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11. ÚNOR 2011

V MĚSTSKÝCH GRANTECH 74 ŽÁDOSTÍ
MĚSTSKÁ POLICIE VYŠETŘILA VÝTKU

HRÁDEK POTŘEBUJE DOTACI
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 24. ÚNORA

Vizualizace
areálu
pro seniory
ve městě

Čtěte na str. 4

Na významné
výročí našeho

skladatele
Bjarnata Krawce
bylo pamatováno

Pokračování na str. 2

INZERCE

INZERCE

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

Letos přišlo  2. února k zápisu do 1. tříd celkem 180 dětí, 
což je oproti loňskému roku o 2 více. Přesný počet prvňáčků 
bude dořešen se žádostmi o odklad, kterých bylo letos asi 
24. Do sedmi 1. tříd varnsdorfských základních škol by tedy 
mělo vstoupit 156 dětí.                                    Text a foto rm

První jednání zastupitelstva 
města v roce 2011 se konalo 
27. ledna v plném počtu 21 za-
stupitelů. Program byl skutečně 
pestrý. 

V bodě věnovaném standard-
ním převodům majetku města 
rozhodli zastupitelé stáhnout 
z projednávání dva návrhy na 
prodej části pozemků. Z důvodů 
nízké předkládané ceny rovněž 
neschválili návrh na prodej 
pozemku fi rmě LUMINES TEM-
PLE - nemovitosti, s. r. o. v okolí 
domů, které fi rma vlastní. Naopak 
schválili návrh na pořízení změn 
Územního plánu sídelního útvaru 
Varnsdorf v místě bývalých kasá-
ren Severka, kde nový investor 
zvažuje výstavbu seniorského 
centra bydlení (více na další 

straně tohoto HS). Na základě 
nabídky Ústeckého kraje byl 
schválen bezúplatný převod - 
nabytí pozemků pod částí ulice 
Otáhalova, Poštovní a Pohraniční 
stráže.

V souvislosti s organizačními 
změnami na městském úřadě byl 
předložen návrh na změnu zásad 
prodeje a pronájmu pozemků, 
v rámci které by bylo sepsání kup-
ních smluv a úhrada správního po-
platku zajištěno odborem správy 
majetku. Proti tomuto návrhu se 
ohradila zástupkyně a. s. REGIA 
Oldřiška Jiřištová, která nebyla 
s  touto variantou vůbec sezná-
mena a upozornila, že návrh 
rozhodně není pouhou formální 
záležitostí jak uvedl vedoucí 
odboru. „Naopak! REGII se bere 
práce a jednalo se o nás bez nás,“ 
uvedla O. Jiřištová.

Z důvodu potřeby schválení 
obecně závazné vyhlášky o re-
gulaci provozu výherních hra-
cích přístrojů na území města 
(již 4x nebyl návrh schválen) 
byla vytvořena pracovní komi-
se ZM ve složení: Mgr. Michal 
Dlask, MUDr. Martina Jeníková, 
Ing. Bc. Petr Jakubec, Vladislav 
László, Martin Louka, Martin Špič-
ka, Bc. Josef Fibiger, Ing. Vlasta 
Hnilicová, doplněná o Zbyňka 
Wernera. Ta by měla najít sou-
lad s provozovateli a zároveň ne-
podporovat příležitost závislým 
osobám, jejichž léčba pak stojí 
mnoho peněz i úsilí. O výsledku 
své práce podá komise zprávu 
zastupitelstvu v červnu.

Jako každý rok byla schvá-
lena neinvestiční dotace ve 
výši 475.000 Kč na zachování 

ČERVENÝ KOSTEL ZASTUPITELÉ DO MAJETKU NEPŘEVZALI
O způsobu spolupráce s SK Slovan Varnsdorf, a. s., se bude znovu jednatK ZÁPISU PŘIŠLO 180 DĚTÍ

CENA TEPLA  
PRO ROK 2011

Na základě provedené kalkula-
ce ceny tepla na rok 2011 oznamu-
jeme, že jsme nuceni zvýšit cenu 
tepla z horkovodu o 1,15 %.

Cena tepla z horkovodu na 
patě objektu bude činit 445,50 
Kč/GJ  (resp. 390,30 Kč/GJ u ob-
jektů, kde je vlastníkem stanice 
majitel). K uvedené ceně bude 
připočtena DPH ve výši 10 %.

Důvodem mírného zvýšení 
ceny tepla je v letošním roce 
rostoucí cena elektrické ener-
gie a nutné opravy na zařízení 
teplárny a na horkovodní síti. 

Uvedená cena byla odsou-
hlasena vedením a. s. Teplárna 
Varnsdorf a schválena Radou 
města Varnsdorf dne 27. 1. 2011 
a vstoupila v platnost dnem 
1. 1. 2011.

Ing. Miloslav Novotný, 
ředitel teplárny

Čtěte na str. 5

TY NEŠŤASTNÉ PROPADLÉ ŘIDIČÁKY... 
Máme na mysli 421 řidičských průkazů, vydaných v letech 1994 

až 2000, které jejich držitelé byli povinni do loňského Silvestra 
vyměnit - a neučinili tak. Pokud přesto nyní usedají za volant, riskují 
fi nanční postih.                                                                          ham
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Rada města rozhodla: • vzít na vědomí doporučení bytové 
komise ve věci zvýšení nájemného v obecních bytech dle 
předloženého návrhu (komise doporučila nájemné zatím 
nezvyšovat). Rada města rozhodla ukončit: • nájem pro-
stor pro umístění zařízení na přenos dat na bytovém domě 
č. p. 2740 ve Varnsdorfu dohodou k 31. 1. 2011. Rada města 
rozhodla pověřit: • podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích Odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf v působ-
nosti ukládáním pokut dle § 58 odst. 2 a 3 zák. o obcích. 
Rada města rozhodla schválit: • cenu tepla pro rok 2011. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Nejen psy odchytává městská policie
Dozorčí směny MP přijal oznámení od občana města, že 

na jeho zahradě je zraněný dravec. Vyslal proto hlídku do 
udané lokality. Ta poraněného krahujce odchytila a převezla 
na služebnu městské policie. Zde dravce nakrmili a po dohodě 
se Střední lesnickou školou ve Šluknově byl tento převezen do 
jejich záchranné stanice k vyléčení a možnému vypuštění zpět 
do volné přírody. 

• Zřejmě nevhodná tombola
Všímavý občan města v nedělním poledni oznámil nález kra-

bice u marketu Billa. Vyslaná hlídka na místě zjistila její obsah. 
Šlo o dva bažanty a jednu kachnu divokou spojené provázkem. 
Jednalo se zřejmě o tombolu z nějakého mysliveckého plesu. 
Strážníky byl přivolán člen mysliveckého sdružení, který nález 
převzal k dalšímu opatření.               Martin Špička, velitel MP

Dokončení ze str. 1

• Odjel až napodruhé
Trestní stíhání pro krádež vloupáním zahájili rumburští 

kriminalisté proti čtyřicetiletému muži z Liberce. Ten vnikl do 
jedné opravárenské dílny ve Varnsdorfu, kde sebral notebook, 
pilu a klíčky ke dvěma automobilům. Jedním z vozidel odjel, ale 
kvůli poruše ho odstavil u silnice. Odcizil tedy druhý, se kterým 
se mu už odjet podařilo. Po sobě zanechal škodu přesahující 
dvě stě tisíc korun. Nyní obviněnému hrozí až pětiletý pobyt 
v nápravném zařízení.

• Přebral na příspěvku
Na úkor státu se měl o sedm tisíc korun obohatit šestačtyřice-

tiletý muž. Od Úřadu práce ve Varnsdorfu pobral za dva měsíce 
příspěvek na bydlení, ale neuvedl společně posuzovanou osobu, 
která nárok na dávku ovlivňuje. Rumburští kriminalisté muže 
obvinili z podvodu, za který mu hrozí trest odnětí svobody ve 
výši až dvou let.

• Zaplatili, ale kuřata neviděli
Levné kuřecí prsní řízky nabízel k prodeji sedmačtyřicetiletý 

muž z Chomutova. Problém byl v tom, že od zájemců vybíral 
zálohy, ale slíbené maso už nikdo neviděl. Povedený prodejce 
zároveň přestal s „klienty“ komunikovat. Za přibližně třináct měsí-
ců vylákal zhruba pětadvacet tisíc korun od devíti poškozených, 
většinou z oblasti Rybniště a Varnsdorfu. Policisté z Krásné Lípy 
případ vyřešili a muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení 
podezření z přečinu podvodu. Dotyčný se musí srovnat s hrozící 
vyhlídkou až dvouletého pobytu v nápravném zařízení.                   

Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE PČR

zavedeného provozu ambu-
lantní pohotovostní péče v roce 
2011. Návrh projektu v rámci 
Programu prevence kriminality 
ČR 2011 v Ústeckém kraji byl 
pro přítomné šokujícím bodem. 
U zastupitelů neprošel projekt 
předložený komisí prevence 
kriminality, která požadovala 
nákup kukátek do obou domů 
s pečovatelskou službou. S neu-
věřitelným faktem totiž vystoupil 
zastupitel Ing. Vladimír Reiber 
s oznámením, že se do jedno-
ho z domů zašel podívat a byl 
překvapen, že všechny dveře 
kukátka mají. Je k zamyšlení, 
co všechno se tedy dá našim 
zastupitelům předložit! Schválen 
byl tak pouze jeden neinvestič-
ní projekt s názvem Víkendové 
poznávací pobyty pořádaný pro 
neorganizované děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí.

Velkou diskuzi vyvolalo ukon-
čení činnosti krajského DDM. 
Krajský úřad požadoval ke zru-
šení své organizace podnět pří-
mo od pověřené ředitelky Ivany 
Jägrové, což naprosto odmítla 
s tím, že tento postup není v sou- 
ladu s legislativou. Tahanice 
o zrušení krajské organizace 
jsou však již dlouhodobé, proto 
bylo nakonec zastupiteli roz-
hodnuto zahájit činnost vlastní 
(městem zřízené) příspěvkové 
organizace DDM Varnsdorf ke 
dni  zrušení domu dětí a mládeže 
zřízeného Ústeckým krajem. 

Na říjnovém zastupitelstvu 
byl schválen záměr zřídit třídu 
mateřské školy v prostorách 
stávající ZŠ Bratislavská. Ná-
sledně vypracovaný projekt 
však ukázal, že investice, která 
se původně měla pohybovat 
kolem půl milionu korun, se 
vyšplhala při splnění všech zá-
konných předpisů až na 1,3 mil.
korun. Tak velké náklady se ne-
líbily ani výchovně vzdělávací 
komisi, ani přítomným zastupite-
lům. Ti se tedy dohodli souhlasit 
pouze s plánovanou počáteční 
investicí ve výši 570.000 Kč.

Velké očekávání nastalo při 
projednávání pracovního návrhu 
na spolupráci Města Varnsdorf 
a SK Slovan Varnsdorf, s. r. o., 
který byl adresován starostovi. 
Materiál projednala sportovní ko-
mise a následně 13. ledna rada 
města, která jej předala zastu-
pitelstvu se shodným doporuče-
ním nesouhlasit. Zastupitelstvo, 
doporučení akceptovalo a návrh 

v tomto znění neodsouhlasilo. 
Město tak zatím neslyšelo na 
nabídku stát se jedním z akcio-
nářů budoucí SK Slovan Varns-
dorf, a. s., ani na nabídku kontro-
ly nad hospodařením společnosti 
svou účastí v představenstvu. 
Nesplnilo ani očekávání zástupců 
SK Slovan, že by se město za-
vázalo ročním příspěvkem 3 mil. 
korun. Pověřilo však starostu 
dalším jednáním o způsobu 
spolupráce a podpory činnosti 
s představiteli SK Slovan Varns-
dorf, s.r.o.

Dalším dlouho diskutova-
ným bodem bylo projednávání 
návrhu Mgr. Petra Šmída na 
uznání vlastnictví Červeného 
kostela. Jak uvedla právnička 
města JUDr. Eva Ruthová, 
pravděpodobným vlastníkem 
kostela je stát, který však chce 
v současné době prostřednictvím 
Úřadu pro zastupování státu věcí 
majetkových prokázat užívací 
právo města v rozhodném ob-
dobí (r. 1991), čímž by se kostel 
stal majetkem města. Tento spor 
se však může vléci 3 až 5 let 

a je otázkou, zda je možné 
toto užívání městu prokázat. 
Ing. Hamplová představila nejen 
vize Občanské sdružení Červený 
kostel, ale také možnosti dotací, 
které nejsou realizovatelné bez 
určení vlastníka. Z řad zastupi-
telů také zazněl dotaz, proč by 
vlastníkem nemohlo být zmiňo-
vané občanské sdružení, s tím, 
že by ho zastupitelé podpořili. 
Dobrovolně převzít tak obrovský 
závazek se zastupitelé oprávně-
ně obávají. Doposud nebyl před-
staven žádný smysluplný projekt 
na další využití. V předvolebních 
programech většina politických 
stran slibovala záchranu koste-
la, ale nikoliv jeho vlastnictví,“ 
dodal Jiří Sucharda.  Návrh na 
uznání vlastnictví ve prospěch 
města nebyl schválen (o jediný 
hlas), přesto byl uložen úkol pro-
střednictvím stavebního úřadu 
nařídit nezbytné zabezpečovací 
práce, které by zajistilo město.

Všichni nově zvolení zastu-
pitelé si „užili“ své teprve druhé 
pracovní jednání celých nepřetr-
žitých šest hodin.            rm, JS

ČERVENÝ KOSTEL ZASTUPITELÉ DO MAJETKU NEPŘEVZALI
O způsobu spolupráce s SK Slovan Varnsdorf, a. s., se bude znovu jednat

Grantový program města 
Varnsdorf pro rok 2011

V rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011 bylo 
podáno 74 žádostí od 36 žadatelů v celkové požadované finanční 
výši 946.225 Kč. K hodnocení předložených žádostí se sejde gran-
tová pracovní komise ve složení Mgr. Michal Dlask, Karel Dubský, 
Mgr. Ladislava Ondráčková, Mgr. Jindřiška Benešová, Viera Bortlová, 
MUDr. Martina Jeníková a Mgr. Jan Novota. Hodnocení bude pro-
váděno anonymně na základě bodového systému a podle stanove-
ných kritérií. Za nejlepší bude považována žádost, která dosáhla 
nejvyššího průměrného hodnocení (podíl mezi součtem celkem 
získaných bodů a počtem hodnotících členů komise). V případě 
možné podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení 
vzdá písemným prohlášením, aniž by bylo ovlivněno hodnocení 
žádosti. Kompletní seznam žádostí (projektů) s doporučenou výší 
příspěvků bude postoupen ke schválení radě města. Výše finančních 
prostředků, které budou v rámci GPMV pro rok 2011 rozděleny, činí 
450.000 Kč.                                                                           OŠKT

Stručně z radnice
konzultace vedení města a vedoucích odborů k roz-
počtu města 2011
slyšení starosty s odboráři příspěvkové organizace 
Nemocnice Varnsdorf
jednání se skauty o klubovnách
jednání se zástupci NF Hrádek-Burgsberg o věcech 
majetkových
další jednání s nemocničními odboráři
pracovní seminář zastupitelů a vedoucích odborů 
k rozpočtu 2011
jednání s projektanty ve věci realizace obnovy starého 
nádraží
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

O pejscích a jejich li-dech
Nevím, zda jsem pro úvodní 

téma občasného zamyšlení, re-
flektujícího aktuální dění, zvolil 
to nejpříhodnější téma. Chtěl 
jsem jen navázat na článek 

paní „Es“ v minulém čísle Hlasu severu. Ano - jsem také pejskař. 
A věřte mi, vždycky touto dobou, když odtává sníh a šmahem se 
objevují psí prohřešky nastřádané za celou zimu, mám podobné 
pocity jako pisatelka. Tak snad pro názornost pár mých psích 
historek. Procházel jsem se svým pejskem malou uličkou (Školní)
a pejsek - jak mu  potřeba velí - přidřepl. Patřím mezi pejskaře, kteří 
po svém psím mazlíkovi uklízejí. Když jsem se sehnul, zaregistroval 
jsem pána, který stál u branky svého domu. Trošku nevěřícně na 
mne hleděl a pak prohodil: „No, to jste snad první, kdo po tom psovi 
taky uklidí!“ A to jsem zase nevěřícně zíral já. Ale vzhled okolních 
příkopů mu docela dával za pravdu. Mám čipovaného pejska,
a protože spolu jezdíme i za hranice, sbírám zkušenosti i tam. 
Pamatuji se na procházku parkem, kde jsem byl strážníkem kontro-
lován a musel jsem předložit vybavení na úklid po svém čtyřnohém 
kamarádovi. Docela mi stačila rulička igelitových sáčků, které na 
psích procházkách mám vždy u sebe. A nejen strážník se zajímá. 
V Basileji se venčený pejsek, který znečistí prostranství (a také jeho 
pán), stane středem zájmu kolemjdoucích až do okamžiku, než je 
vše uklizeno. Na psí pláži na Usedomu rozestavěné kůly s pytlíky 
a odpadkovými koši jasně napovídají, jak je třeba si počínat. A třeba 
na brněnském sídlišti Lesná mají psi přísně vyhrazený přístup jen na 
místa k venčení i s příslušným vybavením. Porovnám-li to s ranním 
zážitkem z našeho sídliště, kdy panička rozkošnicky pokuřovala ve 
vchodu a pejsek volně pobíhal za svou potřebou v přilehlé zeleni, 
je to opravdu k zamyšlení. K zamyšlení, které řeší nejen důsledný 
postih provinilých majitelů, ale i volně pobíhající psy. Zkusíme jít na 
zkušenou třeba do měst, kde věc začali řešit povinným čipováním 
psů – tedy možností identifikace psa i majitele. Ale pak je tu otázka, 
zda máme dost zajistitelných míst v útulcích pro ty pejsky, kteří 
čipováním neprojdou. A zda máme dostatek finančních prostředků, 
které na umístění v útulku musí město vynaložit. A na závěr? Je to 
o chtění. O chtění zastupitelů věc dotáhnout do konce,  o chtění těch, 
kteří na dodržování pořádku dohlížejí, ale i o chtění lidí žít v čistějším 
městě. A pokud se mne týká, tak už teď hlasuji pro. 

