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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE KONÁ 24. 11. 
GRANTY MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2012

SPECIÁLNÍ JEDNOTKY MOHOU  SETRVAT AŽ ROK
PODPOŘME PETICI ÚSTECKÉHO KRAJE
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(NEJEN) KNIŽNÍ MINITRH

První listopadový víkend je v kalendáriu města vyhrazen 
Regionálnímu knižnímu minitrhu. Na jeho devátý ročník se 
do knihovny a domu dětí opět sjelo několik desítek vysta-
vovatelů. 

Jen několik málo z nich ovšem představovalo vlastní kniž-
ní produkci. Klasické vydavatelské domy zastupovalo pouze 
pražské nakladatelství Thovt, své stánky tu ale mělo několik 
knihkupectví - z místních L. Horáčková a varnsdorfský in-
ternetový antikvariát M. Lukačoviče. Dále několik institucí 
a zájmových spolků, které produkují publikace coby doplněk 
své činnosti, počítaje v to i pořádající knihovnu.

Minitrh se postupně vyprofi loval spíše jako prezentace 
rukodělných výrobků a dárkových předmětů. S blížícími se 
Vánocemi je to vítaná příležitost pořídit něco hezkého pro své

Čtěte na str.  5

Pod tímto názvem se ko-
nala další veřejné diskuse, 
kde se sešla zhruba půldruhá 
stovka varnsdorfských občanů 
v sále kina Panorama 7. listo-
padu večer. Diskuzi připravil 
nový politický subjekt ve měs-
tě-Občané městu, město obča-
nům-ve spolupráci s městem 
Varnsdorf. Na pódium usedlo 
vedení města, zástupci PČR, 
MP a ÚP. V kině seděli i ve-
doucí všech odborů městského 
úřadu, několik zastupitelů. Dis-
kuzi moderoval předseda nově 
vzniklého hnutí Pavel Vaňáč, 
který v úvodu poděkoval městu 
za další vstřícný krok v disku-
zích s občany. Starosta města 
ve svém úvodním příspěvku 
zmínil, že vedení města se 
snažilo najít hlavní důvody, 
které většinou oprávněně opa-
kovaně přiváděly a přivádějí 
nespokojené občany do ulic. 
Tyto důvody se dají shrnout do 
třech základních problémů, kte-
ré se radnice snaží prezentovat 
vyšším, nadřízeným a zejména 
legislativním orgánům. Jedná 
se zejména o:

1. Vulgaritu, agresi, nepo-
řádek a hluk a další negativní 
projevy života v lokalitách, kde 
žije větší množství nepřizpů-
sobivých - tento bod spustil 
nespokojenost občanů. 

2. Trestná činnost - krádeže 
kovů, drobné i větší krádeže 
a následně špatná vymahatel-
nost práva v těchto případech.

3. Kritika stávajícího sociální-
ho systému a nevyváženosti soci-
álních podpor a sociální práce.

Dále zhodnotil dosavadní kro-
ky radnice a postupně prošel 
opatření RM, přičemž u kaž-
dého bodu v krátkosti zmínil již 

DVĚ HODINY PRAVDY
dosažené cíle a nastínil další 
chystané či realizované kroky 
v dané oblasti. Mezi nejdůležitěj-
ší body řadil otázku bezpečnosti 
obyvatel, zejména vytvoření 
speciální policejní jednotky na 
Šluknovsku a vybudování slu-
žebny u Sportu. Dále novelu lo-
terijního zákona, přijatou obecně 
závaznou vyhlášku o chování na 
veřejném prostranství, rovněž za-
tím neúspěšné jednání v oblasti 
zákona o odpadech regulujícího 
výkup barevných kovů a železa, 
a centrálního rejstříku přestupků.                                                                            

V další části diskuze kladl mode-
rátor otázky pozvaným hostům. 
Zaznělo téma navýšení cen 
v obecních bytech na 35 Kč/m2, 
které vychází z potřeb oprav 
zanedbaného bytového fondu. 
Další otázka se týkala dluhu za 
bydlení na ubytovně T. G. Ma-
saryka. Dluh za ubytování ve 
výši téměř milionu korun vznikl 
po úpravě sociálního zákona 
v roce 2008, kdy příjemcem 
dávky musel být její příjemce, 
který vyplacenou dávku již 
nepředal dále. Následné dluhy 
vznikaly nemožností vystěho-
vání ubytovaných (jednalo se 
většinou o rodiny s dětmi a dě-

ti nemohou být vzhledem k  ne-
placení poplatku za ubytování 
umístěny do náhradní péče). 
Město si zvolilo systém men-
šího zla - přestěhování na 
ubytovnu za podmínky placení 
nájemného přímo a následné-
ho splácení vzniklého dluhu. 
V současné době jsou ubytovaní 
pouze občané, kteří řádně platí 
poplatek za ubytování (přímo 
převodem ze sociální podpory 
nebo úřadu práce). Lidé však 
poukazují na to, že veškeré 
fi nanční prostředky vyplácené 

formou různých dávek jsou 
stejně prostředky hrazené z pe-
něz daňových poplatníků a tím
se řádní daňoví poplatníci 
podílí i na dlužných splátkách -
jedná se o problém špatného 
sociálního systému v ČR, kte-
rý znevýhodňuje běžného pra-
cujícího člověka na rozdíl od 
příjemce dávek. 

Vedoucí sociálního odboru 
odpovídal na otázku týkající 
se zneužívání dávek sociální-
ho systému, na hraní automatů, 
nákup alkoholu apod. a mož-
ného dlouhodobého vyplácení 
dávek pouze v poukázkách. 

Pokračování na str. 3
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• Proti chřipce
Dvaatřicet tisíc tablet léku proti chřipce nalezli ve Varnsdorfu 

při kontrole automobilu pracovníci celního úřadu. Medikamenty 
se díky obsahu látky pseudoefedrin používají na výrobu drogy 
zvané pervitin. K jejich převozu zneužil řidiče čtyřiadvacetiletý 
muž. Vzhledem k množství je velmi nepravděpodobné, že 
by je hodlal použít na vymýcení infekčního onemocnění ve 
svém okolí, takže skončil v policejní cele. Vyslechl si obvinění 
z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a jedy. Teď mu hrozí předběžně až desetileté vězení. 
K přesnému určení zavinění bude potřeba výsledků expertizy. Byl 
dán podnět na návrh na vzetí do vazby.

• Agresivní zákazník
Hrozbu až dvouletého pobytu v nápravném zařízení si v těchto 

dnech vykoledoval třiatřicetiletý muž z Varnsdorfu. Ten se totiž 
v jedné místní trafi ce nechoval zrovna jako slušný zákazník. 
Fyzicky napadl obsluhu a potom poškodil skleněné výplně, čímž 
vznikla škoda za necelé čtyři tisíce korun. Případ řeší muži zákona 
ve zkráceném přípravném řízení jako podezření z výtržnictví.

• Sahal do cizí pokladny
Hlavní roli zpráv hraje opět recidiva. V minulosti již trestaný 

dvaadvacetiletý mladý muž odcizil nedávno v jednom varnsdorf-
ském obchodě z plechové příruční pokladny něco kolem dvanácti 
tisíc korun. Pokud si myslel, že má vyhráno, zřejmě neznal místní 
policisty. Ti ho díky usilovné práci vypátrali a odměnili ho podezře-
ním z krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Za to mu hrozí 
tříleté odnětí svobody.

 por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2011 vyplynulo 10 problémů, 
které byly prostřednictvím tištěné a webové ankety ověřeny. Hlasující 
na fóru i hlasující v anketě se shodli na největším problému - strach 
z drogově závislých a nepřizpůsobivých občanů (164 hlasy).                     

Dalším významným problémem je vzhled přístupů do města a stav 
vlakového nádraží, pro který hlasovalo 99 občanů. Pro modernizaci 
zimního stadionu hlasovalo 81 zúčastněných.                       

Obyvatele také trápí ohrožení volně pobíhajícími psy. V dotaz-
nících měli možnost uvést své další náměty, jako je rekonstrukce 
muzea, pokračování rekonstrukce divadla (přední problémy z loň-
ského fóra), zlepšení údržby chodníků v okrajových částech města, 
stav silnic, zřízení bezbariérového přístupu na polikliniku, dostup-
nost zdravotní péče, více pěších policistů, stálé kontroly příjemců 
dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Kompletní výsledky 
ankety a výčet všech podnětů občanů najdete na webu města 
v sekci Zdravé město. 

Ověřené problémy, které budou předloženy Radě a Zastupitelstvu 
města Varnsdorf (není řazeno dle důležitosti) jsou zde:

• vhled přístupů do města + vlakové nádraží 
• potřeba bezbariérové úpravy základních škol 
• strach z drogově závislých a nepřizpůsobivých občanů
• ochrana sociálních pracovníků 
• více fi nančních prostředků pro volnočasové aktivity dětí 
• nepracuje se s koncepcí cestovního ruchu 
• modernizace zimního stadionu 
• informace o sociálních dávkách na webu města 
• vykoupení pozemků trvale neudržovaných v centru města 
• ohrožení občanů volně pobíhajícími psy (čipování psů - evi-

dence)
Celkem bylo odevzdáno 321 platných anketních lístků, z toho 249 

elektronickou formou a 92 tištěnou formou. 
Alena Sobotková

Z FÓRA ANKETY VZEŠLO 
NOVÝCH 10

Policejní posily, které pomáhají od srpna udržovat pořádek ve 
Šluknovském výběžku, by zde mohly zůstat ještě rok. Odejdou až 
ve chvíli, kdy se dostatečně zacvičí 50 nový policistů, kteří v regionu 
mají začít sloužit. Na jednání se starosty z výběžku to řekl ministr 
vnitra Jan Kubice. 

