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17. PROSINEC 2010
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE
ZÍSKALI DEFIBRILÁTOR

Strážníci varnsdorfské městské policie získali poslední listopadový den automatický externí defibrilátor
AED Philips. Dodaným přístrojem je vybaveno služební vozidlo městské policie, které je označeno nálepkou. Přístroj
je vybaven bezúdržbovou baterií na dobu 4-5 let.
Pořízením defibrilátoru byl splněn jeden z požadavků občanů města, které vzešly z fóra zdravého města, a zároveň
jeden z předvolebních cílů ODS v našem městě.
Přístroj včetně proškolení na poskytnutí první pomoci
zajistila firma S & T Plus, s. r. o., Praha. Pořízením defibrilátoru se naše město zapojilo do celorepublikového programu AED - dejte srdci šanci sdružujícího místa vybavená
přenosným defibrilátorem (stanice MP, PČR, HZS, hotely,
plavecké bazény, sportoviště, budovy státní správy apod.).
Díky členství v programu byl nákup přístroje dotován 20 %.
Na finální ceně přístroje s příslušenstvím ve výši 49.709 Kč
se 41 % sponzorsky podílela i německá regionální banka
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau.
Text rm, foto MP
INZERCE

Pozoruhodné
Puzzle
z Lužice

ANDĚLSKÉ ROZSVĚCENÍ S 254 ANDĚLY
Netradiční slavnostní andělské rozsvěcení vánočního stromu bylo pro mnohé událostí, na
kterou se s radostí chystali nejen
v teple domova, ale i ve školkách
a školách.
Vyrobit andělská křídla,
svatozář a obléknout se do
bílých šatů, to už byla výzva pro
uskutečnění rekordu. Kulturní
komise Rady města Varnsdorf
a taneční skupina Stars Varnsdorf pozvala zástupce Agentury Dobrý den kvůli zápisu do
České knihy rekordů. Úkol byl
jasný - co největší počet andělů
měl ve 3 městech rozsvítit vánoční stromy. A jak to dopadlo?
V sobotu 27. listopadu odpoledne
andělsky vyzdobený autobus se
49 anděly (společně s Robertem
Bauerem a Tomášem Kavalcem- komisaři Agentury Dobrý den) se
vydal na dlouhou trať Varnsdorf- Mikulášovice - Dolní Poustevna.
Před 17. hodinou vyrážíme
okružní jízdou po Varnsdorfu.
Už samotná jízda v nás vzbuzovala rozrušení, reakce aut,
dětí a rodičů na projíždějící
autobus byla pro nás odměnou.
Před Městským centrem kultury
a vzdělávání Varnsdorf se slétlo
celkem 254 andělů. To jsme již
věděli, že rekord v počtu andělů
je překonaný. Teď jen dovršit
jízdu do ostatních měst. Ta do
Mikulášovic a Dolní Poustevny
byla opravdu andělská. Začal
poletovat sníh a byla v nás vánoční nálada. Užívali jsme si to
a doufali, že po návratu do Varnsdorfu se opravdu zapíšeme do
knihy rekordů.
Zástupci Agentury Dobrý den
rekord uznali. Během jednoho
dne rozsvítilo 392 andělů vánoční stromy ve třech městech
ČR. Poděkování patří především „Žéňovi“ Micinskému za

andělskou jízdu (ČSAD Semily),
firmě Perník manufaktury, s. r. o.,
Varnsdorf (dar v podobě hvězdných perníčků), a vlastně vám
všem, dětem, rodičům, zástupcům

škol, školek, Městu Varnsdorf. My
Starsky děkujeme Líbě Vladařové za to, že je. Co bude příště?
No, to uvidíte.
sekrys, foto michálek

NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
POPRVÉ SPOLEČNĚ JEDNALI
Druhého prosincového dne zasedalo již podruhé nově zvolené zastupitelstvo. Tentokráte již v plném pracovním nasazení,
aby projednalo předložené body programu. Důležitou a zásadní
změnou v jednání zastupitelstva je nový jednací řád, který změnil
pořadí jednotlivých bodů. Ihned po úvodních podnětech obyvatel
a zastupitelů budou vždy zařazeny převody majetku města. Vychází
se tak vstříc kupujícím a prodávajícím, aby nemuseli vyčkávat na
konec celého jednání zastupitelstva, jak tomu bylo dle předchozího
jednacího řádu.
Všichni žadatelé na koupi majetku byli uspokojeni kromě firmy
LUMINES TEMPLE, která nabízela za koupi části p. p. č. 4552,

NA HŘBITOVĚ BUDE 432 NOVÝCH STROMŮ
GRANTY MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2011
JAK SE CHTĚJÍ ZASTUPITELÉ ANGAŽOVAT?

Čtěte na str. 5

www.varnsdorf.cz

500. ČÍSLO OBNOVENÉHO VYDÁNÍ HLASU SEVERU

Pokračování na str. 3

Den
otevřených
dveří
v Červeném
kostele
Čtěte na str.5
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NA HŘBITOVĚ BUDE 432 NOVÝCH STROMŮ

• Šel na pivo a na psa zapomněl

V ranních hodinách bylo na služebnu MP oznámeno, že
na ulici Kollárova je již od noci uvázaný velký pes. Vyslanou
hlídkou MP byl pes naložen do služebního vozu a převezen
na služebnu městské policie. Téměř dva dny trvalo strážníkům zjištění majitele psa a jeho vyrozumění. Majitel se
s omluvou dostavil na služebnu MP a psa si zde převzal
s výstrahou, aby se již podobná situace neopakovala.

• Zraněná žena

Na ulici Národní byla zjištěna sedící starší žena, která
si při dotazu strážníků stěžovala na bolest v noze. Hlídka
poskytla ženě se zlomenou nohou první pomoc včetně
izotermické fólie proti prochladnutí. Přes dozorčí směny
byla vyrozuměna RZS, po jejímž příjezdu byla žena předána
do rukou lékaře.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Když úřad zakáže řízení motorových vozidel, tak
nejezdíme!

Třicetiměsíčním zákazem řízení všech motorových
vozidel byl potrestán jednadvacetiletý mladík. K tomu
dokonce nevlastní v současné době ani řidičský průkaz.
Za překážku k jízdě to ale nepovažoval. Policisté, kteří ho
zastavili, to ale za překážku považují a výtečníkovi nadělili
ve zkráceném přípravném řízení podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí. To znamená hrozbu až tříletého
pobytu v nápravném zařízení.

• Cigarety neměly ty správné známky

Trestní stíhání pro trestný čin porušení předpisů
o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží zahájili
proti třiatřicetiletému muži kriminalisté. Ten se provinil tím,
že za účelem další distribuce skladoval téměř třináct tisíc
krabiček cigaret neoznačených platnou známkou. Škoda
způsobená státu se přehoupla přes půl milionu korun.
Pachateli za to hrozí až pětileté vězení.

• Úvěroví podvodníci obviněni

Úvěrových podvodů se ve Varnsdorfu a Rumburku dopouštěla partička tří výtečníků. Nejdříve si vzali na splátky
elektroniku za více než třicet tisíc a pak uzavřeli úvěr na
částku osmdesát tisíc korun. Samozřejmě na falešné údaje. Nevyplatilo se. Kriminalisté proti trojici zahájili trestní
stíhání. Odměna za takové počínání může mít podobu až
pětiletého pobytu za mřížemi.

• Alkohol za volantem slaví další neúspěchy

Velmi hazardují řidiči, kteří před jízdou požívají alkohol.
Dalším z těch, kteří na to dojeli, je dvaadvacetiletý řidič,
kterému policisté naměřili při opakované dechové zkoušce
bezmála tři promile. Nyní ho ve zkráceném přípravném
řízení řeší z ohrožení pod vlivem návykové látky. Z toho
se může vyklubat až roční pobyt ve vězení.

• Ženu ani květinou neuhodíš!