Martin Louka

Vedení Městské policie Varns-
dorf prošetřilo polemiku (stíž-
nost) paní „Es“ na chování 
strážníků ve věci odchytu za-
toulaného psa. Veškeré hovory 
na městskou policii, které jsou 
realizovány jak po telefonu, tak 
po vysílačce, jsou nahrávány 
na zařízení Redat, a tudíž bylo 
velice snadné vyhledat telefonní 
oznámení anonymní paní Es. 
Po vyslechnutí záznamu hovorů 

Městská policie prošetřila výtku 

Město Varnsdorf ve spolupráci 
s Nadačním fondem Hrádek-
-Burgsberg zahájilo přípravy 
na podání žádosti o dotaci do
21. výzvy Regionálního operač-
ního programu Severozápad na 
projekt „HRÁDEK ve Varnsdorfu - 
rekonstrukce kulturní památky“. 

Projekt navazuje na předcho-
zí provedené etapy postupné 
rekonstrukce kulturní památky. 
Během předchozích let se po-
dařilo z dotačních, městských 
i soukromých prostředků zachrá-
nit vyhlídkovou věž před zřícením, 
provést obnovu krovů a střechy, 
rekonstruovat hlavní budovu pro-
vedením obnovy hrubé stavby 
a venkovního pláště, uvést do 
provozu výstavní síň.

V projektu předkládaném do 
ROP SZ je zahrnuta rekonstrukce 
vnitřních prostor ve 2. PP a 1. PP 
pro zřízení geologické expozice. 

Dále je v 1. NP navržena rekon-
strukce pro variabilně využitelné 
společenské prostory (expozice 
historie turismu, přednášková 
místnost, projekční a multime-
diální místnost, občerstvení s pro-
vozním zázemím a hygienickým 
zařízením pro veřejnost). Ve 
2. NP již funguje výstavní a obřad-
ní síň. K rekonstrukci jsou na-
vržena hygienická zařízení pro 
veřejnost a zaměstnance. Ve 
3. NP (podkroví) se navrhuje 
turistický apartmán a plynová 
kotelna. Součástí projektu je 
rovněž řešení inženýrských sítí, 
komunikací, terénních a sadových 
úprav. Rekonstrukce počítá s bez-
bariérovou přístupností vnitřních 
prostor objektu. Celkové náklady 
se odhadují na 43,2 mil. Kč
a rekonstrukce se předpokládá
v letech 2011-2013. 

Městu Varnsdorf se podařilo 

navázat spolupráci na projektu 
s několika institucemi, jejichž 
znalosti a zkušenosti jsou vel-
kým přínosem pro přípravu 
i případnou budoucí realizaci 
projektu. Na obsahu geologické 
expozice spolupracuje město 
se Správou Národního parku 
České Švýcarsko. Na zřízení ex-
pozice historie turismu se podílí 
s Klubem českých turistů Krásná 
Lípa a UJEP - Filozofickou fakul-
tou. Garanci nad marketingovou 
strategií projektu poskytne České 
Švýcarsko, o. p. s. Téměř dese-
tileté působení Nadačního fondu 
Hrádek-Burgsberg je zárukou 
zajištění udržitelnosti projektu.

Věřme, že obnově varnsdorf-
ské dominanty Hrádek budou 
nakloněni i krajští zastupitelé
a s dotačními prostředky se poda-
ří budově vdechnout nový život. 

PeV

bylo vedením MP konstatováno, 
že celý napsaný článek v HS je 
plný lží a polopravd. Městská 
policie opravdu odchytává pou-
ze agresivní, nemocné a zraně-
né psy. Tuto povinnost jí ukládají 
právní předpisy dle  příslušného 
zákona, a proto vyjádření stráž-
níka do telefonu bylo v pořádku.  
Ze záznamu je též patrno, že 
pisatelka zatoulaného psa nej-
prve ze své zahrady vyhnala 
a poté telefonovala na MP. Vy-
slaná hlídka na uvedené ulici 
již psa nenalezla, a tudíž ho 
nebylo možno odchytit. Další 
nepravdou je  údajné vyjádření 
souseda o tom, že mu strážník 
poradil, aby psa odvezl do lesa. 
Ze záznamu je patrno, jak sám 
oznamovatel řekl strážníkovi,  
že by bylo nejlepší psa naložit 

do auta a odvézt ho někam dál,  
na což strážník nereagoval ani 
kladně ani záporně. Veškeré 
nahrané záznamy jsou paní Es 
k dispozici v kanceláři velitele 
MP. Vedení městské policie 
doufá, že anonymní paní Es má 
zájem vyřešit vyvstalou situaci 
a dle našeho názoru by se měla 
za své veřejně publikované lži
a polopravdy strážníkům omluvit.

Pro dokreslení tohoto pro-
blému proto dále předkládám 
několik údajů ze statistiky.

Od 1. 1. 2011 do 27. 1. 2011 
bylo strážníky městské policie 
odchyceno celkem 26 psů.
7 z nich bylo odvezeno do útulku, 
2 byli utraceni z důvodu rozsáh-
lých zranění, 15 bylo vráceno 
majitelům a dvěma psům stráž-

níci nalezli nové majitele (Praha 
a Dolní Podluží). Když se podívá-
te na časové spektrum, jedná se 
od začátku roku téměř o jednoho 
odchyceného psa denně.

Městská policie nepodceňuje 
problém, kterým toulaví psi jsou. 
Za služebnou MP jsou vybudová-
ny tři otevřené kotce se střechou, 
kam však ve velkých mrazech ne-
lze odchycená zvířata z důvodu 
nebezpečí umrznutí umisťovat. 
Útulek město Varnsdorf nemá, 
a proto se odchycená zvířata vozí 
do útulků vzdálených někdy i sto 
kilometrů, kde se za umístění psa 
platí. Z toho tudíž vyplývá dost 
značná finanční náročnost z roz-
počtu města. Toto již však není 
v kompetenci městské policie, ale 
příslušného odboru města.

Martin Špička, velitel MP

V minulém čísle jsme vás zvali do knihovny na přehlídku 
soutěžních snímků soutěže Fotorok, dnes vás pozveme na 
další nepřehlédnutelný počin spojený s uměleckou fotografií. 
Do konce března jsou v budově městského úřadu na náměstí 
k vidění letecké snímky přírody. Jejich autorem je Svatopluk 
Dvořák z Nového Boru, který pracuje v tandemu s varns-
dorfským pilotem Tomášem Klimešem. Když už na radnici zavítáte 
za úředními záležitostmi (a nebo právě jen kvůli výstavě), bude vám 
určitě stát za to obejít celý okruh 1. patra a potěšit se objevnými 
pohledy svrchu: scenérie Lužických hor nebo Českého Švýcarska, 
Panská skála, rybníky u Holan... Mě například uhranulo údolí mean-
drů Ploučnice. Na některých panelech kromě toho objevíte působi-
vou kombinaci leteckých a „pozemních“ snímků téže lokality. 

