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Milí spoluobčané!

Adventní výzdoba v oknech
opět září do tmy a dává nám
znát, že rychle ubývá posledních
dnů končícího roku. Byl to rok,
který přinesl mnoho převratného dění do každodenního života
města. Dění, které se zapisuje
nejen na listy městské kroniky,
ale i do politické historie státu.
Všem, kteří byli vedeni ve dnech
protestů upřímnou snahou
o zlepšení poměrů, bych chtěl poděkovat. I jejich zásluhou
se problematika života v nejsevernější části naší země stala
předmětem zájmu nejvyšších státních orgánů. Ve dnech
nadcházejícího roku nás v této oblasti čeká ještě mnoho
každodenní práce, která bude směrována ke spokojenosti
obyvatel města.
Před námi je nelehké období, jehož dopady se dotknou
každého z nás. Věřím však, že se společně dokážeme vydat
správným směrem a vyrovnávat se s problémy, které se
nám postaví do cesty. I proto bych vám chtěl v tuto chvíli
do nejbližších dnů popřát dostatek klidu, co nejméně předvánočního shonu a příjemnou pohodu pod rozsvíceným
stromečkem, který je od pradávna symbolem vzájemnosti
a hřejivé lidské lásky. Ať je vaše novoroční vykročení
krokem dobrým a dny roku 2012 přinesou vám a vašim
rodinám štěstí, zdraví a spokojenost.
Martin Louka

www.varnsdorf.cz

STAROSTOVÉ VÝBĚŽKU SE VYSLOVILI
PROTI SLUČOVÁNÍ ŠKOL V RUMBURKU
Na prosincovém jednání
Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) hovořili starostové
o aktuální situaci v celém regionu. Vzhledem k problémům
a vývoji situace na politické
scéně se shodli na vyslovení
jednoznačného nesouhlasu
s odvoláním policejního prezidenta Lessyho, který výběžku
velmi pomohl a jeho přístup
k řešení problematiky Šluknovského výběžku byl označen
jako jeden z nejlepších.
Hostem jednání byl tentokráte
ředitel rumburského gymnázia
Roman Kroutil, který vysvětlil
současný stav při plánovaném
sloučení Gymnázia Rumburk

se Střední zdravotnickou školou
a Obchodní akademií Rumburk
tak, jak jej schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje. K revokaci tohoto usnesení vyzývají
v petici studenti, rodiče i učitelé.
Svůj nesouhlas vyslovili nyní
i starostové Šluknovska. Svůj
postoj sdělili kraji tak, aby o dalším osudu škol mohlo rozhodnout s vědomím nesouhlasu
starostů Šluknovského výběžku.

Dalšími hosty jednání byli
zástupci Úřadu práce, kteří
přinesli aktuální informace k novým zákonům a ke změně
výplaty dávek. Ředitelka místní
pobočky Dagmar Peterková informovala o zřízení jednotného
výplatního místa na Úřadu práce,
s čímž souvisí přechod pracovníků z městských úřadů na Úřad
práce. Stručně shrnula změny
Pokračování na str. 3

REKLAMNÍ ČLÁNEK

Dokončený developerský projekt
v Hrádku nad Nisou získal medaili
Cena architektů v soutěži Realitní projekt roku 2011

Místo lávky
nový most

INZERCE

V letních měsících začala
rekonstrukce mostu v ulici
Moravská. Stávající ocelová
konstrukce mostu byla 17. srpna
odstraněna a 28. listopadu byl
předán do užívání nový most.
Celkové náklady činily 4,744 mil.
Kč. Most je jednosměrný s jednostranným chodníkem, určený pro
osobní dopravu. Jeho nosnost je
33 t, se zákazem vjezdu pro autobusy a nákladní auta s výjimkou dopravní obsluhy.
rm
Zastupitel
Ladislav
Houžvička
sklidil
kritiku
Čtěte na str. 4

V klidné části blízko centra města se nachází zkolaudovaná
I. etapa cihlového domu developerského projektu Nové Byty Hrádek,
kde si můžete pořídit nový byt, což je jistě dárek pro celou rodinu
pro blížící se Vánoce. Nalézá se v nezáplavové části města Hrádek
nad Nisou na kopci s výhledem na Lužické hory.

HŘÍŠNÍCI DOSTALI POUKÁZKY MÍSTO PENĚZ
DISKUZE NA MĚSTSKÝCH STRÁNKÁCH POKRAČUJE
POLIKLINIKA JE ZANEDBANÝ SKANZEN
VARNSDORF ZVOLIL MENŠÍ ZLO S NOVOU VYHLÁŠKOU

INZERCE

Pokračování na str. 2

Unikátní
výstava
Výběžanské
demošky
Čtěte na str. 9
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Vážení a milí čtenáři,

• Na pár dní musí z bytu

Na deset dní bude muset svůj domov opustit pětatřicetiletý muž
z Varnsdorfu. Ženě, se kterou žije ve společné domácnosti, měl
totiž s kovovou tyčí v ruce vyhrožovat újmou na zdraví, nadávat
a ponižovat ji. Podobného jednání se nedopouštěl poprvé, takže
policisté využili institut vykázání a poskytli výtečníčkovi prostor pro
zpytování svědomí a přehodnocení svého přístupu. Zároveň jeho
nepěkné počínání řeší jako přestupek proti občanskému soužití,
za což by mohl zaplatit pokutu ve výši až tří tisíc korun.

• Okradené návštěvnice

Ve čtvrtek čtyřiadvacátého listopadu odpoledne zavítala do
varnsdorfského plaveckého areálu dvojice dívek. Své osobní
věci si uložily v šatně do vybraných skříněk místního bazénu
a odešly se koupat. Po jejich návratu na ně čekalo nemilé překvapení v podobě odcizení jejich uskladněné finanční hotovosti.
Nezbedný návštěvník si přišel na dvaadvacet stovek. Na krádeži
peněz již v tuto chvíli pracují policisté z místního obvodního
oddělení.

poslední vydání Hlasu severu v roce 2011 vychází
v mimořádném rozsahu, který věnujeme jako vánoční
dárek všem věrným i náhodným čtenářům, obyvatelům, kteří se v těžkých chvílích semkli a ukázali sílu
a soudržnost, těm, kterým je nade vše vzájemná
slušnost, tolerance a ochota pomáhat ku prospěchu
celého města.
Pokusili jsme se vás alespoň trochu pobavit
několika vtípky autorské dvojice bflm, která již léta
patří mezi naše občasné přispěvatele. Je jen věcí
náhody, že polovina dotyčné autorské dvojice je
nyní starostou města. Spolu s ním doufáme, že se
humorná nadsázka ve zlém nedotkne ani čtenářů, ani
autorů textů, vedle nichž se, opět čirou náhodou, na
následujících stránkách ocitla.
Redakce přeje všem varnsdorfským i nevarnsdorfským čtenářům příjemné vánoční svátky
a do všech 366 dní roku 2012 štěstí, zdraví a dobrou mysl.
redakce

• Navrátila neznal, poznal zákon

Policisté objasnili případ odcizeného vozidla, ke kterému došlo
nedávno na Mělnicku. Sedmadvacetiletý muž z Varnsdorfu si zde
od jeho majitele půjčil klíčky a s automobilem odjel, aniž by se jej
obtěžoval vrátit. Důvěřivci zbyla jen škoda za zhruba patnáct tisíc
korun. Včera si vykutálený nenechavec ve zkráceném přípravném
řízení vyslechl podezření z přečinu krádeže. Soudce ho za ni může
odměnit až dvouletým pobytem v nápravném zařízení.
• Došlo i na něj!
První den závěrečného měsíce letošního roku se stal pro naše
kriminalisty jedním z „významných“ dní. Ústy policejního inspektora
směřovala k uším nezaměstnaného třicátníka z Varnsdorfu obvinění z trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování
domovní svobody, kterých se v uplynulých měsících dopustil.
Usilovnou prací místních policistů se podařilo odhalit pachatele
několika vloupání. Za oběť mu padla místní restaurace, odkud
si s sebou odnesl kromě cigaret a alkoholu i elektroniku. To mu
ovšem nestačilo, a tak pronikl i do místního kadeřnického salonu,
kanceláře soukromé společnosti a soukromého bytu, odkud si
odnesl věci za několik desítek tisíc korun. Celková suma způsobené škody přesáhla hranici sto devadesáti tisíc korun. Motivem
jeho počínání byl dle jeho slov nedostatek finančních prostředků.
V případě odsouzení muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

• Útok na policisty

V noci 3. prosince po půl třetí ráno došlo ve Varnsdorfu v jednom
z místních barů k napadení sedmi policistů, kteří zde pobývali
v době svého volna. Přítomní policisté byli napadeni skupinou
mužů, převážně cizinců, jejichž přesný počet je v tuto chvíli již
společně s dalšími informacemi předmětem policejního vyšetřování. Čtyři z nich byli umístěni v cele předběžného zadržení, kam
byli umístěni se souhlasem státního zástupce.
Jedna z verzí, se kterou policie nyní pracuje, ukazuje, že
motivem útoku by mohla být osobní msta jednoho z příchozích
návštěvníků baru. Ten měl po vstupu do tamního lokálu poukázat
na jednoho z přítomných mužů a současně v něm poznat policistu,
který měl proti němu v minulosti zakročovat v rámci plnění svých
pracovních povinností, kdy jej měl zadržet při páchání trestného
činu. V zápětí nato došlo k fyzickému napadení přítomných zákazníků. Ataky útočníků byly vedeny převážně do horní poloviny těla
osob, především pak do oblasti hlavy, a to údery a kopy. Zbraně
nebyly zjištěny ani zajištěny.
Zranění policistů si vyžádala lékařské ošetření. Jejich zranění
nejsou život ohrožující.
Všem zadrženým útočníkům hrozí obvinění z trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti úřední osobě, za což trestní
zákoník umožňuje uložení trestů odnětím svobody v řádech až několika let ve vězení. Dva z nich zůstali ve vazbě, dva jsou stíháni na svobodě.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

Občanské
průkazy nově
Od 1. 1. 2012 budou vydávány
nové typy občanských průkazů.
Dosavadní občanské průkazy
zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou. V souvislosti
s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu
proběhne od 15. 12. 2011 do
30. 12. 2011 odstávka vydávání
občanských průkazů. V této
době bude možné vydat pouze
občanský průkaz typu „BLESK“
s dobou platnosti jeden měsíc.
Dále bude od 20. 12. 2011 do
30. 12. 2011 probíhat odstávka
vydávání e-pasů. V době od
27. 12. 2011 do 30. 12. 2011
nebudou již vyhotovené e-pasy
ani předávány.
Z důvodu, aby mohl Městský
úřad Varnsdorf od 2. 1. 2012 začít vydávat nový typ občanského průkazu, bylo nutné provést
stavební úpravy na současném
pracovišti agend občanských
průkazů a cestovních dokladů.
Tyto stavební úpravy nijak neomezily provoz na zmíněných
agendách a nebylo nutné uzavřít
pracoviště pro veřejnost.
Mgr. Nataša Golová

Změny v dopravě
v okrese Děčín
REKLAMNÍ ČLÁNEK

Dokončený developerský projekt
v Hrádku nad Nisou získal medaili
Cena architektů v soutěži Realitní projekt roku 2011
Dokončení ze str. 1

Do nedalekého Liberce Vás za cca 20 minut dopraví nadstandardní vlaková souprava Trilex. Možnost pracovního uplatnění najdou
noví vlastníci také ve stále se rozšiřující průmyslové zóně města
Liberec a Hrádek nad Nisou, který má vše! Školy, školky, supermarkety, banku, nové multikulturní centrum s moderním kinosálem,
zdravotní službu.
Jedná se o uzavřený bytový komplex, kde parkování, zelená zóna
a dětské hřiště je samozřejmostí areálu.
Výjimečností těchto bytů je možnost spojování v tzv. rodinné či
vícegenerační bytové jednotky s dvojím sociálním zázemím. Vzdušné světlé dvoupatrové mezonetové byty s balkony jsou populární
především mezi mladými páry. Byty 1kk až 3kk s předzahrádkou
zase osloví zkušenější generaci nebo rodiny s dětmi - je to chytrý
kompromis mezi domem a bytem.
Developerský projekt splnil podmínky pro zařazení do soutěže
Realitní projekt roku, byl nominován a získal ocenění Cena architektů
pro Liberecký kraj. Několik málo volných bytů je ještě v I. etapě, která
je téměř vyprodána. Kdo na nastěhování nespěchá, jistě si také
vybere ve II. etapě, která bude dokončena v létě nového roku.
Pokud chcete do nového roku vstoupit s chytrým rozhodnutím
skončit svůj život v pronájmu a začít investovat do vlastního nového
bydlení, prozkoumejte nabídku na www.novebytyhradek.cz nebo
zavolejte na tel. 608 150 110 a zeptejte se na možnosti bonusů
v podobě poukázek na nábytek a vybavení. Pište na prodej@novebytyhradek.cz.