Kubice po setkání se starosty uvedl, že nábor nových pade-
sáti policistů, které přislíbil policejní prezident Lessy, stále běží. 
„Půl roku až rok, než budou novích policisté vycvičeni, zůstanou 
v problematickém regionu pořádkové jednotky z jiných krajů, které 
se tam střídají,“ řekl pro ČTK ministr.

 Lessy, který se jednání se starosty zúčastnil, doplnil, že policej-
ním posilám se drobnou majetkovou trestnou činnost snížit zatím 
nepodařilo. „Ukazuje se, že když lidé vidí v ulicích více policistů, 
hlásí jim i drobné krádeže, které dříve neoznamovali,“ uvedl policejní 
prezident.

Drobná kriminalita je podle něj nejčastěji spojena s drogami. 
„Z tohoto důvodu začne v oblasti působit speciální tým na potírání 
drogové kriminality zaštítěný Národní protidrogovou centrálou,“ 
dodal Lessy.

Na jednání s Kubicem ministerstvo vnitra pozvalo 10 z 18 starostů 
ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska, tedy ty z větších měst, což přítomní 
starostové nepovažovali za šťastné.              Zdroj: idnes.cz, foto T.  Fúsek

Speciální jednotky mohou 
setrvat na Šluknovsku až rok

Na Šluknovsku vznikne drogový policejní tým

18. listopadu 2011 
není možné žádat o vydání e-pasu ani e-pasy předávat.

lze požádat o vydání stávajícího typu občanského 
průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do: 

- 30. listopadu 2011, pokud je žádost podána na ne-
příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
(mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu, 

- 14. prosince 2011, pokud je žádost podána na 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu; 

lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do: 
- 16. prosince 2011, pokud je žádost podána v zahra-

ničí na zastupitelském úřadu, 
- 19. prosince 2011, pokud je žádost podána na 

obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 

nebudou e-pasy ani předávány. 
V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 

lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou plat-
nosti 1 měsíc bez správního poplatku. 

Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky 
netýkají. 

Odstávky vydávání e-pasů 
a občanských průkazů

V souvislosti s přechodem na výrobu 
nového typu občanského průkazu: 

Dosavadní občanské průkazy zůstávají 
v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Granty města 
Varnsdorf 

na rok 2012
Rada města Varnsdorf na 

svém zasedání dne 10. 11. 2011
projednala a schválila pod-
mínky Grantového programu 
Města Varnsdorf pro rok 2012. 
Program je zaměřen na podpo-
ru činností a akcí zaměřených 
především na děti a mládež 
a na akce, které chtějí zlepšit 
kvalitu života ve městě pro 
širokou veřejnost. 

Oblasti podpory: 
• kultura a vzdělávání 
• tělovýchova a sport 
• sociální a zdravotní oblast
• cestovní ruch 
Pro nadcházející ročník GP 

dochází k těmto změnám: 
• žadatel může podat ma-

ximálně 2 žádosti o grantový 
příspěvek, 

• úspěšné projekty budou 
nově podpořeny celou požado-
vanou částkou na projekt.

V případě organizace TJ Slo-
van Varnsdorf, sdružující více 
sportovních oddílů, se počítají 
2 žádosti za každý sportovní 
oddíl. 

V oblasti tělovýchovy a spor-
tu mohou žádat o grant na čin-
nost pouze subjekty, které ne-
jsou zahrnuty v přímé podpoře 
výkonnostního sportu v rámci 
schválené „Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf“.

Při hodnocení žádostí bude 
brán zřetel na př iměřenost 
a hospodárnost rozpočtu, fi-
nanční spoluúčast vlastní nebo 
jiných partnerů. Nadhodnocené 
rozpočty projektu mohou způ-
sobit, že žadatel v hodnocení 
neuspěje, a tím mu nebude 
příspěvek doporučen. 

Příspěvek může být poskytnut 
maximálně do výše 20.000 Kč
na jeden projekt. 

Pravidla GPMV 2012, formu-
láře žádostí a podmínky jejich 
přijetí jsou k dispozici v elektro-
nické podobě na internetových 
stránkách  nebo v tištěné podo-
bě na Odboru školství, kultury 
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf 
u paní Trebatické. 

Žadatelé o dotaci mohou po-
dat své projekty v termínu od 
2. 1. do 31. 1. 2011 do 15.00 hod.
osobně na podatelnu MěÚ 
na náměstí E. Beneše nebo 
poštou. 

OŠKT
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Dokončení ze str. 1
Od měsíce listopadu budou 
dávky u problémových klientů 
vypláceny formou poukázek, 
od ledna 2012 bude tento sys-
tém převeden na úřad práce.                                                                                          
Ředitelka pracoviště úřadu prá-
ce seznámila přítomné s řadou 
čerstvých novinek. Jedná se 
zejména o změny zákonných 
podmínek, které od nového 
roku zcela změní dosavadní 
praxi v práci s problémovými 
občany. Nová právní úprava 
by měla výrazně omezit sys-
tém zneužívání dávek hmotné 
nouze, zavádí dlouhodobou vý-
platu dávek ve formě stravenek, 
výrazně zpřísňuje odpracování 
hodin veřejné služby, zintenziv-
ňují se kontroly majetku včetně 
jeho užívání (vozidla apod.).   

Dalším z diskutovaných pro-
blémů byl vládní návrh Agentury 
pro sociální začleňování, kterým 
by např. děti z problémových 
rodin měly být zadarmo ve 
školkách apod. Zde se všichni 
jasně shodli na tom, že právě 
tyto návrhy stojí za pozitivní dis-
kriminací české majority, kvůli 
které lidé vyšli v srpnu do ulic. 
Veškerá opatření by měla být 
cílena na potřebné a nepotřeb-
né, nikoliv na Romy a „Neromy“.                                                              
Na řadu př išly také otázky 
bezpečnosti v souvislosti s roz-
šířením počtu strážníků MP. 
Obyvatelé jsou skeptičtí, a proto 
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blízké nebo ke sváteční výzdobě bytu: řezbářské práce, paličkované 
krajky, košíky, šperky, keramika, výrobky drátenické, plstěné, háčko-
vané, nechyběla vůně perníku ani medoviny...

Součástí programu je každoročně „inventura“ knižních novinek v re-
gionu Šluknovska. Libuše Horáčková představila kalendář na rok 2012 
se starými pohlednicemi a publikaci starých fotografií varnsdorfských 
restaurací a hotelů. Kruh přátel muzea Varnsdorf uvedl vlastivědný 
sborník Mandava 2011. Klára Mágrová návštěvníky seznámila jednak 
s propagačními brožurami rumburské římskokatolické farnosti o rum-
burské loretě a o křížových cestách na Šluknovsku, jednak s dvěma 
publikacemi města Rumburk: dárkovou knihou „Rumburk - fotografický 
průvodce“ a publikací „Rumburk včera a dnes“, která srovnává totožná 
místa na dobových a současných fotografiích. Občanské sdružení pod 
Studencem se pochlubilo výpravnou publikací „Krajina pod Studencem 
v proměnách doby“. Obec Staré Křečany se prezentovala brožurou 

(NEJEN) KNIŽNÍ MINITRH
Dokončení ze str. 1

sahají k vlastnímu ozbrojování 
formou nákupu obranných spre-
jů, hlídacích psů. Z odpovědi zá-
stupců PČR vyplynulo, že počet 
vydaných zbrojních průkazů se 
pohybuje kolem 30 ročně a je-
jich počet zatím nevybočuje 
z běžných statistik.  

Diskutována byla rekonstruk-
ce ubytovny T. G. Masaryka, 
případně varianta jejího úplné-
ho uzavření. V ní byly otevřeny 
problémy nevyhovujících záko-
nů, chování nepřizpůsobivých  
a také problematika vysoké 
nezaměstnanosti. Opět přišlo 
na řadu téma odstraňování sa-
telitních antén  a jejich náhrada 
za příjem základních TV kanálů 
z pevných rozvodů. Rozjitřené 
emoce kolem situace ve Spor-
tu, resp. černé stavby přestavby 
bývalých garáží na současné 
bydlení neuklidilo ani vyjádře-
ní vedoucího stavebního úřadu 
o zahájení řízení na odstranění 
nepovolených stavebních úprav 
a dohledu ze strany dalších 
kontrolních orgánů. Mnozí dis-
kutující poukazovali na špatnou 
situaci nejen v ubytovnách a je-
jich bezprostředním okolí, ale 
také v domech v ulici Kovářská, 
kde obyvatelé, kteří si byty od 
města odkoupili a nyní je musí 
splácet, velmi trpí. Na některé 
otázky bylo velmi těžké najít 
odpověď. Mezi ty nejzáludněj-
ší rozhodně patřila: „Co udělá 

vedení města pro to, aby sem 
nepřišli další nepřizpůsobiví?“ 
Jak uvedl starosta, v možnos-
tech města je zastavení prodeje 
domů a bytů a také nepřijímání 
nových osob na ubytovny, což 
však město již od prázdnin 
využívá. Tato situace se však 
minimálně do ledna příštího 
roku nedotkne běžného trhu 
s byty a nemovitostmi, na které 
vydělávají spekulanti a majitelé 
realit. Se zajímavou a aktuální 
možností řešení tohoto problé-
mu vystoupil vedoucí Centra 
sociálních služeb: Je možné 
vyvolat společné sezení s ma-
j i tel i reali t a nabídnout j im 
spolupráci v naplňování bytů 
spolehlivými platiči z ubytovny 
místo nejistých přistěhovalců 
z jiných částí ČR. Tato možnost 
již funguje a je možné ji po 
vzájemné dohodě vyzkoušet.                                          
Závěr diskuze z řad občanů 
patřil poněkud kontroverznímu 
příspěvku jednoho z diskutují-
cích, který ve svém příspěvku 
napadal jediného přítomného 
romského pozorovatele, proti 
čemuž se ohradili i samotní 
diskutující a odebrali mu slo-
vo. Celá diskuze byla až na 
tuto výjimku klidná a věcná, 
a moderátor diskuze tak na zá-
věr vyjádřil zájem o pořádání 
dalších diskuzí s vedením města 
a  městského  úřadu.      