Vernisáž výstavy se konala v pátečním odpoledni 28. ledna 
v důstojném prostředí obřadní síně. Akce byla před veřejností 
víceméně utajena - šlo totiž vlastně o unikátní sraz lidí, kteří 
mají ve Varnsdorfu něco společného s létáním. Přestože se pro 
nemoc omluvil nestor místních letců, za několik týdnů již 90letý 
Jaroslav Sedláček, setkala se zde místní letecká elita. Včetně 
leteckých modelářů, reprezentovaných Josefem Bartíkem;
u modelářů totiž kariéra leckterého budoucího pilota začínala. 
Nejvzácnější host Miloš Kvapil měl navíc připravenou prezentaci 
o své práci pilota dálkových letů a instruktora leteckých posádek. 
Tato část programu se již odehrávala v pivovaru Kocour, kde letecká 
společnost nejen živě pobesedovala, ale také ukula jisté nadoblačné 
plány do budoucna.                                                 Text a foto ham

Nepřehlédnutelné letecké 
umělecké fotografie

HRÁDEK POTŘEBUJE DOTACI

MyšLenka aneb sloupek starosty
O pejscích 

a jejich lidech
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Mnozí čtenáři si určitě vzpo-
menou na dvě bouřlivá projed-
návání změny územního plánu 
v souvislosti s plánovanou vý-
stavbou větrných elektráren na 
Špičáku. Obě rozdělila minulé 
zastupitelstvo téměř na polo-
viny. Závěrem projednávání
v letech 2008 a 2010 bylo za-
mítnutí žádosti o změnu územ-
ního plánu. Po ročním měření 
a vyhodnocení jeho výsledků 
došlo na Špičáku k demontáži 

BUDOU STÁT NA ŠPIČÁKU VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY?
měřicího stožáru. Od té doby 
se o VE už příliš nehovořilo. 
Investor se však rozhodnutím 
zastupitelstva nenechal odra-
dit a v současné době plánuje 
na severním svahu Špičáku 
vybudovat 2 větrné elektrár-
ny o celkové výšce 139 m
(výška věže 98 m a průměr 
rotoru 82 m). Mají být umístě-
ny mezi vrchol kopce a státní 
hranici na severním svahu. 
Výsledky měření z měřicího 

stožáru prokázaly celoročně 
dobré povětrnostní podmínky, 
a tak samotné výstavbě, resp. 
vydání stavebního povolení, 
chybí v podstatě dva důležité 
administrativní kroky. Tím prv-
ním je dokončení procesu EIA 
(posuzování vlivu na životní 
prostředí), a protože investice 
bude mít přeshraniční dopad, je 
EIA řízena MŽP. V uplynulých 
letech byla zpracována dokumen-
tace a posudek. K oběma měli 
občané možnost se vyjádřit. 
Dalším krokem bude veřejné 
projednání a pak MŽP vydá zá-
věrečné stanovisko. To sice není 
závazné, ale orgány státní správy 
k němu musí přihlédnout. Závěry 
dokumentace i posudku zatím vy-
znívají ve prospěch stavby, ale 
je více negativních vyjádření 
a nelze předjímat, k čemu se 
MŽP v závěrečném stanovisku 
přikloní. Druhým krokem je již 
zmiňovaná změna územního 
plánu. Současná územně pro-
jektová dokumentace stavbu 
větrných elektráren na Špičáku 
neumožňuje, změna územního 
plánu je v kompetenci zastupi-
telstva a pro vydání stavebního 
povolení je závazná. Krajský 
úřad však v současné době 
připravuje Zásady územního 
plánování Ústeckého kraje, 
které neumožňují stavbu větr-
ných elektráren v pásmu 3 km 
podél státní hranice ČR/SRN
a ve vzdálenosti menší než 3 km
od obytných budov. Tyto zásady 
vejdou v platnost pravděpo-
dobně koncem roku 2011, do 
doby jejich schválení zůstává 
rozhodující slovo zastupitel-
stvu.

Ing. Přemysl Brzák, JS

Místo kasáren Severka 
vyroste domov pro seniory

Na letošní první radě města byl radním prezentován záměr spo-
lečnosti BENEFIT Development, a. s., postavit ve městě pod názvem 
Senior resort areál pro seniory. Jedná se o zajímavé využití celého 
areálu po bývalých kasárnách Severka v prostoru mezi ulicemi Če-
lákovická a Školní. V zeleném areálu plném sadoparkových úprav by 
podle dokončené studie vznikla centrální přízemní budova v rozích 
doplněná čtyřmi rohovými 3 až 4patrovými objekty. Součástí pláno-
vaného areálu je i šest samostatných domků (bungalovů), venkovní 
sportovní plochy a pódium, místo pro setkávání seniorů spojené
s grilováním a chodníky, které budou lákat seniory k procházkám.
V ubytovacích prostorách je pamatováno i na část vyčleněnou pro 
osoby s omezenou schopností pohybu včetně odpovídajícího zázemí. 
V hlavní budově je počítáno s recepcí, kuchyní, společenskými prosto-
rami, kadeřnictvím a masážemi. Pro ubytované a jejich návštěvníky 
bude přichystano kryté parkovací stání. Kapacita objektu je plánována 
pro 86 seniorů, kteří si budou moci vybrat z jednolůžkového apart-
mánu o velikosti 32,5 m2 nebo v případě manželů z dvoulůžkového 
apartmánu o velikosti 47,6 m2. Každý apartmán bude zajišťovat 
maximální soukromí a pohodlí.

Pro seniory, kteří jsou zvyklí žít v rodinném domě, bude připra-
veno 6 rodinných domů, které budou bezbarierové, jako všechny 
apartmány.  

Celodenní strava a zdravotní péče bude zajištěna zaměst-
nanci areálu. Společnost BENEFIT Development, a. s., před-
pokládá, že zajistí práci minimálně 20 novým pracovníkům. 

Jen na dokreslení uvádíme, že plánovaná investice není domovem 
důchodců se společným bydlením, ale důstojným místem pro bydlení 
starší generace s odpovídajícím zázemím a zdravotní službou. Připra-
vovanému záměru zatím brání současný územní plán, ale doufejme, 
že se investorovi v blízké době podaří veškerá potřebná jednání uzavřít 
a že se této zajímavé investice v našem městě brzy dočkáme.    JS

PACHOVÉ OHRADNÍKY 
CHRÁNÍ ZVĚŘ I MOTORISTY

Bezpečnost na silnicích poměrně znatelným způsobem ovlivňuje 
pohyb volně žijících živočichů v krajině. Jejich trasy jsou jen těžko 
změnitelné, mají svoji logiku. Jsou to cesty z místa klidu a bezpečí do 
míst pastvy a za vodou, v období páření pak vyhledávání vhodného 
partnera. Tyto trasy lze v přírodě nalézt ještě z dob, kdy o automo-
bilech a silnicích pro ně neměl nikdo ani potuchy. Srážky vozidel se 
zvěří jsou tedy způsobeny člověkem, nikoliv zvěří. 

Škody na majetku a zdraví motoristů je možné částečně omezit. 
Bohužel ne všude je možné účelně využít technických prostředků. 
Jsou místa, kde v přechodu zvěře přes silnici nic nezabrání. Tyto úse-
ky by měly být označeny jako úseky s vysokým nebezpečím srážky 
s volně žijící zvěří včetně případného snížení povolené rychlosti. 

V roce 2010 byla ve vybraných oblastech Ústeckého kraje tes-
tována funkčnost pachových ohradníků Duftzaun německé firmy 
HAGOPUR. Bylo ošetřeno asi 250 km silnic především nižšího 
řádu na území devíti obcí s rozšířenou působností. O zapojení 
do projektu rozhodovala aktivita příslušných odborů životního 
prostředí a ochota obcí spolupodílet se na finančních nákladech. 
Nicméně hlavní finanční břímě nesl Krajský úřad Ústeckého 
kraje. První nástřik byl proveden těsně před srnčí říjí (začátek 
července), druhý v září. 

Pachové ohradníky byly v okolí Varnsdorfu aplikovány v několika 
úsecích o celkové délce zhruba 10 km. Snížení ztrát lze odhadnout 
na více jak 20 „zachráněných“ kusů především srnčí zvěře. Všichni 
zúčastnění myslivci považují provedená opatření za velmi účinná 
a zvěři i motoristům prospěšná. 

Je proto dobrou zprávou, že Ústecký kraj uvolnil finanční pro-
středky i na letošní, rok a že se tak ochrana zvěře před motoristy 
a motoristů před zvěří stane trvalou službou myslivců a státních 
orgánů myslivosti ve prospěch nejširší veřejnosti!