Od 11. 12. 2011 se změnily
jízdní řády v linkové autobusové
dopravě. Dochází ke změnám
časů linek u dopravců Dopravní podnik města Děčína, a. s.,
BusLine, a. s. a ČSAD Česká
Lípa a.s. V oblasti Děčínska
a Šluknovska nastávají s platností nového jízdního řádu
pouze dílčí změny.
Na lince 410 (spoj 152, 202)
došlo k posunu posilového školního spoje 152 o 11 minut dříve
a zrychlení mezi Rumburkem
a Varnsdorfem. Odjezdy sobotního spoje 202 jsou posunuty
o 20 minut dříve z důvodu zajištění návaznosti v Rumburku na
ranní rychlík směr Kolín.
Linka 454 (Česká Lípa Nový Bor - Rumburk). Nová
linka nahrazuje linku 500140
ve stejném rozsahu s redukcemi nevytížených spojů.
Rumburk - Česká Lípa a Česká
Lípa - Varnsdorf (spoje 6, 9)
zrušeny.
I společnost Trilex má nový
jízdní řád (vlakový), v němž upozorňuje na přemístění zastávky
Seifhennersdorf. Podrobnosti na
www. trilex-online.cz.
Od 1. ledna 2012 bude
v platnosti smlouva s dopravci,
kteří budou hradit 20 Kč/bus za
průjezd varnsdorfským autobusovým nádražím.
rm
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STAROSTOVÉ VÝBĚŽKU SE
VYSLOVILI PROTI SLUČOVÁNÍ ŠKOL V RUMBURKU
Dokončení ze str. 1

v zákoně o dávkách hmotné
nouze a zákoně o zaměstnanosti. Velké obavy mají starostové právě ohledně změn, které
nastanou při dlouhodobé nezaměstnanosti v návaznosti na
povinnou veřejnou službu. „Jak
zaměstnáme ve městě tolik lidí,
kteří by měli nastoupit povinně
na veřejnou službu? Nedostaneme se do sociálních nepokojů
znovu?“ zněly dotazy starostů.
Ředitel krajské pobočky ÚP
Radim Gabriel ujistil, že VPP
a VS budou ve stejném rozsahu
jako v roce 2011. Přesný postup
změn připravují v metodických
pokynech, s nimiž budou obce
dostatečně seznámeny. Se změnami se neztotožnil ani senátor
a starosta Rumburku Jaroslav
Sykáček: „Zákon je demotivační
a my se budeme potýkat s nepokoji. Problémem je stanovená
dvouměsíční hranice, a nás tak
čekají horké chvíle.“
O průběhu realizace změn
a o prvních zkušenostech se
starostové budou se zástupci
Úřadu práce informovat hned po
prvním měsíci jejich fungování.
Příjemným bodem v závěru
jednání SPRŠ bylo udělení
Milanovy ceny, jejíž historii
nám přiblížil tajemník SPRŠ
Milan Kořínek: „Starostové

Josef Zoser, Michal Maják a Martin Louka ocenili nepřítomného
Miroslava Jemelku a přivítali i všechny předchozí starosty v SRPŠ
na společném setkání.
Šluknovského výběžku se začali
scházet na poradách už od roku
1992 a řešili především otázku
centrální skládky odpadu pro
celý výběžek. Nejvíce schůzek
se konalo v Rožanech v restauraci Balaton, protože jedno
z uvažovaných míst na umístění předmětné skládky byla stará
skládka pro Šluknov, která je
tam prakticky přes ulici. Tam
se dohodli oceňovat starostu,
který měl v tom kterém roce
nejvíc zásluh o výběžek nebo
udělal nějaký památný čin.
Takže šlo vlastně o recesi, ale
ta se potom změnila na skutečné ocenění.“ Milanova cena
byla nejprve jako černobílý
diplom, později ji vytvořil tehdy
ještě Šluknovan Mgr. Pavel Šuk,
výtvarník, v podobě prkénka na

krájení uzeného, okurek nebo
jiné pochoutky. Tak je předávána dosud. Na jedné straně
je vyryt nápis „Milanova cena“
a letopočet, na druhé pak jméno
oceněného. Milanova cena je
nazvána po prvním porevolučním starostovi Šluknova Milanu
Černém, který potom s rumburským Václavem Pohlem v roce 1994 založili SPRŠ a byl jeho
prvním předsedou.
Letošní Milanovu cenu získal
dolnopoustevenský starosta
Miroslav Jemelka za dlouholetý boj o otevření železničního
přechodu Dolní Poustevna
- Sebnitz a za přínos při realizaci prodloužení dálkového
přívodu pitné vody ze Chřibské
do Mikulášovic a Dolní Poustevny.
Text a foto rm

TEČKA ZA SPORTEM?

Neustálé kritiky obyvatel na
podnikání firmy pana Rusza,
který ve svém zařízení ubytovává Romy, měla za následek
celou řadu kontrol nejrůznějších
orgánů. Ovšem vše bylo vždy
v normě nebo v naprostém pořádku. Tak jak stanovují normy
a zákony.
Jedinou skulinou byly viditelné stavební úpravy, na které si
posvítil stavební úřad.
Na výsledky následných kroků
jsme se zeptali Ing. Martina Tognera, vedoucího stavebního úřadu: „Dne 2. 9. 2011, po oznámení
nepovolených stavebních úprav
bočních garáží (zazdění vrat
a osazení oken), které stavebnímu úřadu přišly v srpnu, nařídil
SÚ místní šetření, které proběhlo 13. 9. 2011. Při tomto místním
šetření pak byly zjištěny další
stavební úpravy uvnitř objektu,
které zvenku nejsou patrné.
Dne 21. 9. 2011 bylo zahájeno
řízení o odstranění stavby, resp.
nepovolených stavebních úprav
a užívání. Termín na požádání

o dodatečné stavební povolení
(včetně předložení projektové
dokumentace, vyjádření účastníků a stanovisek dotčených
orgánů) je 31. 12. 2011. Majitel
hotelu Sport prostřednictvím
svého zmocněnce spolupracuje
se stavebním úřadem a zajišťuje
potřebné podklady.
Dne 26. 10. 2011 bylo zahájeno řízení o správním deliktu
a 4. 11. 2011 byla rozhodnutím SÚ
uložena pokuta. Proti její výši se
pan Ruszó prostřednictvím svého právního zástupce odvolal.“
Zlegalizuje se tedy černá stavba, nebo ji majitel bude muset
odstranit?
„Pokud stavebník prokáže,
že „černá stavba“ není v rozporu s územním plánem, není
provedena na pozemku, kde to
zvláštní právní předpis zakazuje, a není v rozporu s obecnými
požadavky na výstavbu, lze tuto
dodatečně povolit. Protože stavebník tuto možnost danou § 129
stavebního zákona chce využít,
stanovil stavební úřad lhůtu do

31. 12. 2011 pro podání žádosti
o dodatečné stavební povolení.
Dnem podání žádosti se zahájí
řízení o vydání dodatečného
stavebního povolení a současně
se přeruší, nikoliv zastaví, řízení
o odstranění stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena (záleží na
projektu, dotčení práv účastníků
řízení, stanoviscích dotčených
orgánů atd.), bude řízení o odstranění stavby zastaveno. Dnes
tedy nelze předjímat, zda bude
stavebníkem do 31. 12. 2011
žádost se všemi náležitostmi
a vyjádřeními podána a zda bude
v případném řízení o dodatečném
povolení stavby tato povolena.
V případě že by povolena nebyla,
bude muset stavebník odstranit
nepovolené stavební úpravy (čili
např. opět osadit garáže vraty
a využívat tyto prostory pouze jako
garáže, odstranit provedené vnitřní úpravy a tím i využívat stavbu
v souladu s původním kolaudačním rozhodnutím),“ vysvětlil
Martin Togner.
rm
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Zveřejnění územního plánu
Varnsdorfu na webových
stránkách města
Odbor správy majetku a investic města, úřad územního plánování, oznamuje občanům, že od 8. prosince 2011 je na webových
stránkách města k nahlédnutí územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf. Zveřejněn je
hlavní výkres platného územního plánu Varnsdorfu a Studánky
u Rumburku, který obsahuje základní informace o funkčním využití
jednotlivých ploch, přičemž jsou v něm zaznamenány i schválené
změny, kterých bylo do současné doby pořízeno 9. Územní plán
v době svého schválení a vydání v roce 1998 existoval pouze
v papírové podobě, takže vždy, když občané měli zájem o údaje
v něm obsažené, museli osobně navštívit městský úřad. Na webových stránkách byla zveřejněna pouze obecně závazná vyhláška
č. 35/98, ve které jsou obsaženy závazné části územního plánu.
V letošním roce byl tedy územní plán převeden do digitální podoby, což umožnilo jeho zveřejnění na webu města. Pro úplnost sdělení
zdůrazňujeme, že zveřejněný územní plán má pouze informativní
charakter. Pokud má občan zájem o ověřené a spolehlivé údaje, je
osobní návštěva úřadu územního plánování nezbytná.
Ing. Václav Nechvíle,
Úřad územního plánování MěÚ Varnsdorf

HŘÍŠNÍCI DOSTALI POUKÁZKY
Lidem, kteří zneužívají dávky,
začal Varnsdorf dávat stravenky

Odbor sociálních věcí ve Varnsdorfu začal vyplácet některým
žadatelům o sociální dávky část peněz formou poukázek, za které
lze nakoupit jen v obchodech. V první vlně výplaty takto dostalo převážnou část dávky v hmotné nouzi 8 lidí, v další pak pouze jeden.
Výplaty v poukázkách obdrželi lidé, kteří peníze utráceli v automatech nebo jezdili na nákupy taxíkem. Ti dostali 35 % dávky
v hotovosti a 65 % v poukázkách, což je zákonem povolená maximální výše.
Místní obyvatelé se s novinkou smiřují jen těžko, jen někteří slibují
nápravu ve svém přístupu: „Nestojí to za to, oni to teď hlídají.“

