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Zdravotní péče ve výběžku: Co přineslo další jednání?
Praha Starostové Varnsdorfu a Rumburku jednali na Ministerstvu zdravotnictví o zajištění
zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku.
S ministrem zdravotnictví Mgr.
Adamem Vojtěchem se ve středu
6. února sešli starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček, PharmDr. Jindřich Šmíd jako člen Rady
města Varnsdorf, starosta Rumburku Ing. Lumír Kus, předseda
představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. (LNaP) Ing. Karel Schäfer, vrcholní zástupci managementu Krajské zdravotní, a.s.
(KZ) předseda představenstva Ing.
Jiří Novák a v neposlední řadě generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala.
Jednání byl přítomen také senátor Ing. Zbyněk Linhart a zástupci
starostů Šluknovského výběžku.
Jednací tým doplnila náměstkyně
ministra Ing. Helena Rögnerová a
dále byli přítomni zástupci Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven a zástupce VZP.
Pan Ministr byl seznámen s neutěšeným stavem při poskytování
akutní zdravotní péče v našem
regionu. Tyto služby našim spoluobčanům zajišťuje Lužická nemocnice v Rumburku. Ta se již několik
let nachází v potížích, a to nejenom finančních. Moderní medicína se v dnešní době samozřejmě
neobejde bez financí, důležitější
je však kvalitní zdravotnický personál. Vedení Lužické nemocnice
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se i přes všechny negativní skutečnosti snaží o pokud možno
bezproblémový chod nemocnice.
Za toto je mu a pracovníkům nemocnice třeba vyslovit dík.
Jak již bylo výše zmíněno, systém zdravotní péče je v České
republice nastaven tak, že bez
zdravotnického personálu v podstatě není možný. Personál zase
stojí nemalé finanční prostředky.
Jak lékaři, tak také nezbytnými
zdravotními sestrami disponuje
nejdůležitější hráč setkání u ministra, a tím je Krajská zdravotní
a.s., největší zdravotnické zařízení
v kraji. Zástupci KZ pana ministra
ubezpečili, že jim osud pacientů
v našem výběžku není lhostejný a
seznámili jej s možnými variantami řešení, z nichž některé se již ve
spolupráci s Lužickou nemocnicí
realizují. Jedná se o sestěhování
oddělení chirurgie a interny do jediného objektu – stavební úpravy
se již provádějí a začátkem března
by mělo být vše hotovo. Zároveň
bude proveden audit Lužické nemocnice, jež bude ukončen ke
konci dubna letošního roku. Podle

jeho výsledku se bude postupovat
dále.
Účastníci jednání byli seznámeni s konstatováním zainteresovaných stran, že existuje shoda
v možném rozdělení lůžek následné péče mezi Rumburk a Varnsdorf a z toho vyplývající možnost
využít plně objekt nemocnice ve
Varnsdorfu, který je ve výborné
kondici. Za to je třeba poděkovat
vedení naší nemocnice a zároveň
zastupitelům města, kteří naši
nemocnici umožňují další roz-

voj. V současnosti například prochází rekonstrukcí gastroprovoz.
V případě, že dojde ke shodě mezi
Krajskou zdravotní a.s. s městy
Rumburk a Varnsdorf, mohli bychom se ve výběžku dočkat mimo
jiné nízkoprahového urgentního
příjmu a dialyzačního pracoviště.
Přítomní zástupci zdravotních
pojišťoven projevili ochotu přistoupit k revizi stávajících smluv
s Lužickou nemocnicí, které jsou
pro nemocnici nevýhodné a zoPokračování na str. 3
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Varnsdorfští hasiči trénovali záchranu osob z mrazivé vody
Varnsdorf
V sobotu 9. února se po obědě sešli varnsdorfští dobrovolní hasiči v hasičské
zbrojnici, připraven byl totiž
nácvik záchrany osob propadnutých do ledu.
Po krátké teoretické části a zopakování základních pravidel se
jednotka přesunula na Mašíňák.
Tam si hasiči postupně vyzkoušeli
jak roli tonoucího, tak zachraňovaného. Nacvičována byla záchrana pomocí běžných prostředků
z cisterny. Může se totiž stát, že
hasiči budou k topící se osobě
povoláni například cestou z jiného zásahu a nemohou tak v hasičárně „sbalit“ třeba speciální záchranné desky.
Je proto nutné umět tonoucí
osobu zachránit pomocí toho, co
je po ruce. V tomto případě se
jednalo o běžnou hasičskou hadici nebo kombinaci záchranného
lana a žebříku. Případně úplně
bez pomůcek, jen v záchranné
vestě, jištěný lanem od kolegů ze
břehu. Poděkování patří kolegovi
od profesionálních hasičů pprap.
Lukáši Fajákovi, který dorazil jako
instruktor práce na vodní hladině
a na celý výcvik dohlížel.
Únik kapalin
Profesionální jednotka z Varnsdorfu vyjela v neděli odpoledne
na Šébr, kde ve stoupacím dvoupruhu byly skvrny od uniklých
provozních kapalin. Hasiči je za-

Hasiči trénovali záchranu osob z propadlého ledu; foto miw.cz

sypali sorbentem. Ukázněnost
projíždějících řidičů narušil jeden
z posledních projíždějících automobilů, jehož řidič kolem blikající
cisterny prosvištěl do kopce velkou rychlostí. Kdyby byl zasahující
hasič s úklidem košťat jen o pár
vteřin rychlejší, pravděpodobně
by z něj moc nezbylo.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří volí brzdu místo plynu vždy,
když na silnici vidí nečekanou situaci a řídí se pokyny policistů
nebo hasičů.

