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STRÁŽNÍCI RADILI: ODVEZTE PSA DO LESA
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PROBÍHÁ 2. ÚNORA

POHLED DO ŽIVOTA NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOL
NA KOHO SE OBRÁTIT S POŠKOZENOU KOMUNIKACÍ

Akce
Děkujeme,
odcházíme
se varnsdorfští
lékaři neúčastní

Čtěte na str. 3

Lužice naučně 
i v beletrii.

Představujeme
první dvě
publikace

Čtěte na str. 4

FOTOROK:
POROTCE ZAUJALA PORODNICE

INZERCE

Výrazný vzestup umělecké kvality v kategorii „repor-
tážní fotografi e“ - to je hlavní novum letošního (či vlastně 
loňského, jak se to vezme) ročníku soutěže FOTOROK. 
Soutěž s celorepublikovým záběrem, každoročně pořá-
daná Kruhem přátel muzea Varnsdorf, prezentuje své 
výsledky na výstavě, která od poloviny ledna do poloviny 
března zdobí první patro varnsdorfské knihovny. 

INZERCE

Stanislav Domanský: Za dveřmi, 2. místo v kategorii reportáž.

Pokračování na str. 3

Většinu cestujících, kteří vy-
užívají přepravu po železnici, 
příjemně překvapily před 
koncem roku zánovní vlakové 
soupravy vybraného dopravce 
Vogtlandbahn na regionální 
trati 089 Rybniště - Varnsdorf -
Liberec. Spolu se zvýšením 
komfortu ve vlastním doprav-
ním prostředku však došlo od 
12. prosince k uzavření všech 
prostor pro cestující na nádraží 
Varnsdorf. Cestující tak narážejí 
do neoznačených uzamčených 
dveří budovy a pro přístup na 
a z nástupiště musí používat 
nepříliš vábný, neosvětlený 
prostor mezi budovou a sklady 
na pravé straně nádraží, koloro-
vaný kontejnery na odpad. Na 
základě reakcí řady nespokoje-
ných cestujících jsme se proto 
obrátili s žádostí o vyjádření 

UZAVŘENÉ VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

na České dráhy, a. s. Zajímalo 
nás zejména, proč k uzavření 
nádraží došlo, zda se jedná 
o změnu trvalou, zda probíhají 
jednání s novým, alternativním 
dopravcem, zda nový dopravce 
prostory nechce sám využívat 
a v neposlední řadě, zda 
není možné uzavření nádraží
a nutnost použití bočního vchodu 
nějak vyznačit. Z písemné odpo-
vědi Ing. Patrika Konopáska z re-
gionální správy majetku ČD v ÚL 
vyplývá, že budova v železniční 
stanici ve Varnsdorfu je součástí 
dráhy v majetku ČD, a. s., a její 
poskytování nediskriminačním 
způsobem všem oprávněným 
dopravcům je povinností provo-
zovatele dráhy, kterým je Správa 
železniční dopravní cesty, s. o.
České dráhy nesou náklady 
spojené s veřejně přístupnými 
prostorami nádražních budov, 

které jako dopravce využívají. 
Žádný jiný dopravce se na nich 
zatím nikde nepodílí. V sou-
časné době však ČD nádražní 
budovu nevyužívají, a proto je 
budova uzavřena. Budova včet-
ně prostorů pro cestující (spolu
s podílem na nákladech 
spojených s provozem) byla 
v loňském roce několikrát na 
jednáních nabízena novému 
dopravci, ten však zatím jasně 
deklaroval nezájem o využití 
těchto prostor.

Z dalšího textu vyplývá, že před 
reálným nástupem konkurence 
v osobní železniční dopravě měl 
být stanoven postup, jak mezi 
oprávněné dopravce spravedlivě 
rozdělit náklady na správu, údrž-
bu, úklid a další služby veřejně 
přístupných prostor železničních 
stanic (tedy nikoli celých budov). 
Řešením situace by mohlo být za-
vedení tzv. staničního poplatku za 
užití železničních stanic a služeb 
v nich poskytovaných.

Jaký tedy z toho všeho 
vyplývá pro cestující závěr? Po-
vinností dopravce není vlastnit 
nádraží, prostory pro cestující, 
ani je provozovat. Cestující tak 
dnes může pro čekání na vlak 
využít krytý prostor 1. nástupiště
a ve vlaku si zakoupit jízdenku. 
Služby týkající se čekárny, WC, 
občerstvení, vytápění, informací 
apod. jsou nadstandardní, a tu-
díž nepovinné. Ani vlastník, ani 
dopravce na tom zatím nechtějí 
nic měnit. Pokud by tedy město 
mělo zájem nádraží pro cestující 
otevřít, je nutné se s požadav-
kem na zvýšení komfortu pro 
cestující veřejnost obrátit přímo 
na železničního dopravce, nebo 
je provozovat samo. Do té doby 
by ale bylo záhodno minimálně 
zkulturnit současný východ z ná-
draží tak, aby nový návštěvník 
města pochopil, že vystoupil
v civilizované Evropě.    JS, foto rm
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Rada města rozhodla: • Doporučit ZM změnit Zásady prodeje 
a pronájmu pozemků. • Nedoporučit ZM souhlasit s návrhem na 
spolupráci Města Varnsdorf s SK Slovan, s. r. o., dle předložené-
ho návrhu pana Gabriela, jednatele společnosti. • Zařadit žádost 
o finanční příspěvek Tour de Feminin do návrhu rozpočtu města 
ve výši 15.000 Kč. • Jmenovat Karla Dubského, Mgr. Ladislavu 
Ondráčkovou, Mgr. Jindřišku Benešovou, Mgr. Jana Novotu, 
Vieru Bortlovou, MUDr. Martinu Jeníkovou do funkce členů 
a Mgr. Michala Dlaska do funkce předsedy grantové pracovní 
komise pro rok 2011. • Schválit smlouvu o poskytnutí grantového 
příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2011 dle pozmě-
něného návrhu OŠKT. • Schválit smlouvu o partnerství mezi 
regionální radou Regionu soudržnosti Severozápad a Městem 
Varnsdorf. • Odvolat Ing. Vladimíra Bartoně z funkce člena ko-
mise pro posuzování a hodnocení nabídek na vlastní žádost. 
• Odvolat Hanu Jonášovou z funkce předsedy komise pro výcho-
vu a vzdělávání na vlastní žádost. • Odvolat  Jiřího Pavlů z funk-
ce člena komise správy majetku a výstavby na vlastní žádost. 
• O změně nadační listiny Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg. 
• Neposkytnout finanční příspěvek Univerzitě třetího věku v Rum-
burku. • Vzít na vědomí ověřené výstupy z veřejného projednání -
Fóra Zdravého města Varnsdorf 2010 a uložit tajemníkovi MěÚ 
pověřit vedoucí příslušných odborů, aby řešili ověřené výstupy 
z Fóra zdravého města 2010 a podávali o řešení průběžné zprávy. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Odstavené vozidlo
Při provádění preventivní kontroly města si hlídka všimla 

odstaveného vozidla, které bylo zaparkováno nevhodným 
způsobem na periferii města. Bližší kontrolou bylo zjištěno, 
že osobní automobil má otevřená boční okna a není zamčen. 
Provedená lustrace odhalila, že se jedná o odcizené vozidlo. 
Hlídka vyčkala na místě do příjezdu přivolané hlídky Obvodního 
oddělení Policie ČR.

• Otevřená čerpací stanice
Při provádění preventivní kontroly katastru města hlídka zjistila 

otevřenou čerpací stanici, a to po její provozní době. Telefonicky 
byl vyrozuměn majitel této čerpací stanice a hlídka na místě 
vyčkala do jeho příjezdu. Štěstím bylo, že nedbalostí obsluhy 
nevznikla žádná škoda na majetku. 

Martin Špička, velitel MP

Rada města znovu vyzývá zájemce 
k přihlášení do těchto komisí:

• komise pro posuzování a hodnocení nabídek, 
• komise pro výchovu a vzdělávání, 
• komise správy majetku a výstavby, 
• komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství
• komise pro otevírání obálek.

• Pěstovali marihuanu
Několik desítek vzrostlých rostlin marihuany, kilogramy nasuše-

né drogy a veškeré vybavení pro její pěstování nalezli kriminalisté 
ve dvou objektech v ulici Jiřího z Poděbrad. Omamné rostliny 
pěstoval český pár, 45letý muž spolu s 55letou ženou.