JS, foto miw

Hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová oslovila 31. října 
starosty v souvislosti se snahou 
Ústeckého kraje přinést dlou-
hodobé řešení situace s ne-
přizpůsobivými občany, kteří 
se nedokážou nebo nechtějí 
zařadit do života většinové 
společnosti a využívají slabin 
legislativy ve svůj prospěch. 

„V uplynulých týdnech jsme
byli svědky toho, kam až mohou 
eskalovat tyto problémy. Šluk-
novský výběžek se stal téměř 
bitevním polem mezi staro-
usedlíky a sociálně nepřizpůso-
bivými, kteří se do této oblasti 
ve velkém stěhují z celé naší 
země i ze Slovenska,“ uvedla 
hejtmanka Vaňhová.

Ústecký kraj intenzivně od 
roku 2009 pracoval na návrhu 
legislativní úpravy, která by 

Podpořme společně svým podpisem 
petici za legislativní balíček Ústeckého kraje

poskytla nástroj policii a ob-
cím, aby mohly důsledně vy-
žadovat dodržování veřejného 
pořádku. 

V polovině září 2011 kraj 
odeslal konečný návrh, tak
zvaný Ústecký balíček legislativ-
ních změn, do Parlamentu ČR. 
Bohužel i přesto, že se jedná již 
o paragrafové znění zapadající 
do současného právního rámce, 
vláda ČR se rozhodla tento ná-
stroj smést ze stolu. 

Na další podporu Ústeckého 
balíčku při jeho projednávání 
v Parlamentu ČR se kraj roz-
hodl uskutečnit celokrajskou 
petiční akci. Spolu s dopisem
starostům rozeslala hejtmanka 
petiční archy, kterými mohou 
občané podpoř it prosazení 
Ústeckého balíčku legislativ-
ních změn týkajících se palči-

vých problémů, jako je úprava 
stávající legislativy v otázkách 
zákonných opatření při zajiš-
tění sociálního bydlení osobám 
v hmotné nouzi. Dále se jedná 
o novelu loter ijního zákona 
a novelizaci zákonné úpravy po-
stupu proti narušování veřejného 
pořádku či rušení nočního klidu, 
trestání opakovaných drobných 
výtržností jako trestného činu. 

I město Varnsdorf podpořilo 
tuto petici vystavením petičních 
archů na podatelně městského 
úřadu na náměstí E. Beneše 470 
i podatelně městského úřadu na 
T. G. Masaryka 1838 a zároveň 
vyzývá občany, aby se připojili 
svým podpisem a pomohli tlačit 
na naše zákonodárce. 

Petiční akce poběží od 1. lis-
topadu do 30. listopadu 2011. 

rm

Apoštolové ve svém novém sídle
Na cestu „z pošty do drogerie“ se vydala apoštolská církev ve 

Varnsdorfu. Přestěhovala se totiž z novorenesanční budovy pošty do 
mnohem větších prostor v bývalé drogerii na Národní ulici. V neděli 
6. listopadu 2011 proběhlo slavnostní otevření za účasti mnoha hostů.
Zavzpomínat na své zdejší působení přijel nynější biskup Martin Mol-
dan či Radek Smetana, zástupce pro vzdělávání v úzké církevní radě. 
K přítomným promluvil i starosta města Martin Louka, pastor apo-
štolské církve Pavel Vašát a zástupci (i klienti) organizace Teen 
challenge.                                                                Text a foto IŠ

o své historii „Staré Křečany - Alt Ehrenberg“. Varnsdorfská knihovna 
vydala sborník ze soutěže Drápanda „Uprostřed kruhu“, sborník 
ze Svátku lužickosrbské poezie „Místa nevhodná k odstranění“ 
a sbírku lužickosrbských přísloví „Kůň má nohy, koza rohy“. Vlastními 
literárními počiny byl zastoupen Milan Hrabal - básnickým cyklem 
„Cestou bolesti a víry“ a výborem z poezie „Až na kost“. ... A to není 
vyčerpávající seznam.

Program pokračoval ukázkami z knihy Juraje Kocha Modrá vrána 
(četl překladatel Lukáš Novosad) a o zážitky z cestování po Provence 
se s početným publikem podělili R. Winter a N. Barcalová. 

Pořadatelé mysleli i na děti: ty se mohly zabavit soutěžením, zatímco 
rodiče měli čas na procházení všech tří pater se stánky prodejců. Le-
tošnímu minitrhu prospělo střídavé moderování Ivy Minárové a Milana 
Hrabala.                                                                ham, foto Ivo Šafus
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Střípky z okolí

V závěru říjnového jednání 
zastupitelstva rezignoval na 
funkci zastupitele dlouholetý 
člen zastupitelstva zvolený za 
KSČM pan Vladislav Lázsló. 
Jelikož se jedná patrně o nej-
déle sloužícího zastupitele v po-
válečné historii, využili jsme jeho 
ochotu k rozhovoru, který vám 
nyní přinášíme.

Jak dlouho jste byl po-
slancem a následně členem 
zastupitelstva, vzpomenete 
si, od kterého to bylo roku?

To je zajímavá otázka. Na 
přesný rok si asi už nevzpome-
nu, ale bylo to ještě za hluboké 
totality, někdy na začátku nebo 
v polovině šedesátých let. V té 
době se zde rušil vojenský útvar, 
ve kterém jsem sloužil (poddů-
stojnická škola) a já se stal 
„esenbákem“, tedy příslušníkem 
Sboru národní bezpečnosti. Teď 
si ani nevybavuji, který předseda 
národního výboru tehdy byl.

Jakým způsobem se tehdy 
člověk mohl stát poslancem?

Tehdy byla pouze jedna stra-
na, a tak poslanec reprezentoval 
určitý městský okrsek. Já jsem 
bydlel v domě čp. 1078 naproti 
gymnáziu. Těch lidí, co by tehdy 
chtěli veřejně a zadarmo praco-
vat, také tolik nebylo, a tak, když 
někdo souhlasil s kandidaturou, 
měl volební úspěch v podstatě 
jistý. No a volební účast 99,9 %
tenkrát zaručovala, že pokud 
projde cca ročním sítem příprav 
a prověřování a jeho kandidatu-
ra bude stranou schválena, stal 
se poslancem.

Jak vás v té době oslovili 
s kandidaturou? Angažoval 
jste se nějak veřejně?

Já jsem se nikdy nevyhýbal 
veřejné práci. V době, kdy mě 
oslovili, jsem byl předsedou 
SRPŠ (sdružení rodičů a přátel 
školy) na Střelecké, kam chodi-
ly naše děti. Zároveň jsem byl 
jako policista předsedou KOVP 
(komise ochrany veřejného po-
řádku). Tím jsem se nějak dostal 
do povědomí veřejnosti a místo 
poslance to jen završilo.

Jak dnes vidíte vaše půso-
bení ve funkci?

Každý člověk vstupuje do 
politiky s určitými cíli a plný 
elánu. Je přesvědčen, že změ-
ní systém, a je pak nepříjemně 
překvapen, že i přes veškerou 
snahu někdy naopak systém 
začíná měnit jeho. Přísloví:
“Kdo chce s vlky žíti, musí s ni-
mi výti“ je tady nevhodné, je tře-

Vladislav Lázsló odešel ze zastupitelstva
ba se ho co nejvíce vyvarovat 
a zůstávat u svých cílů a mož-
ná i ideálů.

Je nějaký rozdíl mezi dneš-
ním zastupitelem a tehdejším 
poslancem?

Určitě je to v komunikaci 
s občanem. Dříve byl poslanec 
zvolen za nějakou oblast a tu 
reprezentoval. Lidé věděli, kde 
ho najdou a chodili za ním s růz-
nými místními problémy. Dnes 
je zastupitel reprezentant určité 
strany a volič o něm leckdy mezi 
volbami ani neví.

Specializoval jste se někdy 
na nějakou oblast nebo vás 
něco zajímalo více?

Celoživotně jsem se zabýval 
veřejným pořádkem a jsem 
přesvědčen, že v tomto oboru 
se nám podařila řada úspěchů. 
Nebyly to žádné velké věci, ale 
spíše trvalý tlak na udržení 
pořádku. Dnes nás např. trápí 
a leckdy i ohrožují volně pobíha-
jící psi. Zrovna tato oblast byla 
dříve řešena systémově od-
chytem a následným uspáním 
těchto psů, to je věc, kterou 
dnes ochranáři nepřipustí, ale 
oni volně pobíhající psy nemusí 
řešit. Druhou oblastí, do které 
jsem se dostal díky privatizaci 
bytového fondu, bylo správ-
covství a řešení otázek spole-
čenství vlastníků, kde jsem se 
o své dobré, ale bohužel i špat-
né zkušenosti vždy rád podělil 
a řadě společenství i pomohl. 
V této oblasti bych chtěl působit 
i nadále.

Je něco, co vám vysloveně 
vadí?

Něco už jsem naznačil. 
Dnes se hledá řada nových 
řešení, některá inovativní, 
přičemž se zapomíná na ta 
stará a osvědčená. Místo 
kulatých stolů, besed a zdra-
vých měst by možná stačilo se 
vrátit k pravidelným čtvrtletním 
besedám se starostou nebo 
představiteli města, aby věděli, 
co aktuálně lidi zlobí a trápí, 
nebo s čím bojují. Tyto besedy 
však musí mít pevný termín, na 
který se mohou občané připra-
vit. Jsem také přesvědčen, že 
komise rady města by měly být 
obsazovány aktivními občany 
a ne podle stranické příslušnos-
ti. Jsem přesvědčen, že tady jak 
pro úřad, tak pro vedení města 
chybí určitá zpětná vazba.

