:1, - EUROSPORT Teplice 2:1. Kanonýrem ligy
se stal Václav Fišer (JK Trans) s 20
góly, druhý v pořadí je s 12 trefami
Valštýn (Old Stars Ludvíkovice) a
po 11 brankách dali Zelenka (Eurosport Teplice) a Bartko (SK Jílové).
Konečné pořadí RAF Děčín VETERÁNS ligy ÚK 2015-2016: 1. SK JÍLOVÉ (bilance 20 16 3 1 55:19 51), 2. JK
TRANS Varnsdorf (20 10 5 5 45:34 35),
3. SOKOL Bělá (20 7 10 3 32:26 31). Od
čtvrtého do devátého pořadí se dále
týmy umístily takto: 4. OLD STARS
Ludvikovice (27 bodů), 5. EUROSPORT
Teplice (26), 6. SK RAFani Děčín (24),
7. SLOVANKA-NOTA Děčín (21), 8.
ROZBUŠKA Boletice (19), 9. TENIS
Proboštov (10). O tom, jak si varnsdorfští veteráni vedli na MČR v Havířově, uvádíme informace na jiném
místě tohoto čísla Hlasu severu. ZdS

Velikonoce nad lať kou
Ve varnsdorfské sportovní hale se
za pořadatelství AO TJ Slovan Varnsdorf konaly veřejné závody ve skoku
vysokém, jubilejní 20. ročník „Velikonoce nad laťkou“. Hlavním rozhodčím
byl Tomáš Čiháček. Akce byla dobře
připravena informačně a zajištěna
finančně. Grantová podpora města
je pro pořadatele zásadní. Díky patří
i sponzorům Vitana a.s., Eurogreen
s.r.o. a Varnsdorfské uzeniny za poskytnutí věcných darů pro soutěžící.
Bohužel letošní ročník postihla malá
účast přespolních skokanů. Ani varnsdorfské ZŠ zřejmě nemají skákání
v osnovách s výjimkou ZŠ náměstí a
BG. Možná za to může doznívající
chřipka nebo se z města většina
Čechů vystěhovala. Snad v Horní Lužici neplatí „Kdo neskáče, není Čech“?
Varnsdorfská občanka, učitelka rumburského gymnázia Kamila Veselá
dokázala do haly delegovat 10 dívek a
chlapců a osobně je koučovat. Pokud
není ve výsledcích jinak uvedeno, jedná se o varnsdorfské soutěžící.
Elévové, ročník narození 20056: 1. M. Janda 1,10 m; Mladší žáci
2003-4: 1. T. Pham, Gym. Rumburk
1,30, 2. M. Tíma, Cvikov 1,25, 3. J.
Zajíček, 1,25, 4. P. Stránský, Doksy
1,15, 5. Š. Vencl 1,15; Starší žáci
2001-2: 1. T. Kudrna, Cvikov 1,35;
Dorostenci 1999-2000: 1. J. Šišulák
1,60, 2. J. Neubauer 1,40, oba BG
Varnsdorf, 3. D. Zíma, Gymnázium
Rumburk 1,30; Junioři 1997-98: 1. D.
Dužár, BG Varnsdorf 1,60, 2. J. Almer,
Sparta Praha 1,55;
Elévky 2005-06: 1. T. Láchová, TJ
Říčany 1,10; Mladší žákyně 2003-04:

1. M. Pásková 1,30, 2. E. Přerovská,
L. Peškařová AC Česká Lípa 1,25,
4. V. Kozlerová 1,15, 5. V. Krákorová
1,10, obě Gym. Rumburk. Starší žákyně 2001-2: 1. V. Bílková, Cvikov 1,45,
2. V. Fursterová, BG Varnsdorf 1,40,
3. T. Tran, Gym. Rumburk 1,30, 4. N.
Žuchová, Cvikov 1,30, 5. N. Šmídová,
BG Varnsdorf 1,20, 6. Š. Mecelová,
Gym. Rumburk 1,10. Dorostenky
1999-2000: 1. D. Rokosová 1,30, 2.
J. Masařová 1,25, obě Gym. Rumburk
1,25; Juniorky 1997-98: 1. D. Englová 1,30 m.
Skalická

Tři utkání a zisk pěti bodů!
Po remízovém utkání v Ústí nad Labem čekal varnsdorfské fotbalisty první jarní zápas v domácím prostředí stadionu v Kotlině a soupeřem bylo béčko
Olomouce. Hosté přijeli oslabeni o dva
hráče základní sestavy, i tak měli první
velkou šanci a do poločasu stačili dvakrát korigovat vedení Varnsdorfu. O to
se gólem hlavou po rohovém kopu v 17.
min. postaral M. Mehanovič (22 let,
hostování z Mladé Boleslavi) a ve 36.
min. tvrdou střelou L. Martan po skvělé spolupráci s autorem úvodní branky.
Do kabin šli tedy hráči obou týmů za
stavu 2:2. Ve druhé půli se v 58. min.
přesnou střelou prosadil F. Durděvič
a stejný hráč o dvacet minut později
využil chybné rozehrávky hostů ke
čtvrtému přesnému zásahu domácích.
Vylepšit skóre ještě mohli střídající
hráči P. Rudnytskyy a R. Jurča, ale 500