• Na motorce s promile
Kolem jedné a půl promile alkoholu naměřili varnsdorfští poli-

cisté při kontrole devětatřicetiletému muži, který se v tomto stavu 
proháněl na motocyklu. Nyní ho řeší pro přečin ohrožení pod 
vlivem návykové látky ve zkráceném přípravném řízení. Riziko, 
které svým jednáním podstoupil, představuje až roční odnětí 
svobody.                            Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

V noci z 11. na  12. prosince 2010 se kvůli tání a dešti hladina 
řeky Mandavy zvedla  na I. povodňový stupeň (72 cm), kolem 
11 hodiny dopolední již byl odvolán. Stejný případ se opakoval 
i v noci z 8. na 9. ledna 2011 (73 cm). Ke zhoršení stavu v dalším 
týdnu. Ve čtvrtek 13. ve 12 hod. nastal první povodňový stupeň, 
a jelikož se očekávalo prudké zhoršení situace, začala se v ulici 
Závoznická připravovat  preventivní opatření v podobě 20 ks tan-
demových protipovodňových pytlů. Už v půl čtvrté ráno, v pátek 
14. ledna, byl vyhlášen II. (94 cm) a před jedenáctou hodinou 
i III. povodňový stupeň (111 cm). Do Dolního Podluží byla zapůj-
čena plnička protipovodňových pytlů a ve městě byly instalovány 
další tandemové pytle. Kvůli stále se zvyšující hladině řeky, která 
se zastavila až na hodnotě 125 cm, byla instalována pytlová hráz 
a provedena izolace kotelny  domu pro matky s dětmi u bývalých 
kasáren. Situace se dramaticky zhoršovala i na říčce Lužničce, 
kde byl v obou Podlužích a ve Chřibské vyhlášen III. povodňový 
stupeň. Na vodním díle Mašíňák byl vyhlášen I. povodňový stupeň 
a kromě činnosti povodňové komise byl aktivován i krizový štáb 
města. Monitoring na území našeho města a Studánky, vzorně 
zajistila městská policie a technické služby. O zhoršujícím se stavu 
byli informováni i naši sousedé v Grossschönau. Po celou dobu 
byly aktualizovány stránky města a v co nejkratším čase na ně byly 
vkládány nové informace pro občany. V sobotu byly postupně od-
volány všechny povodňové stupně a během pondělka odstraněna 
i veškerá preventivní a represivní opatření. 

Během povodní hasiči zachraňovali z Mandavy i podnapilého 
mladíka a našli se i dobrodruzi, kteří se při druhém povodňovém 
stupni pokoušeli Mandavu sjet (naštěstí bez následků).          JS

VE MĚSTĚ OPĚT VYHLÁŠEN
III. POVODŇOVÝ STUPEŇ

Pro zemědělské 
podnikatele

Od 1. 1. 2011 přešla agenda 
evidence zemědělských podni-
katelů z odboru životního pro-
středí na Obecní živnostenský 
úřad Varnsdorf. Najdete nás 
v budově Městského úřadu Varns-
dorf, náměstí E. Beneše 470,
číslo dveří 39.   

Bc. Martina Resová

Městský úřad Varnsdorf, 
odbor správních agend 

a dopravy,
vyhlašuje termíny zkoušek 

odborné způsobilosti 
k provozování TAXISLUŽBY

na koncesi TAXI 
1. pololetí roku 2011, 

které se budou 
konat ve dnech:

15. 2., 19. 4. a 14. 6., 
vždy od 13.00 hodin

na adrese:
Městský úřad Varnsdorf, 

odbor správních 
agend a dopravy, 

ul. T. G. Masaryka 1838, 
Varnsdorf 

(vedle Červeného kostela), 
I. patro, místnost č. 30.

K vykonání zkoušky je nut-
né se předem písemně, ústně 
nebo elektronicky přihlásit. 
Více informací na webových 
stránkách města.

Mgr. Nataša Golová,
vedoucí odboru správních 

agend a dopravy

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

Splatnost místních poplatků ze psů 
a za komunální odpad

Informace o splatnosti místních poplatků.
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2011.
Poplatek lze zaplatit:
• na pokladně městského úřadu,
• poštovní poukázkou A směrovanou na č. ú. 19-0921 388 329/

0800 pod přiděleným var. symbolem,
• bankovním převodem na č. ú. 19-0921 388 329/0800 pod 

přiděleným var. symbolem.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem 

(zuzana.hruskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky (412 372 241/162) 
na paní Hruškovou.

Místní poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou 
shodných splátkách, a to první splátkou ve výši poloviny poplatku 
do 15. 2. 2011 a druhou splátkou do 15. 8. 2011. Poplatek lze rovněž 
zaplatit jednorázově, a to do 15. 2. 2011.

Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpa-
dů pro rok 2011 činí 500 Kč/osoba/rok.

Poplatek lze zaplatit:
• na pokladně městského úřadu,
• poštovní poukázkou A směrovanou na č. ú. 35-0921 388 329/

0800 pod přiděleným var. symbolem,
• bankovním převodem na č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod 

přiděleným var.symbolem.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem 

(jana.matuskova@varnsdorf.cz) nebo telefonicky (412 372 241/124) 
na slečnu Matuškovou.                                          Jana Matušková

ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

KOLIK NÁS JE
Odbor správních agend a do-

pravy dodal do redakce několik 
základních demograf ických 
údajů. Mimo jiné z nich vyplý-
vá, že se za poslední rok počet 
obyvatel našeho města asi o tři 
stovky snížil: k 31. 12. 2009 sta-
tistika uváděla 15 925 obyvatel, 
o rok později 15 634. Letopočet 
2010 se objevil na 167 rodných 
listech varnsdorfských novo-
rozenců. V témže roce došlo 
ke 155 úmrtím varnsdorfských 
obyvatel. Za úbytkem je tedy 
asi hlavně migrace - stěhování 
někam jinam. 

Před matričním úřadem Varns-
dorf bylo v roce 2010 uzavřeno 
72 manželství. Nutno ale po-
dotknout, že obvod zdejšího 
matričního úřadu zahrnuje i pět 
dalších obcí. Takže žádná sláva; 
víme i z celostátních médií, že 
obliba ženění a vdávání je na 
ústupu.                               ham
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Dokončení ze str. 1

Vážená redakce!
Rozhodla jsem se obrátit na 

vaši redakci, protože už nevím, 
jak jinak změnit problém, který 
vadí nejen mně.

Máme 6měsíční štěně, fenku, 
která tráví část dne na oplocené 
zahradě u našeho domu.

Na naši zahradu nám přes 
plot skočil velký černý labrador 
a honil naše štěně, které se nám 
podařilo nalákat do domu. Cizího 

psa jsme poté vyhnali brankou 
ven. Tento pes se toulá už hodně 
dlouho a obtěžuje nejen nás, ale 
i další sousedy, kteří si o pomoc 
při odchytu volali městskou po-
licii. I já jsem zavolala na měst-
skou policii, aby toulajícího psa 
přijeli z mého pozemku odchytit, 
ale oni mi řekli, že když není ne-
mocný, poraněný ani nikoho ne-

Strážníci radili: odvezte psa do lesaAkce Děkujeme, odcházíme 
se varnsdorfští lékaři neúčastní

Celostátní akce lékařů děsí pacienty všech regionů. Na to, jak bude 
vypadat zdravotní péče v naší nemocnici v souvislosti s akcí Děku-
jeme, odcházíme, jsme se zeptali ředitele varnsdorfské nemocnice 
MUDr. Václava Járy.

Podal nějaký lékař výpověď? 
Ve věci organizované akce Děkujeme, odcházíme spoluobčany 

ujišťuji, že žádný z našich kolegů nepodal výpověď. Není tedy nutné 
se v současné době obávat zhoršeného zajištění zdravotní péče 
pacientů ve Varnsdorfu.  

Proč se do akce podle vašeho názoru nezapojili? 
Vytváříme takové personální a finanční podmínky pro naše kole-

gy, aby pociťovali vstřícnost k jejich osobnostem a jejich práci nejen 
kolegiálními vztahy, ale také finančním ohodnocením. Externistům, 
kteří u nás pracují, vytváříme takové podmínky, aby cítili korektnost 
vztahu našeho zařízení vůči jejich pracovním aktivitám. 

Můžete uvést, které specialisty v nemocnici postrádáte?
Měli bychom zájem o lékaře  internisty, gerontology, rehabilitační 

lékaře  včetně urologa, kde máme také připraveno zázemí ambulance. 
Jinak jsme spíše v situaci, kdy mnohdy musíme odmítnout zájemce 
o služby v našem zdravotnickém zařízení. 

Od nového roku má zaměstnavatel možnost manipulovat 
s platovými stupni. Využijete této možnosti nebo řešíte jinak? 
Kolik máte zaměstnanců?

Je jistě pravdou, že v důsledku finanční krize, která dopadá také na 
rezort zdravotnictví, přijde do systému menší objem financí. V letošním 
roce se budou muset i zdravotnická zařízení potýkat s nižšími příjmy, 
a  to  minimálně o 2 % finančních toků srovnatelných s obdobím  za 
1. pololetí 2009. Řízeně pak sníženým obratem výkonů o 5 %. 
Ve svém důsledku se bude v letošním roce jednat  o snížení toku 
finančních prostředků minimálně o 7-9 %. Je tedy třeba tuto realitu 
chápat jako základní zásadu další existence zdravotnického zařízení 
ve Varnsdorfu. Budeme vytvářet takové kroky, abychom především 
udrželi v těchto ztížených podmínkách chod nemalého zdravotnického 
zařízení se 127 zaměstnanci a 7 externisty specialisty.