Lidé mohou ve Varnsdorfu poukázky použít celkem v jedenácti
obchodech. Jsou mezi nimi oba místní Penny Markety, Drogerie
Teta, dvě místní pekařství, uzenářství a smíšené zboží. Další výplata dávek formou poukázek je však poslední, kterou zrealizuje
tento odbor, neboť se změnou zákona přichází i změna výplatního
místa dávek. Tedy od 1. 1. 2012 sjednocením výplatního místa na
Úřad práce.
To, že se občané, kteří pobírají dávky, již obávají dalších odejmutí
nebo omezení, dokázaly další dvě listopadové kontroly heren, kdy
nebyly shledány žádné prohřešky.
rm
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Varnsdorfské diskuzní fórum Slavnostní slib Ladislava Houžvičky sklidil kritiku
Jak již většina čtenářů HS ví, Město Varnsdorf změnilo systém
diskuze na svém webu. Je nutná registrace na jméno. Toto opatření
odradilo poměrně velkou část lidí od zapojení se do diskuze. V minulosti se díky diskuzi podařilo vedení města upozornit na některé
problémy, část z nich byla následně vyřešena. Podle pravidel také
nebylo možné přispívat mimo téma článku. Rozhodl jsem se proto
se známým založit tematické diskuzní fórum. Najdete jej na internetových stránkách www.varnsdorfskeforum.eu.
Pavel Vodička

Diskuze na městských stránkách
pokračují, ale v menším rozsahu
Před nedávnou dobou jsme informovali čtenáře městských
stránek i Hlasu severu o tom, že dochází k zavedení registrací
pro diskuze na městském webu. Toto opatření se podle očekávání
setkalo s rozporuplnými ohlasy. Jaká jsou fakta a současný stav?
• došlo ke zklidnění diskuzí, vymizely vulgarity a napadání, takže
hlavní účel tohoto opatření byl splněn
• k začátku prosince 2011 se zaregistrovalo 32 občanů
• diskuze výrazným způsobem opadly
Zredukování diskuzí nám žádnou velkou radost nečiní, ale je
třeba si uvědomit, že městské stránky nejsou primárně diskuzní
server. Proto vedení města a administrátoři kladou na první místo
dodržování zákona, což by měl koneckonců činit provozovatel
jakéhokoliv webu.
V demokratické společnosti je přirozené, že vznikají i alternativní
prostory, kde se mohou občané vyjadřovat. Zodpovědný provozovatel každého diskuzního fóra nebo sociální sítě však musí trvat na
dodržování určitých pravidel, stejně jako to činíme my.
Zbývá si položit otázku, proč občané na městském webu
příliš nediskutují, když mohou? Přestože se pravidla diskuzí na
městských stránkách v podstatě nezměnila, s nadcházející zimou
ochladl i zájem občanů o dění ve městě. To se dotklo nejen účasti
v diskuzích, ale bylo to vidět i na Fóru Zdravého města, či na jednání
listopadového zastupitelstva. Je určitě škoda, že občané ztrácejí odhodlání přispět svými názory a postřehy ke zlepšení života ve městě
a jeho rozvoje. Nabízí se vysvětlení, že je výhodnější a obvyklejší
vykřikovat z davu, než pod vlastním jménem nosit kůži na trh.
Připravovanou rekonstrukcí (redesignem) webových stránek
se zachováním možností diskuze se kromě zlepšení přehlednosti
a doplněním dalších funkcí město mj. snaží změnit svůj mediální obraz a přinášet občanům kvalitnější služby. To se ale nikdy nepodaří
bez naší vzájemné spolupráce a zpětné reakce.
JL, JS

STRUČNĚ Z RADNICE
23. 11. - jednání s Filipem Šimonovským, rumburským farářem,
o iniciativních návrzích v oblasti sociálních služeb
28. 11. jednání zástupců krizového řízení s Krajským vojenským
velitelství Ústí nad Labem o součinnost armády a měst (pravidla
mobilizace)
28. 11. - dozorčí rada Technických sužeb města Varnsdorf
prohlídka stavebního stavu ZŠ Seifertova společně s některými
zastupiteli
29. 11. - návštěva Úřadu vlády ČR, jejímž tématem bylo projednávání iniciativních návrhů řešení trestné činnosti a nesplněných bodů
šluknovského DESATERA. Diskutovány byly legislativní záležitosti,
od nichž se očekává zlepšení situace v postižených městech výběžku. Starosta Varnsdorfu si z jednání odvezl nepříjemný pocit: Praha
je opět 100 km daleko, tak proč přijímat celoplošná opatření kvůli
lokalitám? Odezva ze strany legislativců je velmi pomalá
30. 11. - jednání se zástupci Agentury o možnostech spolupráce.
- RM jako jediný akcionář REGIA, a. s., vybral z výběrového řízení
Ing. Bc. Ph.D. Radka Hampla do funkce ředitele společnosti.
1. 12. - návštěva KÚ Ústeckého kraje, kde proběhla prezentace
Ústeckého balíčku se zakomponovanými připomínkami. Balíček bude
po Novém roce předložen do Poslanecké sněmovny.
rm

Je to skoro měsíc, co má
Varnsdorf nového komunistického zastupitele Ladislava
Houžvičku, který však těsně po
složení svého slibu na zastupitelstvu zmizel. Zda proto, že se
dostal pod palbu kritiky, lze jen
spekulovat. Naštvaní obyvatelé
města se Houžvičky ptali, zda se
alespoň nezarděl složit slib, kde
se právě on zavázal dodržovat
zákony této země.
„To se nestydíte, když dokážete podvádět i studenty?“
ptala se za potlesku místních
nového zastupitele paní Soukupová. Podle ní Houžvička od
dětí vybíral dvoutisícové zálohy
na plesy v Lidové zahradě, které
ovšem nikomu po svém krachu
zde nepředal a studenti je nyní
musí platit znova. Podle provozovatelů Lidové zahrady je zřejmé,
že Houžvička plesy studentům
sliboval ještě v době, kdy už
dávno věděl, že zde končí.
Na dotaz paní Soukupové, jak
se k tomu postaví a kdy peníze
studentům vrátí, měl Ladislav
Houžvička prapodivnou výmluvu. „Já vracet nic nebudu. Lidovou
zahradu měla pronajatou společnost, já jsem jen její jednatel. To
musíte řešit s tou společností,“
oponoval Houžvička.
Na připomínku, že on vybíral
zálohy a on je jediným jednatelem společnosti, na kterou hází
vinu, reagoval Houžvička pouze
sdělením, že k tomu nemá co
říci.
„Když jste skládal slib o dodržování zákonů, ani se mi nechtělo povstat. Dlužíte peníze,
splátkový kalendář neplníte
a věřitelům se jen smějete,“ s rozhořčením konstatovala Eva Ruthová a celý sál skandoval „hanba“. To už na pana Houžvičku bylo
moc a z jednání zastupitelstva
po chvilce bez omluvy zmizel.
Firma Ladislava Houžvičky
First Business Company,
spol. s r.o., má totiž statisícové
dluhy. „Nám firma dluží přes 200
tisíc korun, a z tohoto důvodu
jsme s ní letos v červnu ukončili
nájemní smlouvu,“ sdělil Alfred
Heinrich z restaurace Lidová
zahrada, kde je právě zmíněný
sál na pořádání plesů. Protože
žádné upomínky nepomáhaly,
u soudu teď kvůli dluhům leží na
firmu žaloba.
O to více obyvatele města
udivilo, že se Ladislav Houžvička
dostal do zastupitelstva města.
Nahradil totiž svého stranického
kolegu Vladislava László, který
svůj odchodu ze zastupitelstva

Nový zastupitel L. Houžvička (vlevo.
již několikrát v Hlasu severu
vysvětloval.
Zastupitelstvo s novým kolegou, který radnici na prestiži
rozhodně nepřidá, nic dělat
nemůže, Ladislav Houžvička
má legální mandát. „Vše ostatní
je jeho rozhodnutí. Kritizován byl

i na zastupitelstvu, a pokud je to
všechno pravda, vrhá to na radnici velmi negativní obraz. Na toto
téma budeme jednat s klubem
komunistů,“ sdělil starosta Martin
Louka. Ovšem koho si lidé tohoto města zvolili, ten dnes usedá
a rozhoduje za ně.
aa, rm
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Poliklinika je zanedbaný skanzen
„Varnsdorfská poliklinika vypadá jako zanedbaný skanzen socialistického zdravotnictví. Přesto,
že v ní má ordinace řada lékařů,
město do polikliniky v posledních
10 letech investovalo minimálně,“
tak zněla úvodní slova MUDr. Pokorné směrovaná zastupitelům
města na jejich posledním letošním zasedání. Dále ve své výzvě
uvedla mnohá další fakta:
Poslední rekonstrukce budovy
proběhla v roce 1985, tedy před
26 lety. Poliklinika má několik let
střechu v havarijním stavu, opakovaně jí protéká při každém přívalovém dešti. „Letos v létě jsem
chtěla nechat ordinaci a čekárnu
vymalovat, ale když nám po přívalovém dešti opět protekla voda
stropem na audiometrii, rozhodla
jsem se zavolat starostovi Martinu
Loukovi a pozvat ho, aby viděl její
stav na vlastní oči,“ uvedla MUDr.
Pokorná. Starosta přišel, vše viděl
a při odchodu slíbil, že se zasadí
o to, aby poliklinika měla novou
střechu.
Problémem jsou však i dřevěná, zchátralá okna, která nebyla
za posledních 10 let nikdy lakována a silně jimi protahuje, což je
velmi nehospodárné a doplatky za
teplo jsou obrovské. V poliklinice
jsou také staré podlahové krytiny,
léta nemalované zdi na chodbách
a ve společných prostorách.
V loňském roce byly pro
havarijní stav, kdy v některých
ordinacích přestávala téměř téct

voda, opraveny rozvody vody,
stoupačky, umyvadla, baterie
a sanitární zařízení. Bohužel,
umyvadla jsou mělká a baterie
se opakovaně uvolňují, takže
kolem nich protéká voda a musí
se dotahovat.
Problémem je též zavřený zastaralý rentgen, o kterém se lékaři
již zmiňovali v petici (HS č. 18).
Dojíždění k nejbližšímu rentgenu v nemocnici se zákonitě
prodraží všem.
„Přeji si, aby varnsdorfská poliklinika přestala být neudržovanou,
postupně chátrající barabiznou,
což by se dalo zařídit celkem
jednoduše. Revizí a zveřejněním hospodaření polikliniky
a usměrněním toku financí, které
poliklinika na nájmech od lékařů
„vydělá“, na jediný účet, ze kterého bude budova polikliniky řádně
opravována a udržována.“
Záleží zastupitelům na přání
občanů města a lékařů, kteří si
přejí pěknou, zrekonstruovanou
a moderní polikliniku plnou
ordinací spokojených lékařů?
„Přejeme si také vytvoření nové
racionální a promyšlené koncepce rozvoje zdravotnictví ve
městě. Koncepce, která tu dosud
chyběla a zatím stále chybí, a proto se zdravotnictví ve Varnsdorfu
vyvíjelo léta chaoticky,“ upozornila
zastupitele MUDr. Pokorná.
Z textu MUDr. Věry Pokorné
čerpala rm

UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH ODPOVĚDÍ
NA OTÁZKY Z PANORAMY Z HS 22
V předchozím čísle jsme
zveřejnili „Odpovědi na otázky
z diskuzí v Panoramě“. Část
se jich týkala ubytovny na ul.
T. G. Masaryka. Jedna ze
čtenářek, která má dění kolem
ubytovny „z první ruky“, zaslala
následující připomínky. Vedoucí
Centra sociálních služeb (CSS)
Karel Jiřišta poskytl odpovědi,
které tiskneme kurzívou.
Situaci u nás ve městě jsem
začala více vnímat a sledovat;
pravdou je, že se konečně věci
začaly hýbat. Je mi jasné, že vše
nebude přes noc, avšak musím
reagovat na některé vámi podané
zkreslené informace. A to v následujících bodech:
V pátek a v sobotu je klid
a od neděle nepořádek. Co se
týče nepořádku, je to každodenní jev. Jedním z ubytovaných je
kolem 6. hodiny ráno pravidelně
uklizeno, odpoledne to kolem
popelnic vypadá jako na smetišti nejen kolem popelnic.
Od 1. 11. 2011 se podařilo zvýšit počet provozních pracovníků
o pracovnici, která dohlíží nad
vstupem a čistotou v ubytovně
a okolí v době od 10 do 18 hodin.
Provozáři CSS bylo nařízeno, aby
v rámci veřejné služby zajistil úklid
i v odpoledních hodinách. Bohužel, počet odpadových nádob
odpovídá počtu ubytovaných
a nedaří se omezit objem odpadu, který tyto osoby vyprodukují,

Co lze k současnému stavu uvést

Na základě podnětu paní
MUDr. Pokorné týkajícího se
promyšlené koncepce rozvoje
zdravotnictví připraví příslušné
odbory městského úřadu rozbory
příjmů z vybraného nájemného
a nákladů na provoz a údržbu
polikliniky ve spolupráci s p. o. Nemocnice Varnsdorf, která zajišťuje
správu polikliniky. Rovněž porovná výši vybíraného nájemného
v obdobných zařízeních a účtování
všech služeb poskytovaných nájemcům tak, aby mohl být tvořen
fond oprav, ze kterého by bylo
možno zrekonstruovat a zmodernizovat polikliniku.
K současnému stavu lze uvést,
že v zimním období r. 2010-2011
vlivem velké tíhy sněhu, tvorbou
ledových námraz a rampouchů
došlo k poškození střech na
objektech města. Na střeše
objektu polikliniky při odsekávání
nebezpečných rampouchů a rozpínavostí ledu došlo k poškození
plechování říms a krytiny, tíhou
sněhu byly poškozeny dešťové

žlaby a voda protekla do objektu.
Závady na střeše byly neprodleně odstraněny odbornou firmou a
bylo zadáno zpracování zadávacího a realizačního projektu pro
vyhledání zhotovitele stavby. Projekt oprav střechy je zpracován
již z r. 2011 a realizace celkové
opravy střechy je zařazena do
návrhu rozpočtu r. 2012.
V objektu polikliniky je prováděna správa a údržba vč. revizí
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technických zařízení. Objekt
není v havarijním stavu. V letech
2008-2010 byla provedena výměna technických rozvodů zdravotní
techniky včetně zařizovacích
předmětů a byly vyměněny
zadní vchodové dveře.
Pro objasnění některých
informací je nutné na závěr ještě
doplnit, že objekt Polikliniky 2060
není a nikdy nebyl zařazen do objektů určených k prodeji.
M. Šeráková

i přesto, že objem těchto nádob je
vyšší než ukládá norma.
Jaké jsou výsledky kontrol?
Konkrétně úroveň bydlení a ošacení není rozhodně dostatečná.
Fotky z obývacích místností
všichni známe, a pokud jde o děti,
které v zimě, v mrazech běžně
běhají venku v ponožkách a ve
spodním prádle, to mi přijde též
nevyhovující.

době vyřešeny a po úpravě
vstupní místnosti pro kontrolu
vstupu bude změna provedena
(nutné stavební úpravy dle
zpracovaného projektu pro
rekonstrukci CSS) v nejbližším
možném termínu.
K nepořádku, který je házen do
okolních zahrad - je to problém,
který je nemožné vyřešit stálým
dozorem těchto prostorů. Na

V místnostech pro bydlení se
provádí pravidelná kontrola a řeší
se v možnostech ubytovaných
osob. Kontrolu rodin, jejichž děti
pobíhají kolem ubytovny a jsou
např. nedostatečně ošaceny
nebo se chovají hlučně, řeší vedoucí s odborem sociální péče
a zdravotnictví MěÚ. V případech,
kdy je pohovor s rodiči neúčinný,
byl požádán OSVZ o kontrolu
v době, kdy v CSS nejsou přítomni sociální pracovníci.
Platí si satelity z dávek 260 Kč.
Tato odpověď je vrcholem všeho.
Uzávěrka toho čísla byla zhruba
před měsícem, a ještě dnes
5. 12. 2011 stále visí. Jejich počet
se zmenšil na 5, avšak každý
z nich má přípojku na dalších
5 kabelů.
V současné době se pracuje na
vnitřních rozvodech pro příjem veřejnoprávního televizního signálu
(přípojky do pokojů, instalace kabelů do chodeb). Je objednáno
zařízení pro počet pokojů. V době, kdy bude instalace rozvodů
hotová, budou ostatní satelity
odstraněny. Během této doby
byly ve spolupráci s terénními
pracovníky vypovězeny smlouvy
o placených kanálech ubytovaných. Výpovědi jsou dvouměsíční.
Nepořádek u TGM, hází nepořádek do zahrady sousedů.
Pokud zde čtu, že je provedena
změna vstupu do ubytovny, je to
opět lež! Vchod používají stále
stejný a nepořádek ze zahrady
sbírám téměř denně. (V zimě je
toho vždy méně než v létě.)
Změna vstupu byla plánovaná
od 1. 12. 2011, i z důvodu zajištění vstupu novým pracovníkem.
K této změně nedošlo z důvodu
technických problémů při zajištění, resp. přestěhování stávajících
kanceláří. Tyto jsou v současné

rok 2012 je plánovaná výměna
kamer, které v současnosti
dosluhují. Možností je změna
umístění stávající kamery. Prozatím je tento problém řešen
s provozními pracovníky, kteří
dohlížejí nad objektem a kamerovým systémem.
Co udělala policie s fotkami
ozbrojených Romů na ubytovně? V případě ozbrojených mužů
nevím, bohužel v případě hajlujícího muže jsem viděla oznámení
Policie o odložení případu z důvodu nedostatku svědků. Což mi
přijde směšné po zhlédnutí toho
aktu milionem lidí v TV.
Je cenzura tisku a televize.
Média nepíší o tom, co občané cítí, zkreslují to, co se děje.
Ovlivnit činnost médií nelze,
jak píšete, avšak zveřejňování
informací v Hlasu severu ovlivnit
můžete. O situaci, která se děje
kolem ubytovny TGM, můžete
dostat informaci z první ruky,
a to přímo ode mě. Bohužel, co
se tu venku u ubytovny děje,
mám jak na dlani. Vždyť i kabely
zapalují venku velmi často již po
páté hodině ranní a z oken to jen
kontrolují.
Mám ten samý problém.
V očích spousty lidí to vypadá, že situace zde se uklidnila.
Ráda bych však upozornila, že
situace na ubytovně TGM se
zklidní každoročně před zimou,
ale POZOR!!!!!, na jaře opět
vylezou ze svých chýší a vše
začne nanovo, proto zde apeluji,
což jsem dělala celé ty roky, na
to, aby jak radnice, tak policie
i sociální úřady nepolevily v tom,
co začaly. Věřím, že se společně
něčemu dopracujeme.
Lenka Juricová,
doplněné odpovědi
Karel Jiřišta
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Varnsdorf zvolil menší zlo, schválil vyhlášku zastupitele Vladimíra Reibera
Zákon č. 300/2011 Sb. změnil
na podzim letošního roku zákon
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách. Zejména obce
čekaly na novelu velmi netrpělivě,
neboť jim dává možnost účinněji
regulovat hazardní hry na jejich
územích. Změna zákona však
nebyla jednoduchá, první návrh
vetoval prezident, a tak až napodruhé se podařilo prosadit tzv.
Farského novelu, která je nyní
v platnosti. Bohužel čas však ukazuje, že ani tento zákonný předpis
není pro obce to pravé ořechové.
Zatímco původní zákon např. stanovoval, že provozování hazardních her nesmí být ve vzdálenosti
100 m od škol, školských zařízení,
zařízení sociální a zdravotní péče
a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů,
orgánů veřejné správy nebo
činnost registrovaných církví
či náboženských společností,
novela říká, že se hazardní hry
nesmí provozovat pouze v těchto
zařízeních. Místo toho, aby drastickou regulaci či zákaz hazardu
provedl stát, raději vše nechává
na zastupitelstvech obcí, které tím
leckdy velmi názorově rozděluje.
Na pověstné misky vah se totiž
dostávají sociální, zdravotní
a morální hlediska oproti nemalým příjmům, které na určené
bohulibé činnosti (kultura, sport,
sociální oblast) z této činnosti obcím plynou. Řada zastupitelů řeší
otázku, zda je pro obec být lepší
hrdá a „chudá“, nebo tolerantní
a „bohatá“. Česká legislativa tak
opět jde poněkud jiným směrem
než vyspělé světové státy a nechává hazardu poměrně velké
pole působnosti.
Např. na celém Slovensku (kde
do rozdělení republiky platil stejný
zákon jako u nás) je v současné
době pouze cca 50 ks výherních
automatů a to ještě v přísném

kasinovém režimu s progresivním
zdaněním. Podobné opatření platí
i ve Francii, kde v cca 30 kasinech
hrají zejména turisté. V Rakousku je v provozu pouze 12 kasin
a 2 soukromí podnikatelé pod
státním dohledem. V Rusku byly
v roce 2007 veškeré hazardní
hry zakázány a hrát se může
pouze ve čtyřech herních zónách v nerozvinutých oblastech
Ruska s podmínkou, že provozovatelem může být pouze ruská
společnost. V USA ve většině
států hraní přísně regulováno,
v některých je dokonce zcela
zakázáno. Výjimky tvoří pouze
hazardní ráje Las Vegas, Atlantic
City a některé indiánské rezervace.
Od roku 2006 navíc banky nesmí
umožnit pro hraní hazardních her
bezhotovostní převody. Podobně
postupují například v Austrálii,
Novém Zélandu a Anglii. Pokud
bychom si chtěli vzít příklad z našich německých sousedů, mezi
nejdůležitější právní předpis patří
ustanovení, že na udělení povolení
k provozu herny není žádný právní nárok. Německo sice jinak patří
k poněkud benevolentním státům
v oblasti hraní hazardních her, i tak
od roku 2007 zakázalo on-line sázení. Z výše uvedeného vyplývá,
že ve všech evropských zemích
a většině vyspělých zemí světa
jsou hazardní hry podstatně více
regulovány než u nás. Ve většině
států existuje pouze jediný provozovatel, monopol současně omezuje nabídku, usnadňuje kontrolu
státem a umožňuje aktivní ochranu hráčů před závislostí. Vlády
totiž nejsou ochotny akceptovat
sociální důsledky provozování
hazardních her.
Tzv. Farského novela zákona
dává obcím možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, která
zakáže nebo omezí hazard na
celém území či jeho části a navíc