Ing. Karel Hrouzek,  Mgr. Marek Hartych

Letos již po páté oznámila 
Oblastní akademie pracovníků 
v kultuře na Šluknovsku ocenění 
veřejnou nominací na prestižní 
cenu ZLATÁ MÚZA SEVERU 
za pozoruhodné počiny ve pro-
spěch kultury v regionu během 
uplynulého roku. Touto nominací 
byly oceněny: 

Mezinárodní loutkový festi-
val-Dolní Poustevna - za 
významný přínos v prezentaci 
tradičních kulturních aktivit
v regionu

Taneční skupina Stars-
-Varnsdorf - za pravidelnou 

činnost a úspěšnou reprezen-
taci města a regionu v oblasti 
moderních tanečních disciplín 

Varnsdorfská komorní fil-
harmonie-Varnsdorf - za spole-
čenský a kulturní přínos regionu 
a úspěšnou prezentaci umění 
místních hudebníků 

Mezinárodní folklorní fes-
tival Tolštejnského panství- 
-Krásná Lípa - za významnou 
činnost v oblasti popularizace 
tradiční lidové kultury a její 
prezentaci v regionu 

Spolek přátel umění Rum-
burska-Rumburk - za přínos-

nou spolkovou činnost a význam-
né aktivity v oblasti tradičního 
rukodělného umění  

Předání hlavní ceny ZLATÉ 
MÚZY SEVERU 2010 proběh-
ne při příležitosti  6. společen-
ského plesu přátel kultury na 
Šluknovsku. Na tento putovní 
ples, který je postupně pořádán 
v různých obcích Šluknovského 
výběžku, můžeme tentokrát 
pozvat zájemce do Kuturního 
domu ve Starých Křečanech  
v sobotu 12. února 2011 od 
20.00 hodin.                    

KAM    

ZLATÁ MÚZA SEVERU za rok 2010 

Vizualizace elektrárny na Špičáku

Vizualizace domova pro seniory
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Já vím, já vím. Jako bych vás slyšel. Říkáte si, proč si máme číst 
o lidech, které si ještě docela dost dobře pamatujeme ze školy? No, 
sice bych si tady mohl dovolit hrubě nesouhlasit, ale v tomto seriálu 
jde především o to vnést světlo alespoň do některých pojmenování 
ulic. Dobrá, předpokládejme tedy, že psát o spisovatelích je podle 
drtivé většiny vás, čtenářů, nošením dříví do lesa. Co ale jiná, také 
obecně známá jména, ne však z řad literátů?

Pro dnešní část seriálu jsem vybral ulici Tyršovu. Je to ulice 
poměrně známá už tím, že na ní stojí dvě významné varnsdorfské 
stavby. Městské divadlo a kostel Nejsvětějšího Spasitele (známější 

pod názvem „starokatolický“). 
Spojuje kř ižovatku ulic Vý-
chodní, Raisovy, Bratislavské 
a Pletařské s ulicí Národní. 
Dříve ale, než tato ulice dostala 
jméno po Ph.Dr. Miroslavu Tyr-
šovi, nesla jméno Döllingerova. 
Proč? To má přímou souvislost 
se starokatolickým  kostelem, 
resp. se starokatolickou církví. 
Johann Joseph Ignatz Döllinger, 
narozený roku 1799 v Mnichově, 
byl profesorem církevních dějin 
na univerzitě tamtéž. Byl natolik 

věhlasným zastáncem ekumenismu (sjednocení všech křesťanských 
církví), že se tím stal proslulý a uznávaný v nejvyšších církevních 
kruzích. Díky své rétorice se stal symbolem starokatolické církve. 
Zemřel v Mnichově roku 1890.

Jméno Miroslava Tyrše znáte také mnozí z vás. Dokonce i víte, že měl 
něco společného s tělovýchovou a Sokolem. A máte pravdu. Ale pokud 
si pamatujete jenom toto, je toho málo. Víte například, že se narodil 
nedaleko od Varnsdorfu? Ano, Miroslav Tyrš, v matrice zapsaný jako 
Friedrich Emanuel Tiersch, se narodil 17. září 1832 v Děčíně. Byl synem 
lázeňského lékaře dr. Jana Vincence Tiersche a Vincencie, rozené 
Kirschbaumové. Oba pocházeli z Čech, ale z německého prostředí. 
Děčín si Miroslava Tyrše ale mnoho neužil. Roku 1836 se celá rodina 
stěhuje k Vídni. Zde umírá otec na TBC. Rodina se stěhuje do Kropáčo-
vy Vrutice, kde na tutéž nemoc o dva roky později umírá i Tyršova matka. 
Na TBC zemřely v útlém věku i jeho dvě sestry. Miroslava se pak ujímá 
strýc z matčiny strany. Protože měl chlapec od dětství chatrné zdraví, 
začíná na radu lékaře cvičit. Navštěvování tělocvičných ústavů (pra-
předků dnešních rehabilitačních ústavů) na něj zapůsobilo prokazatelně 
blahodárně, proto se rozhodl napomáhat jejich rozvoji. Stal se jedním 
ze zakladatelů Sokola, a dokonce pro něj vytvořil Základy tělocviku. 
On to byl, kdo vtiskl Sokolu i vlastenecké zásady. Pro samou práci 
v Sokole se málem ani neoženil. Až poté, co zemřel jeho dlouholetý 
přítel a spoluzakladatel Sokola, Jindřich Fügner, zamiloval se Tyrš do 
jeho dcery Renáty, kterou do té doby vychovával coby domácí učitel. 
Jejich manželství ale nemělo dlouhého trvání. Brzy po svatbě Miroslav 
Tyrš onemocněl a jezdil se léčit do ciziny. Při svém pobytu v Habichenu 
v Tyrolských Alpách pak 8. srpna 1884 utonul v místní říčce.

Zmínil jsem se zde, že Tyrš byl zetěm další významné osobnosti 
českého národa, Jindřicha Fügnera. I po tomto velikánovi české 
tělovýchovy a sportu má Varnsdorf pojmenovanou jednu ze svých 
ulic. Fügnerova ulice je rovněž ve třetím okrese a dokonce sousedí 
a je souběžnou s ulicí Tyršovou. Tato ovšem začíná na ulici Východní, 
přetíná Pletařskou a končí na ulici Partyzánů. Nepřehlédnutelnou 
stavbou těchto ulic je červená provozní budova podniku ELITE.

A kdo tedy byl Jindřich Fügner? I jeho jméno bylo v matrice zapsáno 
v německém tvaru - Heinrich Fügner. Narodil se dne 12. září 1822 
v Praze. Původním povoláním byl obchodníkem, později uředníkem 
pojišťovny. I přesto, že byl poměrně úspěšným podnikatelem, toužil 
po vyšších cílech. Díky dlouhodobému studiu dosáhl všestranného 
vzdělání. Byl rovněž (po boku Miroslava Tyrše) zapálený pro rozvoj 
tělovýchovy a sportu. Jak jsem již předeslal, byl spoluzakladatelem 
tělocvičného spolku Sokol a stal se pak i jeho prvním starostou. On 
to byl, kdo zavedl tykání mezi všemi členy a oslovování „bratře“ 
a „sestro“. Zasloužil se i o vznik sokolských stejnokrojů a výstavbu 
první sokolovny. Zemřel 15. listopadu 1865.                                         -mk-

Po kom má své jméno?
aneb 

ulice Tyršova a Fügnerova - 8. část

Bjarnat Krawc (něm. Bern-
hard Schneider, někdy jako 
Bjarnat Krawc-Schneider, 
* 5. února 1861, Jitro, něm. 
Milstrich, v Sasku, okr. Ka-
menz - † 25. listopadu 1948, 
Varnsdorf) byl hudební skla-
datel, sbormistr a organizátor 
hudebního života.

Absolvoval učitelský ústav
v Budyšíně, v letech 1883-1942 
působil jako učitel hudby v Dráž-
ďanech. Seznámení s dílem 
B. Smetany a zejm. první zájezd 
do Prahy (1885) ovlivnily jeho 
další uměleckou činnost. 1887-
1892 studoval kompozici na 
drážďanské konzervatoři. Po ná-
stupu fašismu byla Krawcova díla 
zabavována a zakazována. Při 
bombardování Drážďan v únoru 
1945 přišel o veškerý majetek 
a cenné rukopisy. Koncem téhož 
roku přesídlil do Varnsdorfu, kde 
napsal své poslední dílo - Být 
nebo nebýt? Na sklonku života 
zde o něj pečovala jeho dcera 

Hanka Krawcec, významná 
lužickosrbská výtvarnice.

Ve skladatelské tvorbě se 
Krawc po příkladu B. Smetany 
a A. Dvořáka inspiroval lidovou 
hudbou. Z díla: Wendische 
Volkslieder - lužickosrbské 
lidové písně pro smíšený sbor 
(1899), kantáta Syrotka (1901), 
Šěšć spěwow za jedyn hłós 
z klawěrnym přewodom (1910), 
33 serbskich narodnych spěwow 
(1925), Missa solemnis opus 79 
(1932), oratorium Wójna a měr 
na text M. Nawky (1943-45). 
Vydal řadu zpěvníků, založil 
několik pěveckých sborů. Po 
1. světové válce organizováním 
mnoha koncertů přispěl k oži-
vení hudebního života Lužice. 
1923 inicioval založení Svazu 
lužickosrbských pěveckých 
spolků. Bjarnat Krawc koncertní 

a přednáškovou činností inten-
zivně propagoval lužickosrbskou 
hudbu v zahraničí (v Českoslo-
vensku, Polsku a Jugoslávii) 
a slovanskou (zejména českou) 
hudbu ve své vlasti.