Na deset dní bude muset opustit své bydliště jednatřicetiletý muž z Varnsdorfu. A sice proto, že měl napadnout
svou družku, se kterou žije ve společné domácnosti. Navíc
by se nemělo jednat o incident ojedinělý, ale opakovaný.
Vykázaný má dost času na to, aby zjistil, že takovéto jednání k ničemu dobrému nepovede. Kauzu mají na starosti
varnsdorfští policisté.
Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

Město Varnsdorf uspělo ve
14. výzvě Operačního programu Životní prostředí se svou
žádostí o dotaci na projekt
„Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu.
Prvním krokem bylo zpracování studie, která měla za
cíl zhodnotit současný stav
dřevin, navrhnout vhodné pěstební zásahy a novou výsadbu.
Odstranění všech zbývajících

282 dřevin ze zdravotních důvodů bylo navrženo po důkladném
dendrologickém průzkumu a odsouhlaseno i Agenturou ochrany
přírody a krajiny. Oproti tomu se
navrhuje výsadba 432 nových
stromů, které obnoví původní
stromořadí v ucelené kompozici
zlepší vzhled a zvýší bezpečnost
hřbitova.
Podle harmonogramu nastoupí realizační firma nejdříve

Granty města Varnsdorf
pro rok 2011 na činnost a akce
Rada města Varnsdorf na
svém zasedání dne 2. 12. 2010
projednala a schválila podmínky Grantového programu
Města Varnsdorf pro rok
2011 na podporu činností
a akcí zaměřených především
na děti, mládež a širokou
veřejnost, které chtějí zlepšit
kvalitu života ve městě nebo
poslouží jako součást prevence
kriminality. Žadatel může podat
maximálně 3 žádosti o grantový
příspěvek. V případě organizace
TJ Slovan Varnsdorf, sdružující
více sportovních oddílů, se počítají 3 žádosti za každý sportovní oddíl. Příspěvek může být
poskytnut maximálně do výše
20.000 Kč na jeden projekt.
Pravidla GP, formuláře žádostí
a podmínky jejich přijetí jsou
k dispozici v elektronické podobě
na internetových stránkách nebo
v tištěné podobě na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ
Varnsdorf u J. Trebatické.
Žadatelé o dotaci mohou
podat své projekty v termínu od
3. 1. do 24. 1. 2011 do 14 hod.
osobně na podatelnu MěÚ
na náměstí E. Beneše nebo
poštou.

OZNÁMENÍ
OBČANŮM
Oznamujeme tímto
občanům, že
Městský úřad Varnsdorf
bude ve dnech

23. 12. 2010
a
31. 12. 2010
UZAVŘEN.

V oblasti tělovýchovy a sportu
mohou žádat o grant na činnost
pouze subjekty, které nejsou
zahrnuty v přímé podpoře
výkonnostního sportu v rámci
schválené Koncepce podpory
sportu ve městě Varnsdorf.
OŠKT

1. týden v lednu, zahájí kácení
stromů a odstraňování pařezů.
Výsadbu stromů dokončí do
začátku vegetačního období.
Obsahem projektu podpořeného z OPŽP do výše 90 %
celkových způsobilých výdajů
(téměř 2,2 mil. Kč) není obnova
cestiček a chodníků, které tento
dotační titul nepodporuje.
Projekt však navazuje na
rekonstrukci hřbitovní kaple
dokončenou v minulých letech
nebo v letošním roce provedenou opravu venkovních přístupových ploch ke kapli. Další
úpravy veřejných prostranství
i úpravy pietních míst na hřbitově jsou podněty pro sestavení
nového rozpočtu. V případě
schválení budou provedeny
v následných krocích.
V této souvislosti žádáme
návštěvníky hřbitova o trpělivost
během provádění prací a věříme, že nová podoba hřbitova
přispěje k poklidné a důstojné
atmosféře tohoto místa.
PeV, OŽP

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Zřídit jedno vyhrazené parkovací místo
pro osobní vozidlo s registrační značkou 4U9 9536 na parkovišti
před plaveckým bazénem v ul. Západní. • Nesouhlasit se změnou užívání jídelny vybudované na pronajaté části p. p. č. 2984
na hernu. • Neposkytnout finanční příspěvek společnosti NIPI
bezbariérové prostředí, o. p. s., z prostředků města na správu
celostátní sítě konzultačních středisek. • Neposkytnout finanční
příspěvek Sdružení Linka bezpečí z prostředků města na provoz
telefonické krizové linky. • Povolit použití znaku města Varnsdorf
Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o. s., při soutěžích v silovém
trojboji na oblečení členů do 31. 12. 2011. Rada města rozhodla
schválit: • Přechod 6 příspěvkových organizací města Varnsdorf k interní účetní MěÚ od 1. 1. 2011. • Upravenou provozní dobu
Městské knihovny Varnsdorf pro období mezi 20.-31. 12. 2010.
• Grantový program města Varnsdorf pro rok 2011. • Rada
města rozhodla pověřit: • Starostu města podpisem dodatku
ke smlouvě o dílo na akci MěÚ Varnsdorf č. p. 470 – stavební
úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2.PP, kterým se prodlužuje termín dokončení
stavby do 15. 2. 2011. • Řízením PO Městské divadlo Varnsdorf
Martina Havlíčka se zpětnou platností od 12. 11. 2010 na dobu
do jmenování nového ředitele PO Městské divadlo Varnsdorf.
• Prováděním občanských obřadů další členy Zastupitelstva
města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM
ve volebním období 2010–2014: Karla Dubského, Jiřího
Suchardu, MUDr. Martinu Jeníkovou, Ing. Bohdanu Křížovou
a zároveň užívání závěsného odznaku při občanských obřadech. • Při významných příležitostech užíváním závěsného
odznaku další členy Zastupitelstva města Varnsdorf a tajemníka MěÚ, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010–2014: Karla Dubského, Jiřího Suchardu,
MUDr. Martinu Jeníkovou, Ing. Bohdanu Křížovou, Ing. Lubomíra
Samuhela. Rada města rozhodla odvolat: • Dr. Miloslava Hocha
z funkce člena redakce časopisu Hlasu severu na vlastní žádost.
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NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ POPRVÉ SPOLEČNĚ JEDNALI Starostové v okolí po komunálních volbách
Dokončení ze str. 1
p. p. č. 4554/1 a p. p. č. 4554/3
více než 700 tisíc korun. Zastupitel V. László vyjádřil při jednání
o prodeji majetku této firmě pohoršení nad vývěskou, která je
umístěna v jejím sídle. „Vývěska
oznamuje, že místní zastupitelé
háží firmě klacky pod nohy
a šíří pomluvy. Nejsem si jako
zastupitel vědom žádných klacků
a prohlášení mě uráží. Naopak
vidím, jak firma o nemovitosti
v našem městě nedbá,“ připomínkoval V. László. Zároveň
navrhl, aby všichni žadatelé
o koupi nemovitosti byli přítomni jednání zastupitelstva, kde se
prodej projednává. Tento návrh
podmínky však schválen nebyl.
Zastupitelé naopak schválili
koupi zahrady Mateřské školy
ul. Nezvalova od Pozemkového
fondu ČR za 257.760 Kč.
Zastupitelstvo změnilo územní plán na p. p. č. 3648 - trvalý
travní porost o výměře 5 439 m2
v k. ú. Varnsdorf ze současného funkčního využití - veřejná,
doprovodná, ochranná zeleň
- na navrhované funkční využití
- obytná zástavba nízkopodlažní - a na části p. p. č. 3404/1
- trvalý travní porost o výměře
37 688 m2 v k. ú. Varnsdorf ze
současného funkčního využití
- občanská vybavenost - na navrhované funkční využití - obytná
zástavba nízkopodlažní. Plocha
pak bude vhodně rozparcelována na jednotlivé stavební místa.
Dále ZM schválilo návrh na
pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf
na p. p. č. 2444/3. Pozemek
se stavbou č. p. 535 (dříve
objekt firmy Dovoz textilu) bude
změněn ze současného funkčního využití – komerce, sklady,
prodejní sklady - na navrhované
funkční využití – plochy smíšené obytné. Nové využití objektu
bude vhodnější a více odpovídá
umístění ve středu města.
Zastupitelé dále hlasovali
o volbě pětičlenného finančního
a pětičlenného kontrolního výboru. Členy finančního výboru se
stali Bohdana Křížová, Jaroslav
Draský, Petr Jakubec a Stanislav
Horáček. Předsedou byl zvolen
Petr Šmíd. Předsedou kontrolního výboru se stal Vladimír Reiber. Do funkce členů kontrolního
výboru byli zvoleni Vladislav
László, Zbyněk Šimák, Leoš
Moravec a Robert Šatník.
Zastupitelstvo také delegovalo zástupce města na valnou