Starosta vás při závěreč-
ném poděkování označil za 
dlouhodobě nejlépe připra-

veného zastupitele, jste na 
to hrdý?

Já to vždy považoval za 
samozřejmost. Spíše mi vadí 
chování některých kolegů, 
kteří složku s materiály rozle-
pují až na jednání zastupitelstva 
a pak se zbytečně ptají a zdržují 
ostatní. Stejně tak není dobré, 
že se málo zastupitelů účastní 
kontrolních dnů na městských 
stavbách nebo nevyužívají růz-
né semináře a besedy. Poslední 
kapkou je neznalost základních 
právních norem, např. zákona 
o obcích apod.

Ve světě je běžné, že nový 
zastupitel musí absolvovat 
základní vstupní teoretickou 
přípravu (tzv. miminum zastu-
pitele), souhlasíte s tím?

Ano, bezezbytku. Dříve tato 
školení byla běžná a povinná 
a velmi to prospělo kultuře a od-
bornosti při dalších jednáních po 
celou dobu volebního období.

Co vás vedlo k vaší rezig-
naci? Po tolika letech práce 
to muselo být závažné roz-
hodnutí?

Jelikož nemám vůči nikomu 
žádné výhrady, vycházel jsem 
z toho, že když každý vydrží 
téměř 50 let ve funkci, má 
právo kdykoliv na odchod. To 
byl jeden z hlavních důvodů, 
který mě k mému rozhodnutí 
vedl. Tím dalším důvodem byl 
někdy i pocit ztráty času, neboť 
řada projednávaných věcí byla 
už několikrát předjednávaná, 
tedy v podstatě dopředu jasná 
a rozhodnutá. Posledním důvo-
dem byl pocit marnosti a někdy 
i bezmocnosti, který jsem občas 
přirovnával k boji s větrnými mlý-
ny. Jako příklad bych uvedl, že 
ačkoliv na můj podnět od roku 
2005 pololetně projednáváme 
dluhy na nájemném v měst-
ských bytech, celková částka 
dluhů ve výši více jak 10 mil. 
se téměř nesnižuje. Nechci teď 
vzpomínat na časy minulé, ale 
vymahatelnost některých věcí 
byla dříve podstatně vyšší. 
Řadu let slýchávám slova: „My 
děláme, co můžeme,“ ale mně 
občas chybí taková ta „buldočí“ 
zainteresovanost, možná až 
zarputilost úředníků při řešení 
problémů.

Chtěl byste něco říci na 
závěr?

Určitě bych rád poděkoval 
všem, kteří mi celé roky dávali 
hlasy, a také těm, kteří mi důvě-
řovali, podporovali a pomáhali.

Děkuji za rozhovor.        JS

Vlastivědné čtení s Mandavou 2011
V novém vydání ročenky Mandava je dvaadvacet příspěvků 

o Varnsdorfu a regionu Šluknovska. Čtenáři v ní najdou dokončení 
třídílného seriálu Jaroslava Moravce o tisku československých ban-
kovek ve firmě Ed. Stracheho, a tak už mají v rukou celou objevnou 
stať od pracovníka České národní banky na téma, které v takové 
šíři nebylo dosud zpracováno. 

Významnou varnsdorfskou 
osobností byl stavitel Anton 
Möller. Svými architektonickými 
návrhy dal tvář velké části na-
šeho města, ale o něm samém 
jsme toho zatím moc nevěděli. 
Alespoň zčásti to napravuje 
životopisný článek přeložený 
z Unsere Niederland. 

Architektuře sousedního Rum-
burku z 1. poloviny 20. století je 
věnována stať Aleny Sellnerové, 
vybavená dobovým obrazovým 
materiálem. Radek Andonov 
osvětluje vojenské operace 
v závěru druhé světové války 

u Budyšína a na území Šluknovského výběžku. Slovenská řeholní 
sestra Elena Tencerová vzpomíná na dobu nuceného pracovního 
nasazení ve Velvetě. Renata Procházková zveřejňuje výsledky 
mapování výskytu vrabce domácího ve Varnsdorfu a Horním 
Podluží. 

Krista Fleknová připravila podle starého tisku další díl oblíbené 
rubriky Před sto lety, kterou každoročně najdete na počátku sbor-
níku. Vlastivědnou část naopak uzavírá další pravidelná rubrika -
přehled o počasí předchozího roku z dat poskytnutých místní 
meteorologickou stanicí.

Následuje Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf s detailním 
přehledem činnosti spolku za uplynulý rok. Letos je navíc připojena 
bibliografie vlastivědných textů otištěných v předchozích patnácti 
sbornících z let 1997 až 2010.

Vydání knihy podpořil Grantový program města Varnsdorf a též 
řada místních firem i jednotlivců, díky nimž se znalosti o složité 
minulosti našeho kraje dostávají k širokému okruhu obyvatel.

Mandava 2011 je k zakoupení v muzeu (to jest v depozitáři 
prozatímně usídleném v bývalých jeslích u Červeného kostela), 
ve varnsdorfských knihkupectvích, v informačním středisku Regia 
i v infocentrech měst Šluknovského výběžku. Také je možné si ji 
objednat e-mailem na adrese kpmv@quick.cz.                       ham

Ve Varnsdorfu byla 5. li-
stopadu v dopoledních ho-
dinách na zahradě u staro-
katolického kostela vysa-
zena lípa srdčitá - strom 
Anežky České. V listopadu 
t. r. uplyne přesně 800 let 
od narození této významné 
osobnosti dějin českého 
národa. Lípu vysadily děti 
ze skautského střediska Lužan Varnsdorf za přítomnosti starosty 
města M. Louky a R. Sollocha zastupujícího starokatolickou církev. 

Strom Anežky České je projekt České rady dětí a mládeže 
(ČRMD) a klade si za cíl propagovat odkaz a činy Anežky České 
výsadbou 100 ks lípy srdčité po celé ČR. Každá vysazená lípa 
je označena tabulkou s informacemi o projektu, o Anežce, 
o partnerech projektu a o spolku, který strom vysadil. Souřadnice 
a fotografie z výsadby budou dány k dispozici ČRMD. Rostoucí 
lípa bude po dlouhou dobu připomínat odkaz Anežky České. 
Po zasazení stromu pronesli slavnostní slova R. Cupalová 
a M. Louka. R. Solloch lípě požehnal a popřál za všechny 
přítomné: „Ať žije, ať roste, ať kvete.“                   Alena Sobotková

Zasadili jsme strom 
na památku Anežky České
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Občan Varnsdorfu Pavel 
Vodička ml. požádal Minister-
stvo práce a sociálních věcí 
a Ministerstvo životního prostředí 
o informace k řešení nezaměst-
nanosti v našem regionu a k za-
mezení krádeží kovů. Ve zkrat-
ce čerpáme z korespondence, 
kterou poskytl redakci Hlasu 
severu: 

Nezaměstnanost
Zaměstnanosti v našemu re-

gionu by pomohl větší příliv in-
vestičních pobídek a pracovních 
míst. V té souvislosti se Pavel 
Vodička obrátil na Ministerstvo 
pro místní rozvoj, zda se neu-
važuje o prohlášení Šluknovska 
za strukturálně postižené území. 
Odpověď Informačního centra 
MMR uvádí, že: „Šluknovsko 
je součást okresu Děčín, který 
je usnesením vlády č. 141/2010 
zařazen mezi strukturálně posti-
žená území. V důsledku tohoto 
rozhodnutí jsou žadatelé o do-
taci u řady národních programů 
a i v některých programech fi-
nancovaných z fondů EU bodově 
zvýhodněni při hodnocení poda-
ných žádostí.“ Následuje odkaz 
na bližší informace na webu 
www.mmr.cz/Regionalni-politika/
Programy-Dotace/Podpora-
regionalniho-rozvoje-v-roce-
2010/Podpora-rozvoje-hospo-
darsky-slabych-a-strukturalne.

Za Ministerstvo práce a soci-
álních věcí se k témuž vyjádřil 
Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru 
koncepcí trhu práce. Podle jeho 
názoru samo prohlášení oblasti 
za strukturálně postižené úze-
mí příliv investičních pobídek 
nevyvolá. Investoři totiž hledají 
především lokality, které mo-
hou nabídnout kvalifikovanou 
pracovní sílu, schopnou a ochot-
nou pracovat pravidelně celou 
pracovní dobu. „Možná je můj 
pohled zkreslený stávající situ-
ací v regionu, ale nemyslím, že 
většina zdejší pracovní síly by 
těmto požadavkům vyhovovala,“ 
píše Ing. Duháň. Dále se odvo-
lává na programové prohlášení 
vlády a sociální reformu právě 

projednávanou parlamentem. 
Je třeba „razantně posílit prin-
cip individuální odpovědnosti 
každého jedince za vlastní situ-
aci, zvýšit jeho motivaci, aby si 
i v tíživé sociální situaci sám 
zlepšil svůj sociální status.“ Cí-
lem navrhovaných zákonů mj. je, 
„aby zde nevyrůstala generace 
mladých lidí, která nikdy nevi-
děla své rodiče pracovat, která 
s nimi od malička chodila na 
úřad pro sociální dávky. Nejprve 
proto musíme takové občany 
motivovat, pomoci jim, když 
to potřebují, prostřednictvím 
funkčních sociálních služeb, 
pomoci jim zabezpečit vhodnou 
změnu kvalifikace či potřebné 
dovednosti, zprostředkovat 
jim zaměstnání nebo alespoň 
veřejnou službu či veřejně pro-
spěšné práce, aby si uvědomili, 
že pracovat je normální nebo 
aby si udrželi pracovní návyky.“ 
Vláda chce vytvořit podmínky 
pro tvorbu nových pracovních 
míst mj. snížením daňového 
zatížení zaměstnavatelů. MPSV 
v rámci reformy navrhlo snížení 
odvodů na sociální pojištění 
a zrušení úrazového pojištění, 
hrazených zaměstnavateli. 
Nakonec připomněl projekty na 
podporu zaměstnanosti realizací 
projektu „Vzdělávejte se pro růst“ 
podpořený z Evropského sociál-
ního fondu. 