Lidi řvali, tak jim těch
pár heren zrušíme
Chtěla bych reagovat na rozhodnutí zastupitelstva v počtu heren
našeho města. V mnoha výtkách občanů ke zdejší situaci bylo
i omezení nebo zrušení všech heren v našem městě a pokud
možno hlavně těch v blízkosti škol. Není mi jasné, jakým klíčem
jste rozhodli o těchto 10 schválených. Asi jste se řídili heslem: Vlk
se nažral a koza zůstala celá. To znamená: Lidi řvali, tak jim těch
pár heren zrušíme, hlavně ty na okraji a bude klid. Dvě herny jsou
v přímé blízkosti základních škol, a to v ulici Bratislavská a Základní
umělecká škola. Navíc tři herny jsou přímo v centru. Pan zastupitel
Šmíd je ředitelem ZŠ Bratislavské,tak mi není jasné,proč se nezasadil
o zrušení právě této herny? Je vidět, že názory občanů neberete vážně
a neustále rozhodujete...v čí prospěch? Váš? Místo toho, abychom
ty problémové soustředili na okraj, chcete-li na periferii města, tak
si je stahujeme přímo do centra a do blízkosti základních škol, kde
počet dětí je obrovský. Blahopřeji Vám k tomuto rozhodnutí! Bylo by
vhodné, kdyby se začal používat selský rozum!
Ivana Burdová

může stanovit i provozní dobu
heren. Vydat obecně závaznou
vyhlášku a okamžitě tak regulovat
hazard na svém území mají města
a obce pouze do konce letošního
roku, do kdy musí požádat ministerstvo financí o odnětí povolení
u problematických herních přístrojů. Pokud se pro takový krok
do začátku ledna nerozhodnou,
nebo to nestihnou, mají smůlu
na další tři roky. Právě tak dlouhá
výpovědní lhůta totiž od nového
roku začne platit. Tímto krokem
tak obce poprvé mohou na svých
územích regulovat i videoloterijní
terminály, jejichž provoz doposud
schvalovalo Ministerstvo financí
bez možnosti jejich vyjádření.
Aby obecně závazná vyhláška
byla v souladu se všemi právními
předpisy, zejména zákonem, nesmí být obecná a musí určit buď
zakázané lokality, nebo naopak
povolené. Zastupitelstvo města
tak na svém listopadovém zasedání volilo ze třech předložených
návrhů, které by se stručně daly
shrnout takto:
1. potvrdit stávající vyhlášku
zakazující provoz heren na
vyjmenovaných ulicích (zejména
ve středu města), tuto doplnit
o dvě či tři další ulice a všude jinde
herny povolit,
2. veškeré herny na celém
území zcela zakázat,
3. určit konkrétní lokality, kde
je provoz heren povolen a všude
jinde je zakázat.
Pro čtenáře je však důležité
podotknout, že i přes okamžité
vydání vyhlášky je zde doba
3 let, kdy platí veškerá stávající
povolení a i při úplném zákazu
heren by se tento zákaz dotknul
stávajících provozoven až po
uplynutí této doby!
Přestože na veřejných mítincích v Panoramě byl požadavek
některých občanů na uzavření

všech heren, na jednání zastupitelstva se tento požadavek ani při
výzvě starosty již neobjevil. Protože při následném hlasování nebyl
přijat ani jeden z předložených
návrhů vyhlásil starosta dohadovací řízení. Po jeho skončení bylo
hlasování opakováno a nadpolovičním počtem hlasů byl následně
schválen návrh číslo 3.
Co se tedy od ledna 2012
změní? Zdánlivě nic, neboť, jak
bylo uvedeno, veškerá povolení
jsou platná na dobu 3 let. Nová
vyhláška ale v článku č. 1 určuje
10 míst, kde se mohou loterie
a jiní podobné hry provozovat.
Majitelé těchto provozoven se na
jednání zastupitelstva zavázali,
že provedou některá okamžitá
a řadu následných opatření,
kterými vyjdou městu a jeho občanům vstříc. Jedná se zejména
o odstranění barevných poutačů
a ukazatelů jackpotu, které se
začaly odstraňovat hned následující den.
Jelikož však ministerstvo
financí ještě v průběhu listopadu
předalo do připomínkovacího
řízení zcela nový návrh zákona
o loteriích s novými připomínkami,
přišlo předsednictvo Svazu měst
a obcí. V jeho návrhu je jasný
požadavek na přijetí takového
zákona, který by výrazně snížil

dostupnost hazardních her,
zakázal by jejich nepřetržitý
provoz, řešil by odebrání licence
za. Umožnění hry mladistvým,
umožnil by obcím rozhodnout
o tom, zda hazardu na svých
ulicích poskytnou místo, či
nikoliv by zřídil celostátní
registr osob, které z vlastního
rozhodnutí nebo z rozhodnutí
soudu nemají do heren, kasin
a sázkových kanceláří přístup
a kterým nesmí být umožněna
hazardní hra. Mezi ekonomická
kritéria patří i požadavek progresivního zdanění i zpoplatnění tohoto druhu podnikání a zejména
zajistit důslednou kontrolu
s přísnými postihy za porušování tohoto zákona.
Město Varnsdorf tak stejně
jako např. Šluknov, Rumburk či
Jiříkov zatím jasně řeklo, jak se
k této problematice staví, vydalo
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky novou normu, díky
které je schopno po uplynutí
tříleté doby určitým způsobem
regulovat hazard na svém území. Zatím to však vypadá, že
do té doby dojde k další změně
zákona, či k přijetí zákona zcela nového, kterým se snad lépe
zařadíme k evropským státům,
než je tomu nyní.
JS

Střípky z okolí

• Údajnou manipulací výběrových řízení na opravu mostů,
za niž má nést odpovědnost
místostarosta Darek Šváb, se
zabývalo zastupitelstvo v Rumburku. Obvinění proti němu
vznesli jeho kolegové ve vedení
města - starosta Jaroslav Sykáček
a místostarosta Ladislav Pokorný.
Šváb si žádného pochybení není
vědom, spor však překvapivě
vyústil v odvolání místostarosty
Pokorného.
• V Jiříkově se radikálně postavili k hazardu a vydali vyhlášku
zcela zakazující výherní automaty
ve městě. Ve městě je jich sedm.
Příjmy od provozovatelů radnice
oželí, prioritní je snížení kriminality,

které se radnice od tohoto kroku
slibuje. Omezit provozování výherních hracích automatů se rozhodli
i v jiných městech, například ve
Šluknově je nyní lze provozovat
pouze v čase od 10.00 do 24.00
hodin.
• Na půdě zámku ve Šluknově
15. listopadu natáčela Česká
televize diskusní pořad na téma
vývoj situace na Šluknovsku
a řešení romské otázky. Vysílán
byl hned následující víkend na programu ČT24. Zajímavou diskuzi
lze zpětně zhlédnout na webu ČT.
• Střední lesnická škola
a SOŠ Šluknov otevře od září
2012 nový studijní obor, který

absolventy připraví ke službě
u policie či bezpečnostních
služeb. Zřízení oboru uspíšila
současná situace ve Šluknovském výběžku a ministerstvo
vnitra jej podpořilo jako součást
preventivních opatření.
• Život jednoho dělníka si vyžádala tragédie v administrativní budově Bytexu v Rumburku,
když se zde během vyklízení
areálu zřítila podlaha třetího
patra. Zatímco velká hala
Bytexu je odsouzena k demolici, administrativní budova má
projít rekonstrukcí.
Z místního a regionálního
tisku vybral ham
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Petice občanů k situaci ve Varnsdorfu
Starostové Šluknovska poslali
Karolíně Peake otevřený dopis a dalších obcích Šluknovského výběžku
V úvodu dopisu starostové děkují za skvělou spolupráci a zájem
o výběžek, ovšem zároveň kritizují činnost ostatních členů vlády.
„Z podkladů, které jste nám doposud zaslala, je zřejmé, že ministři
jednotlivých resortů odpověděli na konkrétní dotazy tak, aby odpověď
byla sice korektně formulována, avšak „odpovědi“ směřují mimo otázky, resp. mimo problematiku, a nevedou k řešení problému,“ zazněl
povzdech starostů.
Ministr zdravotnictví v září starostům poradil, že při dodržování
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví lze zabránit
nastěhování velkého počtu osob do jednoho bytu. „To ale přece také
není případ, ve kterém je problém,“ napsali starostové.
„Vždyť hlavní problém je, jak reálně zamezovat sestěhování
a pobytu nepřiměřeného množství lidí v jednom bytě. Mimo jiné pak
ve vztahu k přihlášení k trvalému pobytu dle zákona 133/2000 Sb.
(zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech), zejména ve vztahu
k § 10. V tomto případě např. úředník musí při splnění předepsaných náležitostí další a další osoby přihlásit k trvalému
pobytu v bytě, pokud si to držitel nájemní smlouvy přeje. A to
aniž by mohl kontrolovat plnění vyhlášek či norem, o kterých
píše pan ministr zdravotnictví. Uvedené normy a vyhlášky jsou
neúčinné, obzvláště pokud nejsou stanoveny zákonem, anebo
pokud se na ně zákon přímo neodvolává,“ vysvětlovali starostové,
a žádali proto o takové návrhy změn zákonů, které povedou reálně
k řešení zmíněného konkrétního problému.
Nespokojení byli starostové i s odpovědí ministra životního prostředí
k novelizaci zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.: „Prováděcí vyhláška sice existuje. Jak jistě sama víte z řady příkladů, její účinnost je
velmi nízká. Jde opět o vyhlášku bez reálného uplatnění. Se ztrátami
nejrůznějších předmětů uvedených konkrétně ve vyhlášce se setkáváme neustále. Mizí nám mříže z kanálových vpustí, svody, ozdoby
a oplocení hřbitovů atp. Ovšem kanalizační víko rozmlácené na několik
dílů není jednak použitelné a jednak již není obecně prospěšným zařízením dle citované vyhlášky. Podobně je to i s ostatními podobnými
předměty. Jak pracovník sběrny či kontroly budou posuzovat, zda
předmět je, či není uměleckým dílem? Jak má věc posuzovat Policie
ČR, když se spíše náhodou setká s ukradenou věcí, která je navíc
účelově znehodnocena?“
Starostové si též povzdechli, že byl zamítnut balíček zákonů
Ústeckého kraje, a zároveň kritizovali vládou přijatou „Strategii boje
proti sociálnímu vyloučení“. „Bohužel musíme konstatovat, že některé
ze 70 přijatých opatření jsou opatřeními, která právě přivedla naše
nespokojené občany na náměstí a do ulic. Z materiálů se dozvídáme,
že drtivá většina opatření byla zařazena z podnětů pracovníků, kteří se

s problematikou denně setkávají na místní úrovni. Ptáme se, kolik bylo
mezi těmito pracovníky starostů? Když už je materiál schválen, bylo by
třeba zahájit jeho osvětu mezi veřejností, a to ne jenom Agenturou.
Ať jsou zákony a prováděcí předpisy jakékoliv, je zřejmé, že vymahatelnost práva v České republice je žalostně nízká.
Žádají proto K. Peake jako předsedkyní Legislativní rady Vlády
ČR aby brala na zřetel při prosazování zákonů jejich větší uplatnění
a realizovatelnost opatření včetně zpětné kontroly a aby zákony byly
přísnější včetně reálných možností jejich vymáhání.
rm