hromadu EKO servis Varnsdorf,
a. s., Přemysla Brzáka (v případě jeho nepřítomnosti Karla
Dubského), na valnou hromadu Severočeské vodárenské
společnosti, a. s., a na valnou
hromadu Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a. s.,
Josefa Poláčka. Navrženi byli
i zástupci města do dozorčích
rad: EKO servis Varnsdorf,
a. s., - Karel Dubský a Petr Šmíd
- a do představenstva EKO
servis Varnsdorf, a. s., Josef
Poláček. Zástupcem města pro
Projekt Zdravé město a místní
Agendu 21 pověřili zastupitelé
starostu města Martina Louku.
Žádost o poskytnutí dotace na
program Podpory terénní práce
2011 v celkové výši projektu
1.187.541 Kč byla schválena.
Spoluúčast města v projektu
bude činit 507.541 Kč. Naopak
nesouhlasné stanovisko zaznělo
k podepsání smlouvy o převodu
činností, movitých věcí, práv
a povinností Domu dětí a mládeže Varnsdorf, který je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje,
na Město Varnsdorf a jeho nově
vzniklou příspěvkovou organizaci DDM Varnsdorf.
Zastupitelstvo vydalo Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů. Kromě nezbytné úpravy z důvodu změny právního
předpisu (od 1. 1. 2011) došlo
ve vyhlášce ke změně, kde je
vypuštěno osvobození pro držitele průkazu ZTP a je nahrazeno
50% úlevou z poplatku. Dalším
vydáním Obecně závazné
vyhlášky č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů se město pouze
přizpůsobuje novému daňovému
řádu, podle kterého se provádí
výkon správy místních poplatků.
Na výši poplatků ze psů se nic
nemění.
Již počtvrté byl zastupitelstvu
předložen návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu
výherních hracích přístrojů na
území města Varnsdorf. Opět
se kolem tohoto tématu strhla
velká diskuze, v níž zazněl
i názor Václava Járy, že sice
předkládané zisky z provozu
poputují do městské pokladny,
ale pak se město také nevyhne
financování různých K-centrech
a podbných institucí, které řeší
lečbu závislých. Předložený
návrh vyhlášky nebyl schválen

a zastupitelé pověřili starostu
města přípravou návrhu ustavení a složení pracovní komise
k hlubšímu řešení problematiky
výherních hracích přístrojů.
Důležitým bodem také bylo
schválení rozpočtového provizoria města na rok 2011, kterým
se město bude řídit do doby
schválení rozpočtu na příští rok.
Schválení rozpočtu pro rok 2011
se plánuje na únorové zasedání
zastupitelů.
První pracovní zasedání si
zastupitelé tentokráte užili až do
pozdních večerních hodin. rm

Hvězdičkou je označeno, kde došlo v čele radnice ke změně.
V obcích Mikroregionu Tolštejn: Dolní Podluží - Josef
Pecinovský (Sdruž. nezáv. kand.- ČČK), Doubice - Martin Schulz
(Sdruž. nezáv. kand. - Doubice 2014), Horní Podluží - Karel Kopecký
(Starostové a nezávislí), Chřibská - Jan Machač* (ODS), Jiřetín
pod Jedlovou - Josef Zoser (Hnutí za harm. rozvoj obcí a měst),
Krásná Lípa - Jan Kolář* (Sdruž. nezáv. kand. - Sdružení 2010;
v pololetí příštího roku se předpokládá návrat Zbyňka Linharta do
funkce starosty), Rybniště - Roman Forfera* (Hnutí nezáv. kand.
pro rozvoj obce Rybniště).
V dalších členských obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska:
Dolní Poustevna - Miroslav Jemelka (SNK Evropští demokraté),
Jiříkov - Michal Maják (Sdružení „STAN“), Lipová - Pavel Svoboda
(ODS), Lobendava - Lenka Hausdorfová (Za lepší Lobendavu, za
spol. budouc.), Mikulášovice - Miluše Trojanová* (Věci veřejné),
Rumburk - Jaroslav Sykáček (ČSSD), Staré Křečany - František
Moravec* (Město lidem), Šluknov - Eva Džumanová* (Česká nezávislá), Velký Šenov - Vladimír Vykoukal* (Sdruž. nezáv. kand.
TJ Jiskra V. Šenov), Vilémov - Hynek Raichart (ODS). Připravil ham

JAK SE CHTĚJÍ ZASTUPITELÉ ANGAŽOVAT? - II. ČÁST
V předchozím vydání Hlasu
severu jste se dočetli odpovědi
některých zastupitelů na dvě
otázky, které byly pro všechny
stejné.
• V jakých oblastech veřejného života se chcete
jako zastupitel dlouhodobě
angažovat?
• Máte nějaké konkrétní
záležitosti, jejichž řešení chcete
co nejdříve iniciovat?
Dnes vám přinášíme druhou
a závěrečnou část odpovědí,
které jsou seřazeny opět tak, jak
do redakce přišly.
Jako bývalý místostarosta se
Petr Šmíd angažoval v ochraně
životního prostředí, podporoval
školství i kulturu a měl snahu
řešit problémy ve zdravotnictví.
Uvedl, že by město rozhodně
mělo pokračovat v aktivní
účasti na projektu Národní sítě
zdravých měst. „Je toho mnoho,
co bylo uděláno, a ještě mnohem
víc mohlo být, kdyby se jako
skupina diletantů neprojevil
vyjednávací tým ČSSD, který
vítězství ve volbách přetavil
v odchod do opozice. Rozhodně
budu podporovat všechny
kroky nového vedení směřující
k prosperitě města a jeho obyvatel
a budu kritikem skutků opačných.
Jako naprosto zásadní záležitost
pro sebe, pro členy občanského
sdružení, které reprezentuji,
a širokou skupinu podporovatelů,
plánuji v co nejbližší době
iniciovat na zasedání ZM bod
řešící neutěšenou situaci kolem
současného stavu Červeného
kostela,“ poznamenal si Petr
Šmíd.
Připraven jednat o problematice a chodu města v plné šíři
je Vladimír Reiber, který uvedl:
„Ačkoliv zahajuji své třetí volební
období, dosud jsem si nevyhranil
žádnou konkrétní oblast, v níž
bych se chtěl výrazněji angažovat.
V této chvíli zatím z taktických

důvodů neuvedu, které záležitosti
chci iniciovat. Stávající vedení
města si samo vytvořilo silnou
opozici. Budu se angažovat, aby
tato byla konstruktivní.“
Dvě minulá volební období
pracoval Jaroslav Draský jako
předseda finančního výboru
zastupitelstva a vysvětlil: „Ikdyž
v tomto volebním období
o předsednioctví neuvažuji,
je ekonomika alfou a omegou
toho, na co ve městě bude více
a na co méně prostředků. Budu
tuto oblast i nadále sledovat.
Z pozice opozičního zastupitele
je pak možnost připomínkovat
využití financí.“
Leoš Moravec jako poslední
odpovídající zastupitel napsal:
„V těchto komunálních volbách

jsem se rozhodl kandidovat
především proto, že mi záleží
na tom, jakým směrem se bude
dále posouvat naše město. Kus
úspěšné cesty je za námi a ještě
větší kus před námi. Nepovažuji
se za pesimistu, ani optimistu
– snažím se být realistou. Přál
bych si, aby naše město dohonilo
a v lepším případě předhonilo
investiční tempo Rumburku či
Krásné Lípy. Jako zastupitel
města Varnsdorfu bych se rád
zaměřil na mně blízkou problematiku školství, bytové politiky,
multikulturní a sociální oblasti.
Mým životním cílem je nehledat
argumenty, proč to nejde, ale
hledat způsoby, jak to půjde - a toto bych chtěl uplatňovat
i v komunální politice.“
rm
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PĚTISTÉ ČÍSLO OBNOVENÉHO VYDÁNÍ HLASU SEVERU
HLAS SEVERU A BOŽENA NĚMCOVÁ