Pomoc z výtahu
V neděli 3. února večer vyjížděla profesionální jednotka do ulice
Husova, hasiči museli zachránit tři
osoby ze zaseknutého výtahu. To
se během několika minut povedlo, výtah pak zůstal mimo provoz
– o opravu se postarala specializovaná firma vlastníka domu.
Otevření bytu
K jednomu z domů v ulici Karlova vyjeli profesionální hasiči,
policisté i strážníci v úterý 29. ledna po poledni otevřít byt, uvnitř

byla zraněná osoba. Protože bylo
zamčeno, hasiči využili automobilový žebřík a do bytu vnikli
oknem. O osobu se následně postarali zdravotníci, hasiči jim pomohli se snesením pacienta do
sanitky.
O pár dní později profesionální jednotka otevírala byt v ulici
Žitavská. Na místě hasiči spolupracovali se strážníky, policisty
i zdravotníky; osoba byla transportována do nemocnice.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

18.1.2019 ve 12:40 hod.
Telefonicky bylo na služebnu
Městské policie Varnsdorf oznámeno od občanky města, že
u branky jejího domu je uvázaný pes a ona se nemůže dostat
do svého domu. Vyslaní strážníci
městské policie na místě zjistili
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psa většího plemene, který byl za
obojek a vodítko uvíznutý mezi
sloupkem a brankou plotu. Strážníci psa vysvobodili z držení plotu
a dle telefonního čísla na obojku
kontaktovali majitele, který již
psa hledal. Tento si svého psa na
místě převzal a s poučením o jeho
nutném zabezpečení odešel do
místa svého bydliště.
21.1.2019 v10:32 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo telefonicky oznámeno ostrahou marketu, že zadržela neplatícího zákazníka. Na
místo byla vyslána hlídka měst-

ské policie, která zjistila, že muž
uschoval láhev alkoholu pod bundu a prošel pokladnou bez zaplacení s úmyslem láhev odcizit, kde
byl zadržen ostrahou marketu.
Zboží bylo vráceno na prodejnu
v nepoškozeném stavu. Muž byl
strážníky převezen na služebnu
Obvodního oddělení Policie ČR
k prokázání totožnosti, kde bylo
zjištěno, že muž měl již v minulosti potíže se zákonem a z důvodu
recidivy byl strážníky řešen příkazem na pokutu ve výši 5000,- Kč.
22.1.2019 v 7:25 hod.
Na linku 156 bylo oznámeno

dívkou, že byla neznámým pachatelem okradena o kabelku. Na
místo byla ihned vyslána hlídka
Městské policie Varnsdorf, která
se s oznamovatelkou spojila. Po
rozmluvě s šestnáctiletou oznamovatelkou strážníci zjistili, že
k žádnému přepadení nedošlo,
dívka si vše vymyslela z důvodu
toho, že někde ztratila 200,- Kč a
nevěděla, jak to řekne svým rodičům. Strážníci na místě vyčkali
až do příjezdu přivolaného otce
dívky, který si svou dceru převzal
a odvezl domů.
Martin Špička
velitel městské policie
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Dokončení ze str. 1

hlednit tak problémovou situaci
v regionu. Nyní zpět k těm, bez
kterých to opravdu nejde. Myslím tím lékaře a ostatní zdravotnický personál. Začleněním zdravotních objektů v Rumburku a
Varnsdorfu pod děčínskou nemocnici (která je již dnes součástí Krajské zdravotní a.s.) by
byly splněny podmínky pro vzdělávání lékařů, pro něž by tato
pracoviště znamenala možnost
získat požadované zkušenosti při
postgraduálním studiu. Při této
příležitosti se pan ministr dozvěděl, že jak Krajská zdravotní a.s.,

tak také naše město má k dispozici i systém motivačních stipendií
pro studenty lékařských fakult.
Zástupci starostů ze severní
části výběžku vyjádřili nespokojenost s časovým postupem
převzetí zdravotní péče Krajskou zdravotní a.s., což zástupci
KZ vysvětlovali nezbytným legislativním postupem a administrativou spojenou s významným objemem potřebných financí.
Pracovníci
ministerstva
byli
starostou Dolní Poustevny dotázáni na možnost přeshraniční
spolupráce s německými ne-

mocnicemi. Zde jsou problémem
rozdílné ceny a úhrady zdravotních výkonů u nás a v zahraničí.
Zdravotní pojišťovny bohužel nemají vůli proplácet tento leckdy
značný finanční rozdíl v těchto
cenách.
V průběhu jednání opakovaně
zaznělo postesknutí nad problémem nedostatku praktických lékařů, stomatologů a nad věkovou
strukturou těchto lékařů u nás
v regionu. Na základě těchto
výzev slíbil zástupce VZP vypracovat možné varianty struktury
zdravotní péče v Rumburku a

Varnsdorfu. Pan ministr a jeho
náměstkyně byli opakovaně
pozváni do Rumburku a Varnsdorfu k prověření skutečného
stavu nemocnic. Oba pozvaní projevili ochotu se do výběžku podívat.
Jak to tedy všechno dopadne
se ukáže přibližně za 2 až 3 měsíce, kdy bude znám audit Lužické nemocnice. Na tuto dobu
je již domluvena další schůzka na
Ministerstvu zdravotnictví. O jejím průběhu vás budeme samozřejmě informovat.
PharmDr. Jindřich Šmíd

Varnsdorf postupně kupuje byty v problémové lokalitě
Varnsdorf Město se chystá
získat do většinového vlastnictví
další z panelových domů v Kovářské ulici. Je to jeden z domů,
které jsou situovány přímo přes
ulici nejblíže k domům starousedlíků.
Zastupitelé začátkem roku přistoupili na nabídku většinového
vlastníka na odkoupení 33 bytů.
Tímto nákupem tak město, které
v tomto domě již 7 bytů vlastní,
získá, z celkového množství 51 bytových jednotek, další významný
podíl. Starosta Horáček toto hodnotí jako krok správným směrem.
„Dá se říct, že Varnsdorf je tím
opět o něco blíže svému více než
čtyřletému úsilí k vyřešení situace
v této problémové lokalitě. Jsem
rád, že se na tom odkupování konečně shodli i zastupitelé.“
V poslední době se naštěstí i
trochu změnila legislativa a města
dostala v roce 2017 možnost určit
lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a odsouhlasit Opatření obecné povahy,
kdy nově příchozím do této oblasti není vyplácen doplatek na bydlení. Zastupitelé nařízení bez prodlení vydali a ukázalo se, že tento
tlak způsobil, že majitelům těchto
bytů jejich podnikání postupně
přestávalo nést tučné zisky. Začali
proto své byty nabízet k prodeji.
Ohledně odkupu bytů však zastu-

Město chce odkoupit od soukromého vlastníka dalších 33 bytů; foto miw.cz

pitelstvo nebylo jednotné a bylo v
tu dobu názorově rozděleno zhruba na dvě poloviny. V první fázi se
sice městu podařilo odkoupit prvních 23 bytů v této lokalitě v aukci
za průměrnou tržní cenu 160 tisíc
korun za byt, ale v polovině minulého roku zastupitelé nabídku
na odkup 100 bytů za průměrnou
cenu 130 tisíc za bytovou jednotku odmítli. Zastupitelé, kteří byli
proti, tehdy zpochybňovali hlavně cenu bytů. Že to nebylo dobré
rozhodnutí, se ukázalo vzápětí.
Byty poté získala v aukci ještě skoro o 20 % dráž pražská investiční
skupina. Touto změnou vlastníků
u 100 bytů však město nadále zůstalo bez pořádných pák k řešení
situace v lokalitě.