Stolní tenisté zachovali přebor
Důležitý zápas odehráli stolní tenisté Slovanu Varnsdorf A usilující o zachování účasti v KP II u GPD Benešov n.
P. Ten měl proti nim na desátém místě
dva body k dobru. Vývoj utkání se pro
Slovan vyvíjel od začátku skvěle. Po
úvodních čtyřhrách a jedné dvouhře
to bylo 0:3 a dále 1:5. Poté se zápas
zdramatizoval na stav 5:6, ale závěr
už byl znovu podle představ od 5:11
až do konečného výsledku 7:11. Body
vítězů D. Zahrádka 3, M. Neumann,
M. Charouzek, J. Bušek po 2, čtyřhry
2. Varnsdorfští table-tenisté se tak
bodově dotáhli na poražený tým a
díky lepšímu poměru celkových bodů
z utkání jednotlivců jej v tabulce přeskočili. Pro konečné účtování mohl být

Basketbalové výsledky
Mužům B zbývalo odehrát v oblastním přeboru ještě tři střetnutí.
V prvním z nich zdolali ve sportovní hale BK Real Roudnice n. L.
79:68 (20:16, 46:37, 60:51) a upevnili si osmou pozici v tabulce. Body:
Š. Ježek 14 (2x3), Houngbedji 14,
Pasovský 13, Zamrzla 10, Lukačovič
9, Eichler 6, M. Ježek 4, Šolc, Vašut
a Michalina po 3. Béčko čeká ještě
v PÁ 1. 4. duel u lídra přeboru v České
Lípě a v SO 9. 4. dohrávka doma s posledním týmem tabulky Litvínovem.
Junioři U19 ve druhé polovině
března neodehráli žádný soutěžní zápas. Představí se ale o tomto víkendu
2.-3. 4. ve dvou domácích střetnutích proti Kutné Hoře (v SO od 12.00
hod.) a Kladnu (v NE od 16.00 hod.).
Kadeti U17 vstoupili po ukončené
základní části krajského přeboru
středních Čech do další fáze soutěže, a to o 7.–9. místo. Spolu s BK

chladnému počasí odolných diváků už
branky nevidělo. Varnsdorfský FK tak
výhrou 4:2 přenechal poslední příčku
FNL poraženému soupeři a s posíleným
sebevědomím cestoval o týden později
k duelu s Táborskem. U něho první
půle vyzněla na brankové příležitosti
pro hosty 1:2 díky P. Tvarohovi a M.
Mešanovičovi. Po změně stran mohli
jít domácí po přečíslení obrany FK do
vedení, což nevyužili a kolem 75. min.
si dvakrát mocně oddychli, zejména
po sólu J. Schuberta. V závěru měli
ještě svoji šanci, tu nevyužili, a tak
zápas skončil 0:0. Trenér FK Roman
Veselý byl spokojený s bodem a dvěma čistými konty z duelů venku, ale
už ne s hrou dopředu v uvedeném
střetnutí. V neděli 3. 4. se od 16.30
hod. představí v Kotlině pro postup
favorizovaný Hradec Králové. ZdS

Brandýs a BK Děčín si do ní přinesli
shodný počet bodů a čekají je čtyři utkání, dvě venku a dvě doma.
V prvním měření sil jim byl soupeřem
domácí BK Brandýs, v jehož prostředí zvítězili 52:62 (13:16, 25:29,
35:44). Zdravě nažhaveni tak Brandýsu vrátili porážku, když mu patřil jen
úvod střetnutí (vedl 5:0). Po dobrém
výkonu mrzí ale ztracený náskok
17 bodů dvě minuty před koncem
utkání, což může chybět v závěrečné
tabulce, kde bude hrát roli každý
koš. Body vítězů: Polák 20 (1x3),
Strnad 12, Kodytek 10, Novák 10
(1x3), Lehroch a Kocek po 4, Kabát 2.
Žáci U14 skončili po základní části ligy jedenáctí o bod před Novou
Pakou a čekají je s tímto soupeřem
o víkendu dvě utkání o konečné pořadí. To první odehrají doma v SO
3.4 od 15.00 hod., druhé v neděli
v Nové Pace.
TJ Slovan-basket
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při konečné rovnosti bodů pro Slovan
příznivý i fakt, že na podzim prohrál
s Benešovem jen 8:10. V posledním
kole ale vyhrál doma s Terezínem
14:4, zatímco Benešov neuspěl na
stolech dalšího ohroženého celku SKP
Sever Ústí n. L. C. 13:5. V celkovém
bodovém výčtu to znamenalo, že varnsdorfští stolní tenisté dosáhli 10. místa
a 39 bodů, Benešov skončil 11. se 37 a
Terezín 12. se 30 body. Podle získaných
informací sestupují jen dvě družstva,
tedy Benešov a Terezín.
V polovině března se také uskutečnil II. ročník turnaje O putovní
pohár města Varnsdorfu ve stolním
tenisu. Vítězem se stal T. Franěk (na
fotu uprostřed), jako druhý se umístil
J. Rambousek (vpravo), oba z TJ Sokol Filipov a na třetím místě skončil
J. Peleška z domácího Slovanu Varnsdorf. Velké poděkování patří Městu
Varnsdorf za přidělený grant na uspořádání turnaje, firmě TOS Varnsdorf
a.s. a A. Krejčímu za sponzorské dary.
Všem hráčům poblahopřál za jejich výkony a věcné ceny předal předseda oddílu stolního tenisu R. Novotný.
red
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JK TRANS skončili
v Děčínské veteráns lize druzí