Budeme jezdit autobusem
přes Německo?
Dne 1. července 2010 nabyl
účinnosti zákon č.194/2010
sbírky o veřejných službách
v přepravě cestujících. Tento

1. číslo Hlasu severu

200. číslo Hlasu severu

Je to malá senzace! Na sklonku letošního roku se skutečně náš malý
milý Hlas severu dostal do přímého vztahu s velkou legendou klasické
české literatury Boženou Němcovou. Jak k tomuto objevu došlo? Kdo to
objevil? Zdejší badatel Marhav Tinlíček přinesl tuto fantastickou zprávu
do redakce. A protože – jak jsme zjistili – objevený vztah je velmi prchavý,
spěcháme se s vámi podělit o tu náramnou radost, totiž, že Hlas severu
vstupuje takto do dějin české literatury.
Pro většinu našich čtenářek a čtenářů je osobnost Boženy Němcové
velmi dobře známá. Jako děti jistě čtenáři poslouchali její pohádky, jako
dospělí četli její Babičku. Známé jsou leckomu i dohady o jejím neznámém
původu. Jen málokdo si v posledních letech nechal ujít lehce pikantní informace o jejím pestrém intimním životě. Ale kdopak si uvědomí, jak často
drží klasičku Boženu Němcovou v ruce? Ano – mám na mysli její podobiznu na bankovce s číslem pět set. A jsme u vztahu našeho čtrnáctideníku
k této krásné dámě: právě máte před sebou „Hlásek“, kterým dosáhl počet
vydaných čísel od obnoveného vydávání v roce 1990 rovné pětistovky.
Zvedněte tedy, milý čtenáři, spolu s námi sklínku s něčím zdravým a dobrým
(že by s fernetem?) a připijme Hlasu severu na úspěšnou cestu vstříc Františku
Palackému!
M. H. Warnočanský
Poznámka redakce: Pod pseudonymem není skrytý nikdo jiný, než
náš pravidelný přispěvatel Mihra Lanbal.

100. číslo Hlasu severu

VZPOMÍNKA NA ROK NULA

300. číslo Hlasu severu
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17. PROSINEC 2010
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE
ZÍSKALI DEFIBRILÁTOR

Strážníci varnsdorfské městské policie získali poslední listopadový den automatický externí defibrilátor AED
Philips. Dodaným přístrojem je vybaveno služební vozidlo
městské policie, které je označeno nálepkou. Přístroj je
vybaven bezúdržbovou baterií na dobu 4-5 let.
Pořízením defibrilátoru byl splněn jeden z požadavků občanů města, které vzešly z fóra zdravého města, a zároveň
jeden z předvolebních cílů ODS v našem městě.
Přístroj včetně proškolení na poskytování první pomoci
zajistila firma S & T Plus, s. r. o. Praha. Pořízením defibrilátoru se naše město zapojilo do celorepublikového programu AED - dejte srdci šanci sdružující místa vybavená
přenosným defibrilátorem (stanice MP, PČR, HZS, hotely,
plavecké bazény, sportoviště, budovy státní správy apod.).
Díky členství v programu byl nákup přístroje dotován 20 %.
Na finální ceně přístroje s příslušenství m ve výši 49.709 Kč
se 41 % sponzorsky podílela i německá regionální banka
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau.
Text rm, foto MP
INZERCE

Pozoruhodné
puzzle
z Lužice

Netradiční slavnostní andělské rozsvěcení vánočního stromu bylo pro mnohé událostí, na
kterou se s radostí chystali nejen
v teple domova, ale i ve školkách
a školách.
Vyrobit andělská křídla, svatozář a obléknout se do bílých
šatů, to už byla výzva pro uskutečnění rekordu. Kulturní komise
Rady města Varnsdorf a taneční
skupina Stars Varnsdorf pozvala
zástupce Agentury Dobrý den se
zápisem do České knihy rekordů. Úkol byl jasný: co největší
počet andělů měl ve 3 městech
rozsvítit vánoční stromky. A jak to
dopadlo? V sobotu 27. listopadu
odpoledne andělsky vyzdobený
autobus se 49 anděly (společně
s Robertem Bauerem a Tomášem
Kavalcem-komisaři Agentury
Dobrý den) se vydal na dlouhou
trať Varnsdorf, Mikulášovice,
Dolní Poustevna.
Před 17. hodinou vyrážíme
okružní jízdou po Varnsdorfu.
Už samotná jízda v nás vzbuzovala rozrušení, reakce aut,
dětí a rodičů na projíždějící
autobus byla odměnou pro nás.
Před Městským centrem kultury
a vzdělávání Varnsdorf se slétlo
celkem 254 andělů. To jsme již
věděli, že rekord v počtu andělů
je překonaný. Teď jen dovršit
jízdu do ostatních měst. Jízda
do Mikulášovic a Dolní Poustevny byla opravdu andělská.
Začal poletovat sníh a byla v nás
vánoční nálada. Užívali jsme si to
a doufali, že po návratu do Varnsdorfu se opravdu zapíšeme do
knihy rekordů.
Zástupci Agentury Dobrý den
rekord uznali. Během jednoho
dne rozsvítilo 392 andělů vánoční stromy ve třech městech
ČR. Poděkování patří především „Žéňovi“ Micinskému za

andělskou jízdu (ČSAD Semily)
a firmě Perník manufaktury s.r.o.
Varnsdorf (dar v podobě hvězdných perníčků) a vlastně vám
všem, dětem, rodičům, zástupcům

škol, školek, Městu Varnsdorf. My
starsky děkujeme Líbě Vladařové za to, že je. Co bude příště?
No to uvidíte.
sekrys, foto michálek

NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
POPRVÉ SPOLEČNĚ JEDNALI
Druhého prosincového dne zasedalo již podruhé nově zvolené zastupitelstvo. Tentokráte již v plném pracovním nasazení,
aby projednalo předložené body programu. Důležitpu a zásadní
změnou v jednání zastupitelstva je nový jednací řád, který změnil
pořadí jednotlivých bodů. Ihned po úvodních podnětech obyvatel
a zastupitelů budou vždy zařazeny převody majetků města tak, aby
se vyšlo vstříc kupujícím a prodávajím. Ti už tedy nemusí vyčkávat na
konec celého jednání zastupitelstva, jak tomu bylo dle předchozího
jednacího řádu.
Všichni žadatelé na koupi majetku byli uspokojeni kromě firmy
LUMINES TEMPLE, která nabízela za koupi části p. p. č. 4552,

NA HŘBITOVĚ BUDE 432 NOVÝCH STROMŮ
GRANTY MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2011
JAK SE CHTĚJÍ ZASTUPITELÉ ANGAŽOVAT?