„Těch 33 bytů nyní kupujeme
v přímé nabídce od majitele i proto, že již proběhlé aukce odhalily
skutečnou tržní cenu a tato přímá nabídka se ukázala být velmi
solidní,“ říká místostarosta Hambálek. „Průměrná cena jednoho
bytu je 140 tisíc korun. Nechtěli
jsme jít do aukce, kam by mohl
přijít třetí hráč, vyhrát a nastěhovat sem další sociálně nepřizpůsobivé obyvatele. Byty jsou
bez nájemníků, chceme je opravit, budeme na to žádat dotaci“.
Odkup bytů byl městu doporučen
i Agenturou pro sociální začleňování jako jeden ze způsobů, jak
vyloučenou lokalitu změnit.
Byty nejsou v dobrém stavu a
zatím zůstanou prázdné. V tomto

roce chce město zadat vypracování projektu na opravu nemovitostí, zažádat o dotaci a příští rok
začít stavět malometrážní startovací byty pro mladé nebo třeba pro svobodné matky s dětmi.
„O takové byty je mezi mladými
velký zájem. Jsou zde garsonky a
byty 1+1 a správcovský byt 2+1.
Takové byty dnes mladí lidé chtějí. Máme již hodně žádostí od lidí
do 30 let. Stát navíc podporuje,
aby takzvaní „mamánci“ odešli
z domova a začali žít samostatně,“ doplnil Hambálek.
Město byty vykupuje v balíčku většího množství najednou
za smluvní cenu, která reflektuje
současné ceny na trhu s nemovitostmi. Dále pomáhá starousedlíkům vymanit se z této lokality tím, že nabízí odkup jejich bytů dle stanovených podmínek podle velikosti za pevně
stanovenou cenu. Starousedlíci prodejem svého bytu zároveň
získají přednostní právo na
městský byt jinde ve městě.
Lidé
v
důchodovém
věku mají možnost umístění
v domě se zvláštním určením,
zajišťujícím pečovatelskou službu.
Tímto postupem by se z této
jinak klidné lokality mohlo za několik let stát normální místo pro
život.
RH
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Stanovisko města k přezkumu Ministerstva vnitra
Varnsdorf
Na sociálních sítích se v minulých dnech objevily četné diskuze týkající se dokumentu nazvaného „Vyhodnocení
podnětu na přezkum zákonnosti
usnesení Zastupitelstva města
Varnsdorf ze dne 28. listopadu
2018, č. 4.02 (rozpočtové opatření č. 19)“ ze dne 30. ledna 2019
(dále jen „Vyhodnocení MV“).
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou
některá vyjádření diskutujících
v komentářích nesprávná či
zavádějící, rozhodlo se město
Varnsdorf vydat k tomuto dokumentu vlastní stanovisko, a to
takto.
Ministerstvo vnitra České republiky se ve svém Vyhodnocení
MV zabývá nejprve posouzením
zákonnosti Usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. 129/2018
ze dne 28.11.2018. Tímto usnesením bylo přijato rozpočtové
opatření a navýšeny neinvestiční

výdaje města Varnsdorf. Po podrobném výkladu k tomu Ministerstvo vnitra zaujímá ten postoj,
že není důvod pro uplatnění jeho
dozorové pravomoci.
Předmětem posouzení tohoto
ústředního orgánu státní správy byla dále zákonnost Usnesení Rady města Varnsdorf ze dne
20.09.2017, č. 379/2017/2 a
usnesení Rady města Varnsdorf
ze dne 06.09.2018, č. 383/2018,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu měřících
zařízení se společností Water
Solar Technology, Ltd. U naposledy jmenovaného usnesení
shledalo Ministerstvo vnitra České
republiky důvod pro uplatnění své dozorové pravomoci a po
předběžném posouzení shledalo
jeho rozpor se zákonem. V návaznosti na to bylo město Varnsdorf
vyzváno, aby se ke zjištěním ministerstva vyjádřilo. Reakci na tuto

výzvu Město Varnsdorf aktuálně
připravuje tak, aby byla odeslána ve stanovené lhůtě. Teprve
poté, co Ministerstvo vnitra vyhodnotí reakci města Varnsdorf,
určí další postup.
Město Varnsdorf by předně
chtělo upozornit veřejnost, že
Vyhodnocení MV v sobě obsahuje pouze předběžné posouzení správního orgánu, z něhož
nelze v žádném případě odvozovat jakoukoli neplatnost uzavřených smluv či přijatých usnesení
orgánů města Varnsdorf. Je pouhou výzvou k vysvětlení situace týkající se měřících zařízení
ve městě Varnsdorf, kterou Ministerstvo vnitra České republiky
opírá o některé své předběžné
názory na ni.
Je tak zcela nevhodné, aby
kdokoli vyzýval k nehrazení pokut, které byly vyměřeny na základě měření prová-

děných výhradně Městskou
policií Varnsdorf.
Vyjma uvedeného disponuje
město Varnsdorf zcela opačným
názorem Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 22.01.2019.
Ten však zainteresovanými osobami zveřejněn na sociálních sítích nebyl, a to bohužel pravděpodobně právě proto, že je jím
veškerý postup města Varnsdorf
vyhodnocen jako v souladu se zákonem. Krajský úřad Ústeckého
kraje v něm mimo jiné vyzývá řidiče k dodržování pravidel provozu
na pozemních komunikacích.
Městu Varnsdorf proto nezbývá
než vyzvat občany k respektování
jeho postupu při sankcionování
nedodržování pravidel provozu na
pozemních komunikacích (rychlá
jízda). Samozřejmě při zachování
možnosti využít k obraně prostředky, které zákon nabízí (např.
označit řidiče atp.).