Můžete, prosím, uvést, jaké jsou v naší nemocnici ambulance?
Chystáte nějaké novinky?
Ve varnsdorfské v nemocnici, kde jsou z rozhodnutí Ministerstva zdra-

votnictví z roku 1997 lůžka následné péče, je také zajišťována pro  daný 
spád odborná ambulantní péče. V přízemí severního křídla nemocnice 
se nachází digitalizovaný rentgen fungující pro úrazy s nepřetržitým 
provozem. Poskytuje služby taktéž ambulantním pacientům v období 
všedních dnů bez objednání od 7.00 do 19.00 hod. 

Dalším zařízením je laboratoř, taktéž modernizovaná, která navíc 
v těchto dnech získala statut akreditovaného pracoviště. Máme 
i ultrazvukové pracoviště, které je zázemím pro gynekologickou 
i ortopedicko-traumatolgickou ambulanci. Současně lze na tomto pra-
covišti vyšetřovat některé interní diagnozy onemocnění jater ledvin, 
močového měchýře prostaty, štítné žlázy apod. Zároveň umožňuje 
vyšetřování novorozenců, kde se sleduje vývoj kyčelních kloubů dětí 
bez dalšího zatížení. V areálu je vybavená gynekologická ambulance, 
ortopedická ambulance se 2-3  ortopedy, chirurgicko-traumatologická 
ordinace zabezpečující úrazy s prvotním i definitivním ošetřením i se 
zákrokovým sálkem. Chirurgicko-traumatologická ordinace funguje 
24 hod. denně, v určitých časových úsecích poskytuje také ambu-
lantní pohotovostní péči, a to ve všedních dnech od 18 do 21 hod. 
a o víkendech a svátcích od  9 do 20 hod.Tato služba je nevýjezdová, 
lékař až na skutečné výjimky nemůže opustit  toto pracoviště. Dalším 
důležitým doplňujícím článkem je aktivita rehabilitačních pracovníků, 
kteří poskytují v nově modernizované rehabilitaci  služby nejen hospi-
talizovaným, ale i ambulantním pacientům. V našem zařízení funguje 
dopravní zdravotní služba s modernizovaným vozovým parkem.  
Nedílnou součástí provozu nemocnice ve Varnsdorfu je centrální 
sterilizace, moderně vybavená digitálně řízenými sterilizátory. 

Jedinou dislokovanou částí provozu nemocnice Varnsdorf je ne-
mocniční kuchyň, kde jsme však již s minulým vedením města podnikli 
kroky k její postupné realizaci v prostorách nemocnice. V současné 
době dovážíme vlastní stravu připravenou zaměstnanci naší  kuchyně 
v prostorách bývalého klubu Velveta. 

Trvale a postupně vytváříme podmínky pro možnost realizace 
přesunu stravovacího provozu do budovy nemocnice Varnsdorf. 

redakce                    

O výše uvedeném tvrzení 
se můžete přesvědčit, zejména 
povšimnete-li si černobílé re-
portáže nazvané „Z porodnice“. 
Její autorkou je Jitka Rjašková 
z Ostrova, kterou porota - složená 
vesměs z profesionálních fotogra-
fů - vyzdvihla do čela výsledkové 
listiny. O kvalitách autorky svědčí 
i několik dalších prezentovaných 
motivů.

V Hlasu severu jsme ovšem 
využili barevné titulní strany 
k reprodukci snímku St. Doman-
ského z Kroměříže, oceněného 
2. místem v téže kategorii. S dost 
slušnou úrovní se ale setkáváme 
i v kategorii volné téma. Co se už 
porotě nevešlo na „stupně vítězů“, 
ocitlo se alespoň mezi čestnými 
uznáními. 

Celkem si můžete v knihovně 
prohlédnout přes 50 snímků nej-
různějšího žánrového provedení. 
Je to asi čtvrtina z celkového počtu 
hodnocených fotografií. Škoda, že 
ve varnsdorfské soutěži, obesílané 
i moravskými fotografy, přestávají 
poměřovat síly místní autoři. Jsem 
přesvědčen, že by mnohé z jejich 
digitálně zakonzervovaných oka-
mžiků měly čím okouzlit porotu 
i návštěvníky výstav. Místo toho 
jen problikávají na monitorech 
domácích počítačů a kolují mezi 
rodinnými známými.

Před rokem jsme psali o Foto-
roku 2009, nyní se objevuje 

FOTOROK: POROTCE ZAUJALA PORODNICE

Poraďte tedy, jak se chovat, 
když nám městská policie ne-
chce pomoci? Nedokážu přeci 
psa odchytit, když se ho bojím. 
Sousedé odmítají psa naložit 
a odvézt do lesa! Na to každý 
žaludek nemá!

Máme nového pana starostu. 
Pevně věřím, že mu bude zále-
žet, abychom se v ulicích města 
cítili bezpečně. Proto doufám, 
že najde řešení, aby se mámy 
s dětmi nebo staří lidé se svými 
pejsky nebáli chodit po ulici, aby 
jim jejich dítě či pejska nenapadl 
cizí pes a aby majitelé těchto tou-
lajících se psů byli hnáni k odpo-
vědnosti.  

Nezanedbatelný problém jsou 
i psí výkaly. Celou zimu se lidé 
brodili sněhem, teď sníh roztál 
a chodníky jsou místo sněhu 
plné rozmrzlých psích výkalů. 
Každý civilizovaný člověk si ve 
svém bytě či na svém pozemku 
udržuje pořádek, ale po svém 
psovi uklidí na ulici jen hrstka 
majitelů, přestože je to jejich po-
vinnost.  Kde je nějaká kontrola 
nebo postih? Jak k tomu majitele 
donutíme, když je nikdo nekárá, 
ač je kontrola v pravomoci měst-
ské policie?                                 Es

pokousal, že ho musí nechat být. 
Prostě odchyt odmítli. Stejně tak 
jako mým sousedům, kterým do 
telefonu poradili, aby psa sami 
naložili do auta a odvezli do 
lesa. Neuvěřitelné! Každé ráno 
vodím své dvě děti do mateřské 
školky, pes na nás začal i štěkat. 
Další pobíhající pes vrčel, takže 
jsem se s dětmi schovala za plot 
u divadla a čekala, až přeběhne. 
Než jsme došly do školky, potkaly 
jsme další psy. 

Spousta měst a obcí vydala 
vyhlášku se zákazem pobíhají-
cích psů pod pohrůžkou pokuty. 
Bohužel až v momentě, kdy tam 
pes napadl a zmrzačil nějaké 
dítě či dospělého. V občanském 
zákoníku je paragraf, který ukládá 
majiteli jakéhokoliv zvířete povin-
nost zamezit zvířeti vstup na cizí 
pozemek a chovat se tak, aby 
zvíře nezpůsobilo jinému člověku 
škodu či újmu na zdraví. 

Spousta lidí má výhrady k po-
bíhání psů a já si myslím, stejně 
jako jiní spoluobčané, že by se to 
mělo vážně začít řešit, než dojde 
k nějakému neštěstí. 

Výsledková listina soutěže Fotorok 2010/2011
1. kategorie - reportáž
1. místo: Jitka Rjašková za fotoseriál „V porodnici“
2. místo: Stanislav Domanský za fotografii „Za dveřmi“
3. místo: Martin Votava za fotoseriál „Výlov“
Čestné uznání: Ladislav Čech za fotografii  „Lešenáři“
2. kategorie - volné téma
1. místo: Ladislav Čech za fotografie: „Tanečnice“ a „Vesmírná 

fantazie“
2. místo: Zdeněk Lín za fotografii „Krajina u Mníšku“
3. místo: David Papánek za fotografie „Odcizení“, „Kornatění“, 

„Otec a dcera“ a „Ostrovské věže“
Čestná uznání: J. Durdík za fotografie „Splav“; J. Bremert za  

fotografie „Po dešti“, „Podzim v lese“ a „Kapka“

v názvu letopočet 2011. Vysvět-
lení? Název dosud vystihoval, 
že jde o hodnocení a prezentaci 
„fotoúrody“ předešlého kalendář-
ního roku. To ale naráželo na 
administrativní potíže u poskyto-
vatelů grantů - z jejich pohledu se 

totiž dotované akce (odměňování 
vítězů, výstava) konaly až v roce 
následujícím. Nicméně podpora 
soutěže z grantového programu 
varnsdorfské radnice výrazně na-
pomáhá k udržení jedné z našich 
kulturních tradic.                    ham

Porotce při práci zachytila Hana Škodová.
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Kulturní styky mezi Čechami 
a Lužicí nabírají od loňského 
roku vyšší obrátky díky velkory-
sému projektu „Setkávání přes 
hranice“, iniciovanému varns-
dorfskou knihovnou. Podrobněji 
jsme o něm psali loni v září 
v reportáži o otevření „kontakt-
ního místa pro Lužici“. Kromě 
přednášek, koncertů či literárních 
pořadů projekt počítá s vydáním 
14 publikací, nepočítaje v to drob-
né propagační materiály. Dnes 
můžeme představit první dvě:

Milan Hrabal: Lužičtí Srbové 
známí i neznámí (s podtitulem 
Historie a současnost nejmenší-
ho západoslovanského národa). 