Krádeže kovů
Náměstek ministra životního 

prostředí PhDr. Ivo Hlaváč 
odpovídal na dotaz o legisla-
tivě omezující krádeže železa 
a barevných kovů. Uvedl zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a vyhlášku č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání 
s odpady. Vyhláška zakazuje 
vykupovat od fyzických osob 
některé druhy odpadů, mj. 
uměleckých děl, pietních 
a bohoslužebných předmětů, 
průmyslového strojního zaří-
zení, zařízení pro hromadnou 
dopravu, dopravní značení, 
součásti nebo příslušenství ve-
řejného prostranství a pozem-

ních komunikací, energetické, 
vodárenské nebo kanalizační 
zařízení - tedy odpadů, které 
„byly a bohužel stále jsou cílem 
krádeží a následného zpeněžení 
v tzv. výkupnách kovů. Za tytéž 
odpady je zakázáno poskytovat 
podnikajícím osobám úplatu 
v hotovosti.“ Do zákona z r. 2008 
byla vložena i další opatření, např. 
že vykoupené předměty z vy-
jmenovaných druhů odpadu se 
nesmí po dobu 48 hodin od vykou-
pení rozebírat, pozměňovat nebo 
postupovat dalším osobám. 

Ministerstvo si je vědomo, že 
tímto se krádežím problematic-
kých komodit nezamezilo. Proto 
pracuje na dalších úpravách 
předpisů, a to v rámci přípravy 
nového zákona o odpadech (před-
pokládaná platnost od r. 2014) 
a diskuzí s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu o dílčích úpravách stá-
vající legislativy.

ham

Nezaměstnanost a výkup kradených kovů -
 odpovědi z ministerstev

Opět po roce se varnsdorfští výtvarníci představují společnou 
výstavou ve spolkové místnosti v budově knihovny. Mezi dvaadvaceti 
ukázkami z jejich novější i starší tvorby nechybí grafika, olejomalby, 
akvarely a letos nově i paličkovaná krajka. Vernisáž se konala 3. 11. 
Až do konce listopadu je výstava přístupná každé úterý a čtvrtek od 
10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Pořadatelem výstavy je klub vý-
tvarníků při Kruhu přátel muzea Varnsdorf.            ham, foto Ivo Šafus  

Výtvarnící se představují

Kácení vrb v parku u divadla
U čtyřech vrb v parku u divadla bylo při kontrole zjištěno napadení 

dřevokaznou houbou (ohňovec obecný - Phellinus ignarius), která 
způsobuje rychle se rozšiřující bílou hnilobu. Dřevo zkřehne a hrozí 
rozlomení stromu. Na dalších dvou vrbách dosud nejsou plodnice 
hub vyvinuty, ale dendrologický posudek doporučuje z důvodů bez-
pečnosti i jejich skácení. Na jaře budou skácené stromy nahrazeny 
novou výsadbou.                                             Ing. Přemysl Brzák,

                                                            odbor životního prostředí  
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NECHCETE UŽ PLATIT NÁJEM? SPLŇTE SI SVŮJ SEN O VLASTNÍM BYDLENÍ.
Společnost Imbex Czech s.r.o. nabízí výstavbu rodinných domů 

v klidné části města Rumburk, lokalita ulice Východní.
Chcete si Váš budoucí dům prohlédnout? Kontaktujte nás. 

První vzorový dům je již postaven.

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
KLIKY

LAMINÁTOVÉ PODLAHY 
STAVEBNÍ POUZDRA PRO 
POSUVNÉ DVEŘE 

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO LETÁKU SLEVA 5 %
(Sleva se nevztahuje na zboží v akci ani na již zlevněné zboží)

WWW.DVEREPRODEJ.CZ



Prodej zděného domku 
po částečné rekonstrukci ve 
Šluknově. Výměra: 398 m2.  
Prodejní cena: 920.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej atypického rodin-
ného domu na okraji zástavby 
Strážného vrchu nedaleko cen-
tra Rumburku. Výměra: 269 m2.
Prodejní cena: 1.190.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Pronajmu garáž v centru 
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.

Prodám garáž v centru 
Varnsdorfu, nedaleko Billy. 
Prodejní cena: 70.000 Kč. 
Kontakt: 777 232 038.

 Prodej RD ve Varnsdor-
fu, pod Špičákem: 1+4+ 
přístavek, pozemek 931 m2, 
el., darling, veř. vod. a kan. 
u pozemku. Cena 838 tis. 
Kč vč. všech popl. a právního 
servisu. Reality Janošek, s.r.o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

 
Prodej roubené chalupy 

se stodolou v Nové Chřibské: 
1+4+terasa, větší zahrada, el., 
darling. ÚT na tuh. paliva, pro 
celoroční bydlení. Cena 
1.830 tis. Kč vč. všech popl. 
a právního servisu. Reality 
Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

Převod dr. bytu ve Varns-
dorfu, ul. Legií - 2+1, 2. pat-
ro, plocha 58 m2, plast. okna 
a zateplení. Cena 280 tis. Kč 
vč. všech poplatků. Reality 
Janošek, s.r.o., Varnsdorf, 
tel. 602 354 389.

MĚSTO       ŠLUKNOV
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na funkci vedoucího úředníka -
 VEDOUCÍ  EKONOMICKÉHO ODBORU 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU  ŠLUKNOV
Podrobné informace na www.mesto-sluknov.cz

nebo v kanceláři tajemníka Městského úřadu Šluknov, 
tel. 412 315 332. 

Přihlášky se přijímají nejpozději do 10. prosince 2011 
osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1
 nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, 

k rukám tajemníka, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
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Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

Hledám pojízdný Jawa 
Perák. Kontakt: Německo -
035771/60472 nebo 01511 
2992080.

Prodám parcelu o výměře 
1 500 m2 ve Varnsdorfu pod 
Hrádkem. Cena 300Kč/m2.
Tel. 607 907 425.

Pronajmu byt 1+1, Rum-
burk, v Podhájí. Telefon
607 563 450, 728 176 637.

Prodám garáž (možno 
vytvořit i dvojgaráž) v ul. 
Cyklistická (u ReTOSu). Tel. 
604 516 184. 

Prodej udržovaného bytu 
2+1+L v osobním vlastnictví ve 
Varnsdorfu. Výměra: 67 m2. 
Možno přikoupit i garáž. Sníže-
ná prodejní cena: 520.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou za-
hradou, situované ve vyhle-
dávané, klidné lokalitě ve 
Varnsdorfu. Pozemek: 741 m2.
Prodejní cena: 1.500.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej nově postaveného 
rodinného domu ve vilové čtvr-
ti na klidném místě nedaleko 
centra Varnsdorfu. Pozemek: 
cca 750 m2. Prodejní cena: 
2.750.000 Kč. Info Lužická 
R. K. Telefon 412 333 281, 
602 108 404.

Koupím domek se za-
hrádkou ve Varnsdorfu a oko-
lí. Telefon 602 445 852 - RK 
nevolejte.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00

MĚSTO       ŠLUKNOV

Prodám rodinnou vilu 
se zahradou ve Varnsdorfu, 
110 m2, garáž s dílnou, sklep, 
půda, nová střecha a pl. kotel, 
zahrada 800 m2, studna. Lo-
kalita Hrádek. Cena dohodou. 
RK prosím nevolat. Tel.efon 
721 021 984, 603 190 888.

Prodám byt 3+1 ve 
Varnsdorfu, střed města, 
proti poliklinice. Polopanel, 
po rekonstrukci - zateplení, 
střecha, plast. okna. Cena 
dohodou. Tel. 605 030 721. 



Blahopřání

Ukončení sběru ošacení
Místní organizace Českého 

červeného kříže
oznamuje,

že sběr ošacení 
bude pro rok 2011 ukončen

29. listopadu 2011.