Kauza hovězího masa z Polska se dotkla také Varnsdorfu
Varnsdorf
Kauza kolem
hovězího masa obletěla celou
republiku, dotkla se také Varnsdorfu.
Právě do Varnsdorfu dorazilo
několik kilogramů hovězího masa
z problémových polských jatek.
Výsledky z jiných měst, kam se
maso také dostalo, ukázaly, že
maso neobsahovalo zdraví nebezpečnou salmonelu. Kontroly prováděla Státní veterinární správa.
Mediální masáž, která celou kau-

zu dramatizuje, hodila černé světlo na místní podnikatele. „Stejně
jako vy, tak i my v dnešních dnech
prožíváme aféru týkající se bezohledného upřednostnění výdělku
nad poctivou prací. Chceme vás
ujistit, že naše společnost prodává prověřené hovězí a vepřové
maso z českých chovů, které je
kontrolováno Státní veterinární
správou. Kuřecí maso odebíráme od českých a polských chovů, které prochází pravidelnou

důkladnou kontrolou. Informace,
která proběhla médii ohledně
prodeje polského hovězího masa,
se naší společnosti netýkala. Jako
firma podnikající v tomto městě
od roku 1992 musíme všem našim zákazníkům sdělit, že Varnsdorfské uzeniny hovězí maso
z Polska neodebírá. Mrzí nás, že
město Varnsdorf zaznělo jako
místo, kde se toto maso dostalo
ke svým zákazníkům. Naše firma
si své zákazníky získává kvalitou,

která je dlouhodobě oceňována
nejen zákazníky, ale taktéž odbornou veřejností, která naše
výrobky nejednou ocenila v rámci
regionálních soutěží a hodnocení.
I nadále tak můžeme všem zaručit, že u nás bude mít vždy poctivá práce, kvalita a spokojený zákazník přednost,“ vyjádřili se pro
Hlas severu Miroslav Vohnout a
Petr Žítek z Varnsdorfských uzenin.
Redakce

Rozhovor s ředitelkou Základní umělecké školy Varnsdorf
Varnsdorf Takzvaná „ZUŠka“
už existuje pro varnsdorfské občany 73 let. Přinášíme vám další
rozhovor, tentokrát s ředitelkou
Jarmilou Šenovou.
Svou nabídkou oborů zajišťuje
umělecké vzdělávání, ale také je
neopomenutelným pořadatelem
kulturních akcí a festivalů ve městě.
Jste ředitelkou Základní umělecké školy Varnsdorf od roku
1993. Jakým vývojem škola prošla za tuto dobu?
Škola si procházela těžkým obdobím, protože neměla vlastní
odpovídající sídlo, několikrát se
stěhovala. Situaci pomohlo vyřešit město, když rozhodlo o rekonstrukci bývalé budovy knihov-

ny na nové sídlo pro základní
uměleckou školu. Rekonstrukce
a přístavba 2. patra probíhaly
v souladu s našimi požadavky na
prostorové členění a další vyhovující podmínky pro chod školy.
A tak jsme se mohli roku 1999 nastěhovat do vysněné budovy, kde
také dosud působíme.
Ve stejném roce jsme založili
tradici celostátního festivalu dětského scénického tance Tanambourrée, na kterém jsme v průběhu historie akce přivítali tisíce
účastníků z celé republiky. Festival se neustále proměňuje a vyvíjí, stal se experimentální scénou
pro rozvoj dětského scénického
tance. Jeho charakteristikou a jedinečností je tanec v exteriérech

města. Letos budeme pořádat
již 21. ročník. V roce 2000 jsme
uspořádali první ročník přehlídky
jazzových a tanečních orchestrů
základních uměleckých škol
z několika krajů ČR, tehdy pod
názvem Jazzová středa. Později
jsme změnili den konání i název
na Jazzový pátek. Letos v dubnu
proběhne jubilejní 20. ročník.
Významným prvkem výuky je
také skupinová interpretace (orchestry, instrumentální soubory)
a sborový zpěv. V roce 1994 jsme
založili Varnsdorfskou komorní
filharmonii, složenou z talentovaných žáků školy, učitelů, bývalých žáků a amatérských muzikantů z Varnsdorfu i okolí. Soubor
připravuje repertoár minimálně

na dva koncerty v roce – na výročí provedení Beethovenovy
Missysolemnis v červnu a před
vánočními svátky. V minulosti si
zahrál na několika festivalech,
např. v Senátu a v Drážďanech.
Ve škole působí také Big Band
ZUŠ, který mj. pravidelně vystupuje na radnici v Žitavě u příležitosti vyhlášení výsledků mezinárodní počítačové soutěže. Dalším
souborem je žákovský orchestr
(ŽAKOR). Pěvecké sbory máme
ve škole tři – Čtyřlístek (předškoláci), Bambule (mladší žáci),
Sametky (starší žáci). Poslední ze
jmenovaných dosáhl několika významných úspěchů v celorepublikovém měřítku (zlatá pásma,
Pokračování na str. 5
1. místa).
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Rozhovor s ředitelkou Základní umělecké školy Varnsdorf
Dokončení ze str. 4

Má základní umělecká škola
svůj školní vzdělávací program
jako běžná základní škola?
Samozřejmě. Od roku 2012
vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola pro
budoucnost“, který jsme vytvořili
na základě MŠMT schváleného
rámcového vzdělávacího programu a osvědčených zkušeností z
dosavadního uměleckého vzdělávání. Ani školní vzdělávací program není neměnný dokument,
průběžně ho upravujeme podle
potřeb vývoje vzdělávání. Druhým rokem např. vyučujeme multimediální výchovu, o kterou jsme
rozšířili výtvarný obor.
Nabízíte vzdělání v hudebním,
literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru pro žáky
ve věku od 5 do 18 let. Který
obor je v současnosti nejžádanější?
Je to hudební obor a byl také

po celou dobu existence školy.
O popularitě oborů vypovídají
čísla – počty žáků. Hudební obor
v individuální výuce (hra na nástroj, sólový zpěv) navštěvuje 201
žáků, v kolektivní výuce (pěvecké
sbory, soubory) 48 žáků, výtvarný obor 75 žáků, taneční obor
44 žáků a literárně dramatický
obor 19 žáků.
Vaši nabídku uměleckého
vzdělávání ale mohou využívat
i dospělí. Máte i „žáky“ této věkové kategorie? O jaké obory se
většinou jedná?
Jedná se opět o hudební obor.
Máme okolo pěti dospělých žáků.
Někteří jsou důchodového věku.
Plní si svůj dávný sen, na který
mají konečně čas.
Základní umělecká škola už v
našem městě funguje od roku
1946. Mohla byste zmínit nejznámější absolventy?
Škola byla založena jako měst-