Doporučená literatura 
o B. Krawcovi:

• Achim Brankačk: Živjenje 
je dźeło - wotpočink je mrěće. 
Budyšin 1999.

• Nowy biografiski słownik 
k stawiznam a kulturje Serbow. 
Budyšin 1984.

• Jan Rawp: Serbska hudźba. 
Budyšin 1978.

• Vladimír Zmeškal: Bjarnat 
Krawc a jeho styky s Čechy. 
Praha 1961.

• Milan Hrabal: Nezemřel - 
žije. In: Hlas severu č. 22/1993. 
Varnsdorf 1993.

Připravil: Milan Hrabal

BJARNAT KRAWC - 150. VÝROČÍ NAROZENÍ

U příležitosti výročí 150 let od narození Bjarnata Krawce položili 
společně zástupci města Varnsdorf a zástupci Lužice květiny, aby 
připomněli památku významného varnsdorfského občana. Na jeho 
počest zazněly v podání pěveckého sboru Kvíltet lužickosrbské 
písně.                                                          Foto Ing. I. Martinovská

Nový starosta města Martin 
Louka obnovil tradici setkávání 
s občany. Pro první besedu, 
kterou uspořádal 25. ledna, 
zvolil téma v našich krajích nej-
palčivější - nedostatek pracov-
ních příležitostí. Přizval k tomu
Ing. Vlastimila Pažourka, done-
dávna analytika trhu práce na 
Úřadu práce v Děčíně a nyní 
děčínského městského radního. 

Oba reagovali na aktuální 
statistiku lidí bez práce, připra-
venou vedoucím odboru MěÚ 
Bc. Josefem Fibigerem. Moc 
optimistických prognóz bohužel 
nezaznělo. V regionu, kde do 
budoucna nelze čekat mohutný 

Se starostou o nezaměstnanosti 
a o nedostatku lékařů

příliv podnikatelských aktivit, 
se můžeme nanejvýš snažit 
o zmírnění stávající situace. 
Starosta nezastíral, že městská 
samospráva mnoho možností 
k ovlivnění nepříznivých čísel 
nemá. Jeho děčínský kolega vidí 
určitou naději například v půso-
bení na školy, které produkují 
absurdní množství absolventů 
v oborech, kde se uplatní jen
jejich zlomek. Tato politika je 
ovšem - i v případě úspěchu -
během na dlouhou trať. 

Dotazy z publika směřovaly 
i k opačnému problému - ne-
dostatku některých profesí, 
zejména lékařských. Kdo se

v posledních letech chtěl v na-
šem městě přihlásit u obvodního 
lékaře, zubaře nebo gynekologa, 
ví, o čem je řeč. Vedení města 
zvažuje motivovat tyto profese 
nabídkou prostor pro ordinace 
nebo bydlení. S objemem a kva-
litou fondu nemovitostí, který má 
město po privatizaci k dispozici, 
určitě ani to nebude jedno-
duché.

Veřejnost si mnoho optimis-
tických prognóz od besedy ani 
neslibovala - soudě tak podle 
skromné návštěvnosti, když ze 
40 míst v malém sále divadla 
byla obsazena sotva třetina.

ham
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Nemovitosti

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 lepšímu. 
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.

SKZ NORD s. r. o. nabízí  
k prodeji družstevní byty 
2+KK, 2+1, 3+1+L a byt 
v osobním vlastnictví 1+1 
ve Varnsdorfu. Info na tel. 
800 611 111, www.skz.cz.

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.

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

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

Různé

Prodej rodinného domu 
v Rumburku. Výměra:
567 m2. Prodejní cena: 
1.380.000 Kč. Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej stavebních parcel 
v Rumburku. Po geomet-
rickém oddělení cca 1.000 
až 1.400 m2. Prodejní cena
140 Kč/m2 až 240 Kč/m2. 
Info Lužická R. K. Tel. 
412 333 281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruované
ho bytu v Jiříkově. Výmě-
ra: 82 m2. Prodejní cena:
350.000 Kč.Info Lužická
R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.

Prodej bytu 4+1 v osobním 
vlastnictví v bytovém domě 
ve Varnsdorfu. Velmi dobrý 
stav. Snížená prodejní cena: 
690.000 Kč. Vlastní ústřední 
plynové topení. Info Lužická 
R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Pronajmu byt 2+KK ve 
Varnsdorfu (u Lidlu). Tel. 
723 945 081.

Prodám nové piano zn. 
Weibach – cena dohodou
a menší  přívěs za auto - levně. 
Tel. 412 371 467.

Pronajmu byt 3+1+L ve 
Varnsdorfu, ul. K. Světlé. 
Cena dohodou, dlouhodobě. 
Tel. 775 960 777.

Potřebujete udělat pořá-
dek ve veškerých pojistných 
smlouvách? Poradím a zdar-
ma provedu analýzu. Vše 
směřuje k úspoře vašich pe-
něz. Tel. 724 386 120.

Pronajmu byt 1+1 s bal-
konem v prvním patře pane-
lového domu na Kovářské 
ulici ve Varnsdorfu. Nájemné 
5.500 Kč vč. poplatků + kau-
ce. Pozn. dlouhodobě. Tel. 
724 309 708.

Prodám dr. byt 3+1+L
(u Lidlu), cena dohodou. Tel. 
732 832 704, 605 733 637.

Prodej zděného domeč-
ku ve výjimečném místě, na 
okraji osady Brtníky, známé 
ledopády. Cena  1.100.000 Kč,
tel. 739 384 902.

Prodej exkluzivně, čás-
tečně zrekonstruovaného 
rodinného domu v Dolním 
Podluží. Cena 1.599.000 Kč, 
tel. 739 384 904.

Prodej vkusně zrekon-
struovaného rodinného domu 
ve stylu lužické architektury 
Studánka u Rumburka. Cena 
1.989.000 Kč, tel. 739 384 902.

Prodej velmi slunného 
a prostorného bytu 3+1
v družstevním vlastnictví 
Rumburk. Cena 530.000 Kč, 
tel. 739 384 904.

Prodej prostorného bytu 
3+1/B o výměře 69 m2, zrekon-
struovaný ve velmi dobrém sta-
vu Rumburk. Cena  595.000 Kč,
tel. 739 384 901.

Pronájem bytu 2+1 - 55 m2,
v osobním vlastnictví
v cihlovém domě Varnsdorf. 
Cena  5.000 Kč/ měsíc,
tel. 739 384 901.
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Vzpomínka

Poděkování

12.-13. 2. 2011
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410
19.-20. 2. 2011
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588

Zubní
pohotovost

Dne 4. února uplynulo  8 let od smrti našeho 
syna, bratra a tatínka Stanislava Kropáčka. 
V srpnu by oslavil 49. narozeniny .

Stále vzpomínají maminka Anna,
bratr Eda, dcera Terezka a příbuzní.

Dne 2. února jsme vzpomněli nedožité 
60. narozeniny a 10. března uplyne 15 let od 
úmrtí paní Marušky Lomské.

Vzpomíná Jenda s rodinou.

Dne 12. února uplyne 10 let od úmrtí mého 
dědečka Antonína Polcara. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

S láskou vnučka Šárka s rodinou.

Dne 23. února uplyne 1 rok od úmrtí Lud-
víka Fundy mladšího.

Vzpomínají maminka
a sourozenci s rodinami.

„Odešel jsi tam, kam cesty všech nás ve-
dou. Ty jsi „tam“ a my „tady“, a přesto spolu... 
Zůstal jsi v nás, v našich srdcích.“

Dne 21. února tomu budou 3 smutné roky, 
kdy náhle a nečekaně dotlouklo předobré
a čisté srdce mého manžela a našeho tatínka 
Jiřího Zákoutského. Nikdy nezapomeneme 
a děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná manželka
Danuše, dcera Kateřina a syn Jiří.

V měsíci únoru oslaví naše maminka, ba-
bička a prababička Drahomíra Minarčíková 
80. narozeniny. Přejeme Ti do dalších let 
pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou pohodu. 
Děkujeme Ti za všechno, co pro nás děláš, 
a zůstaň s námi ještě dlouhá léta. Máme Tě 
rádi.

Manžel Vladimír a děti se svými rodinami

Mladí sociální demokraté pozvali dne 28. 1. 2011 studenty Vyšší 
odborné školy a Střední školy Varnsdorf do kina. Pro studenty 
školy jsme připravili film Jánošík. Studenti tento film zhlédli jako 
inspiraci k maturitám.