SENÁTORSKÉ
DNY

21. 11. 2011

Narození

Romana Miloschewitschová
Josef Čuřín
(Jakub)

Vlasta Koberová
David Blahník
(Davídek)

Martina Hemmerová
Tomáš Hemmer
(Adámek)

Olga Doležalová
Petr Málek
(Karolína)

Kateřina Špetlová
Miloš Mrázek
(Natálie)

Sňatky

Dana Lorencová
Josef Štěpnička

Svoz zákazníků
ZDARMA

23. 11. 2011
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.
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Vzpomínka

Svozy pytlového
tříděného odpadu
24. 11. 2011

17. 11. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 216

19.-20. 11. 2011  
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
26.-27. 11. 2011  
MUDr. Eva Křížová
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 215

Zubní
pohotovostÚmrtí

Přemysl Tvrdý 65 let
Miluška Tůmová 80 let
Juliana Hocková 89 let
MUDr.Otto Krejčí 89 let
Lukáš Uhlíř 29 let
Aloisie Jedličková 87 let
Margita Zimová 56 let
Alžběta Pavlíčková 85 let
Dagmar Šeráková 74 let
Zdeňka Váňová 77 let
Libuše Slintáková       81 let
Jaroslav Lorenc 91 let
Jaroslav Polák 55 let
Růžena Benediktová 79 let
Martin Šesták 37 let
Pavel Petráček 72 let 

Dne 13. listopadu již uplynulo 15 let od 
úmrtí Františka Vogeltanze.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka Věra a děti

CO ČECH, 
TO MUZIKANT
Poslední říjnový den se usku-

tečnil na ZŠ náměstí projekt „Co 
Čech, to muzikant“. Jak už sám 
název napovídá, toto soutěžní 
klání se týkalo hudby. Učebna 
hudební výchovy přivítala řadu 
zpěvaček, ale i hráčů na různé 
hudební nástroje. Své zástupce 
vyslaly téměř všechny varnsdorf-
ské školy. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a porota měla oprav-
du velice těžký úkol, protože řada 
pěveckých výkonů byla úžasná.  
Toto jsou ti nejlepší:

3. - 5. třída sólo zpěv: Tereza 
Mülerová, ZŠ Karlova

3. - 5. třída nástroj: Veronika 
Venclová, ZŠ Karlova

6. - 7. třída sólo: Klára God-
lová, ZŠ náměstí

8. - 9. třída karaoke: Kateřina 
Kročilová, ZŠ Seifertova a Mar-
kéta Kolková, ZŠ náměstí

Celá akce se odehrála ve 
skvělém prostředí s výbornou 
diváckou kulisou. Všechny 
také potěšilo, že jednou z diva-
ček byla i vedoucí OŠKT 
Mgr. L. Ondráčková.

Děkujeme všem za účast 
a těšíme se na další setkání. 

Celou akci naplánovala a orga-
nizovala ZŠ náměstí. Čekala 
sice vyšší účast, s prvním roč-
níkem však může být celkově 
spokojena. Projekt byl zajištěn 
grantovým programem města 
Varnsdorf.

Jitka Beková

 Dne 13. listopadu jsme vzpomínali na naši 
milou maminku a babičku Alenku Caltovou, 
která by oslavila své 80. narozeniny. Za 
všechnu lásku a obětavost jí můžeme podě-
kovat již jen položením květin a zapálením 
svíčky na místě jejího odpočinku. 

Kdo jste ji znali, věnujte, prosím, tichou 
vzpomínku s námi.

Stále s láskou a úctou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami.

Dne 16. listopadu uplynul rok od úmrtí 
mého manžela a našeho tatínka Mariana 
Mrázka.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manželka Hana, dcery Markéta a Deniska 
a ostatní příbuzní. 

Dne 22. listopadu uplyne 10 let, kdy nás 
navždy opustila naše maminka, babička 
a prababička Helena Sýkorová.

Stále vzpomíná syn Jiří a celá rodina.

Dne 19. listopadu se dožívá 90 let paní 
Božena Franková. 

Zdraví, spokojenost a hodně elánu do  
dalších let přeje dcera Jana, vnučky Linda 
a Yvona s manželem, pravnučka Dita.

ZUMBA
PRO SENIORY

Každý čtvrtek 
v 17.00 hod.

v tělocvičně bývalého 
Vaspedu

Vstupné 30 Kč
Bližší informace na 

tel. 721 761 047

Pojeďte s námi
autobusem
za nákupy

do OC FORUM 
Liberec

od 5. 11 do 17. 12.
Každou sobotu odjezdy 
ze zastávek BusLine,

tam 9.30 hod., 
zpět 15.40 hod.

ZDARMA

Putování s delfínkem Dilem
V dnešní uspěchané době si mnohdy ani nevšimneme, jak rychle 

nám děti vyrostly a jak málo času jim věnujeme. Dejme jim proto 
příležitost, aby nám ukázaly, co všechno už samy dovedou a pusťme 
se s nimi do společného prožívání dobrodružství při objevování pod-
mořského světa s delfínkem Dilem. V 10 setkáních se zaměříme mimo 
jiné na angličtinu pro rodiče a děti, cvičení rodičů s dětmi, výtvarné 
dílničky, divadlo, práci s interaktivní tabulí a na další zajímavé činnosti. 
Na konci našeho putování nás čeká překvapení. 

Tento jedinečný prožitkový program je určen rodičům a dětem 
(předškolákům).

Kdy? Každé úterý od 16.00 do 17.00 (1. setkání - 15. 11.).
Kde? Na ZŠ Bratislavská. 
S sebou? Přezůvky, pohodlné oblečení.
 Od autora celého projektu pana Horace Dobbse obdržela naše 

škola doporučení, a to na základě dosažených výjimečných výsledků, 
stát se pilotní školou pro Českou republiku v projektu Ideal (zaměře-
ného na podmořský svět).

 Krásné společně strávené chvíle a především nevšední zážitky 
přeje kolektiv učitelů ZŠ Bratislavská.

Tel. 775 893 668, 775 872 658. Kontaktní osoby: Mgr. Martina 
Kozáková, Mgr. Helena Šmídová.                               ZŠ Bratislavská

                                                                                                                                          

Pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Rumburk  srdeč-
ně zvou rodiče, učitele a širokou veřejnost na  Den otevřených dveří 
23. 11. od 8.00-16.00 v  budově internátu Střední zdravotnické školy 
v Sukově ulici v Rumburku.

Přijďte se seznámit s prostředím poradny. Speciální pedagožky, 
psycholožka a sociální pracovnice vám rády zodpoví dotazy týkající 
se vašich dětí a jejich výchovných či výukových potíží, logopedické 
nápravy nebo sociálněprávní oblasti. V případě vašeho zájmu předve-
dou didaktický materiál, pomůcky a prac.sešity pro děti se specifickými 
poruchami učení, trojhranné pastelky i nástavce na pera. 

Více informací o našich službách naleznete na www.pppuk.cz/
poradny/rumburk.                                                Mgr. Renata Valová,

vedoucí PPP

Starokatolická obec ve Varnsdorfu pořádá na faře (ul. Tyršova 
1232, nad divadlem) cyklus přednášek zaměřených na dějiny filoso-
fie, křesťanství a také aktuální otázky současného světa - eutanazii 
nebo problematiku životního prostředí. Přednášející jednotlivých témat 
jsou z Univerzity Karlovy v Praze, popř.Masarykovy univerzity v Brně. 
Přednáškový cyklus bude zahájen 1. 12. 2011 v 18.00 hod. a bude 
pokračovat každý první čtvrtek v měsíci. Prosincová přednáška se 
bude týkat starověkých náboženských systémů Egypta, Mezopotámie 
a Kenaanu. Další přednášky budou zaměřeny např. na antickou filo-
sofii, židovství a arabskou filosofii, mystiku pravoslavné teologie atp. 
Všichni občané zajímající se o dějiny a filosofii jsou srdečně zváni.

Jménem farnosti vás zve: Roland Solloch, farář

Poradna má Den otevřených dveří

Začíná cyklus přednášek



Šachové střípky
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 Seriál závodů TOI TOI CUP 
2011-2012 měl na začátku října 
v kategorii Elite+U23 odjety tři 
závody ve Stříbře, Mnichově Hra-
dišti a Lošticích. Na prvním vyhrál 
Z. Štybar, na druhém M. Zlámalík 
a na třetím P. Dlask. Závodů se 
zúčastňují i varnsdorfští cyklisté 
Michal Malík (KC Kooperativa SG 
Jablonec n. N.) a Tomáš Podrazil 
(TJ Sokol Holé Vrchy). Michal si 
připsal 24., 36. a 22. místo, což 
z prvního a třetího závodu zna-
menalo zisk sedmi, resp. devíti 
bodů. Tomáš se zapsal pouze 
v Lošticích třemi body za 28. mí-
sto. Další závod kategorie Elite 
a U23 se jel až v závěru října 
v Hlinsku, kde M. Malík zopakoval 

Michal Malík touží po první dvacítce

Na otevřeném turnaji v rapid šachu, 12. ročníku mezinárodního 
turnaje Open Liberec 2011 si celkem dobře vedl varnsdorfský Václav 
Vladyka startující za ŠK Česká Lípa. Ze sedmi partií uhrál 4 body, což 
sice stačilo na 8. místo, ale jako jediný se s ukazatelem ELO pod 2000 
vešel mezi jedenáctku našich i zahraničních šachistů, kteří mají tento 
ukazatel nad uvedenou hranici. Vítězství si zajistili se 6 body dva me-
zinárodní mistři T. Kulhánek z Turnova a Vitaly Sivuk z Ukrajiny.      V.V.

Házenkáři TJ Slovan Varns-
dorf ze šesti podzimních zápasů 
Severočeské ligy vyhráli jediný, 
a to až ten poslední proti České 
Lípě v domácím prostředí. V po-
čtu vstřelených branek jsou sice 
třetí, ale obrana je v SL nejhorší. 
I proto jim patří přezimování na 
předposledním místě. Soutěž 
po polovině soutěže ovládlo 
béčko Lovosic bez ztráty bodu 
před Českou Lípou a Libercem. 
Výsledky Varnsdorfských há-
zenkářů: Slavoj Děčín - Slovan 
22:21, Slovan - Elektro Praga 
Jablonec 18:23, Liberec Han-
dball - Slovan 30:23, Slovan - 
HK Lovosice B 24:37, Chemička 
B - Slovan 32:25, Slovan - Čes-
ká Lípa 27:23 (15:11). Soupiska 
a branky ve vítězném utkání: 
V. Vodrážka - O. Rybář 8 (z toho 
3 sedmičky), P. Kepka, J. Mareš 
7, M. Krátký 3,  J. Müller,  L. Ko-
čiš 2, J. Janošek 3, T. Husár 3, 
M. Přibyl 1, M. Neumann.