Čtěte na str. 5

www.varnsdorf.cz

ANDĚLSKÉ ROZSVĚCENÍ S 254 ANDĚLY

O tyhle řádky mě požádala šéfredaktorka Hlasu severu Romana Macová- prý že je to moje dítě (ty noviny). Musím tady a dnes zdůraznit, že otců
bylo víc. Ne že by „Hlásek“ byl promiskuitní, ale u novin už to tak chodí.
Určitě to bylo v zimě – nejspíš v prosinci 1989 – když jsme se sešli
v tehdejší tiskárně v ulici Zd. Nejedlého (dnes Mariánské) tři: pan učitel
Jiří Růžička, sazeč a kdysi i novinář Jan Bechyně a já. Vlastně tam ještě
přišel Pavel Vodička, ale ten nakonec od spolupráce odstoupil a sám vydal „samizdatové“ číslo Hlasu severu, které ještě někde mám schované.
Tenkrát jsme ve trojici připravili - tehdy již demokracii otevřené - poslední
číslo varnsdorfského Zpravodaje. První číslo obnoveného Hlasu severu
vyšlo po několikaleté nedobrovolné odmlce až v lednu příštího roku - a to už jsme uchystali do tisku s dalšími kolegy: panem učitelem Josefem Fialou a někdejším redaktorem Hlasu severu Robertem Dauschem.
A bylo nás pět… Sešli jsme se v kabinetě pana Růžičky v budově tehdejší
průmyslovky v Otáhalově ulici (dnes MCKV), který se nám na delší dobu
stal redakční místností.
Tehdy jsme netušili, na jak dlouho vlastně „Hlásek“ obnovujeme, jestli
název zůstane, jestli nás úřad ponechá v samozvané redakci, nebo vymění
za jiné. Netušili jsme ani, co všechno nás později čeká – můj nedobrovolný
odchod z redakce po dvanácti letech, nenadálé úmrtí do poslední chvíle
energického šéfredaktora Jiřího Růžičky, o kterém jsem se dozvěděl
v autě při návratu ze služební cesty z okresního úřadu. Volala mi to tehdejší
sekretářka HS paní Bodláková… (Ápropós: těch sekretářek bylo postupně
tuším také pět…!! … a jeden sekretář). Netušili jsme samozřejmě ani to, že
dnes – u příležitosti pětistého vydání „varnsdorfské drbny“ – budu poslední
z tehdejší pětice, kdo ještě bude schopen napsat pár řádek.
Navzpomínali jsme se dost, když Hlasu severu bylo čtyřicet. Dnes
pohleďme do budoucna. Za pár týdnů vyjde další číslo, které zahájí nejen
nový rok, ale také druhou pětistovku. Byl bych moc rád, kdybych mohl
napsat pár řádek i při jejím dovršení. Ale myslím, že už na to neuvidím. Tak
předávám štafetu tomu nebo té neznámé a Hlasu severu i jeho čtenářům
přeju, aby za těch zhruba dvacet let bylo o čem psát.
Milan Hrabal, alias mhra, alias gr…
PS: Mimochodem - moje tajná zkratka „gr“ byla šéfem přijata jako:
„garantováno Růžičkou“.
PPS: Když jednou moje zkratka mhra vyšla s chybou - jako mrha - zeptal se mě tehdy skladatel a hudební objevitel Igor Heinz, kdo že je
to „ta mrha“.

500. ČÍSLO OBNOVENÉHO VYDÁNÍ HLASU SEVERU

Pokračování na str. 3

Den
otevřených
dveří
v Červeném
kostele
Čtěte na str.5

Čtenářům Hlasu severu přejem e krásné vánoční svátky,
aby nový rok 2011 prožili ve zdraví, s mnoha
životními i pracovními úspěchy
a v úsm ěvné pohodě.
Redakce
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Po kom má své jméno?
aneb
ulice Fibichova - 5. část

A do třetice. Poslední ulicí za celou dobu s nezměněným názvem
je ulice Fibichova. Najdete ji v VI. okrese, jak spojuje ul. Čs. letců
s ulicí Plzeňskou, přičemž křižuje ulice Dragounskou, Mikoláše
Alše a Železnou. Není nejkratší, a přesto se na ní nalézá jen pár
obytných domů. Jinak tomu nebylo ani v minulosti. Tato ulice totiž
dříve vedla mezi poli.
Nevím, jaké zásady vedly ty či ony radní pány k tomu, že pro tu či
onu ulici vybrali to či ono pojmenování. Nejsou mi ani známy důvody,
pro které byla ve Varnsdorfu jedna z ulic pojmenována právě po Zdeňku Fibichovi. Je pravdou, že spolu s Antonínem Dvořákem byl nejvýznamnějším spoluzakladatelem české moderní hudby. Přesto ovšem
v povědomí všech lidí je jeho jméno zpravidla spojováno s jedinou
skladbou, která mu dokonce dobyla světové popularity. Tou skladbou
je všeobecně známý Poem. Kdo vlastně ale byl Zdeněk Fibich?
V těchto dnech si připomeneme 160. výročí jeho narození. Světlo
světa spatřil dne 21.12.1850
v myslivně ve Všebořicích
u Zruče n. Sázavou jako syn
nadlesního. Jeho matkou byla
Růžena rozená Hanušová,
dcera jilemnického mlynáře.
Bohužel však brzy po narození
syna zemřela. Otec se záhy
oženil podruhé, a to se sestrou
své první ženy Betty Hanušovou,
která byla zpěvačkou, významnou to interpretkou děl Smetany,
Dvořáka a posléze i samotného
Fibicha. Hlavně ona se zasloužila o jeho tříleté studium hudby ve
Vídni. Po návratu v roce 1862 pak
nastoupil ke studiu na malostranské gymnázium v Praze. V té době
začal také studovat hudbu u Bedřicha Smetany a Zikmunda Kolešovského. Již z té doby pochází i jeho první opera Medea, kterou
zkomponoval coby třináctiletý a ke které napsal sám i libreto (1863).
Do dnešní doby se však dochoval jen její fragment. V patnácti letech již sám diriguje i svou první symfonii. Následuje studium hudby
v Lipsku, Paříži a Mannheimu. Roku 1870 se vrátil domů k rodičům
(do obce Žáky u Čáslavi) a o rok později přesídlil do Prahy. Krátce
působil například i ve Vilniusu (Litva), kde v letech 1873-74 učil
sborovému zpěvu. Po návratu do Prahy krátký čas působil jako
kapelník Prozatímního divadla (1875-78), pedagog a sbormistr pravoslavného chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Mezi
jeho žáky patřili i později významní hudebníci, jakými byli Zdeněk
Nejedlý, Karel Kovařovic nebo Otakar Ostrčil. Jeho žačkou byla
i tehdy čtyřiadvacetiletá Anežka Schulzová, která napsala libreta
k některým Fibichovým operám. Do ní se také o osmnáct let starší
skladatel beznadějně zamiloval a roku 1897 kvůli ní opustil svou
rodinu. S Anežkou pak žil až do konce svého života. Poslední dva
roky (1899-90) byl dramaturgem Národního divadla v Praze. Zemřel
15. 10. 1900.
Za dobu svého téměř padesátiletého života se Zdeněk Fibich stal
nepřehlédnutelnou osobností českého hudebního světa. Zlatý fond
české hudby obohatil o nejedno významné dílo. Ve stylu romantismu
navazuje na hudbu Roberta Schumanna, ale hlavně pak skládá díla
po vzoru Bedřicha Smetany. Složil několik význačných operních
děl jako např. operu Bukovín (na libreto K. Sabiny - 1874), Blaník
(E. Krásnohorská – 1881), nebo Nevěsta messinská (1884).
Na libreta A. Schulzové složil opery Hedy (1896), Šárka (1897)
a Pád Arkuma (1900). Velice se zasloužil o prosazení nového hudebního útvaru - melodramu. Jeho snad nejvýznamnějším scénickým
melodramem byla trilogie Hippodamie (na námět Jaroslava Vrchlického – 1890-93). Neméně známé jsou ale např. i jeho koncertní
melodramy – Štědrý den, Vodník (K. J. Erben), Královna Emma,
Hakon (J. Vrchlický) nebo Věčnost (R. Mayer). Složil i dvě kantáty,
tři symfonie, písňové cykly, předehry a četné klavírní skladby. Z jeho
pera vzešla i hezká řádka instrumentálních skladeb např. Koncertní
polonéza pro housle a klavír, Kvintet D dur pro housle, violoncello,
klarinet, lesní roh a klavír aj.
Krom hudby se Fibich také zabýval literárními dějinami a malířstvím. Měl velmi rád přírodu, sbíral cizokrajné motýly a po vzoru
Antonína Dvořáka se velice obdivoval železnici.
-mk-
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Pozoruhodné
Puzzle
z Lužice
Ve varnsdorfské městské
knihovně se 30. listopadu vpodvečer uskutečnil literární pořad
Puzzle z Lužice soustředěný na
tvorbu dvou lužickosrbských
spisovatelek - Kerstin Młynkec
a Dorothey Šołćiny. Na veřejnost byla uvedena jejich společná kniha povídek v českém
překladu nazvaná Puzzle kruhu.
Ukázky z ní představili Hana Petrásková a Milan Hrabal, moderátor pořadu, úryvky originálních
textů přečetla Dorothea Šołćina
(i za svou nepřítomnou kolegyni). Ve druhé části programu
vystoupil sorabista a překladatel Radek Čermák, který spolu
s autorkou odpovídal na dotazy
diváků. Každý účastník akce
získal zdarma výtisk knihy vydané v rámci projektu Městská
knihovna Varnsdorf – Setkávání
přes hranice.
Realizaci projektu spolufinancuje Evropská unie z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF):
Investice do vaší budoucnosti
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