Pod petici se podepsalo hodně občanů, kteří s jejím obsahem
souhlasili. Platných podpisů je
2 172.
Originály petičních archů
společně se zněním a výsledky
petice byly odeslány do Petiční-

ho výboru Poslanecké sněmovny,
kopie předsedovi vlády ČR panu
Petru Nečasovi.
Zároveň byly předány informace o výsledcích petice hejtmance Ústeckého kraje Janě
Vaňhové a starostům Varns-

dorfu, Rumburku a Šluknova.
Naši petici podpořilo zároveň na svém říjnovém usnesení
zastupitelstvo města Varnsdorfu
a přes 700 občanů na internetu.
Za petiční výbor
Mgr. Eva Havlíčková

Petice za odvolání vedení města měla nedostatky
Starostovi města Martinu
Loukovi byla na říjnovém zastupitelstvu předána petice občanů
za odvolání vedení města. Se
stavem petice informoval
starosta na posledním jednání
přítomné zastupitele i občany
citací z dopisu adresovanému
zástupci petičního výboru.
Vážený pane Vaňáči!
Dne 20. října 2011 jste podal
petici za odvolání vedení města,
ve které jste uveden jako osoba
oprávněná zastupovat petiční
výbor. Dopisem ze dne 16.
listopadu 2011 jsme Vás upozornili, že v dotyčné petici byly
shledány nedostatky z hlediska
platnosti dokumentu. Na osobním jednání 21. listopadu 2011
Vám byly nedostatky sděleny.
Jedná se o formální nedostatky v podpisových listech,
neuvedení celé adresy, vícečetné stejné podpisy za různé
lidi, účast mladších osmnácti
let, účast mimovarnsdorfských
voličů, osobní zpochybnění

účasti jedné z podepsaných.
To všechno jen snižuje počet
podepsaných. Zásadním nedostatkem je neuvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo petici
sestavil nebo jména, příjmení
a bydliště toho, kdo je oprávněn
členy petičního výboru zastupovat na každém podpisovém
archu (par. 4, odst. 2).
Z tohoto důvodu nemůžeme
Vámi výše uvedenou petici přijmout. Považuji také za důležité
připomenout, že ve stejný den,

kdy jste petici podal, hlasovalo
zastupitelstvo o odvolání starosty a místostarostů, což bylo
předmětem podané petice.
I přesto však vážně vnímáme názor všech podepsaných
občanů na řešení problémů
s nepřizpůsobivými občany
a o opatřeních a krocích vedení města budeme informovat
i v rámci dojednaných „kulatých stolů“ a diskuzních
setkání.
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MŮŽE ZA TO POLICIE?
Komise pro prevenci kriminality konstatovala, že občané
města nejsou plně informováni
o kompetencích Policie ČR,
a požádala redakci Hlasu severu o jejich objasnění. Policii je
vytýkáno, že pachatelé krádeží
jsou krátce po dopadení opět
na svobodě, což jim umožňuje
pokračovat v trestné činnosti,
že se po městě stále pohybují
„známé firmy“, které by měly
sedět v kriminále apod.
O vyjádření jsme požádali
nprap. Petru Trypesovou z Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, z jejíž odpovědi citujeme:
„Policie oplývá pravomocemi,
jež jí vymezuje trestní řád, přestupkový zákon a zákon o policii.
Policie jako taková si plní pouze
úkoly týkající se přípravného
trestního řízení a přestupkového
řízení. Tam, kde končí přípravné

trestní řízení, nastupuje kompetence okresního státního
zastupitelství a soudů. Jestliže
policii je oznámeno či sama
vlastní činností zjistí okolnosti,
jež nasvědčují tomu, že byl
spáchán trestný čin, musí ze
zákona celou událost prověřit
a vyšetřit. V případě, že je
zjištěno překročení zákona, věc
se zpracuje dle trestního řádu
a následně se postoupí státnímu
zástupci, jenž rozhodne o dalším
opatření. Jestliže se po městě
pohybují „známé firmy“, zcela
jistě to není zanedbáním povinností policie, nýbrž rozhodnutím
vyšších instancí (soudce, státní
zástupce). Policie může podat
návrh na uvalení vazby v rámci
obviněné osoby, které bylo pro
daný skutek či skutky sděleno
obvinění, a současně může podat i návrh na obžalobu, nicméně

rozhodnutí je opět na státním
zástupci. Ve zvlášť závažných
případech může policie zadržet
osobu maximálně na 48 hodin
dle trestního řádu, ale více
v jejích pravomocech není.
O uvalení osoby do vazby
rozhoduje soudce. V případě
zajištění osoby lze osobu omezit na svobodě maximálně na
24 hodin dle zákona o policii.“
K tomu možno doplnit, že
státní zástupce může obviněného propustit na svobodu
sám či na žádost obviněného,
rozhoduje o dalším trvání
vazby v přípravném řízení,
o omezení vazebních důvodů
či o nahrazení vazby jinými
opatřeními (zárukou, slibem,
dohledem probačního úředníka
nebo peněžitou zárukou).
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První kroky k Varnsdorfu
Varnsdorf hraje v mém životě
významnou roli. Zažil jsem zde
velký skok ve své kariéře, nejen
co se tvorby reportážních fotografií týče, ovlivnil i další mou
tvorbu. S několika fotografiemi
s pohledem na Šluknovský
výběžek jsem rozjel sérii výstav ve Varnsdorfu. Teď zde
vystavuji již po třetí a tak trochu
netradičně.
Celá výstava na úřadě je
pojata jako pohled na severní
Čechy. Je také použit neobvyklý způsob zpracování fotografií.
Moderní styl tzv. rozřezané fotografie do proužků a ještě s různě
barevným provedením nabízí
najednou jiný pohled. Všechny
fotografie jsme společně s kolegyní Petrou Malou obohatili
o její verše. Každá fotografie má
své verše, které mají mimo jiné
vést k pozastavení, zamyšlení
a vžití se do autorčina pocitu
z daného místa.
I přesto, že je Varnsdorf
v současné době hodně známý
díky médiím kvůli nepřispůsobovým, stále si zachovává
svou pozitivní podstatu. Vždy,
když jsem toto město navští-

vil, lidé zde byli milí, až mě to
mnohdy překvapilo. Do Varnsdorfu se vracím několikrát do
roka se stále novými a novými
fotografiemi. Všechny se ale na
výstavy nedostanou.
Kolikrát se mě lidé ptají, jak
dlouho to trvá, než taková fotografie vznikne. Je to jednoduché,
a přesto složité. Každý, kdo se
věnuje fotografování a vystavuje,
ví, o čem je řeč. Rodinné fotografie jsou jednoduché, cvaknete
a je to... Pokud se ale věnujete fotografování trochu profesionálněji, je třeba dodržet určitou kvalitu,
i když jste v terénu, kde třeba
prší nebo je děsná zima a kolikrát
čekáte na jeden snímek hodiny
a urputně myslíte na teplo domova. Po pořízení se spousta
fotografií přehrává do počítače,
vybírá se, rozděluje se tzv. na
hromádky, co je použitelné a
co ne. A hlavně - co se hodí
na výstavu. Většina pořízeného
materiálu končí v prodejních galeriích a zlomek toho se nakonec vystavuje. Někdy samotný
výběr fotografií trvá den, někdy
i týden. U některých kousků mi
výběr trval i rok.

Rozsvěcení vánočního
stromu s omluvou
V neděli 27. listopadu 2011 se i Varnsdorf přidal k městům, kde
rozsvítili svůj vánoční strom. Před budovou městské knihovny pronesl
adventní slovo Roland Solloch, který poté rozsvítil první svíčku na
adventním věnci. Dětský sbor Bambule a sopranistka Helena Krausová zazpívaly vánoční
písně a po rozsvícení
stromu starostou města
Martinem Loukou se
mezi přítomné vydal sbor
andělů vybrat od dětí
dopisy pro Ježíška.
Zájem lidí o akci města
byl obrovský, ovšem zklamání o to větší. S organizací spokojen nebyl ani
spoluorganizátor Jiří Sucharda: „Většina z těch,
kteří přišli v neděli 27. 11.
na čtvrté rozsvěcení městského vánočního stromu, odcházela spravedlivě nazlobená a zklamaná. Dovolte mi,
abych se Vám jménem všech organizátorů omluvil za technické
a organizační problémy, které na této akci nastaly. Nemá smysl
hledat výmluvy či zdůvodnění pro situaci, která se stala. A tak mi
kromě omluvy dovolte se Vám zde osobně zaručit, že příští, jubilejní
páté slavnostní rozsvěcení vánoční stromu bude zcela jiné a bez
podobných selhání. Hezké prožití svátků vánočních.
redakce, foto Ivo Šafus

Výroba jedné fotografie kvůli
tisku technologií RGB Print trvá
dva dny. Je to vcelku různorodé,
ale průměrně mezi pořízením
snímku a jeho uvedením na
výstavu uplyne půl roku. Ukládám si postupně neomezený
počet fotografií a pak vybírám,
upravuji, konzultuji, vystavuji na
internetových galeriíích a čekám na komentáře. Teprve když
je fotka tzv. vymazlená, tak je
poslána na výstavu.
Výstava na Městském úřadě
Varnsdorf obsahuje několik
pečlivě vybraných fotografií
z celého Šluknovského výběžku
s trochu jiným pohledem. Pokud
máte cestu na úřad, pozastavte
se u fotografií, nebo přijďte jen
tak. Výstava trvá do konce roku.
A pokud chcete vidět i jiné fotografie ze severních Čech, nebo
se podívat, co všechno se dá
nafotit do stereografie (neboli
3D), určitě přijeďte na zámek
do Šluknova, kde byla 6. prosince od 17 hodin vernisáž.
Můžete se zde také dozvědět
více o obou autorech i o výstavách. Na všechny výstavy jste
srdečně zváni.
Lukáš Černý