ská hudební škola, později působila pod názvem lidová škola umění
a od r. 1990 je základní uměleckou školou. Postupně otevřela
další tři obory. Z řad absolventů
vzešli profesionální hudebníci –
pedagogové i výkonní umělci.
Mnohé můžeme znát z městského hudebního dění. Je jich celá
řada a je těžké jmenovat jen některé. Jejich seznam můžete nalézt na webových stránkách školy
– www.zusvarnsdorf.cz. Ostatní
absolventi, zejména výtvarného
oboru, se na profesionální dráhu
připravují na středních uměleckých a vysokých školách.
Na jaké nejbližší akce se mohou varnsdorfští občané těšit?
Ráda bych veřejnost pozvala na
následující veřejné akce: Klavírní
recitál Jana Lukše, který dokončuje studium Akademie múzických
umění – 28. února v 17 hodin
v koncertním sále ZUŠ, 3. žákov-

ský koncert – 5. března v 17 hodin v ZUŠ, Výstavu výtvarného
oboru v Městské knihovně – od
21. března do 24. května, Klavírní recitál Zbyňka Pilbauera –
28. března v 17 hodin v ZUŠ, Jarní koncert – 3. dubna v 18 hodin
v ZUŠ, Velikonoční harašení – oblíbená rukodělná akce 17. dubna
v 15 hodin v ZUŠ, Jazzový pátek
– 20. ročník přehlídky jazzových a
tanečních orchestrů – 26. dubna
v 15 hodin v Lidové zahradě.
Barbora Hájková

Z historie: Varnsdorfské posvícení na palubě Imperátora
Varnsdorf
Když jsme před
dvěma lety začali s Josefem Zbihlejem a Josefem Rybánským připravovat v Kruhu přátel muzea
Varnsdorf večery s promítáním
starých fotografií města, zjistili
jsme, že o řadě fotografií známe
především z místního tisku poměrně velké podrobnosti, které
se však do promítání z časového
důvodu nevejdou.
V loňském roce jsme u příležitosti povýšení Varnsdorfu na
město připravili pro čtenáře Hlasu severu seriál o zajímavých a
významných budovách, v tom
letošním se bude nový seriál zabývat příběhy z vybraných starých
fotografií. První článek věnujeme
oslavám, jídlu a dobré pohodě.
Posvícení bylo v minulosti především církevní událostí. Slavilo
se v den posvěcení farního kostela, takže v každé farnosti jindy.
Kromě toho se ještě slavila velká
posvícení na svatého Václava či
Martina. Oslavy se táhly i několik
dní. Moudrý císař Josef II. chtěl i
tuto praxi racionalizovat a rozhodl, že bude posvícení pouze na
svatého Havla, jehož svátek připadá na 16. října.
Také ve Varnsdorfu byla tato
tradice živá. Říjnové posvícení
bylo oblíbenou kratochvílí, která

Imperátor byl vysoký 25 metrů, byl vyšší než budova Střelnice; foto archiv

probíhala opravdu ve velkém stylu. Rádi bychom připomněli posvícenskou oslavu z 20. října 1925.
Organizace se chopily varnsdorfské střelecké spolky. V hospodě
u Dubu, residenčním lokále Rytířského střeleckého spolku, panovala životu nebezpečná tlačenice na akci s mottem „V říši snů“.
Jednotlivé místnosti restaurace se
pyšnily vskutku netradiční orientální výzdobou. Svátečně odění
hosté mohli zaplout do opiového doupěte, ve kterém se místo
opojné drogy podával likér, odtud
se pokračovalo do provizorní cukrárny a k loterii, dále ke stánkům
s uzeninami a rybami. Náročnější
hosté pak zamířili do pivní haly na
hudebně komické výstupy.

V sále se vlnila masa tanečníků
za doprovodu Woiteho kapely.
Dostatek občerstvení a hladký
průběh akce zajišťoval personál
a pořadatelé oděni v orientálních
kostýmech. Příznivci střeleckého
spolku Dobrý cíl se věnovali přeci jen „chlapáčtějším“ zábavám.
Odpoledne lovili v lesích okolo
Edelgruntu (dnes kaliště Velvety)
divokého muže, sledovali kohoutí
zápasy a roztáčeli koule v kuželníku. Večer se zaplnil parket tancechtivými páry.
Největší událostí, a to už se
dostáváme k reprodukované fotografii, bylo „Posvícení na širém
moři“. Oslava proběhla doslova na
lodní palubě. Pracně vybudovaná
dřevěná maketa křižníku Impe-

rátor stála v kaštanové aleji před
Střelnicí. Imperátor dosáhl impozantních rozměrů. V nejvyšším
bodě měřil 25 metrů, takže byl
vyšší než samotná Střelnice. Nad
komínem se ještě pnuly dva stěžně ozdobené vlaječkami a vysoká
telegrafní anténa. Večer se Imperátor rozzářil osvětlením a signalizačními světly v různých barvách.
Hodinu co hodinu houkala mocná
lodní siréna. Do lodi se vstupovalo přes kotevní můstek, přístupná
byla otevřená paluba. V podpalubí na přídi se rozkládal taneční
parket, kde vyhrávala Stolleho
lodní kapela. Tancem zmožení si
mohli orazit v přilehlé kavárně,
ozdobené mořskými dekoracemi.
Na zádi se sedělo u rádia. Na straně u kormidelní paluby probíhala
loterie „šťastný přístav“ a vyhrával tu starovídeňský šraml. Na
levoboku se hosté nechali postrašit v zeleně nasvíceném lodním
panoptiku s nestvůrami a hned
vedle byl situován intimní prostor
s velkým kubistickým barem ve
velkoměstském stylu. Hbitou obsluhu pro více než 1700 hostů zajišťovalo 150 plavčic v námořnických kostýmech. Není proto ani
divu, že soudobé místní noviny
akci hodnotily jako velmi zdařilou.
Jiří Sucharda, Josef Rybánský
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Chcete inzerovat v Hlasu severu?
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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VZPOMÍNKA
Dne 28. února to
bude rok, co nás
navždy opustil pan
Vladimír
Kucer.
S láskou vzpomínají
manželka Miloslava,
dcera Vladimíra a syn Miloslav s rodinami.

14/2018
4/2019
ZUBNÍ POHOTOVOST
			
23. - 24.2.2019
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
2. - 3.3.2019
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08: - 11:00 hod.