Nezvalovu ulici byste asi hle-
dali dost složitě. Nachází se mezi 
ulicemi Palackého a Táborskou, 
ale ne tak docela. Původně totiž 
tyto dvě ulice spojovala. Dnes 
je však rozdělena areálem a. s. 
VELVETA Varnsdorf na dvě čás-
ti. První část vede z ulice Palac-
kého pouze k domu s čp. 2024, 
2025 a druhá pak propojuje ulici 
Hašlerovu s ulicí Táborskou. 

Pojmenování, respektive pře-
jmenování této ulice je tak trochu 
záhadou. Jak mnozí víte, jednou 
z nejvýznamnějších hudebních 
veličin v historii Varnsdorfu, jejíž 
jméno se objevilo v plánu města 
jako pojmenování této ulice, 
byl hudební skladatel Ludwig 
van Beethoven. Zde, ve varns-
dorfském chrámu sv. Petra a Pav-
la, byla dne 29. června 1830 po- 
prvé uvedena Beethovenova 
Missa solemis. Nastudování 
a liturgického provedení mše 
se ujal zdejší pomocný učitel 
a hudebník Johann Vinzenz 
Richter, zeť místního varhaníka 
a řídícího hudební školy Johan-
na Josefa Schuberta. Koncertní 
provedení tří částí této mše bylo 
poprvé již roku 1824 ve Vídní. 
Nijak ale posluchače nezaujalo. 
Jak sám skladatel uvedl, mše 
byla složena se záměrem: „Jak 
u zpívajících, tak u posluchačů 
probouzet náboženské city a uči-
nit je trvalými, ...“ A to se poprvé 
podařilo až právě při slavnostní 
mši ve Varnsdorfu. Přitom ob-
sazení sólových partů nebylo 
nikterak hvězdné! Vedle dcery 
zedníka zde zpívali krejčí, hos-
tinský, továrník a dcera truhláře. 
Pěvecký sbor čítal takřka čtyřicet 
členů. Sám orchestr pak sestával 
z dvaceti osmi smyčců a devate-
nácti dechových nástrojů. O tom, 
za jak významný počin Richter 
tuto premiéru považoval, svědčí 
i to, že neponechal náhodě ani 
kvalitu jednotlivých hudebníků. 
Výsledkem bylo, že v orchestru 
vystoupili muzikanti ze 17 míst, 
nejdále dokonce až z Prahy. Vý-
sledkem celého tohoto snažení 
pak byl obrovský úspěch. Bohu-
žel, sám Beethoven se jej již ne-
dočkal. Zemřel totiž 26. 3. 1827. 
Přestože tedy možná Varnsdorf 
ani neznal, snad jen z doslechu, 
proslavil jej nakonec na mnoho 
a mnoho dalších let. 

O tom, že měl Varnsdorf oprav-
du vřelý vztah k hudbě a jejím au-
torům, svědčí i to, že v názvech 
jeho ulic se vyskytují i jména 
dalších hudebních velikánů 
rozličných žánrů. Ze skladatelů 
vážné hudby jmenujme Bedřicha 
Smetanu, Antonína Dvořáka, Le-
oše Janáčka, Bjarnata Krawce, 
Otakara Šefčíka. Máme zde ale 
i ulice skladatelů hudby „méně 
vážné“ (pánové prominou?), 

Po kom má své jméno?
aneb 

ulice Nezvalova - 7. část
Kmochovu a Hašlerovu. Jak 
je vidět, skladatelů hodně, více 
i méně významných. Není proto 
tak moc pochopitelné, proč 
právě ulice Beethovenova byla 
25. 6. roku 1945 (tedy para-
doxně v témže roce, kdy byla 
založena Varnsdorfská komorní 
filharmonie) přejmenována na 
ulici Nezvalovu.

Vítězslav Nezval. Ne, že bych 
tímto chtěl sebeméně zpochyb-
nit nebo znevážit velikost tohoto 
literáta! Patřil a dosud patří ke 
skutečným velikánům české 
poezie. Narodil se 26. května 
roku 1900 v Biskoupkách u Mo-
ravského Krumlova. Po vystu-
dování třebíčského gymnázia 
(1911 - 1919) nastoupil na 
právnickou fakultu v Brně. Po 
půl roce ale přestoupil na Filoso-
fickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. Roku 1922 vstoupil do 
avantgardního uměleckého spol-
ku Devětsil (jeho členy byli i např. 
Adolf Hoffmeister, Vladislav Van-
čura a mnozí další čeští umělci) 
a roku 1924 se stal členem KSČ. 
Pracoval v redakci Masarykova 
slovníku naučného a působil 
i jako dramaturg Osvobozeného 
divadla. Svou tvorbou se řadil 
mezi zakladatele poetismu. Pu-
blikoval v Rudém právu, Lidových 
novinách, Odeonu atd. Velký vliv 
na jeho tvorbu měly jeho cesty do 
zahraničí. Řadil se k českým sur-
realistům, později k vyznavačům 
socialistického realismu. 

Z období poetismu jsou známa 
jeho díla Pantomima, Abeceda, 
Básně na pohlednice, ale i Nápisy 
na hroby, nebo Básně noci. Snad 
nejznámějším jeho dílem z tohoto 
období je pak Sbohem a šáteček. 
O tehdejší Nezvalově tvůrčí roz-
polcenosti napovídá skutečnost, 
že vedle surrealistických básní 
vydává anonymně sbírku 52 
hořkých balad věčného studenta 
Roberta Davida, kde je patrný vliv 
francouzského básníka F. Villo-
na. Tato sbírka měla veliký ohlas 
a proto Nezval vydává další dvě, 
nazvané 100 sonetů zachrán-
kyni věčného studenta Roberta 
Davida  a 70 básní z podsvětí na 
rozloučenou se stínem věčného 
studenta Roberta Davida. Z ob-
dobí socialistického realismu je 
vedle jeho sbírky Chrpy a města 
snad nejznámějším básnickým 
dílem Zpěv míru. 

Vítězslav Nezval byl i pro-
zaikem a dramatikem. Převážná 
většina jeho prózy vznikla na 
přelomu dvacátých a třicátých 

let. Velmi známá jsou jeho pro-
zaická díla Valerie a týden divů 
(zfilmováno, v USA i na DVD) 
a nezapomenutelné dílko určené 
dětem, Anička skřítek a Slaměný 
Hubert. Nejpopulárnějším Ne-
zvalovým dramatickým počinem 
jsou Milenci z kiosku, zejména 
však ale překlad a přebásnění 
románu Abbé Prévosta Manon 
Lescaut. Také jeho Schovávaná 
na schodech se dodnes skví 
v repertoárech předních divadel-
ních scén.

A nakonec ještě jeden z jeho 
méně známých oborů tvorby. Ne-
zval totiž také otextoval několik 
písní a sám i skládal melodie. 
Zpívali je Vlasta Burian, Hana 
Hegerová, Laďka Kozderková, 
Milan Drobný a další a další. 
Jeho básně potom zhudebňovali 
E. F. Burian, Štěpán Rak a jiní. 

Tvorba Vítězslava Nezvala 
byla také takřka bez hranic. Jeho 
věhlas pronikl do celého světa. 
Za své dílo, vysoce angažované 
v boji proti jakémukoliv bezpráví, 
byl oceněn zlatou medailí Svě-
tové rady míru. Zemřel 6. dubna 
1958 v Praze.                      -mk-

  

LUŽICE NAUČNĚ I V BELETRII
V hutné zkratce, doprovozené 
bohatým ilustračním materiá-
lem, se na 36 stranách křído-
vého papíru poučíme o kultuře 
národnostní menšiny, která má 
k našemu městu velmi intimní 
vztah. De facto jde o učební text 
k přednášce, kterou postupně 
absolvují studenti místních škol, 
ale přijde vhod i dalším zájemcům 
o lužickosrbskou tematiku.

Dorothea Šołćina a Kerstin 
Młynkec: Puzzle kruhu. Dru-
hou publikací vstupujeme do 
oblasti beletrie: sborník před-
stavuje výbor povídek dvou 
lužickosrbských prozaiček; 
druhá jmenovaná navíc knihu 
ilustrovala svými fotografiemi. 
V devíti drobných prózách te-
maticky převažují nešťastně 
zauzlené osudy současníků. 
Setkání právě těchto autorek 
v jedné knize není náhodné -
jsou přítelkyněmi, ale zároveň 
reprezentují odlišné literární 
postupy - tradičnější (Šołćina) 
a samorostlé, někdy nadbyteč-
ně komplikované vyjadřování na 
hranicích zaumnosti (Młynkec). 
Čtenář tak může volit mezi dvě-
ma stylovými polohami, přičemž 
zjistí, že i literatura velmi malého 
národa může dosahovat znač-
ných kvalit. Za poznámku stojí 
též nezvykle důsledná „ediční 
zpráva“ k publikovaným textům 
a kritičtěji zaostřený doslov.