mhra

VZORY V POHYBU

Koncem listopadu hostil Varnsdorf účastníky projektu, který spojil
školy ze sedmi zemí. Střední školy ze dvou provincií Belgického
království, z Finska, Turecka, Litvy, Lotyšska, Polska a z Česka,
reprezentovaného školou VOŠ a SPŠ, se dohodly na zajímavé
myšlence. Vzájemně si poskytnou návrhy vzorů látek, které jsou
typické pro jejich regiony, a tyto putující vzory budou zahraničním
partnerem zpracovány a představeny v roce 2012 na závěrečné
módní přehlídce v Belgii, která je centrem Evropské unie.
Práce na projektu jsou v plném proudu. Češi se radují z pestrých
belgických (přesněji řečeno vlámských) vzorů složených z jezdců
na koních, čokolády, hranolků, bruselského Atomia, saxofonu
nebo krajek. Naše návrhy složené z modrotisku, velikonočních
kraslic, lidových krojů, výšivek a znaku města Varnsdorf putují
zase pro změnu do Polska. Vítězové varnsdorfské školní soutěže
o nejlépe zvládnuté belgické vzory pocestují do partnerských zemí:
v příštím roce do Lotyšska, v roce 2012 do Finska a na závěrečnou
módní přehlídku do Belgie. Zde se ukáže, jak se jednotlivé země
s přidělenými vzory vypořádaly a zda si je vzaly za své.
Zástupci všech sedmi zúčastněných partnerských zemí zhlédli den
otevřených dveří varnsdorfské střední školy s bohatým programem,
módní přehlídkou nebo ukázkou studentského umu kadeřnic a kosmetiček přímo před očima diváků. Velmi pozitivně hodnotili organizaci
celého pobytu v Česku, ocenili vlídný přístup organizátorské střední
školy včetně komunikativních schopností místních studentů. J.D.

Vánoční dárek pro Červený kostel
Den otevřených dveří - 26. 12.

Pro záchranu Červeného kostela vzniklo občanské sdružení,
které si klade za cíl zachránit tuto kulturní památku. Ve spolupráci
s Tomášem Flégrem se povedlo uspořádat benefiční koncert
a získat tak finanční prostředky, které byly použity na zalátání střechy proražené pískovcem, který spadl z věže a opětovné pokrytí
sakristie lepenkou. Finančních prostředků sice nebylo moc, ale díky
klempířství pana Nováka se to povedlo. Ráda bych mu touto cestou poděkovala a také vám všem, kteří jste pomohli a přispěli.
Dovolte, abych vás pozvala k návštěvě Červeného kostela na den
otevřených dveří, který se uskuteční 26. prosince od 14 hodin. Samozřejmě na vlastní nebezpečí! Ing. Eva Hamplová, OS Červený kostel
INZERCE
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám družstevní byt
1+0 (27,5 m2) v 1. patře ve
Varnsdorfu. Byt je po kompletní rekonstrukci (obložená
koupelna, nová kuchyňská
linka, plastová okna se žaluziemi), nízké náklady na bydlení.
Tel. 603 536 548.
SKZ NORD, s. r. o., nabízí k prodeji rodinný dům ve
Varnsdorfu na velmi pěkném
místě. Cena: 790.000 Kč.
Více na www.skz.cz a na tel.
603 536 548.
Prodám družstevní byt
3+1 (66 m2) ve Vilémově za
velmi nízkou cenu 198.000 Kč!
Zděná koupelna, nízké náklady na bydlení. Telefon
603 536 548.
Prodám byt 1+1 cihlová
stavba v o.v. 45 m². Nízké
prov. náklady. 345.000 Kč. Tel.
606 680 795, 412 371 557.

Prodám dr. byt 3+1, 68 m2
ve Chřibské. Cena dohodou.
Tel. 606 227 389.
Prodám řadovou garáž
na ulici Východní, 25 m²,
65.000 Kč. 602 104 590.

SKZ NORD, s. r. o., nabízí k pronájmu lukrativní
pozemek v centru Varnsdorfu
u prodejen Albert a Billa. Více
na www.skz.cz a na telefon
603 536 548.

Úpravy a opravy oděvů,
tašek, batohů. Kvalita za
rozumnou cenu. E. Krásnohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.

Prodej RD 1+2+přísl.
v Horním Podluží u lyžařského areálu. Pozemek 648 m2,
380/220 V+ HDO, veř. vodovod, plyn u pozemku,
studna, suché WC+ žumpa.
ÚT na tuh. paliva, vyklápěcí
dřevěná okna, dřevník, kolna/
garáž 23 m2, ovocná zahrádka. Cena 660 tis. Kč. REALITY
Janošek, s. r. o., Varnsdorf, tel.
602 354 389.

Domácí péče pro seniory
a děti, péče o nemocného aj.
Pomoc v domácnosti (nejen
pro seniory) – úklid, nákupy
aj. E. Haubertová – tel.
725 305 766.

Převod dr. bytů ve Varnsdorfu: 1+1+L , plocha 45 m2,
2. NP, kuch. linka, sprch.
kout+ WC-kombi, plast. okna,
sedací soupr. a stěna. Cena
314 tis. Kč. Garsonka,
plocha 28 m2, 2. NP, kuch.
linka, sprch. kout+ WC. Cena
211 tis. Kč. Garsonka, plocha
28 m2, 4. NP, kuch. linka, sprch.
kout+ WC, skříně, válenda
a chladnička. Cena 220 tis.
Kč. REALITY Janošek, s. r. o.,
Varnsdorf, tel. 602 354 389.
Nabízíme ve Varnsdorfu
k pronájmu: Byt 2+1+ přísl., plocha 87 m2, 3. NP, samost. plyn. kotel+TUV, střed
města. Prodejna / kancelář
v přízemí areálu OBY, 70 m2,
plynové ÚT, alarm, vlastní
WC. Ceny a info na další prostory: REALITY Janošek, s. r. o.,
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

Služby
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
Nabízím zpracování účetnictví pro podnikatele, daň.
přiznání, mzdy. H. Hložková,
tel. 728 322 345.

Účetnictví, daňové poradenství i pro větší fmy,
veškerá administrativa na
úřadech, pracuji i v NJ, za své
služby nesu odpovědnost,
budu se vám naplno věnovat.
+420 605 571 616, www.ucto-rihova.websnadno.cz.

Zaměstnání
Rozvíjející se obchodní
firma hledá nové spolupracovníky. Jedinou podmínkou
je chuť pracovat a změnit
něco ve svém životě k lepšímu. Hlaste se na telefonním
čísle 774 623 832.

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky,
celé sbírky. Rychlé a slušné
jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.

Prodej VW New Beetle - 129.000Kč, do provozu
11/1999, zplac. ekodaň, 2 ks
klíče, serviska, ABS, SP, 4x
airbag, nová vod. pumpa,
regulovatelná klima - nová
náplň a chladič klimy. Více na
www.martinauto.wbs.cz, nebo
732 553 247.
Výklad karet, čínská medicína i diagnostika, domácí
výroba tinktur, prášků, čajů aj.
z našich bylin. 728 838 906,
www.mujosud.wbs.cz.
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Vzpomínka
Jen láska zůstane, ta smrt nezná.
Dne 12. prosince si připomněli smutné
3 roky, co nás opustila naše drahá a milovaná
maminka, sestra, teta Zdeňka Müllerová.
S láskou vzpomínají dcery,
bratr a ostatní příbuzní.

Dne 15. prosince uplynul 1 rok od úmrtí
mého milovaného manžela Karla Šaffka.
S úctou stále vzpomíná
manželka Božena.

Dne 21. prosince by se dožil 100 let pan
Karel Hoder. V prosinci letošního roku uplyne
také 12 let od jeho úmrtí. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají syn Karel
a dcera Marie s rodinami.

Dne 22. prosince uplynou dva roky od úmrtí
naší maminky Berty Košumberské.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 30. prosince uplyne 10 let od úmrtí pana Rudolfa
Hustopeckého.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 1. prosince to bylo již 10 let, co nás navždy opustila naše
drahá babička Růženka Dvořáková.
Stále vzpomínáme. Vnučka Martina
s rodinou a syn Jiří s rodinou.