Obrazy
z ateliéru
na Václaváku
Nová výstava v divadle
představuje tvorbu pražského
výtvarníka Aleše Knotka. Barevné kompozice s výraznými
geometrickými motivy budou
zdobit foyer do konce ledna.
Aleš Knotek (1956) je absolventem Akademie výtvarných
umění v Praze, zakládajícím
členem umělecké skupiny TUNEL, členem skupiny TORZO
a od roku 1995 členem S.V.U.
MÁNES. Svůj ateliér má v Praze na Václavském náměstí. Vystavuje od roku 1979, prezentoval se mnohokrát i v zahraničí
(Německo, Nizozemsko, Belgie,
Francie, USA).
Výstava v divadle je prodejní, kterýkoli z obrazů tedy může
po výstavě zdobit váš příbytek;
ceník je k doptání u ředitele
divadla.
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Varnsdorfské muzeum v roce 2011
Ve sbírce varnsdorfského muzea je uložena celá řada hodnotných
exponátů s vysokou historickou a kulturní hodnotou. Posledních
několik let jsou bohužel ukryty před zraky veřejnosti v nedostupném
depozitáři. Objekt manufakturní vily továrníka Johanna Lindnera
(čp. 415) postavené v roce 1836 byl sídlem muzea od roku 1940. To
zde fungovalo i po druhé světové válce, do roku 1976 jako městské,
poté jako pobočka Okresního (dnes Oblastního) muzea v Děčíně.
Stav této krásné klasicistní stavby je v důsledku dlouhodobého
působení dřevokazné houby a hmyzu havarijní. I proto bylo nutné
přistoupit k přestěhování sbírkového fondu do náhradního depozitáře
na ulici Legií (čp. 2574). Dnes jen zoufale čekáme, zda bude kontinuita existence muzea ve Varnsdorfu po více než sto letech přetržena,
či nikoliv. Nečekáme ovšem se založenýma rukama. V uplynulém
roce jsme realizovali dvě větší výstavy z naší bohaté sbírky.
Výstava Křižovatky varnsdorfského výtvarného umění byla
k vidění od 15. 6.-6. 11. 2011 v prostorách Oblastního muzea
v Děčíně. Návštěvníci se mohli na výstavě seznámit s regionální,
ale i mezinárodní uměleckou produkcí od 17. do 20. století, která
má přímý vztah k městu Varnsdorfu. Mezi přední exponáty patřil
obraz Poslední večeře Páně z počátku 17. století (restaurovaný
v roce 2011 akademickým malířem Janem Živným), malovaný na
dřevěné desce, který původně zdobil hlavní oltář renesančního kostela svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu. Pískovcový renesanční
oltář završený sousoším Kalvárie ovšem nezdobil pouze krásný
obraz Poslední večeře Páně. V roce 1741 přibylo též voskové Jezulátko v dřevěné prosklené a zlacením zdobené skříňce (restaurované
v roce 2009 Zdeňkou Němcovou, Jitkou Krotilovou a Františkem
Kolouchem), které do kostela darovala představená kláštera bosých
karmelitánek v Praze na Malé Straně abatyše Marie, civilním jménem Franciska z Bořetína, pocházející z Varnsdorfu. Zadní stranu
schrány zdobí původní nápis, který v českém překladu zní: „Roku
1741 na svátek Všech svatých matka představená Marie a celá
obec panenského kláštera bosých karmelitánek z Prahy u svatého
Josefa na Malé Straně toto Jezulátko ve skříňce darovala do kostela
ve Varnsdorfu s podmínkou, že bude každý pátek přístupné a při
všech svátcích spojených s Ježíšovým jménem budou pronášeny
litanie a zpívány písně.“
Malý a věkem poznamenaný kostelík apoštolů Petra a Pavla přestal rostoucí obci vyhovovat, takže se rozhodlo o stavbě nového
reprezentativního kostela s kapacitou téměř dva a půl tisíce věřících,
která probíhala v letech 1766 - 1776.
Do kostela přibyly čtyři boční oltáře a byl zakoupen také zcela
nový oltář hlavní, kazatelna, křtitelnice, varhany a zvony, přičemž vše
uhradili místní bohatí obchodníci. Na prvním bočním oltáři, který byl
zasvěcený svatému Josefu, visel obraz umírajícího světce v náručí
Ježíše a Panny Marie od vídeňského malíře Johanna Zimbala. Tento
vzácný exponát je dodnes uchováván ve sbírce varnsdorfského
muzea (restaurovaný v roce 2002 v atelieru Václava Rychtaříka
a Františka Koloucha).
Kromě exponátů, které v minulosti zdobily interiér děkanského
chrámu svatých Petra a Pavla, se na výstavě objevila díla od umělců,
kteří se ve Varnsdorfu buď narodili, nebo s ním naopak svůj život a
uměleckou dráhu spojili později. Jedním z nejvýznamnějších rodáků
byl nepochybně proslavený sochař Vincenz Pilz (1816 Varnsdorf 1896 Vídeň). S jeho díly se setkáte nejen po celé Evropě, ale i na
druhé straně Atlantského oceánu v USA. I Varnsdorf má to štěstí, že
příchozí můžou obdivovat mistrovství tohoto výjimečného sochaře.
Na výstavě byl prezentován v plné kráse po více než sto letech
unikátní sádrový model (restaurovaný v roce 2011 Františkem Kolouchem) neuskutečněného jezdeckého pomníku polního maršála
Karla Schwarzenberga, určeného pro Schwarzenberské náměstí ve
Vídni, a také model Karyatidy z průčelí vídeňského paláce Epstein
(restaurováno v roce 2011 Františkem Kolouchem).
Další vystavená díla byla od výtvarníků Vinzenze Reima, Johanna
Grusse, Wenzela Salomona, Reinholda Klause a Hanky Krawcec.
Na konci letošního roku jsme pak připravili pro rumburské muzeum výstavu Otec a dcera (26. 11. 2011 - 2. 2. 2012), připomínající
150. výročí narození lužicko-srbského hudebního skladatele Bjarnata Krawce a 110. výročí narození jeho dcery malířky a grafičky Hanky
Krawcec. Tímto bych vás rád na zajímavou výstavu do rumburského
muzea pozval.
Josef Rybánský
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Šluknovsko je stále více než 100 km od Prahy
Téměř stovka fotografií vystavená v doubické Fabrice připomíná letošní bouřlivé léto ve
Šluknovském výběžku tak, jak je
svými fotoaparáty zachytilo deset novinářů - fotografů.
Snímky jsou nabité atmosférou demonstrací a sociálních
nepokojů a při pohledu na ně
se nelze nezeptat, k čemu to
všechno vlastně bylo?
Lidé nevyšli v srpnu do ulic
proto, aby změnili svět. Chtěli
jen zachovat staré pořádky,
na které jsou na Šluknovsku
zvyklí.
Spustila to sice jedna rvačka,
ale příčiny konfliktu jsou jinde.
Místní, kteří často jen taktak
seženou práci, aby uživili sebe
a své rodiny, dosud jen překvapeně hleděli na to, jak stát
živí (a mnohdy lépe) ty, kteří
práci odmítají. Kteří přišli do
výběžku z jiných částí republiky a začali tady zavádět nová
pravidla soužití. Pravidla, podle
nichž velí ten, kdo má ostřejší
lokty, kdo nepracuje, má jen
otevřená nenasytná ústa a dlaň.
A který plodí děti jen pro finanční prospěch a ne z lásky či pro
zachování svého rodu.
Přestalo platit: „Kdo nepracuje, ať nejí. A kdo pracuje, ať se
má dobře.“
Přestalo platit: „Můj dům,
můj hrad.“
Přestalo platit, že ten, kdo
porušuje zákony této země, má
být potrestán, a že spravedlnost
má platit pro všechny stejně.
O dobrých mravech nemluvě.
Ale protest slušných lidí za
zachování slušnosti ve společnosti, za bezpečí a pořádek se
nějak nepovedl. Hned po první
demonstraci označila některá
média všechny lidi z výběžku,
včetně těch slušných, za rasisty
a xenofoby.
Jiná média označila všechny
Romy, včetně těch slušných, za
nepřizpůsobivé a konfliktní.
Z původně sociálních nepokojů vytvořila média problém
rasový. A Výběžané se nestačili divit.
Starostové zjistili, že jejich
možnosti zvládnout a řešit
problematickou sociální situaci
ve svých městech jsou tak slabé
a chabé, že jsou neúčinné.
Vyhrocené situace využili
někteří politici k tomu, aby se
rok před krajskými volbami
blýskli před kamerami nebo
v novinách. Extra komičtí byli ti
nerozhodní. Stejně jako princ
z Cimrmanovy hry, který se

nechal slyšet: „Všechno budu
zpovzdálí sledovat a v pravý čas
se do situace vložím.“
Jako velká voda na dno
rybníka zapůsobily srpnové
události na některé radnice
a orgány státní správy. Vyvalilo
se dlouho utajované bahno
a špína. Konflikty, které již
dlouho doutnaly, vypukly v plné
síle. Odvolávali se z funkcí starostové a místostarostové, propíralo se špinavé prádlo politiků
na veřejnosti i v médiích.
Zatímco po ulicích pochodovaly tisíce naštvaných lidí
a dovolávaly se svých práv na
bezpečnost, zákon a pořádek,
politici v pozadí zuřivě tahali za
nitky a snažili se využít situace
k prosazení svých zájmů, k odstřelení svých politických rivalů.
Žádný z nich však nebyl
natolik silný a důvěryhodný,
aby se stal osobností Šluknovských nepokojů, aby se postavil
před lidi ze šluknovska a bojoval
za ně.
Považte, vždyť i vykřičený
podvodník Lukáš Kohout měl
větší podporu davů, než kdokoli
zvolený. Jak by se asi věci vyvíjely, kdyby měl tento pseudovůdce program a cíl?
Hlas lidí ze Šluknova, Rumburku a Varnsdorfu nebyl přes kopec
Šébr téměř slyšet. Slabá ozvěna
Šluknovských nepokojů sice
v Praze zazněla, ale zůstala bez
valné odezvy.
Premiér zavřel ústa výběžanům a starostům zdejších měst
a obcí stovkou pracovních míst
na mizerné tři měsíce, ministr
vnitra jim zaplácl ústa padesátkou policejních elévů, které
brzy odvelí jinam a kteří stejně
nebudou řešit kriminalitu ve
Šluknovském výběžku.
Snaha přimět zákonodárce
k legislativním změnám, které
by řešily sociální problémy nejen
na Šluknovsku, ale v celé české
společnosti, byla marná. Politici
v Praze za hranice metropole

nevidí a problémy Šluknovska
považují za ojedinělé výstřelky
frustrovaných jedinců - tedy obyčejných lidí ze Šluknovska. Proč
tedy kvůli nim měnit zákony?
Lidé se bouřili tři měsíce. Na
Šluknovsku se konalo deset velkých demonstrací. Zasahovaly
zde stovky těžkooděnců a policistů, utratily se desítky milionů
korun… a nevyřešilo se nic!
K žádné změně k lepšímu,
k žádnému obratu nedošlo.
Jediným vítězem, který na
sociálních nepokojích ve Šluknovském výběžku vydělal, je
Agentura pro sociální začleňování, která několika plamennými
projevy, vhodně zvolenými hesly
a špatně postavenou strategií
pro řešení problematiky sociálně
vyloučených lokalit obhájila svou
nesmyslnou a drahou existenci.
Je to klasické „potěmkinovské“
řešení. Místo papírových kulis
domů, které měly podle pana
Potěmkina předstírat krásnou
a bohatou vesnici, máme Agenturu pro sociální začleňování,
aby to vypadalo, že i u nás se
problém s nepřizpůsobivými
a sociálně slabými řeší.
Avšak problém společnosti
s lidmi, kteří se nechtějí nebo
nemohou přizpůsobit jejím pravidlům a zákonům, s lidmi, pro
něž je slovo zákon jen prázdným
tlacháním, s lidmi, kteří práci
berou jako trest a kteří považují
výživné od státu jako samozřejmost, se českým politikům,
jako obvykle, ani tentokrát řešit
nechtělo. Tisíce demonstrantů
ve Šluknovském výběžku je
nedokázaly přesvědčit, že je
nejvyšší čas něco s tím udělat.
A agentura není všemocná.
Možná se politici domnívají,
že současný klid na Šluknovsku znamená, že je již problém
vyřešen, že všechno zlé je
zapomenuto.
Opak je pravdou. Sociální neklid v české společnosti je cítit na
každém kroku. A na Šluknovsku
obzvlášť.
gdo
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Německo-česká historie textilu žije
Náš region je velmi poznamenán textilní historií. Na
toto téma byl letošního roku
zahájen zajímavý mezinárodní projekt v rámci Fondu
malých projektů Euroregionu
Nisa v programu Ziel 3/ Cíl 3.
Příjemcem dotace je Windmühle Seifhennersdorf
e. V. /AG Textilland.
Za českou stranu je partnerem Vyšší odborná škola a Střední
škola ve Varnsdorfu. Společně se vydáváme na cestu poznání
textilní historie na pomezí česko-německých hranic od 17. století do současnosti. Hledáme noviny, časopisy, vzorky, katalogy,
publikace, obrazové materiály, které mohou vyprávět o historii
textilních podniků ve Varnsdorfu, Rumburku, Seifhennersdorfu,
Leutersdorfu, Ebersbachu, Neugersdorfu a okolí. Zabýváme se
i doprovodnými akcemi na textilní téma. Úspěšná byla výstava
a předvádění řemeslných prací 18. 9. 2011 z regionální oblasti
v německém statku Bulnheim, kde vystavovali své práce i žáci
VOŠ a SŠ z Varnsdorfu. V průběhu října proběhlo několik kurzů šití
a večer předení. Velmi dobře byl německou i českou stranou hodnocen 4denní „Seminář o patchworku“ s informacemi o německočeské historii textilu a den s názvem Patchwork pro Vánoce. České
a německé účastnice si pod vedením Pavlíny Šafusové vyrobily
touto metodou například slušivé kabelky. Podobné akce dále
probíhají i v prosinci a vyvrcholí pro tento rok 12.-16. prosince
Mezinárodním setkáním mládeže - chuť na textil, kde proběhne
výstava a tvorba textilních a uměleckých děl pod odborným vedením vždy pro jednu německou a jednu českou třídu žáků.