Zmíněné knížky nelze zakou-
pit - což je obvyklý nešvar u knih 
pořízených z grantových pro-
středků, který omezuje distribuci 
k širšímu okruhu zájemců. Jsou 
ovšem k zapůjčení v knihovně 
a vážní zájemci o lužickosrbskou 
kulturu je mohou získat při ná-
vštěvě „kontaktního místa pro 
Lužici“ v prvním patře knihovny.                                                                                           
                                        ham

Publikace byly vydány v rámci 
projektu, který spolufinancuje Ev-
ropská unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF): 
„Investice do vaší budoucnosti“ 
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.

NA KOHO SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ 
POŠKOZENÉ KOMUNIKACE

V souvislosti se zimním obdobím se na silnicích vlivem počasí 
tvoří výtluky. V případě požadavku na opravu konkrétních poškoze-
ní komunikací doporučujeme občanům směřovat své poznatky na 
příslušné správce komunikací, kteří jsou kompetentní k odstranění 
takových závad. Policie České republiky nemá ze zákona dostateč-
nou pravomoc těmto správcům nařizovat odstraňování nebo opravy 
závad, může na ně pouze zmíněné instituce upozorňovat. Příslušný-
mi správci jsou na silnicích 1. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR, na 
silnicích 2. a 3. tříd - Správa a údržba silnic a na místních komunika-
cích - příslušné obecní úřady. 

V majetku města Varnsdorf je asi 130 km místních komunikací, 
které dle informace správce nevyžadují dramatické opravy.

Zimní období také přineslo náročnější údržbu komunikací a chod-
níků. Na kluzkém povrchu však přesto byly zaznamenány úrazy. 
Jak uvedla vedoucí ekonomického odboru Ing. Vlasta Hnilicová, 
byly obdrženy dvě žádosti občanů o odškodnění za úrazy, které se 
staly na zledovatělém povrchu. Jedním místem úrazu byl přechod, 
druhým chodník. V současné době jsou obě žádosti v řízení.     -r-
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Ve Varnsdorfu je celkem pět 
základních škol. Tři jsou úplné 
a dvě „jednostupňové“, tzn., že 
nabízejí vzdělávání dětí pouze 
od 1. do 5. třídy.   

Všechny školy mají mnoho 
společného, přesto je každá 
z nich v něčem jedinečná. Mezi 
společné ukazatele lze zařadit:

• nepřestávající zájem a snahu 
vedení škol o stálý rozvoj a pro-
měnu svých škol,

• poskytování vzdělání s  využi-
tím všech nejmodernějších forem, 
metod a pomůcek pro výuku,

• téměř 100% kvalifikovanost 
pedagogických sborů,

• péči o integrované žáky v běž-
ných třídách,

• bohatou a pestrou nabídku
školních i mimoškolních aktivit, zá-
jmových kroužků, výletů, exkurzí, 
soutěží, turnajů, pobytových akcí, 
tvořivých dílen a vystoupení pro 
veřejnost.   

Jak už jsem v úvodu textu na-
značila, je však každá škola svým 
způsobem i specifická, a to nejen 
díky svému školnímu vzděláva-
címu programu, který umožňuje 
škole profilaci v některé vzdě-
lávací oblasti či oboru lidské 
činnosti, ale i vzhledem k osob-
nostnímu zaměření pedagogů, 
počtu žáků, lokalizaci a zázemí 
školy.

ZŠ Bratislavská je školou 
„rodinnou“, nižší počty žáků ve 
třídách umožňují vytvoření úz-
kých vazeb mezi dětmi a učitel-
kami, všichni se navzájem znají 
a mnoho akcí lze organizovat 
„pro všechny“ bez rozdílu věku. 
Škola se zaměřuje především 
na estetickou a ekologickou 
výchovu, rozlehlá zahrada školy 
umožňuje realizaci mnohých 

výukových aktivit na zdravém 
vzduchu „v přírodě“. 

IZŠ Karlova (interaktivní ZŠ)
má podobnou vnitřní atmosféru 
jako ZŠ Bratislavská. Ve třídách 
je nižší počet žáků, vzájemné 
vztahy jsou velmi úzké, je zde 
snazší kontrola a řešení kon-
fliktních situací. Každá třída je 
vybavena interaktivní tabulí, 
která se stala nedílnou součástí 
každodenní výuky. Škola se 
zaměřuje na environmentální 
výchovu, zahraniční spolupráci 
s německými školami a tvoři-
vost. 

ZŠ Seifertova má svůj vzdě-
lávací program nazván „Zelená 
škola“. Není to o vztahu k přírodě 
a ekologii, ale o tom, že na této 
škole je vzdělávání poskytováno 
všem žákům bez rozdílu národ-
nosti, mentální úrovně a sociál-
ního rodinného zázemí („zelená“ 
na semaforu). I v této škole jsou 
interaktivní tabule, počítačové 
a jazykové učebny, upřednost-
ňována je pracovní výchova. 
Dnešní neutěšený stav budovy 
školy v Seifertově ulici je řešen 
a v nejbližších letech (2012-2013) 
se z této školy má stát jedna 
z nejmodernějších škol.

ZŠ Edisonova je školou pro-
storově i počtem žáků největší. 
V názvu školního vzdělávacího 
programu je jednoduše napsá-
no „Myslet, učit se…“, o to více 
úsilí k naplnění této myšlenky 
každodenní vyučovací proces 
vyžaduje. Škola vede své žáky 
k maximální všestrannosti, pod-
poruje sportovce, hudebníky, 
jazykáře... a využívá k tomu 
svého prostorového a materiál-
ního vybavení - odborné učebny, 
2 tělocvičny, hřiště, zahradu.

ZŠ Náměstí E. Beneše  nebo-
li  „Škola v pohybu“ je skutečně 
školou, kde se to musí „hýbat“ 
po všech stránkách. Postupně 
dochází k modernizaci budovy 
školy uvnitř i navenek, šedivá 
škola se proměnila v barevnou 
a veselou. Zaměřuje se pře-
devším na výuku matematiky 
a přírodovědných předmětů. 
Prim tu hraje také sport, orga-
nizování sportovních soutěží 
a turnajů i s mezinárodní účastí.       

No a co dodat závěrem? Snad 
jen, že vybavené, zrekonstruova-
né školy a jejich nepřeberná na-
bídka vzdělávacích a zájmových 
programů bude „na nic“, když do 
nich nebudou chodit děti! Neza-
pomeňte proto na zápis dětí do 
1. tříd, který proběhne ve středu 
2. února 2011.   

Mgr. L. Ondráčková, 
vedoucí OŠKT

KRÁTKÝ POHLED DO ŽIVOTA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VARNSDORFU

Městu Varnsdorf byla schvá-
lena žádost o podporu z Integro-
vaného operačního programu na 
projekt VYBUDOVÁNÍ TECHNO-
LOGICKÉHO CENTRA.

Vyhlášená výzva umožňova-
la realizaci tří opatření (vybudo-
vání technologického centra, 
implementace elektronické spi-
sové služby a vnitřní integrace 
úřadu), a město Varnsdorf proto 
připravilo projekt, který všechny 
aktivity pokrývá. 

Technologické centrum je  in-
frastrukturním základem pro budo-
vání a rozvíjení služeb eGovern-
mentu, tzn. elektronické veřejné 

Informace o dotacích a městských projektech jsou pravidelně 
aktualizovány na internetových stránkách města pod odkazem  
„Strategie, dotace, projekty“. Pro zájemce přinášíme pár čísel 
za období posledních čtyř let, po které tyto informace centrálně 
shromažďovány. 

V roce 2007 bylo podáno 17 žádostí o dotaci a 5 bylo schváleno. 
Rychlým zjištěním 30% úspěšnosti podaných žádostí by se tato 
skutečnost mohla nazývat neúspěchem, ale v roce 2007 nebyly 
spuštěny žádné operační programy a město v tomto roce nemohlo 
„bojovat“ o evropské peníze. Rok 2008 byl úspěšnější co do počtu 
podaných i schválených žádostí. Z 21 podaných žádostí jich bylo 
schváleno 10 v celkovém objemu přes 23 mil. Kč. 40% úspěšnost 
při získávání dotací zaznamenalo město v roce 2009 (18 poda-
ných žádostí a 7 schválených). V roce 2010 bylo podáno 9 žádostí 
a 5 schváleno.