Dne 4. března to bude rok, co nás
opustili milovaný Karel Beran a milovaná Karolínka Beranová. S láskou
stále vzpomínají maminka (babička)
Jířa, dcera (sestra) Andy s rodinou a
sestra (teta) Jířa s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dne 27. února
uplyne 9 let od úmrtí MUDr. Antonína
Ulricha. S láskou
v srdci vzpomínají
manželka Marta a
dcery s rodinami.
Dne 21. února
tomu bylo 5 let, co
tragicky zemřel můj
syn Karel Hofman.
Kdo jste ho měli
rádi, věnujte mu
tichou vzpomínku. Maminka, bratr s
rodinou a dcera Markétka.

Dne 26. února by
náš syn Pavel Šulc
oslavil 46. narozeniny. Je to jak včera,
kdy to tak bylo, dnes
můžeme jen květy mu na hrob dát, zapálit svíčky a
v slzách a s láskou vzpomínat. Kdo Tě
měl rád, vzpomene, kdo Tě miloval,
nezapomene. Milující máma.

Dne 17. února
uplynulo 5 let, co
nás navždy opustil
pan František Hess.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Marcel a dcery Helenka a Markétka s rodinami.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
7. 3. 2019 od 9.00 hod.
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ÚMRTÍ
Úmrtí v lednu
Ing. Stanislav Hupka 70 let
Božena Uličná		 77 let
43 let
Michal Boháč
52 let
Reinhold Bőhm		
Irena Šubrová		 84 let
Marie Kupcová		 82 let
83 let
Jiří Bareš		
72 let
Miroslav Týle		
František Holub		 89 let
80 let
Stanislava Jirsáková
Vítězslav Novák		 86 let
73 let
Rudolf Zmítko
86 let
Alena Šedivá
70 let
Božena Víchová
88 let
Gabriel Kothaj
76 let
Karel Hoder
Josef Ludický		 82 let

Dotační tituly pro Šluknovský
výběžek
Varnsdorf
Okresní hospodářská komora Děčín ve spolupráci s VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
přichystaly pro města a obce,
ale i pro podnikatelské subjekty
schůzku k představení možných
dotačních titulů.
Dne 5. března 2019 byste
měli obdržet informace vedoucí
k úspěšnému podání a následnému získání dotační podpory až
ke konkrétním realizacím jednotlivých projektů a následné administraci. Představeny budou jednotlivé tituly a dost prostoru bude
věnováno specifickým podmínkám programů. Samozřejmě nebude chybět ani otevřená debata
s respektem na Vaše dosavadní
zkušenosti. Řeč bude o dotacích
na demolice starých hal a výstavbu nových, o investicích do úspor
energií včetně elektromobility,

o pořizování moderních vyspělých technologií apod.
Organizátoři zajistili subjekty
specializující se na tuto činnost
a eventuální spolupráci s nimi
můžete ihned či později navázat
bez dalších zprostředkovatelů.
Nebojte se náročnosti programů.
Zahájení semináře pro obce:
5.3.2019 od 10:00 hod. (přednáší
zástupce EDUC KL, s.r.o.). Zahájení semináře pro podnikatelské
subjekty je tentýž den od 13:00
hod. (přednáší zástupce PGM
Consulting, s.r.o.). Místo konání
je vzdělávací středisko při VOŠ,
SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Karlova 3317, Varnsdorf.
Semináře jsou zdarma, ale je
nutné se předem registrovat
mailem na urad@ohkdecin.cz.
Bližší informace také na zmíněné
adrese. 		
Redakce

Na běžky do Rybniště
Rybniště
Obec Rybniště
pořídila do svého vozového parku nového pomocníka – sněžný
skútr se stopařem (zařízením pro
úpravu běžeckých stop) a upravuje tři menší běžkařské okruhy.
První je nad JV Ranchem (vlevo
od hlavní silnice na Krásnou Lípu),
asi 3,5 km dlouhý s výhledem na
Jedlovou a Plešivec. Zajímavě členitá trasa s mírnými sjezdy a stoupáním.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů a keřů.
Prodám družstevní byt 1+1 po částečné rekonstrukci, 1 patro, v ul.
Karolíny Světlé. Tel: 774 642 028
Hledám spolehlivou osobu na úklid chalupy v Chřibské. Jedná se o
soboty po dobu cca 5 měsíců v roce. Odměna 1200 Kč. Podrobnosti
na tel. 606 863 417.
Potřebujete si v Německu zažádat o dětské přídavky nebo tam
podat daňové přiznání? Ráda Vám s tím pomůžu. Tel. 777 758 000
Hledám hodného člověka na příležitostné hlídání pejska –
Jorkšírský teriér. Tel. 606 237 193
TOM TAXI hledá řidiče na vedlejší i stálý pracovní poměr.
Tel. 602 956 778

Druhý asi kilometrový okruh je
pod fotbalovým hřištěm (vlevo
od kostela). Ten je vhodný pro
začátečníky nebo pro rychlý trénink, rovinatý.
A třetí okruh je situován pod
Hangárem (vpravo z ulice na
Doubici), téměř dvoukilometrový, nenáročný. Jestli počasí ještě
běžkařům dopřeje, můžete vyrazit.		
		
Obec Rybniště

Výběrová řízení
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení
pracovního místa ředitele
školy:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
Požadavky a náležitosti přihlášky naleznete na
úřední desce www.varnsdorf.cz/cz/urad/uredni_
deska.
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení
pracovního místa ředitele
školní jídelny:
Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše
2926, příspěvková organizace
Požadavky a náležitosti přihlášky naleznete na
úřední desce www.varnsdorf.cz/cz/urad/uredni_
deska.
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Varnsdorfská atletika si připisuje další úspěchy
Jablonec nad Nisou V pátek
1. února se v jablonecké hale
konaly Krajské přebory čtyřčlenných družstev Libereckého kraje
nejmladšího a mladšího žactva.
Atletický oddíl z Varnsdorfu postavil na start 4 družstva – nejmladší žáci, mladší žáci a 2 družstva nejmladších dívek. Závodila
v trojboji a ve štafetě 4x150 m. Nejmladší žáci (Burda, Zajíček, Mádl,
Hanzalík F.) skončili na 3. místě
ze 14 družstev, mladší žáci (Košín, Boczan, Tomašov, Šelmeci,
Hamada) taktéž na 3. místě z 15
družstev. Družstva dívek se umístila na 11. a 20. místě.
V sobotu 2. února jablonecká hala ožila dalšími závody.
Přebory Libereckého a Královéhradeckého kraje juniorů,
juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších
žákyň. Těchto závodů se zúčast-