Rádi bychom poděkovali p. Nejtkovi za propůjčení kina. Za fi-
nanční dar k zapůjčení filmové kopie děkujeme radnímu Ústeckého 
kraje panu Ing. Bc. Petru Jakubcovi.                      Lukáš Kohout,

člen krajské rady MSD, místopředseda MSD Varnsdorf 

NA 2. LIGU JIŽ ZA TŘI TÝDNY 
V posledním utkání Tipsport ligy hrál Varnsdorf s Libercem

a prohrál 3:0. Trenér Aleš Křeček konstatoval, že zkušeného sou-
peře poslal jeho tým do tříbrankového vedení naivní hrou kolem 
vlastní branky a o výsledku se rozhodlo již po čtvrtině utkání. Dále 
uvedl: „Herně jsme nepředvedli špatný zápas, ale rozhoduje se
v šestnáctkách a tam jsme byli horší.“ Následně Slovanu odřekl 
zápas v Kotlině Neugersdorf a narychlo sehnaný soupeř ze Semil 
si po urputném bránění odvezl porážku 2:0 po gólech Kotiše s Jor-
dákem. Hráč áčka Vlasta Chod vyběhl do tohoto utkání prvně v roli 
otce syna Filipa, jímž se stal večer před zápasem. Další přípravné 
duely: Liberec B-SK Slovan 0:3 (28. a 51. Hozda, 49. Jordák),
SK Slovan-Hlavice 5:2 (58., 77. a 83. Rudnytskyy, 22. Jordák,
82. Kulhánek z PK). Trenér Křeček zvolil pro zimu náročnou, ale 
spíše herní přípravu pro zpestření jen s vyjímečným běháním do 
terénu. Převažuje práce s míčem plus posilovna. V zápasech se 
zatím prostřídalo 25 hráčů. Z nich útočník Vilám (18) trénuje ve 
Varnsdorfu, ale poslední zápasy odehrál za Vilémov, a se Slovanem 
dále trénuje i Vavroušek. Bek Simovský odletěl zpět do Makedonie 
(již se nevrátí), útočník Vojta z Liberce byl zkoušen narychlo ve dvou 
duelech, ale pro jarní sezonu se s ním nepočítá. Trenéra mrzí zra-
nění D. Procházky. „Má poškozený vaz v koleně ze zápasu Tipsport 
ligy, první diagnoza zněla stop na sedm týdnů. Potřebuje klid a má 
individuální přípravu.“ V domácím prostředí se Slovan představí
v přípravě ještě v úterý 15. 2. od 11.00 hod. proti FK Mladá Boleslav 
B a v neděli 27. 2. od 14.30 hod. proti Arsenalu Česká Lípa. 

V Děčíně se vyhlašovala tradiční anketa o nejúspěšnější 
sportovce okresu a podle předpokladu mezi jednotlivci i kolektivy 
dospělých nejlépe uspěli basketbalista Pavel Houška a BK Děčín. 
Gólman áčka Radek Porcal skončil sedmý, fotbalový tým SK Slovan 
mezi kolektivy druhý. 

Smutná zpráva se rozletěla mezi příznivci fotbalu v neděli 23. led-
na a přišla z Kladna. Tam po dlouhé těžké nemoci skonal populární 
trenér Stanislav Procházka (63), který v nedávných letech po dvě 
období působil u áčka SK Slovan a také u dorostu klubu. Největší 
úspěch se Slovanem dosáhl postupem do ČFL. Naposledy velel
z trenérské lavičky loni na jaře v Kladně, když byl požádán a uvolil 
se pomoci zachraňovat ligu. Stando, varnsdorfští fotbaloví přátelé 
na Tebe nezapomenou! 

Starší dorost Slovanu po pěti dnech přípravy v terénu, posilovně 
a na hřišti prohrál v prvním utkání v Novém Boru 2:1 (gól Zadina) 
a po týdnu pokračující zátěže odešel poražen s muži FK Rumburk 
1:4. Mladší dorost přivezl z Nového Boru remízu 1:1 (Demeter), 
přehrál doma divizní D-dorost Jablonce 4:0 (Šolin 2, Pešek, Kučera) 
a Českou Lípu 7:2 (Šolín, Kučera, Hoke, Honců, Šiška, Demeter, 
Spurný).                                                                                     ZdS 

Starší žáci FAŠV A hráli s FK Junior Děčín A smírně 1:1 a podlehli 
ligovým žákům FK Jablonec nad Nisou 0:4. Rezerva starších žáků 
FAŠV B podlehla FK Junioru Děčín B 1:2 a přehrála mladší žáky 
FK Teplice 8:1. 

V rumburské sportovní hale proběhl druhý fotbalový festival po-
řádaný FAŠV ve spolupráci s M. Hamadou. Turnaj hráli kluci roč. 
nar. 1997 a 1998, kteří v létě přejdou do starších žáků. Vítězem se 
mezi pěti týmy stala po šesti soutěžích celé akce domácí FAŠV. 
Více na www.fasv.cz.

Také žáci v plné přípravě

Po šestnácti kolech soutěže 
stále vedli Spliťáci (30 bodů) 
se čtyřbodovým náskokem na 
Nic-moc (26). O další čtyři body 
zpět byli třetí Bahňáci (22). 
Následovali Black horses (20), 
Mělník a TOS A (po 19). Pak 
už byl rozdíl pěti bodů. Sedmou 
příčku drželi Vorwärts Victoria
a osmou Killers (po 14). Tabulku 
uzavírali BK Retos s Aspoň kilo 
(po 12), X-team (6) a Kobra 11 
(bez bodu). 

Mezi hráči si nejlépe vedl
J. Trojan (vylepšíl průměrný 
nához na 178,8), druhá byla 
A. Šamšová (167,3) a třetí 
J. Vašut (165,7, všichni tým 
Nic-moc). Přes 160 se ještě 
dostali R. Zich (164,8, Mělník), 
M. Neumann (164,2, Killers),
M. Langer (163,1, Black hor-
ses), S. Mišková (162, Spliťáci)
a J. Kos (160,4, Bahňáci).  ZdS

VARNSDORFSKÁ
BOWLINGOVÁ
LIGA 2010-2011

V druhé polovině ledna se 
v Domě dětí a mládeže ve 
Varnsdorfu uskutečnil šachový 
turnaj mládeže. Na prvním 
místě se umístil David Šebor
s úctyhodným výsledkem
9,5 bodu z deseti možných. 
Druhé místo obsadil Václav 
Paulus (6,5) a třetí Pavel Beneš 
(6). Tito hráči také reprezentují 
DDM Varnsdorf na šachových 
turnajích v Ústeckém a Liberec-
kém kraji. Nejlepší hráči obdrželi 
poháry a drobné odměny. Ze 
zdravotních důvodů se nemohl 
zúčastnit turnaje další silný hráč 
a vítěz loňského ročníku Lukáš 
Dobeš.

Ivana Jägrová, DDM Varnsdorf

Šachový turnaj
vyhrál David Šebor

Od minulého vydání Hlasu severu je součástí přehledů akcí 
varnsdorfských kulturních a společenských zařízení vkládaných 
do jednotlivých čísel HS i přehled nejbližších sportovních akcí.   -r- 

PŘEHLEDY UVNITŘ HS VČETNĚ SPORTU
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Ke konci ledna pořádali mo-
deláři LMK Varnsdorf v místní 
sportovní hale soutěž halových 
akrobatů v pěti kategoriích. 
Organizátorovi i soutěžícímu 
Jindřichovi Štrubinskému se 
přihlásilo 17 účastníků z celé 
ČR a domácí piloty zastupoval 
i nadějný mladík David Koutný. 
V soutěžích převládaly modely 
s rozpětím křídel a délkou trupu 
do 1 m, ve všech případech se 
šetřilo hmotností, která byla 
i pod 140 g. Při pylonovém 
závodě byly vidět v akci menší 
modely, zdánlivě rychlejší, ale 
dostatečně obratné, aby zvládly 
malý prostor haly. Obratnost 
pilotů byla obdivuhodná, došlo 
jen k několika kolizím s vybave-
ním haly a opravy modelů byly 
prováděny ihned. Pro diváky 
se jevily atraktivními akrobacie 
při hudbě (pilot se snaží sladit 
akrobatické figury s rytmem 
hudby), závod kolem pylonů
a AirRace. Snad nejvíce všech-

VARNSDORFSKÁ „HALOVKA 2011“ 

V sobotu 22. ledna zajížděla 
malá skupinka čtyř varnsdorf-
ských plavců TJ Slovan na 
tzv. čtyřboj do Neratovic, kde 
se závodilo v disciplínách na
50 m volný způsob, 50 m prsa, 
50 m znak a 50 m motýlek. 
Svou současnou vynikající 
formu předvedl Michal Švorc, 
který ve čtyřboji zvítězil, a zís-
kal tak pohár za první místo. 
Trochu za očekáváním zůstal 
výsledek Karolíny Špičkové. 
Ta zůstala za svými osobními 
časy a skončila v celkovém 

Plavcům se v Neratovicích dařilo

pořadí druhá. Předpokládáme, 
že se na ní podepsalo nedávné 
nachlazení, kdy měla výpadek
v trénincích. Martin Špička za-
plaval svůj standard a rozhodně 
se mezi dospělými svým 9. mís-
tem neztratil. Kačce Buřičové se 
už tak nedařilo. Nezaplavala si 
ani v jednom závodě osobní 
rekord a zůstala v poli pora-
žených. Přesto jsme přesvěd-
čeni, že v dalších závodech
i u ní dojde ke zlepšení. Další 
závody nás čekají v Opavě
a Litoměřicích.     Zbyněk Šimák

Do varnsdorfské sportovní haly se sjelo devět fotbalových družstev 
fi rmy Benteler, aby se střetla, stejně jako každý rok touto dobou,
o pozici nejlepšího týmu, který pak má dále právo reprezentovat na 
mezinárodním turnaji nejlepších evropských týmů této fi rmy.  