Městu Varnsdorf na základě žádostí o poskytnutí dotací na 
různé investiční a neinvestiční projekty bylo od roku 2007 poskyt-
nuto do rozpočtu města přes 44,5 milionů korun. Je třeba říci, že 
do této částky nejsou započítány schválené dotace na probíhající 
projekty, na něž budou finance poskytnuty v příštích letech, nebo 
prostředky, které získaly příspěvkové organizace města na své 
vlastní projekty. 

Více informací lze získat také u projektové manažerky Petry 
Vojtěchové.                                                                                PeV

PÁR ČÍSEL K DOTACÍM

Od 1. ledna dochází na rumburské pobočce Okresní správy 
sociálního zabezpečení (OSSZ) ke změnám v poskytování agend.  
Do Děčína se přesouvají agendy nemocenského pojištění a pojištění 
osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Agendy starobních 
a invalidních důchodů a lékařská posudková služba budou však 
v Rumburku vyřizovány i nadále, a tak důchodci ze Šluknovského 
výběžku nebudou muset kvůli tomu do Děčína dojíždět. Služby 
klientům těchto dvou agend poskytují každé pondělí a středu dvě až tři 
odborné pracovnice z Děčína. Lékařskou posudkovou službu zajišťují 
na rumburské pobočce zaměstnanci referátu LPS Děčín.

Zrušení dvou klientských služeb ospravedlňuje vedení OSSZ 
v Děčíně tím, že všechny úkony v agendách nemocenského pojištění 
a OSVČ lze v dnešní době provádět elektronicky nebo poštovním 
stykem, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Ti klienti, kteří potře-
bují doručit doklady pro agendu nemocenského pojištění a osob 
samostatně výdělečně činných v papírové podobě, mohou využít od 
nového roku sběrnou schránku umístněnou v čekárně rumburského 
pracoviště OSSZ Děčín v domě č. 979 v Tyršově ulici. Její obsah je 
odvážen do Děčína každé pondělí a středu.                              -g-

Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol

letos proběhne ve všech
základních školách ve Varnsdorfu

ve středu 2. února od 14 do 18 hod.
• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 
   31. srpna 2011 šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský 
   průkaz rodiče.
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka 
   rozhodne ředitel školy.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská • ZŠ Edisonova • ZŠ náměstí E. Beneše,

ZŠ Seifertova – zápis proběhne pouze 
na pracovišti v ul. Východní • Interaktivní ZŠ Karlova – 

zápis do přípravné třídy proběhne v dubnu 2011.

Ve Speciální základní škole T. G. Masaryka 1804 
proběhne zápis do 1. třídy a do třídy přípravného stupně 

od 14 do 16 hodin.

AGENDA STAROBNÍCH A INVALIDNÍCH DŮCHODŮ V RUMBURKU ZUSTANE
DO DĚČÍNA SE PŘESOUVÁ JEN NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A OSVČ

Podpora služeb eGovernmentu ve Varnsdorfu z dotace
správy. V rámci vybudování te-
chnologického centra budou 
vytvořeny podmínky pro provoz 
spisové služby, pro vznik dato-
vých úložišť a dalších služeb 
k informatizaci města Varns-
dorf i jeho celého správního 
obvodu.

Vnitřní integrace úřadu pak 
zahrnuje pořízení software 
potřebných k provázání stáva-
jících agend úřadu se systémy 
technologického centra, kom-
plexního informačního portálu 
pro pracovníky městského úřadu 
i občany města.

Celkové předpokládané ná-
klady projektu činí 5.935.800 Kč 
a dotace pokryje 85 % způso-
bilých nákladů, tedy více než 
5 mil. Kč, 15 %, tj. necelých 
900 tis. Kč uhradí město ze své-
ho rozpočtu. Realizace projektu 
je plánována od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011. 

Město nyní připravuje zadá-
vací dokumentaci pro výběrová 
řízení a podklady pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
O výstupech projektu  budeme 
v průběhu roku informovat.                                           

PeV                                       

Důležité informace
Okresní správa sociálního 
zabezpečení Děčín
Ruská 61/33, 405 02 Děčín
Telefon +420 412 505 111
Úřední hodiny: 
pondělí a středa 
od 8.00 do 17.00 hod.
 
OSSZ Děčín - 
Pracoviště Rumburk
Tyršova  979, 
40801 Rumburk
Telefon  412 333 224
Úřední hodiny: 
pondělí a středa 
od 8.00 do 15.30 hod.
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Nemovitosti

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.

Pronajmu byt 1+1 v Mi-
kulášovicích. Holý nájem
2.000 Kč + zálohy. 606 121 212. 

Řádková inzerce

Domácí péče pro seniory -
péče o nemocného aj. pomoc 
v domácnosti (nejen pro seni-
ory) - úklid, nákupy aj. E. Hau-
bertová - tel. 725 305 766.

Zaměstnání
Rozvíjející se obchodní 

firma hledá nové spolupra-
covníky. Jedinou podmínkou 
je chuť pracovat a změnit 
něco ve svém životě k lepší-
mu. Hlaste se na telefonním 
čísle 774 623 832.   

Služby

www.hubnu.net - Chcete 
shodit nadbytečná kila?
S pomocí našich programů a za
dohledu našeho poradce to 
jde. Vyzkoušejte měsíční 
program.

Prodám družstevní byt 
1+0 (27,5 m2) v 1.patře ve 
Varnsdorfu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci (obložená 
koupelna, nová kuchyňská lin-
ka, plastová okna se žaluzie-
mi), nízké náklady na bydlení. 
CENA: pouhých 279.800 Kč!
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 luxusní dr. byt 
3+1+L v 5. patře, ul. Lesní. 
Tel. 732 832 704.

Koupíme rod. domek 
nebo vyměníme 3+1+L + 
doplatíme. Tel. 733 725 912, 
606 527 448.

Prodej horské chaty s vel-
kými pozemky v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Celková výměra: 
4 287 m2. Prodejní cena:
1,9 mil. Kč. Info Lužická R. K. 
Tel. 412 333 281, 602 108 404.

Prodej pěkného družstev-
ního bytu 3+1+L  v 1. patře 
čtyřpodlažního bytového domu 
v Rumburku. Snížená prodejní 
cena: 365.000 Kč. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Prodej zděné klasické 
vilky se zahradou ve Velkém 
Šenově. Dvě bytové jednotky. 
Velmi dobrý stav. Prodejní 
cena: 1.950.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej rodinného domu 
s velkými nebytovými prostory 
ve Starých Křečanech. Nutná 
celková oprava. Pozemek: 
cca 800 m2. Snížená prodejní 
cena: 640.000 Kč. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Cvičení na fitballech, od 
16. 2. 2011 na ZŠ náměstí. 
Bližší informace na www.zs-
-namesti.cz a na telefon
737 236 953.

Prodám stavební poze-
mek o celkové ploše 910 m2 
na Hrádku. Volejte kdykoliv na 
tel. 606 740 390. www.varns-
dorfska.cz

Pronajmu byt 1+1 ve Vdf, 
zařízený i nezařízený, ihned 
volné, panel. u Lidlu. Cena 
2.500 Kč + poplatky. Telefon
608 340 390.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.

Pronajmu byt 1+1 v Rum-
burku v Podhájí. Nájem
2.200 Kč + služby. Telefon 
728 176 637, 607 563 450. 

Město Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení

funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Městské divadlo Varnsdorf

na období 2011-2014.
Předpokládaný nástup do funkce 1. 4. 2011.

Termín podání přihlášek do 14. 2. 2011.

Více informací na www.varnsdorf.cz

UNIQA pojiš�ovna a.s.
pracovištì Varnsdorf a Rumburk

Kontakt: Generální agentura J. Josefa ve Varnsdorfu,
Poštovní 3126, tel. 412 373 880, mob. 603 578 627
Jednatelsví Rumburk, Lu�ické nám. 158/12,
tel. 412 33 4548. Tel. oblastního ved. 739 605 248.

pojištìní nové generace                      www.uniqa.cz

Od 1. 1. 2011 platí novela Cizineckého zákona, ve 
které je stanoveno, �e cizinec, který chce pobývat
v Èesku déle ne� 90 dní, musí mít sjednáno „Pojištìní 
komplexní zdravotní péèe“. Toto pojištìní je mo�no 
sjednat na našich pracovištích ve Varnsdorfu i Rum-
burku. Minimální pojistná èástka je zde ze zákona
60 000 euro a pojistit se lze i na nebezpeèné sporty,
u �en i na tìhotenství a porod. Do 90 dní pobytu platí
i døívìjší „Cestovní zdravotní pojištìní cizincù“, 
které poskytujeme té�. Cizineckou agendu od cizi-
necké policie pøevzalo Ministerstvo vnitra - regionální 
pracovištì: Odbor azylové a migraèní politiky na KÚ
v Ústí nad Labem - tel. 974 420 340. UNIQA pojiš�ovna 
je jinak univerzální pojiš�ovnou - mo�no zde sjednat 
všechny druhy pojištìní, od cestovního po majetek, 
odpovìdnost, úraz atd.