Blahopřání
Dne 1. ledna oslaví 80. narozeniny Božena
Benčíková.
Do dalších let Ti přejí dobré zdraví a spokojenost syn Jan s Lenkou, dcera Iva s rodinou
a ostatní příbuzní.

P oděkování
Děkuji pohřebnímu ústavu Kamélie za profesionální zajištění
pohřbu mého manžela Mariana Mrázka. Zároveň děkuji všem
přátelům a známým za projevenou soustrast a květinové dary.
Chtěla bych poděkovat MUDr. J Fluskovi a zdravotní sestře Ireně
Fluskové za obětavou a citlivou péči o mého manžela Mariana
Mrázka.
Manželka a dcery

MÍSTNÍ SKUPINA

ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
KONČÍ SE SBĚREM
ŠATSTVA.
SBĚR ZNOVU ZAČNE
PRVNÍ ÚTERÝ V BŘEZNU 2011.

INZERCE
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Z ubní

pohotovost
18.-19. 12. 2010
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 412 535 930
24.-25. 12. 2010
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619

FUTSALISTÉ PAMATUJÍ LEPŠÍ ČASY

Libuše Sommerschuhová 69 let
Maria Eisenhammerová 78 let
Tibor Kováč
72 let
Alena Dočkalová
68 let
Štěpán Špína
56 let
Milada Vítková
86 let
Marian Mrázek
41 let
Jiří Nebeský
83 let
Julie Pacáková
81 let

Třetí kolo DeCe COMPUTERS EXTRA ligy ÚK se hrálo v závěru
listopadu v Krupce, kde se áčku JK Trans podařilo po dvou těsných
prohrách vybojovat alespoň remízu. Stačilo to na posun o jedno místo
v tabulce nahoru, ale jen díky lepšímu skóre. Výsledky: JK Trans- Desperádo Františkov 1:2, - Vilémov 2:3, - DeCe Computers
4:4 (hattrickem se blýskl L. Peleška). Soupiska hráčů na turnaji:
R. Petrák - M. Fritzsche, L. Kolár, L. Peleška - V. Fišer , L. Dančo,
F. Skyva, M. Fučík .
Béčko JK Trans má za sebou dva další turnaje okresní ligy ve
Varnsdorfu a v Libouchci. Doma prohrálo s děčínskými Rafany 0:1
a s Hezouny A 2:5. Sestava: M. Fritzsche – L. Kolár, L. Dančo, Hejl,
M. Fučík, M. Mikolášek, J. Rada, L. Peleška. V Libouchci se béčko
nevyvarovalo hrubých chyb, které znamenaly zbytečné ztráty bodů.
JK Trans - Bumiko Děčín 4:5, - Turbo Děčín B 2:2, - NICA Rumburk 4:4. Soupiska: J. Petrásek - T. Skotnica, M. Fritzsche, J. Rada,
M. Mikolášek, P. Svoboda, L. Dančo, M. Fučík, L. Peleška.
Trenér béčka Albín Sommerschuh k současným výkonům
uvedl: „Jékáčka prochází generační výměnou, ale není to jediná
změna proti loňsku. V zahraničí se věnují velkému fotbalu T. Jägr
a P. Svoboda. To platí i o Jirkovi Beránkovi, který je navíc ve futsalové
Slavii a Jarda Beránek hraje za liberecké VŠ. Čas jde proti nám,
když P. Lisý, T. Skotnica a M. Mikolášek překročili čtyřicítku, a až
na Marcela hrají minimálně, a tak dostávají příležitost hlavně mladí.
Kluci se snaží, ale ten výkonnostní skok je obrovský. Bude chvíli
trvat, než se dá tým dohromady a naváže na úspěchy z let minulých.
Chce to hodně tréninku, pokoru a chuť se učit. Pak se výsledky
dostaví.“
ZdS

PORADNA KONČÍ

Pozvánky na sváteční sportovní akce

Poskytování sociální služby
odborné sociální poradenství
Občanskou poradnou Na Křižovatce ve Varnsdorfu končí
31. 12. 2010. Do poradny se již
nelze objednat.
Děkujeme všem, kteří svými
příspěvky, dary, dotacemi,
morální podporou či nezištnou
pomocí měli snahu po dobu
8 let poskytování sociální služby ve Varnsdorfu spolu s námi
pomáhat lidem, kteří se nalézají
v tíživé sociální situaci.
Nadále se můžete obracet
na občanské poradny v Rumburku (tel. 412 384 745, e-mail
poradna.charita@tiscali.cz),
v Děčíně (tel. 412 517 368, e-mail
obcanskaporadna@gmail.com),
případně na www.obcanskeporadny.cz jsou kontakty na další
občanské poradny v ČR.
Kompenzační pomůcky - mechanické vozíky, chodítka, sedák
do vany - budeme nadále občanům zapůjčovat.
Pavlína Šafusová

Již na termín 18. prosince
připadá zahájení dvou akcí.
Dvoudenní házenkářská
akce Memoriál Zdeňka
Siebra (turnaje žen a mužů)
má ve sportovní hale začátky
v sobotu a v neděli vždy od
9.00 hod. a sobotní Vánoční
turnaj dvojic pro všechny
příchozí ve varnsdorfském
Bowling baru zahajuje
v 10.00 hod.
V sobotu 25. prosince se
na varnsdorfském zimáku
uskuteční hokejový turnaj
1. a 2. tříd o Pohár starosty
města za účasti družstev
Bílí tygři Liberec, HC Lomnice, Predátoři Česká Lípa,
domácího HC Varnsdorf
a v jednání je ještě účast týmu
z Drážďan. Zahájení turnaje
je v 9.00 hod.
Na stejný den zve do varnsdorfské sportovní haly sportovní nadšence a milovniky
guláše podle Béďova receptu
i všechny ostatní oddíl basketbalu TJ Slovan. Odehraje se
zde oblibený Vánoční turnaj
příchozích. Rozdělení a rozlosování do skupin proběhne

26. 12. 2010
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 412 535 930
1.-2. 1. 2011
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Úmrtí
Listopad

Svozy pytlového
tříděného odpadu

23. 12. 2010

na místě od 8.30 hod. podle
počtu přihlášených zájemců.
Přijďte podpořit snahu hráčů,
ocenit jejich sportovní výkony
a nasát nezapomenutelnou
atmosféru turnaje.
Na neděli 26. prosince
připravil TJ Slovan, oddíl
volejbalu do sportovní haly
od 9.00 hod. Štěpánský
turnaj smíšených příchozích
družstev (4+2).
Ve stejném termínu se na
zimním stadionu uskuteční
Vánoční hokejový turnaj čtyř
varnsdorfských celků mužů
a dorostu. První vhození kotouče do hry je určeno rovněž
na 9.00 hod.
V pondělí 27. prosince
se ve sportovní hale koná od
10.00 hod tradiční Vánoční
fotbalový turnaj, jeho jubilejní
10. ročník za účasti výběrů
Jablonce, Liberce, Děčína,
Teplic, německé Žitavy
a Varnsdorfu s některými
pozvanými fotbalovými osobnostmi. Připomeňme, že při
tom posledním se to jimi téměř
v každém týmu doslova hemžilo.
Info od pořadatelů

SLOVAN SHÁNÍ POSILY I MIMO EVROPU

Starsky bojovaly o medaile
Letošní Spirit Chejr Cup 2010 byl pro taneční skupinu Stars
Varnsdorf opět plný překvapení. Nejenže se „holky z nevelkého
města“ dokážou díky úžasné podpoře rodičů a trenérky vyhecovat
k maximálnímu výkonu, ale dokážou být skromné, disciplinované,
a přitom se vyrovnat tanečním skupinám na velmi vysoké úrovni.
Proto jsme 14. listopadu bojovali o nejednu medaili.
Maraton v podobě 19 vystoupení přinesl velmi dobrá umístění.
Nejmenší peewees 1. místo v pompon dance, 3. místo v theme
cheer show, 5. místo group cheer, juniorky 2. a 3. místo kick dance,
2. místo v pompon dance, 5. místo v theme cheer show a 6. místo
v group cheer. Seniorky, které se nás snaží dobře reprezentovat,
mají nemalý úkol - bojovat také o místa nejvyšší. Osmé místo kick
dance a group cheer a deváté místo v hip hop dance je při tak velké
konkurenci super.
Nemalou radost trenérce udělala dua, kde jsme v kategorii peewees získali 2. a 14. místo, junior 3. a 10 místo. Všem soutěžícím
gratulujeme. Je vám líto, že jste ten super den neprožili s námi? My
pro vás máme překvapení, přijďte se podívat na Vánoční kometu!
marys

Budou silvestrovská klání
opět na sněhu?