Pořadí střelců: 1. L. Malý, 
HK Lovosice B 44 branek, 
2. T. Opustil, Slavoj Děčín 41, 3. 
O. Rybář, Slovan Varnsdorf 38 
atd. Z varnsdorfských házen-
kářů se dále střelecky nejvíce 

Kovárenský Freeroll Cup II poznal vítěze
Finálový večer KFC konaný v polovině října byl v pořadí druhým, 

který se odehrál v místním klubu. Smolným byl pro Soviče, který ač 
s kvalitní kombinací a s vysokým raisem, byl dorovnán a bord ukázal, 
že je prvním vyřazeným. Dalším nešťastníkem se stal Fugas, protože 
poker čtyřek je silnou vyřazovací kombinací. Příjemným bylo finále 
nejspíše pro Pavouka. Ten poker pověsil na hřebík, věnuje se už jen 
zahrádce a baráčku. A jen proto, že se na Kovárně svítilo a šel náho-
dou kolem, zavítal a dokázal se probojovat z deváté pozice na krásné 
a placené 3. místo. K závěrečnému duelu zasedli Knitl s Müllerem. Zde 
byla štěstěna přikloněna na stranu druhého uvedeného hráče, který 
i přes nepoměr žetonů (2:1) finálový večer vyhrál. Konečné pořadí 
KFC II: 1. Müller, 2. Knitl, 3. Pavouk, 4. Pavlík, 5. Míka, 6. Houžva, 
7. Vlasta, 8. Fugas, 9. Sovič. Všem děkujeme za příjemný večer. 

Začal také nový formát turnaje, Vánoční KFC, ve kterém budou 
mít hráči možnost ukázat, kdo si zaslouží získat vánoční bonus 
ve formě 30 tis. Kč, což ještě ale zdaleka není vše. Pořadí nej-
lepších po 9. turnaji z pětadvaceti: 1. Fugas 905 bodů, 2. Müller 
782, 3. Picifuk 761, 4. Houžva 703, 5. Pavlík 698 atd.          LM

Podzimní část sezony 2011-
2012 má úspěšně za sebou áčko 
mladší přípravky FAŠV v okresní 
soutěži OFS Česká Lípa. Ve 
čtrnácti utkáních prohrálo pouze 
jednou - s Mimoní, která je asi 
i nejtěžším soupeřem v soutěži. 
Skóre ze všech duelů dosáhlo na 
cifry 171:49. Souhrn podzimních 

První listopadový víkend byl pro taneční skupinu STARS VARNS-
DORF završením celoroční práce a píle. Na Mistrovství Evropy 
v Paříži skupina opět zazářila, skvěle reprezentovala nejen Varn-
sdorf a za účasti reprezentantů 24 zemí a 1500 cheerleaders 
se naše tanečnice skvěle umístily. Peewees, tedy nejmladší 
tanečnice (a jeden tanečník) dovezli hned dvě skvělé ceny - za 
1. místo v hip hop, za 2. místo v pompon dance  a navíc 8. místo 
v peewees cheer. Juniorky byly 2. v hip hop, 5. v junior cheer all-
girl a stejně se umístily v junior pompon dance. Seniorky zazářily 
2. místem v senior hip hop a skončily 9. v pompon dance. 

Double kategorie, nebo-li dua také nezklamaly a výsledkem byly 
tři bronzová umístění a po jednom stříbrném a zlatém. Třetí místa 
si zajistily Hana Vaňková a Bára Gerhátová v hip hop, Aneta On-
dráčková a Veronika Dvořáková v pompon dance a Kačka Pokorná  
s Veronikou Jiráskovou v hip hop junior. Druhé místo si pak zajistily 
Nikola Horáková a Šárka Nová v junior jazz. Naprostou jedničkou se 
pak stalo duo Natálka Nádvorníková s Markétou Havlíčkovou, které 
získaly 1. místo v junior hip hop.                                   rm, foto STARS

STARSKY v Paříži nejen 
dvakrát první!    

umístění z Loštic a v průběžné 
klasifikaci mu patřila po čtyřech 
závodech třicátá pozice mezi 
padesátkou cyklokrosařů. Se 
shodným počtem bodů byla na 
čele průběžné klasifikace dvoji-
ce V. Kyzivát a P. Dlask. Michal 
Malík absolvoval všechny závody 
seriálu již v minulé sezoně, ale 
bez prosazení se do první po-
loviny startovního pole. A jak je 
spokojen s nynějšími výsledky? 
„Jde o rapidní zlepšení, i když 
mám prioritu, že budu dojíždět 
do dvacátého místa.“ A to se mu 
povedlo před týdnem v Lounech, 
kde skončil 18. a v průběžné kla-
sifikaci poskočil o tři místa vpřed. 
Přidejme, že Michal závodil 

v poslední době s cyklokrosovým 
kolem také v Německu, Lucem-
bursku a Švýcarsku. 

ZdS, foto archiv MM

AŽ ZÁVĚREČNÝ DUEL PODZIMU PŘINESL BODY   

Mladší přípravka FAŠV A si vedla skvěle

prosazovali J. Mareš 20, T. Hu-
sár 17, M. Krátký 14 a L. Kočiš 
s J. Janoškem po 11.  Střelcům 
sedmiček vládne O. Rybář se 14 
úspěšnými trefami.   

Varnsdorfský házenkářský 
oddíl připravuje 15. ročník Vá-

nočního a vzpomínkového tur-
naje Zdeňka Siebera v házené 
mužů a žen, který se bude ko-
nat ve sportovní hale ve dnech 
17. 12. - 18. 12. 2011. Bližší infor-
mace budou uvedeny v příštím 
HS.                                     ZdS

výsledků: - Skalice 11:7 a 14:7, 
- Žandov 20:0 a 20:4, - Cvikov 
19:1 a 20:0, - Nový Bor 12:4 
a 14:1, - FAŠV B 5:3 a 5:0, - Mi-
moň 3:7 a 6:4, - Arsenál Česká 
Lípa B 9:4 a 13:7. O vstřelené 
branky se zasloužili: Pavel Ficzu 
63, Filip Kabeláč 46, Tadeáš Šolc 
40, Štěpán Hanich 12, Jaroslav 

Dědeček 5, Ondřej Svatoň 3, Ma-
tyáš Ježek a Matyáš Neumann po 
1 brance. Tym vedli trenéři Zde-
něk Kramer a Ladislav Dančo, 
jako vedoucí jim pomáhala Lída 
Sorádová. V zimním období tré-
nuje družstvo v pondělí a pátek od 
17.00 do 18.00 hod. v tělocvičně 
ZŠ Edisonova.               ZdS

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v deseti-
boji, královské atletické disciplíně se rozhodli připravit pro žáky 
základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl při-
spět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců 
a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky 
podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV 
působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa 
a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních 
a krajských kol soutěží družstev OVOV. 

I do našeho města díky aktivitě ZŠ Varnsdorf Edisonova zaví-
tala dne 12. 10. 2011 známá sportovní osobnost Květoslav Valčík. 
Všestranný sportovec se nejvíce proslavil úspěchy v běžeckém 
lyžování. Sám však za největší výhru pokládá, že dnes působí jako 
manažer českých lyžařů.

Po sportovním klání v tělocvičnách i na chodbách školy, kdy žáci 
plnili úkoly, které vedou ke sportovní všestrannosti, následovala 
beseda o dění v českém i světovém sportu. Zúčastnili se jí žáci 
prvního a druhého stupně, kteří svým potleskem dali najevo, že se 
rádi projektu zúčastní. 

ZŠ Varnsdorf Edisonova  se chystá uspořádat městské kolo OVOV 
na jaře roku 2012, kterého se může každý zúčastnit.    

Mgr. Jirsáková Irena, ředitelka školy

Odznak všestranosti olympijských vítězů



Po domácím zápase plném vlastních chyb s VSK Slavia Liberec 
(prohra 78:85) zajížděli basketbalisté TJ Slovan k USK Slávie 
Ústí n. L., kde vyhráli 84:92. Rozhodla o tom především vůle a od-
hodlanost hráčů celého týmu. Na každém, kdo nastoupil, byla znát 
chuť odčinit mizérii s Libercem a především vlastní zodpovědnost 
za výkon proti jednomu z favoritů soutěže. I když stoprocentní to 
určitě nebylo, 92 vstřelených bodů venku zaslouží nebývalé oce-
nění. Body Slovanu: Novotný 20, Husár 15 (1x3), Hovorka 14 (1x3), 
Buben 13 (1x3), Lehroch 8, Činka 6, Relich 6, Smrčka 6 a Šišulák 4. 

Domácí utkání s BK Děčín - juniorka přineslo další vítězství, 
celkem jednoznačné v poměru 91:61 (48:34). Muži Slovanu se tak 
dostali na čtvrté místo tabulky.

Výsledky dalších basketbalových družstev TJ Slovan - žáky-
ně U15 našly prvního přemožitele ve vedoucím týmu tabulky u DDM 
Česká Lípa 121:49 a porazily venku TJ ASPV Zákupy 52:76. Mladší 
minižáci dvakrát podlehli BK Děčín 29:72 a 34:89. Nejmladší mini-
žactvo si připsalo výhru i prohru, Slovan Litoměřice - Slovan 44: 50 
a 67:40.                                                                              Ing. Strolený
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VARNSDORF REMÍZOVÝM KRÁLEM
K předposlednímu domácímu 

duelu podzimu přiřkl los varn-
sdorfskému FK tým Čáslavi. 
Hosté měli jen o dva body 
navíc a varnsdorfský tým chtěl 
k výkonům stoupající tendence 
přidat i plný počet bodů. Brzké 
nucené střídání stopera Jirky 
Pimpary, inkasovaná branka 
z PK po faulu střídajícího Jana 
Hauera a dvě ŽK však po první 
půli k optimismu nesváděly. 
Když navíc zdejší bývalý hráč 
David Fikejz zvýšil na 0:2, něco 
diváků Kotlinu opustilo. Mohli ale 
litovat. V poslední čtvrthodině se 
parádně trefi li Ladislav Martan 
(na fotu u míče) a Vlasta Chod, 
což zaručilo alespoň bod a třetí 
plichtu doma v řadě. Dále venku 

Dvě výhry basketbalistů

čekalo Znojmo, kde varnsdorfští 
fotbalisté v loňském ročníku 
vyhráli 0:1. Tento výsledek 
jistě chtěli zopakovat, i když jim 
chyběli vykartovaní Radim Breite 
a Pavlo Rudnytskyy. Oba týmy si 
velké šance nepřipravily a plichta 

0:0 je vyjádřením dění na hřišti. 
Ze strany FK měli příležitostí 
k dobrému zakončení jen Milu-
tinovič a dvakrát Matejov. Sed-
mým nerozhodným výsledkem 
podzimu si Varnsdorf vyslouží 
titul remízového krále.