Zdravotní pojištìní
cizincù
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Vzpomínka Narození
Jaroslava Chybová
Zdeněk Křivohlavý
(Lili)
Eva Huráková
Pavel Hurák
(Tomáš)
Jitka Moučková
Aleš Kobera
(Natálie)
Miroslava Divišová
Otakar Bubna – Litic
(Marie Anna)
Nikola Nittelová
(Martínek)
Daniela Jeníková
Zdeněk Strolený
(Štěpán)
Martina Michková
Michal Činka
(Terezka)
Margita Čížková
Marek Frolík
(Miky)

Poděkování

29.-30. 1. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín I
tel. 412 502 216
5.-6. 2. 2011
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín IV
tel. 412 507 588

Zubní
pohotovost

Tento čas by oslavili naši rodiče Berta Košumberská a Josef 
Košumberský své narozeniny.       Stále vzpomíná celá rodina. 

V poslední lednové dekádě jsme vzpomněli na blízké, kteří nás 
navždy opustili. Před 5 lety pan Bohumil Rickardt, před 9 lety pan 
Luděk Eichler a před 21 lety pan Jaroslav Eichler.

Za všechny Růžena Rickardtová, manželka, sestra a dcera.

Za Tvou lásku k nám nemůžeme Ti dnes nic už dát, jen v našich 
srdcích vzpomínku na Tebe zachovat.

Dne 19. ledna by se dožil osmdesáti čtyř let pan Květoslav Po-
spíšil z Varnsdorfu. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně s námi.              

Stále vzpomínají manželka Alena a syn Květoslav
s rodinou a syn Petr s dcerou Ilonkou.

Dne 31. ledna by oslavila 80. narozeniny 
moje manželka, naše maminka, babička
a prababička Ingrid Jančeková.

S láskou vzpomínají manžel Josef, děti 
Josef, Jan a Dagmar s rodinami a aktiv

pro občanské záležitosti.

Dne 23. ledna uplynulo 16 let od úmrtí 
Ludvíka Fundy staršího. 

Vzpomínají manželka
Bohuslava a děti s rodinami.

Dne 2. února oslaví paní Marie Zema-
nová krásné 80. narozeniny. My všichni Ti, 
maminko, přejeme hodně štěstí, hodně sil
a zdravíčka ten největší díl! 

Ladislava a Miroslav
s rodinami a rodina Blahova

Dne 5. února oslaví pan Miloslav Hejný
80. narozeniny. Přejeme tatínkovi ještě mnoho 
let vitality a pevného zdraví.

Syn Miroslav a Jaroslav
s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Blahopřejeme Janu Formánkovi, našemu tatínkovi, tchánovi, 
dědečkovi a hlavně celoživotnímu turistovi k 80. narozeninám, které 
oslavil 6. ledna v plné síle a zdraví. Přejeme ti ještě hodně hezkých 
zážitků  prožitých jak s rodinou, tak na svých výletech. 

Radomil Formánek 

Ve varnsdorfské sportovní hale se sešli již počtrnácté příznivci 
volejbalu smíšených družstev, aby zhlédli utkání Štěpánského 
turnaje. Krom tradičních účastníků letos dále přijela družstva z Dě-
čína, Čelákovic, Lázní Toušeň a z Kolína. Systém turnaje je vždy 
volen tak, aby družstva hrála co nejvíce utkání, řídí je profesionální 
rozhodčí, což napomáhá úrovni hry a to vše zúčastněným hráčům 
týmů vyhovuje, takže do Varnsdorfu jezdí rádi. Nejdříve se hrálo ve 
třech základních divizích, ze kterých postupovala první dvě družstva 
do Labunkovy fi nálové divize a ostatní se utkala v divizi Hrstkově 
o 7.-12. místo. Divize jsou tradičně pojmenovány po volejbalistech, 
kteří se zasloužili o rozvoj volejbalu ve Varnsdorfu.

Vinklárkovu základní divizi vyhrálo družstvo ze Stráže nad Nisou 
(loňský vítěz) před Dadánky Liberec, Kamasútrou Jablonec n. N. 
a Máničkami  Varnsdorf. V Nedvědově (nejvyrovnanější) divizi si 
nejlépe vedlo družstvo Aqua team Nový Bor. Za nimi se umístila 
družstva Unterwassermani Rumburk, Mixatura Děčín a Slušňáci 
z Kolína. Dudkovu divizi ovládlo družstvo Příšerky Čelákovice před 
Lázněmi Toušeň, Ježky Varnsdorf a Notor teamem Varnsdorf. 

V divizi o 7.-12. místo se pak družstva svými výsledky srovnala 
takto: Mixatura, Slušňáci, Ježci, Kamasútra, Notor team, Máničky. 
Ve fi nálové divizi zbylo šesté místo na Dadánky, páté na Aqua team
a čtvrté na Unterwassermanny. Na „bednu“ vystoupila družstva
v pořadí: 3. Příšerky Čelákovice, 2. Lázně Toušeň a celkovým vítězem 
se stala Stráž n. Nis. Ta obhájila loňské vítězství a je teprve třetím 
družstvem, které dokázalo turnaj vyhrát dvakrát za sebou. Turnaj 
se vydařil a zásluhu na tom mají také sponzoři Vitana Varnsdorf,
GE Money Bank - pobočka Varnsdorf, Elite Varnsdorf, Město Varns-
dorf, Regia Varnsdorf a Friesland Tourist Club, o. s.        Petr Damnitz

Štěpánský turnaj vyhrála opět Stráž

Na Boží hod vánoční se na palubovce sportovní haly ve Varns-
dorfu sešla za slušné divácké návštěvy také téměř sedmdesátka 
příchozích „baskeťáků“ na tradičním více zábavném než sportovním 
turnaji. Basketbalisté mnoha generací byli rozděleni do deseti druž-
stev hrajících ve dvou skupinách, z kterých se střetli po lítých bojích 
druzí ze skupin v utkání o třetí místo a vítězové o celkové prvenství. 
Symbolickou součástí turnaje v pohodové atmosféře byl stejně 
jako v předcházejících letech guláš, nepřekonatelně připravovaný 
bývalým hráčem Slovanu Béďou Dresslerem. Výsledky fi nálové části -
o první místo: Chlapáci Varnsdorf - Bombelkááá Rumburk 14:15 -
o třetí místo: Ustřižený kaničky Varnsdorf - Samice Varnsdorf
5:16. Soutěž ve střelbě trestných hodů vyhrál Novotný (Šimkáči 
Varnsdorf), ve střelbě trojek nejlépe uspěl Unger (Bombel-
kááá). Více o turnaji a basketbale na www.basketvarnsdorf.cz.

Z. S.

Pohodový basketbalový svátek

V polovině prosince se
v Bowling baru konal Vánoční 
turnaj dvojic za účasti rekord-
ního počtu 28 hráčů, tedy
14 dvojic. Hrálo se na pět kol. 
První dvě odehrál každý hráč 
samostatně, další tři se hrála 
tak, že jeden hráč hodil první 
hod a druhý dohazoval. Vítě-
zem se stal pár s nejvyšším 
součtem bodů ze všech kol. 
Pořadí prvních pěti dvojic:
1. R. Zich, M. Langr, 2. R. Nou-
zovský, J. Čížek, 3. S. Mišková, 
L. Balek, 4. O. Charouzek, T. No-
votný, 5. R. Pácha, V. Polák. 

R. P.

Vánoční turnaj
dvojic

 Poslední dva soutěžní zápasy krajské ligy ÚK minulého roku 
čekaly áčko JK Trans v Libouchci. To se odtud vrátilo bez bodové-
ho zisku po neuspěších s týmy Louka Košťany 4:5 a Desperádo 
Proboštov 4:8. Porážky ho tak odsoudily na poslední místo tabulky. 
Už první a pátý turnaj nového roku celkově přinesly opět toužené
a potřebné body. Varnsdorfští remizovali s vedoucím celkem soutěže 
Autocentrum Jílové A 3:3, porazili čtvrtý Snopek Děčín 8:1 a ve 
vyrovnaném  utkání podlehli druhému Turbo Děčín A 2:3. Střelcem 
kola se stal Jaroslav Beránek se 6 góly. Turnaj odehrálo „jékáčko“
s hráči: M. Fritzsche - A. Sommerschuh, J. Rada, P. Svoboda - Ja-
roslav Beránek, V. Fišer, Jiří Beránek. 

Garda JK Trans s třemi výhrami a jednou remízou úspěšně zvládla 
druhý soutěžní turnaj, a má tak namířeno na fi nálový turnaj do Prahy 
(19. března v hale Děkanka), neboť vede o pět bodů před Rafany 
i Bělou a čekají ji ještě čtyři zápasy. Porazila Louku Košťany 2:1,  
Rafany Děčín 2:0, SCA Jílové 2:1 a plichtila se Sokolem Bělá 1:1.