Fotbalisté ukončili před
týdnem předpřípravné období,
a i když sněhová nadílka sváděla
k domněnce, že byl její program
částečně narušen, trenér Aleš
Křeček ji odmítl. „Co jsme měli
v programu, to jsme splnili,

mi (neděle 9. 1. od 13.30 hod.),
Kladnem (neděle 16. 1. od
11 hod.), Ústím n. L. (středa 19. 1.
od 11 hod.) a Libercem (úterý
25.1. od 16.30 hod.). Všechny
zápasy se uskuteční v Děčíně.
Do přípravy již nenaskočí bek

počasí nás nezaskočilo. Krom
přípravy pod střechou jsme
byli na umělé trávě, na atletické
dráze, zahráli jsme si i dvakrát
hokej starší proti mladším.
A vždy vyhrál můj tým,“ dodal
dobře naladěn. Jak jsme již
uvedli v minulém čísle Hlasu
severu, zimní přípravu zahájí
áčko Slovanu ve středu 5. ledna 2011 dvoufázovými tréninky.
V Tipsport lize se v rámci přípravy postupně utká s Teplice-

Josef Hyka, který se nejspíše
vrátí do Vilémova, a útočník ze
Slavie Petr Novotný. Také Aleš
Vavroušek má svolení klubu hledat nové angažmá. Do Vilémova
míří rovněž dlouholetý gólman
ačka Martin Vaňák, který podzim
odchytal v Modré. Nově by se
měli na zkoušku objevit mládežnický reprezentační záložník
z Toga (19 let), útočník Adam
Klavík (20) z Českých Budějovic,
teplický záložník Radim Breite

VPT ZNÁ VÍTĚZE

Komise pro tělovýchovu
a sport Rady města Varnsdorf
a TJ Slovan, oddíl atletiky vás
srdečně zvou na 46. ročník
Silvestrovského běhu městem
a 15. cyklistický závod horských
kol, který se koná 31. prosince
od 9.30 hod. na náměstí
E. Beneše ve Varnsdorfu. Přihlášky lze podávat od 8.30 hod.
nejpozději však 10 minut před
vlastním závodem. Startovné
pro dospělé je 50 Kč, dorost
a junioři 20 Kč, žactvo zdarma.
Šatny budou k dispozici v jídelně ZŠ náměstí, kde bude
podáván také teplý čaj a guláš. Lékařskou službu zajistí
ČČK Varnsdorf (všichni závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav). První tři závodníci
v každé kategorii obdrží ceny
a diplom. Připraveno je 19

kategorií od předškoláků narozených v roce 2006 a později
přes mládež žákovského věku,
dorostenky, dorostence až po
ženy a muže různého data narození. Délka tratí je určeným
kategoriím přizpůsobena od 50
až po 5 000 metrů. Chybět nebudou tradičně vložené a prestižní
závody - hod válečkem na nudle
a vlastní muže vypsaný pro ženy
a vrh kládou z lesa českého připravený pro muže.
Cyklistický závod horských
kol o pohár TOSu VARNSDORF
se pojede v několika kategoriích.
Dvě jsou žákovské, jedna juniorská, tři mezi muži a dvě veteránské. Pro ženy jsou určeny
kategorie do 40 a nad 40 let.
Oceněna bude rovněž nejlepší
maska či historické kolo.
KPTVS a OA TJ Slovan

Do závěrečného turnaje
nejlepších šlo deset hráčů
podle pořadí ze základní části:
1. Liberečák, 2. M. Burda,
3. F. Švejda, 4. R. Brůna,
5. Dejdar, 6. Kubánec, 7. R. Vít,
8. Krtek, 9. Jéža, 10. Ozy. Po pěti
postupně vypadlých zůstali za
stolem už jen Liberečák, M. Burda, R. Brůna, Dejdar a Kubánec.
Z těch poté karty nejméně přály
M. Burdovi a Kubáncovi, takže
kdo si odnesl z finálového banku nejvíce, je již snadné vyluštit.

(21) - naposledy hrál v Čáslavi,
a pro záložní řadu ještě Tomáš
Svoboda (22) z Mladé Boleslavi. V jednání jsou na zkoušku
zahraniční i tuzemští hráči.
Z mládežnické fotbalové
kuchyně uvádíme, že si mnozí
trenéři po skončení podzimních
bojů začali vylepšovat trenérskou
kvalifikaci. Zbyněk Přibyl, Libor
Bartůněk, Karel Pešek, Petr Lisý
a Vláďa Jindřich absolvovali ve
čtyřech termínech třídenní kursy
licence B a o minulém víkendu
je závěrečnými zkouškami
v Liberci úspěšně dokončili.
V prostorách SK Slovan se
navíc konalo školení licence C
pro nové uchazeče trenérského řemesla. Po vícedenním
kurzu jej úspěšně absolvovali
dlouholetá opora mezi tyčemi
Martin Vaňák a dorostenec
Jakub Zadina. Více aktualit na
www.skslovanvarnsdorf.cz.
Fotbalové vedení SK Slovan
si váží přízně garanta zdejšího
fotbalu, kterým je TOS VARNSDORF, a. s., dále všech hlavních
partnerů a dalších sponzorů i širokého okruhu příznivců a věří,
že v ní vytrvají i v roce 2011, do
kterého jim všem touto cestou
přeje mnoho zdaru a úspěchů.
ZdS

NÁBOR DO ŠKOLY BRUSLENÍ

Na varnsdorfském zimním stadionu probíhá škola bruslení pro děti ve věku od 4 do 9 let vždy ve středu a pátek od
17.30 hod. a v neděli od 10.30 hod. Škola je zcela zdarma a jsou
zváni všichni zájemci o bruslení (hokej) z řad dívek i chlapců.

VARNSDORFSKÁ BOWLINGOVÁ
LIGA SPĚJE K POLOVINĚ
Soutěž měla k datu uzávěrky tohoto čísla odehráno 11 kol a již
o šest bodů vedli Spliťáci (22), kteří zatím nenašli přemožitele, před
obhájcem prvenství družstvem Nic-moc (16). To porazili právě Spliťáci s týmy Mělník a Aspoň kilo. Na třetím místě byl tým Black horses
(14 bodů/nához 9781) následován Bahňáky se stejným bodovým
ziskem, ale náhozem 9769. Od páté příčky se seřadila družstva
Mělník (13), Killers (12), BC TOS A (11), Vorwärts Victoria (10),
BK Retos (8/9452), Aspoň kilo (8/9237), X-team (4) a Kobra 11 (0).
Mezi jednotlivci si nejlépe vedli J. Trojan (Nic-moc) s průměrným
bodovým náhozem 176,3, A. Šamšová (Nic-moc) 169,4, R. Zich
(Mělník) 166,8, S. Mišková (Spliťáci) 163,0 stejně jako J. Vašut (Nic-moc). Nad 160 se ještě dostali 6. M. Neumann (Killers) a 7. M. Langer (Black horses).
ZdS

ŠACHOVÉ STŘÍPKY
Finálový turnaj trval bezmála
šest hodin, a tak přišly hráčům
vhod předem napečené řízečky
a chutné bramboráčky.
ZdS

Mladí varnsdorfští šachisté se úspěšně zúčastnili turnaje v České
Lípě mezi 28 vyznavači hry na 64 polích. Pořadí dle kategorií - starší žáci: 2. Šebor (5 bodů ze 7 možných), 5. Dobeš (4/7),
6. Beneš (3,5/7), 7. Poříz (3/7); kategorie mladších žáků: 3. Paulus
(4/7).
V. Halba
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