Ligový dorost devatenácti-
letých hráčů nestačil doma na 
FK Baumit Jablonec a prohrál 
1:4 (0:3) poté, co v nekom-
pletní sestavě bez zraněných 
obránců třikrát inkasoval do 
25. min. Branku vstřelil až v závě-
ru Honců, smutnou skutečností se 
stala zlomená noha Milanoviče. 
V Kolíně, u týmu z horšího středu 
tabulky prohrál dorost 3:1 (1:1) 
a na podzim jej čeká již jen 
duel s Chrudimí 19. 11. na UMT 
v Kotlině od 13.30 hod.            ZdS

Letošní hry varnsdorfských škol byly zakončeny ve sportovní hale 
fl orbalem, po kterém proběhlo i závěrečné vyhodnocení (atletika, 
fotbal, fl orbal). Ve výborné divácké kulise své kroky a míček k ví-
tězství dovedli žáci Gymnázia Varnsdorf, druhým místem překvapila 
ZŠ Seifertova, ta jediná dokázala uhrát s vítězem turnaje remízu. 
Třetí byla ZŠ náměstí, čtvrtá ZŠ Edisonova. Mezi dívkami dominovalo 
také varnsdorfské gymnázium, které soupeřkám nedalo šanci. Druhá 
skončila ZŠ Edisonova, třetí ZŠ náměstí a čtvrtá ZŠ Seifertova. Turnaj 
rozhodoval Petr Blecha. 

Celkové pořadí škol pak dopadlo takto (chlapci i dívky): 
1. Gymnázium Varnsdorf 9, 2. ZŠ náměstí 15, 3. ZŠ Edisonova 16, 
4. ZŠ Seifertova 20. Pořadatelem všech turnajů byla ZŠ náměstí, 
která celou soutěž uskutečnila v rámci Grantového programu města 
Varnsdorf.                                                                                      V. Z.

Sezonu 2011-2012 zahájili 
florbalisté SK Paintball Varns-
dorf v krajském přeboru dvěma 
výhrami. Přebor hraje dvanáct 
týmů turnajově a na tom prvním 
v Českém Dubu porazil varnsdorf-
ský tým domácí SC Podještědí 
9:6 a dále družstvo Smědavští 
Vlci Raspenava 7:5. Sestava 
vítězů: P. Draský, M. Němec, 
J. Pondělíček (C), J. Damnitz, 
L. Tichý, K. Vlk, A. Hradecký, 
M. Skořepa, J. Červinka, 
P. Grozický a J. Skramužský. 
Pro zranění nehrál M. Vožení-
lek. Nejlepším hráčem byl Hra-
decký se 13 body (10 branek + 3
asistence) a dále Skořepa, který 
zaznamenal 8 bodů (3 + 5).
K prvním bodům do tabulky 
soutěže přispěl dobrý kolektivní 
výkon a herní disciplína. Ani 
v dalších dvou utkáních nenašel 
SK Paintball přemožitele. Pora-
zil SFbK Raspenava 8:6 (branky 

Futsalisté drží laťku vysoko 

S torzem šesti hráčů a z toho se dvěma ne zcela zdravými 
odjelo béčko k druhému turnaji 1. Autocentrum Jílové ligy, 
a přesto přivezlo pět bodů. Nejlepším hráčem kola byl zvolen 
gólman béčka Jiří Petrásek. Výsledky: JK Trans B - Hezouni B 8:1 
(góly M. Damnitz 4, M. Mikolášek a M. Fritzsche po 2), - Veterans 
1:1 (T. Skotnica), - Tullamore Dew 2:2 (M. Fritzsche 2). Po 
dvou turnajích je na čele Desperado Františkov (16 bodů) před 
JK Trans B (14), Metalligou Teplice (13) a SK Dumbo Děčín (12).

Také Veterans liga 2011-2012 se rozjela a zde jsou výsledky 
varnsdorfského celku z prvního turnaje: JK Trans - RAFani Děčín 
1:0 (M. Mikolášek), - Lišáci Jílové 3:2 (V. Fišer 2, T. Skotnica), 
- Rozbuška Boletice 1:2 (T. Skotnica). Soupiska hráčů: M. Hu-
dec - M. Hovanycz , L. Čapičík, A. Sommerschuh, M. Mikolášek 
- T. Skotnica, V. Fišer, M. Damnitz. Na vedoucích místech se 
usadily týmy Bělé, Jílového a Varnsdorfu shodně se šesti body. 

Povzbuzením borců „jékáček“ jsou další body A-týmu. Ten 
si jich na druhém turnaji sezony v Libouchci připsal sedm, když 
remizoval s DeCe COMPUTERS Děčín 2:2, pak porazil FC NICA 
Rumburk 6:3 a HEZOUNY Děčín 6:2. Průběžně je první TURBO 
A (18 bodů) před Jílovým a JK Trans A (oba celky 16).          ZdS 

Vstup do sezony byl parádní
K. Vlk 5, M. Skořepa, J. Skramuž-
ský a J. Pondělíček) a TJ Turnov 
B 9:5 (K. Vlk 5, M. Skořepa, 
J. Skramužský, P. Grozický, 
J. Pondělíček). Po čtyřech zápa-
sech byl varnsdorfský SK druhý 
horším skóre za FBC Panthers 
Liberec B (12 bodů). 

Ve varnsdorfské sportovní 
hale pak hostili fl orbalisté čtvrtý 
FBC Legnex SSKVP a sedmý 
SK Osečná. Doma se jim však 
nedařilo. Prohry 10:16 a 5:12 zna-
menaly pokles na čtvrtou příčku. 
Co bylo příčinou proher, přiblížil 
trenér SK Paintball Petr Blecha: 
„V prvním zápase proti týmu FBC 
Legnex s bývalými extraligovými 
hráči jsme se prezentovali velice 
dobrou hrou a dlouho jsme drželi 
dobré skóre. Hlavní důvod prohry 
byl, že nám trošičku chybělo štěstí 
a hlavně bohaté extraligové zku-
šenosti soupeře. Druhý zápas byl 
katastrofální. Nedisciplinovanost 

a statická hra byly hlavní příčiny 
vysoké prohry s SK Osečná. 
Už standardně se nám tak na 
domácích turnajích nedaří. A ja-
ké máme ambice? Náš tým se 
pravidelně umísťuje ve středu 
tabulky. V letošním roce nás 
doplnilo několik nových hráčů, 
jak mužů, tak juniorů a v této 
sezoně se chceme pohybo-
vat v horní polovině tabulky.“ 
Poslední výsledky: FBC Liberec -
SK 10:8 (2:2, 4:3, 4:3), TJ Sokol 
Koberovy - SK 14:14 (4:5, 3:6, 
7:3). Doplňme, že tabulku aktuál-
ně vede FBC Panthers Liberec B 
s 21 body před FBC Legnex 
s 18 a TJ Sokol Koberovy 17. 
SK Paintball v tabulce nyní 
patří sedmé místo. Nejbližšími 
soupeři jsou v liberecké Tipsport 
Areně vedoucí FBC Panthers 
a předposlední Death Stars SFbK 
Raspenava. 

Miroslav Exnar/ZdS

Cyklistický seriál Rohas CUP 
2011 absolvoval v měsíci září 
a začátkem října poslední závo-
dy. Na DAAK TOUR ve Skalici 
u České Lípy se varnsdorfští 
borci na přední místa neprosadili. 
O rumburském Tour de Zeleňák 
jsme informace již přinesli a dal-
ším závodem byla 19 km dlouhá 
silniční časovka Podbezdězský 
závod v Bělé p. B. V kategorii 
A si dojel J. Kalivoda s dvace-
tivteřinovou ztrátou pro druhé 
místo a kategorii D dominoval 
M. Spurný. Podobně si počínal 
T. Čiháček v kategorii P. Dalším 
závodem byl Pahorek 2011 
v Horní Libchavě, kde se z varns-

dorfských cyklistů v celkové 
klasif ikaci nejlépe prosadil 
M. Spurný dvanáctým pořadím 
v absolutním pořadí. Ten dále 
skončil třetí v kategorii do 59 let 
na českolipském závodě Babylon 
a J. Macan (na fotu při Časovce 
Luž) tam dojel pátý. Závěrečnou 
akcí seriálu byla časovka dvojic 
na 22 km ve Starých Splavech, 
kde M. Spurný s J. Macanem vy-
bojovali páté místo a rumburský 
R. Kamenický s varnsdorfským 
J. Fabrym skončili sedmí.    

Seriál deseti závodů ode-
hrávajících se převážně na 
silnicích v českolipském regionu 
je tedy pro letošní rok u konce 

Rohas cup 2011 má za sebou další ročník
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a varnsdorfští vyznavači kol na 
něm posbírali mnoho solidních 
výsledků. Jistě tomu tak bude 
i napřesrok.            Text a foto ZdS