Alba/ZdS

Nadějný novoroční vstup futsalistů

Touto cestou patří dík panu Bohumilu Kudlovi a Martinu Kostrou-
chovi za obětavou pomoc při odstranění sněhových bariér.

Trafi ka Jaroslava Krchová a manželé Lhotákovi

ČESKÝ ČERVENÝ
KŘÍŽ VARNSDORF

organizuje

sběr starých
autolékárniček

v prodejně bytového textilu
na Národní ul., č. p. 2855
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Zimní přípravu zahájilo áčko 
SK Slovan 5. ledna dvoufázo-
vými tréninky. Probojovat se 
do druholigového kádru dostali 
možnost někteří noví hráči - zá-
ložníci Tomáš Svoboda (Mladá 
Boleslav, 22 let, výška 182 cm/
váha 79 kg), Radim Breite (Tep-
lice, 21, 175/70), útočník Adam 
Klavík (České Budějovice, 
20, 192/85) a dále zahraniční 
akvizice Marko Drakul (tým 
Mladost Gacko - Bosna, ročník 
nar. 1991) a Dušan Simovski 
(Tetovo - Makedonie, nar. 
1988). V Tipsport lize 2011 se 
v rámci přípravy na úvod utkalo 
s Teplicemi a Varnsdorfští vy-
hráli 2:3 (2:1) brankami Čemby, 
Kulhánka z PK a J. Procházky. 
Sestava: Porcal - Mach, Ginzel, 
Stehlík, Simovski - Jakobovský, 
Chod (46. Kotiš) - Čemba,
D. Procházka (46. Drakul), Rud-
nytskyy (46. Kulhánek) - Klavík 
(46. J.Procházka). Následoval 
dvojzápas v jabloneckých 
Břízkách proti Hradci Králové 
s porážkou 2:1 (vyrovnávací 
gól dal ve 45. Klavík) a výhra
s béčkem Jablonce 2:5 (branky 
D. Procházka 3, Hozda, Kulhá-
nek z PK). Sestava proti Hradci: 
Hroš - Svoboda, Ginzel, Stehlík, 
Simovski - Jakobovský, Breite -

Fotbalisté mají za sebou tři týdny přípravy

Na varnsdorfském zimáku se uskutečnil hokejový turnaj žáků
1. a 2. tříd o Pohár starosty města, kterého se zúčastnilo šest týmů 
rozdělených do dvou skupin. Domácí naděje HC Varnsdorf v ní jed-
nou vyhrály i prohrály stejně jako jejich soupeři a lepší jak páté místo 
jim nedovolil daný systém turnaje. Prvenství si zajistil Liberec před  
Frýdlantem a Českou Lípou. Nejlepším hráčem a střelcem turnaje 
se stal varnsdorfský Martin Veroněk, který dal šest branek. Na závěr 
akce předal ceny nejlepším varnsdorfský starosta Martin Louka.

Na sklonku uplynulého roku pořádal varnsdorfský HC také Vánoční 
turnaj, který vyhráli domácí dorostenci. 

V měsíci únoru bude poslední možnost využít zdarma školu 
bruslení pro děti od 4 do 9 let na varnsdorfském zimním stadionu. 
Koná se pravidelně ve středu a pátek od 17.30 do 18.30 hod.
a v neděli od 10.30 do 11.30 hod.                                            J. H.

INFORMACE Z HC VARNSDORF 

V minulém čísle jsme přinesli 
informace o listopadových 
úspěších naturálního kulturisty 
Tomáše Berana za oceánem. 
Při krátkém rozhovoru pro HS 
13/2010 v červnu uplynulého 
roku na otázku, jaký je jeho 
další sportovní cíl, odpověděl: 

Tomáš Beran bude startovat 
od podzimu mezi muži

„Připravit se dobře na podzimní 
závody.“ Z dosažených výsled-
ků za velkou louží lze soudit, 
že se mu to povedlo nadmíru. 
Jak ale sám hodnotí svá třetí 
místa? Mohl dosáhnout i výše? 
„S dosaženými výsledky jsem 
spokojený. Na vyšší příčky mi 
scházelo více svalové hmoty.“ 
Lze se nyní poohlížet po pro-

fesionální kariéře, nebo bude 
mít přednost především vysoká 
škola? „V ČR se bohužel na-
turální kulturistikou živit nedá. 
Proto se raději budu věnovat 
škole.“ A které akce Tomáše 
čekají v roce 2011 a co od nich 
očekává osobně? „Na jaře se 

konají mistrovství ČR i Evropy, 
já však tyto soutěže vypustím. 
Budu startovat až na podzim, 
ale již v kategorii mužů. Abych 
zde mohl pomýšlet na dobré 
umístění, musím nabrat více 
svalové hmoty.“ Prozradil ještě, 
že pokud sežene fi nance, rád by 
startoval i v zahraničí.“

ZdS, foto archiv T. Berana

Zájemci starší 18 let se mohou do soutěže zaregistrovat do 
poloviny února v Tipsportbaru na Pražské ulici osobně nebo na tel.
603 537 304. Hracím dnem bude středa od 19.00 hod. První kolo 
je na programu 16. února.                                                          R. V.

Druhý ročník pokerové tour za dveřmi

Muži: BK REAL Roudnice n. L.-
Slovan Varnsdorf 83:64 (22:18,
30:15, 17:14, 14:17). Body: 
Schilling 19 (1x3), Husár 15, 
Lehroch 13, Šišulák 7, Smrčka 
6, Činka 4. Dále hráli Unger,
M. Doležal a Šolc.

Slovan - BK Slavoj Litoměři-
ce 80:87 (23:25, 19:23, 16:17,
22:22). Body: Činka 39, Schilling 
12 (2x3), Husár 10, Šišulák 6,
Vakulenko 5, Lehroch 2,
M. Šimák 2, M. Doležal 2, Šolc 1,

VÝSLEDKY BASKETU 
SLOVANU

Eichler 1 a zahrál si ještě
J. Šimák. 

Starší minižáci prohráli 
dvakrát těžce s BK Chomutov, 
když soupeř  vždy dosáhl na 
trojciferný počet bodů, zatímco  
domácím dovolil v každém duelu 
necelých třicet.

Žákyně: TJ DDM Česká Lípa - 
Slovan Varnsdorf 86:38, 101:54. 
BK Ústí nad Labem - Slovan 
87:27, 42:57. Slovan - TJ ASPV 
Zákupy 43:25, 56:42.    ZdS

Třech  turnajů se v minu-
lém měsíci zúčastnil varns-
dorfský Václav Vladyka. 
Na Vánočním strážském 
gambitu ve Stráži p. R. 
(bleskový turnaj) skončil 
mezi šestadvaceti šachisty 
na 11. místě s 8 body. Lépe 
se mu dařilo na Liberec open 
v rapid šachu. Startovalo
30 hráčů, mezi nimiž dosáhl 
s 5,5 body na 7. pozici. Nej-
lepe se mu vedlo až v tom 
posledním v Hejnicích, kde
v konkurenci 29 soupeřů zís-
kal 6 bodů, což mu  zajistilo 
cenné 3. místo.             ZdS

ŠACHOVÉ
STŘÍPKY

Čemba (65. Vilám), Kotiš, Jor-
dák - Klavík. 

Ve druhém víkendu přípra-
vy hrál Slovan v německém 
Heidenau proti Dynamu 
Drážďany, pro které byl duel 
generálkou na domácí soutěž. 
Prohra 3:0 přišla po týdenním 
náročném soustředění a hráči 
působili unaveným dojmem. 
Přesto byla prohra podle tre-
néra Křečka zbytečně vysoká

a po velmi laciných brankách.
O den později čekal další zápas 
Tipsport ligy proti Kladnu. Slo-
van odešel poražen 2:1 po brzy 
inkasováném gólu, vyrovnání 
Jordákem ve 20. min. a další 

obdržené brance ve 27. min. 
od Kabeleho. Ve stejné soutěži 
bylo dalším soupeřem Ústí nad 
Labem, s kterým SK Slovan 
neuspěl 3:0. Sestava: Porcal -
Mach, Ginzel, Stehlík, Hozda -
Kulhánek (46. Čemba), Breite 
(64. Chod), Svoboda, Kotiš
(46. Drakul), Jordák - Vojta
(46. J. Procházka). Útočník 
Vojta je z Liberce (19 let,
181/78). Před domácím pub-

likem se letos prvně v utkání 
představil Slovan minulý ví-
kend proti druhému týmu 
německé jižní Oberligy FSV 
Budissa Bauttzen, který porazil 
gólem J. Procházky z penalty
v 82. po faulu na Jordáka. Se-
stava: Hroš - Svoboda, Pimpa-
ra, Ginzel, Hozda - Jakobovský
(46. Breite), Chod (46. Mach) 
- Rudnytskyy (68. J. Procház-
ka), Kotiš (46. Klavík), Kulhánek
(46. Jordák) - Vojta.

Text a foto ZdS