V TURNAJI BENTELERU OPĚT
PRVNÍ TÝM PSA

Ve skupině A vyhráli Lisaři na jasně lepší skóre před PSA 
(vzájemný duel skončil 1:1). Třetí skončil Mercedes, čtvrtý Laser 
a páté družstvo WFL.  

Ve skupině B si prvenství těsnými výhrami a remízou zajistil 
Benteler Rumburk před Nástrojárnou (vzájemný zápas 1:0). Na 
dalších pozicích skončili Stašci a Údržba.  

Dále hráli všichni systémem vyřazovacího pavouka (1B-4A,
1A-4B atd.) a žádný tým z lepších pozic ve skupině nevypadl. 
Takže v semifi nále se potkal celek PSA s Bentelerem RBK a vyhrál
1:0. Druhé semifi nále svedlo Lisaře s Nástrojárnou a výsledek zněl 
také 1:0. Ukázalo se, že skupina A byla kvalitnější, neboť oba týmy 
se z ní dostaly do fi nále. Tam už  vládl loňský vítěz PSA, který 
pozornou obranou nedal soupeři šanci, sám tři góly vstřelil a po 
zásluze vyhrál. V zápase o třetí místo odvedla Nástrojárna porážku 
Benteleru RBK ze skupiny shodným poměrem 1:0.

Všechny zápasy odřídil Zdeněk Maščuch a i přes zranění
z předchozího lyžování vše stačil organizačně zvládat Tomáš Luft. 
Během turnaje i po něm většina týmů uvítala využití pohostinného 
prostředí restaurace U Šoupalů ve sportovní hale.

Text a foto ZdS

ny pohltil závod AirRace kolem 
čtyř pylonů, jenž zahrnuje jen 
několik fi gur a měří se nejlepší 
čas. Přesnost ovládání i obtíž-
nost předváděných figur byly 
obdivuhodné a zejména mladí 
závodníci se „ukázali“. Je nutno 
uvést, že i při malých rychlos-
tech jsou přetížení na konstrukci 
modelů větší než na skutečných 
akrobatických letounech.   

Sláva vítězům, čest poraže-

ným. Zvítězili všichni, alespoň 
v očích diváků. Tři vítězství
a jedno druhé místo si z  pěti ka-
tegorií odnesl M. Plichta, jednu 
první cenu získali dále M. Kout
a J. Šotola. Ten si odvezl ještě 
dvě druhá místa a T. Ciniburk 
jedno druhé a dvě třetí. Varns-
dorfští obsadili v kategorii
RCEA   4.  (J. Štrubinský) a  9.  mís-
to (D. Koutný). Atmosféra závo-
du byla jako obvykle srdečná, 
všichni soutěžící dostali hod-
notné dárky a odjížděli se slovy 
chvály na pořadatele. Myslíme, 
že nikdo nelitoval času jak na 
ploše, tak i v hledišti haly. Akci 
sponzorovaly fi rmy RC Factory, 
VR Ústí n. Labem a RP autodíly
a Potřeby pro modeláře Varns-
dorf. Propagaci zajišťovalo De-
sign centrum Varnsdorf. Všichni 
modeláři si přízně uvedených  
sponzorů velice cení.  Příspěvek 
byl pro obsáhlost zkrácen, plný 
text je uveden na www.varns-
dorf.cz.             AP 2011, foto ZdS

Vyznavači ping-pongových 
míčků využili přestávky mezi 
podzimní a jarní části hracího 
období a uspořádali 39. ročník 
Vánočního turnaje s účasti 
jednadvaceti hráčů. Vítězem 
se stal P. Šimek před L. Žítkem,
V. Chlanem a J. Somičem. Čtyř-
hru vyhrála dvojice A. Krejčí -
Č. Charouzek před J. Somičem 
s V. Strnadem a P. Šimkem
s J. Altmanem.  

Amatérům (neregistrovaným) 
byl určen první ročník Třikrálo-
vého turnaje, kde o výhru 
bojovalo devět hráčů. Zajímavé 
i nervydrásající boje určily na 
prvních pěti místech toto pořadí:
1. J. Altman, 2. J. Gerboc,
3. Č. Charouzek, 4. Žatečka 
ml., 5. J. Peleška. Zajímavostí 
je, že v tomto turnaji startovali tři 
hráči, kteří mají 70 let a proháněli 
o hodně mladší soupeře. Přejme 
MUDr. P. Janákovi, Č. Charouz-
kovi a Vl. Chlanovi mnoho zdra-
ví a sportovních úspěchů do 
dalších let. Vítězové obdrželi 
diplomy, ceny a popřáli si hodně 
zdraví, štěstí do roku 2011, což 
také tímto dodatečně přejeme 
všem sportovním příznivcům 
našeho krásného města.

Miroslav Exnar

DVA TURNAJE
STOLNÍCH
TENISTŮ 

 V příspěvku Pohodový basketbalový svátek v minulém čísle HS bylo 
nedopatřením uvedeno, že jej připravuje bývalý hráč Slovanu Béďa 
Dressler. Není tomu tak. Již druhým rokem se guláš vaří v  restauraci
U Šoupalů ve sporovní hale. Tímto patří omluva oběma stranám.    ZdS

MÝLKA S PŘIPRAVOVATELI GULÁŠE

Další tři těžká a důležitá záchranářská utkání s týmy z dolní 
poloviny tabulky Krajské ligy ÚK čekal o posledním víkendu ledna 
futsalisty JK Trans (10 bodů). Bylo třeba minimálně dvakrát vyhrát, 
aby se zachovala naděje na udržení Krajské ligy ÚK. V tabulce osmý 
celek SKP Cizina Děčín (15 bodů) odešel poražen 1:8, jedenáctý 
Arsenal Děčín (11) ubránil bod za plichtu 1:1 a devátý Tenis Pro-
boštov (15) prohrál 2:9. Sedmibodový zisk znamenal skok v tabulce 
směrem nahoru na 8. místo, náskok dvou bodů na další tři družstva 
a čtyř na poslední Arsenál. Komentář Alby: „Po šestém kole je vše 
jinak. Navázali jsme na výkon v minulém turnaji a nejenom že jsme 
poskočili v tabulce, ale hlavně máme vše ve svých rukou.“ A-tým 
čeká k potvrzení svého umístění a formy ještě pět zápasů na dvou 
turnajích 12. 2. (Libouchec)  a 26. 2. (Krupka). Zatím vede Jílové 
se 41 body před Turbem (40) a Vilémovem (32).

Béčko JK Trans po několika nelichotivých výsledcích z posledních 
dvou kol Autocentrum Jílové ligy, kdy spadlo na chvost tabulky, plně 
zabralo a porazilo děčínské týmy Hezounů 5:0 a Rafanů 8:3, čímž si 
vylepšilo skóre, ale hlavně vyletělo do vyrovnaného středu tabulky 
(5. J. K. Trans B  10 424 32:23 14 bodů). Oběma soupeřům navíc 
odvedlo nepříjemné domácí prohry. Soutěž vedla rumburská Nica 
s 23 body. O víkendu pokračovalo béčko JK Trans v soutěži zápasy 
pátého kola proti týmu Veterans Želenice (15 bodů), Nota Děčín (13) 
a v tabulce druhému Jílové B (21). Uhrálo skvělé výsledky: JK Trans 
B - Veterans 5:1, - Nota 6:2, - Jílové B 3:2. Zisk devíti bodů znamená 
další vylepšení pozice a 4. místo.                                     Alba/ZdS

TÝMY JK TRANS BEZ PROHER