Družstva chlapců získala bronzové medaile; foto TJ Slovan Varnsdorf – Oddíl atletiky

nilo 9 atletů a atletek. Padlo
zde mnoho osobních rekordů
a někteří si poprvé vyzkoušeli
nové disciplíny. V opravdu silné
konkurenci tato skupina získala
pět medailí. Přeborníkem Libe-

reckého kraje v běhu na 800 m
se stal Kuba Zajíček, který také
získal stříbrnou medaili v běhu
na 60 m překážek. Přebornice ve
výšce je také z Varnsdorfu, a to
Miluška Pásková. Ve vrhu koulí

si dobře vedly Anna Dubovecká,
umístila se na 2. místě a Eliška
Mendelová na 3. místě.
Dalším závodem, ve kterém
o sobě dala varnsdorfská atletika vědět, bylo Mistrovství České
republiky ve vícebojích v Praze
v Atletické hale Otakara Jandery
8. a 9. února. Nominační limit pro
účast splnil Jakub Zajíček. Čekalo ho poměření s 18 nejlepšími
z republiky. Už jen nominace byla
velkým úspěchem v konkurenci
se závodníky z velkých atletických
klubů. Zajíčka čekalo dvoudenní
klání v sedmiboji (tyč, výška, dálka, koule, 60 m, 60 m překážek,
1000 m). Třikrát překonal svá
osobní maxima. Poslední disciplínou byl běh na 1000 m, zde
Zajíček ukázal své běžecké kvality a s časem 2:56.44 se posunul
z 12. na celkové 10. místo.
Zuzana Zajíčková

Marek Rybář je dalším odchovancem FK Varnsdorf
Varnsdorf
Sázet na vlastní
odchovance, které si v klubu
sami vypipláte. To je sen mnoha
sportovních týmů, ne vždy se to
ale daří. Fotbalový Varnsdorf se
v tomto ohledu pomalu zlepšuje.
V kádru druholigového týmu
jsou hned dva odchovanci.
K brankáři Martinu Vaňákovi (ročník 2000), který plní roli trojky za
duem Porcal, Samoel, se do zimní přípravy zapojil i Marek Rybář
(ročník 2000). „Oba zmínění hráči
u nás prošli všemi kategoriemi,
v žácích a mladším dorostu
hráli ligové soutěže, ale i krajský
přebor. V probíhající sezoně zase
divizi staršího dorostu. Jejich výkonnost a fotbalový úspěch jsou
pro nás tou nejlepší vizitkou práce s naší mládeží. Zároveň by
měli být motivujícím faktorem

pro ostatní naše mládežníky. Věříme, že kluci na sobě budou dále
pracovat a jednou se stanou oporou našeho áčka,“ zdůraznil Pavel
Hradiský, šéftrenér mládeže FK
Varnsdorf.
„Martin Vaňák je pracovitý
kluk, který fotbalem žije a baví
ho. Má předpoklady se stát dobrým brankářem, ale všechno má
svůj čas a vývoj. Hodně na sobě
pracuje a je poctivý. Má štěstí,
že může růst vedle hráčů, jako je
Porcal a Samoel. Tito kluci s trenérem Macháčkem ho posunou
dál,“ má jasno trenér Varnsdorfu
David Oulehla, který do jarní části
bude mít v kádru i mladého Rybáře. „Půl rok jsem ho sledoval
a viděl jeho zápas a tréninkový
proces. Splňoval kritéria, která jsou u nás důležitá. Také jde
o kluka, který má dobrý charakter

a fotbalem žije. Je s námi krátce a
na vše si teprve zvyká. Je skromný
a pracovitý. Dostane čas na sobě
pracovat a zlepšovat se. Věříme,
že se do budoucna může prosadit,“ dodal Oulehla.
Tyto dvě vlaštovky mohou být
signálem, že varnsdorfská fotbalová mládež se posunuje směrem
vzhůru. „Konečně se nám začínají
začleňovat do našeho A mužstva
naši čistokrevní odchovanci. Řekl
bych, že to jsou první plody zlepšující se práce s mládeží v našem
klubu. V současné době máme
dvacet našich mládežníků v dorostech ligových klubů, Martin a
Marek si zvolili cestu do velkého
fotbalu přes náš klub a ukazuje se, že i to je reálná možnost.
Vždy totiž záleží na tom, jak kluci k fotbalu přistupují a kolik mu
dávají. Všichni věříme, že se oba

stanou platnou součástí týmu
dospělých a v budoucnu je napodobí řada dalších,“ podotkl Hradiský. „Klukům gratuluji! Vaňas s
Márou moc chtějí a dělají pro to
vše. Odměnou jim je tento velký
úspěch a zároveň obrovská fotbalová šance. Nutno dodat, že nejde o uměle vytvořený počin, ale
v týmu jsou zaslouženě na základě své výkonnosti a samotného přístupu k fotbalu i ke klubu.
V našich řadách vidím i další zajímavý hráčský materiál a jsem
rád, že trenéři David Oulehla
s Liborem Macháčkem činnost
mládeže bedlivě sledují a příležitosti chtějí nadále dávat i našim
varnsdorfským klukům. Klubová
spolupráce funguje,“ řekl spokojeně trenér kategorie U19 Vlastimil Chod.
Redakce

Fotbalisté tři zápasy v přípravě nevyhráli
Varnsdorf
Start jarní části
druhé fotbalové ligy se pomalu,
ale jistě blíží. Fotbalisté Varnsdorfu už pomalu vyhlížejí první
mistrovský zápas proti Pardubicím, který se hraje 3. března od
14.30 hodin.
Poslední přípravné zápasy se
ale Varnsdorfu moc nedaří. Tři
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domácí zápasy, které rozdělilo
soustředění v Heřmanicích, přineslo dvě remízy a jednu porážku.
Svěřenci Davida Oulehly nejprve
remizovali 2:2 s německým Neugersdorfem. „Bylo to pro nás dobré utkání, mělo tempo a soupeř
zase kvalitu. Měli jsme tam více
dobrých věcí, na kterých pracuje-

me a za to jsme rádi,“ řekl varnsdorfský kouč David Oulehla.
Následovala plichta 1:1 proti
Žižkovu. „Byl to bojovný zápas,
soupeř hrál dobře. Musíme pracovat dál, je před námi ještě
hodně otazníků a mnoho práce,“
zdůraznil Oulehla. Po návratu
z pětidenního soustředění pak

Varnsdorf doma podlehl těsně
1:2 Ústí nad Labem. „Primární jsou pro mě herní věci, které
jsou pro nás důležité směrem
k soutěžním zápasům. Výsledky
povzbudí, ale zajímají mě až od
prvního mistrovského zápasu,“
dodal Oulehla.
Redakce
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Finále jim výsledkově nevyšlo, ostudu ale rozhodně neudělali
Zlín
Tým Futsal Varnsdorf
měl tu čest reprezentovat Ústecký kraj na finále Českého národní poháru v sálové kopané.
Ve Zlíně se Varnsdorf dostal
do skupiny B a los mu moc nepřál. „V prvním zápase nás čekal
několikanásobný český mistr a
pozdější vítěz pohárového finále pražský Chemcomex. Kluci
odvedli maximum, porážce 0:5
ale nezabránili. Následně jsme
trápili dalšího favorita, pražskou Spartu. Díky chybám jsme Varnsdorfští futsalisté bojovali ve finále Českého národního poháru statečně;
ale padli 3:5. Pak nás čekal další foto Futsal Varnsdorf
ligový tým, Moravská Třebová. je takový, že kluci odvedli vše vedoucí klubu Marcel MikoA přišla další porážka, tentokrá- skvělé výkony, ale bohužel na lášek.
te 1:5. Celkový dojem z turnaje ligové týmy to nestačilo,“ shrnul
Druhý den pak Varnsdorf

bojoval v šestém kole nejvyšší krajské soutěže. „S posledním týmem
tabulky, kterým jsou Hezouni
Děčín, jsme si poradili hladce
8:0. Ve druhém zápase nás čekalo Turbo Děčín. Skvělou kombinační hrou jsme si s nimi poradili
a vyhráli hladce 5:0. Do třetího
zápasu jsme šli na nejtěžšího
soupeře turnaje, a to Želenice.
I když docházely síly, přesto jsme
naší hrou uhráli další tři body díky
výhře 6:2. Po zisku devíti bodů
jsme dotáhli vedoucí Bumiko
Děčín. O mistra se rozhodne
v posledním kole 16. února v Libouchci,“ doplnil Mikolášek.
Redakce

Mladí volejbalisté TJ Slovanu Varnsdorf na začátku roku nezahálí
Varnsdorf
Mladí volejbalisté TJ Slovanu Varnsdorf naskočili
do nového roku plného minivolejbalových soutěží.
Na začátku ledna se ve varnsdorfské sportovní hale konalo další kolo krajské soutěže mladších
žákyň. „Děvčata hrají třetí výkonnostní ligu a nevedou si vůbec
špatně. V tomto domácím kole
dokázala porazit Duklu Liberec C
a Bižu Jablonec. Bohužel prohrály proti Rychnovu u Jablonce, kde
nastoupily děvčata proti daleko
zkušenějším dívkám,“ řekla sekretářka klubu Michaela Damnitzová.
„Kluci se vydali na krajskou
soutěž do Liberce. V soutěži jsou
úplným nováčkem a bohužel „neohranost“ je na jejich výsledcích
znát. I když průběžně drží poslední místo v kraji, nasbírané zkušenosti zúročují v barevném minivolejbale, kde se jim naopak daří,“
zdůraznila.

Mladí volejbalisté sbírají jeden úspěch za druhým; foto TJ Slovan Varnsdorf – volejbal

Novoročního trojkového turnaje se zúčastnila tři družstva TJ
Slovanu Varnsdorf a dvě družstva Schrödingerova Institutu
Rumburk. „Všichni si to užili.
Rumburk obsadil první a páté
místo a družstva Slovanu Varns-

dorf druhé, třetí a čtvrté místo. Ve
finále ani tak nešlo o to, kdo vyhraje, ale spíš o to, aby si děti užily příjemné volejbalové dopoledne. Další turnaj se již připravuje
a doufáme že se zúčastní i další
pozvaná družstva, která tentokrát

z
důvodu
chřipky
anebo
vytíženosti trenérů nemohla dorazit,“ přeje si Damnitzová. Koncem ledna se konalo další kolo „barevky“ a to
tentokrát v zasněženém Jablonci.
„Z našeho oddílu z důvodu velikánské marodky vyrazila pouze
čtyři družstva. Všichni si turnaj
pořádně užili a zelení dokonce
ukořistili dvě místa z bedny. Skončili totiž na druhém a třetím místě.
Děkujeme všem rodičům, kteří
nás a své ratolesti podporují a
tím jim i umožňují krásné, nejen volejbalové, zážitky,“ dodala
Damnitzová.
Pokud máte doma dítko, které rádo běhá a hraje si s míčem,
přijďte na trénink volejbalového
oddílu. Trénuje se v úterý (17.00
– 18.30 hod.) a také ve čtvrtek
(17.30 – 19.00 hod.) ve varnsdorfrské sportovní hale.
		
Redakce

Zimní cena Varnsdorfu: Bojovalo 200 plavců z celé republiky
na velmi kvalitní výkony a určitě jedna z nejúspěšnějších plavkyň tohoto klání byla Rozálie
Divišová z klubu PK Sport Česká
Lípa a dále ve starší kategorii Michal Spurný z Activity Praha. Tito plavci proměnili všechny své starty ve

vítězství,“ zdůraznil Zbyněk Šimák,
který je trenérem varnsdorfských
plavců a na celé akci se podílel
jako organizátor.
V této konkurenci se neztratila ani domácí plavkyně Kristýna
Křížová, která skončila na třetím místě v disciplíně 100 metrů
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znak. Dařilo se i dalším plavcům, a
to Šárce Vojtové, Matoušovi Hockovi, kteří potvrdili svými čtvrtými místy velmi dobré postavení.
„Všichni domácí plavci se v silné
konkurenci neztratili a zaplavali si
osobní rekordy,“ dodal Šimák.
Redakce
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Varnsdorf
To byla pěkná
plavecká podívaná! Do varnsdorfského plaveckého bazénu
se sjelo zhruba 200 plavců z celé
republiky, aby zde poměřili
své síly na Zimní ceně Varnsdorfu.
„Plavci a plavkyně dosahovali