Pro rok 2012 je připravován návazný projekt. O tyto regionální
akce projevil velký zájem i starosta města Varnsdorfu Martin
Louka.
Pokud by občané měli nějaké zajímavé informace, písemné,
obrazové a další dokumenty, budeme se velmi těšit na kontaktních
adresách u Reginy Franz (info@textillland-oberlausitz.de, u Ilony
Martinovské (ucetni@mkvdf.cz) a u Václava Černohouse (v.cernohous@sosvdf.cz).
Ing. Václav Černohous, VOŠ a SŠ

SROVNÁNÍ

Pod tímto jednoduchým názvem naleznete v průběhu ledna
2012 v přízemí budovy MěÚ na náměstí E. Beneše výstavu
19 párů srovnávacích fotografií, z nichž řadu jste už mohli vidět
ve varnsdorfském kalendáři z roku 2008. Kolektiv fotografů Jiřího
Kotyka, Petera Ducháčka a Josefa Zbihleje pod vedením Jiřího Suchardy a Milana Šebka nafotil v roce 2008 řadu fotografií, kterými
doplnil původní předlohy vybrané ze starých fotografických záběrů
a pohlednic z minulého a předminulého století. Při pořizování novodobých fotografií byl kladen největší důraz na co možná nejpřesnější
úhel záběru tak, aby pro oko diváka bylo srovnání co možná nejlepší.
Zveme Vás tímto na návštěvu galerie MěÚ v přízemí a doufáme, že
se Vám bude výstava líbit.
JS

23/2011
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Navrhněte, komu udělit Cenu Unikátní výstava Výběžanské demošky
V Doubicích ve Fabrice se
hejtmana Ústeckého kraje uskutečnila
3. prosince vernisáž

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová vyzvala k předložení
návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011. Návrh
může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na
území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to
v těchto kategoriích:
- regionální rozvoj,
- sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
- věda a výzkum,
- kultura,
- sport.
Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje
do 28. února 2012 na adresu: Odbor kancelář hejtmana, Krajský
úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 ÚSTÍ NAD
LABEM nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být
vyznamenána. Podrobnosti k zasílání návrhu najdete na webových
stránkách kraje.
rm

fotografické výstavy Výběžanské demošky. Organizátorům
(vybezek.eu, o.s. Ještě žijem
a Fabrika v Doubici) se podařilo
soustředit od mnoha fotografů
řadu fotografií z událostí, které
v posledních měsících hýbaly
(nejen) celým Šluknovskem.
Celá řada autorů se bohužel
zahájení výstavy osobně
nemohla účastnit, protože je
služební povinnosti zavedly do
nejrůznějších koutů. Např. Stanislav Krupař, autor fotografie,
s níž vyhrál prestižní soutěž
Czech Press Photo, je zrovna
kdesi v Indii.
Úvodní slovo pronesla Gabriela Doušová a shrnula v něm
celý vývoj událostí až do dnešního zapomnění, po ní Marek
Douša (vybezek.eu) omluvil
nepřítomné fotografy a přivítal
ty přítomné, kterým jednotlivě předal slovo. A na závěr
všechny návštěvníky a hosty
přivítal starosta Doubice Martin
Schulz.
Text a foto IŠ
INZERCE

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
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UNIKÁTNÍ VÝVOJ VARNSDORFU V KOSTCE

Karel Kuča je architekt specializující se na historický vývoj
českých měst. Počátkem 90. let
se pustil do velkorysého projektu, kterým mělo být zmapování
urbanistického vývoje všech
měst (městysů, městeček) na
území České republiky. Jeho
zásluhou vznikla unikátní encyklopedie Města a městečka
v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Nakladatelství Libri
právě vydalo její poslední, osmý
svazek (V-Ž).
Není těžké uhodnout, proč
závěrečný díl zmiňujeme v
Hlasu severu. Abecedně do
něho spadá město Varnsdorf
a je mu v něm věnováno
dvacet velkoformátových stran
s 24 reprodukcemi plánků,
dobových obrazů a fotografií.
Vlastně by to vydalo na malou
samostatnou publikaci. Navíc
velmi zajímavou nejen pro nás
Varnsdorfské. Varnsdorf je totiž
svým urbanistickým vývojem
naprosto jedinečný.
Příběh osidlování kotliny
podél Mandavy mezi Špičákem
a Kostelním lesem začíná
kolonizací pravděpodobně

kolem poloviny 13. století,
pokračuje zakládáním tzv.
Dolního a Prostředního dvora
(po nejstarším Horním dvoru,
který plánek situuje zhruba ke
křižovatce ulic Legií a Poštovní),
úpadkem po husitských válkách,
postupnou obnovou během
16. století, novověkou kolonizací, tj. parcelací půdy, která dala
vzniknout novým vsím (Nový
Varnsdorf, Floriansdorf, Starý
Franzenthal...). Až po překotný
rozvoj manufaktur a průmyslových podniků, sloučení vesnic
do jedné obce, stavební boom
v desetiletích před 1. světovou
válkou... V závěrečných odstavcích autor nemohl opominout
důsledky poválečných událostí
na průmyslový a demografický
vývoj města, rozsáhlou sídlištní výstavbu, „urbanistickou
destrukci náměstí“. Zároveň
se seznamujeme s politickými,
sociálními či náboženskými poměry, slohovými zvláštnostmi
zástavby apod.
Tak jako u všech ostatních
1378 hesel(!) v encyklopedii
máme pro Varnsdorf k dispozici přehledné údaje o správní
příslušnosti obce, vývoji počtu
domů a obyvatel, udělených
privilegiích, feudálních sídlech,
významných městských stavbách, kostelech, komunikacích.
V kostce jsou tu shrnuty hlavní
prostředky obživy obyvatel od
zpracování lnu ve 14. století po
textilně a strojírensky průmyslový ráz města ve 20. století.
Velkou předností jsou reprodukce historických plánů zástavby. U Varnsdorfu můžeme

vzájemně porovnat rekonstrukci podle Berní ruly k roku 1654,
dvoustránkovou mapu stabilního katastru z r. 1843, plánky
z let 1870, 1920 a z 50. let
20. století.
Úspěšné završení encyklopedického díla bylo příležitostí
k setkání autora s veřejností
koncem listopadu v Žandově. Na
přímý dotaz Karel Kuča potvrdil,
že historický vývoj varnsdorfské
„aglomerace“ nemá v našich
zemích obdobu. A doplnil, že
i skutečnost překotného rozvoje kapitalistického podnikání
ve feudálních poměrech byla
zvláštností, která vedla ke kuriozním situacím, např. ve vztahu
k robotní povinnosti.
Pozorný varnsdorfský čtenář
odhalí v detailech odchylky od
skutečnosti, třeba v popisu
průtoku Mandavy českým a saským územím, v oddíle „Městské stavby“ již neaktuální údaje
INZERCE
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o současném stavu či využití...
Ale nutno podotknout, že u publikací takového rozsahu by bezchybnost měla být považována
za zázrak způsobený nadpřirozenými mocnostmi.
Encyklopedii postupně do
svého fondu pořizuje i varnsdorfská knihovna, a tak zde
bude k nahlédnutí určitě i tento
závěrečný díl. A jak u knihkupců?

Jeden svazek stojí 990 Kč, takže
opravdu jen pro vážné zájemce.
Na trhu je zatím k dispozici celý
osmidílný komplet.
ham
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej zrekonstruované
samostatné části zděného
dvojdomku s pěknou zahradou, situované ve vyhledávané, klidné lokalitě ve Varnsdorfu. Pozemek: 741 m 2 .
Snížená prodejní cena:
1.500.000 Kč. Info Lužická
R. K. Telefon 412 333 281,
723 327 523.
Prodej nově postaveného
rodinného domu ve vilové čtvrti 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.

Prodej, eventuelně pronájem dvoupodlažní budovy s prostory pro lehkou výrobu a skladování v centru Varnsdorfu. Výměra: 1 700 m2. Prodejní cena:
4.900.000 Kč. Info Lužická R. K.
Tel. 412 333 281, 723 327 523.
Prodej udržovaného bytu
2+1+L v osobním vlastnictví ve
Varnsdorfu. Výměra: 67 m2.
Možno přikoupit i garáž. Snížená prodejní cena: 520.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.
Prodám družstevní byt
2 + KK v klidné části města,
zděná koupelna, kuchyňská
linka se spotřebiči, bez nutnosti dalších úprav, k nastěhování ihned, cena dohodou.
Tel. 776 679 109, ne realitní
kancelář.
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Prodám garáž na ul. Východní ve Varnsdorfu. Cena
55.000 Kč. Elektřina zavedena. Tel. 732 901 719.
Prodám byt v osobním
vlastnictví 2+1+balkón v bytovém domě na klidném místě
v ulici Legií, 1. patro. Kontakt:
tel. 737 170 708.
Pronajmu garáž v centru
Varnsdorfu. Mob. 777 232 038.
SKZ NORD s.r.o. nabízí
prodej dr. bytu 3+1+L ve Varnsdorfu v Pražské ul. Cena:
468.000 Kč. Více info na tel.
800 611 111, www.skz.cz

Různé
Hledám pojízdný Jawa
Perák. Kontakt: Německo 035771/60472 nebo 01511
2992080.
Prodám Ford Escort 1,4
najeto 76 417 km, poškozený,
1. majitel, STK 0812. Telefon
739 495 220.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:
8.00-12.00
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Advent v mateřské škole „Zahrádka“

Vzpomínka
Dne 25. prosince uplyne 10 let, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček František Váňa.
Stále zůstává v našich srdcích.
S láskou stále vzpomínají manželka Lýdie
a syn Jaroslav s rodinou.
Dne 22. prosince tomu bude 10 let, co nás
opustil pan Květoslav Rydval. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Květoslava a synové
Květoslav a Pavel s rodinami.
Dne 16. listopadu uplynul smutný rok, kdy mě opustil můj
milovaný syn Marian Mrázek ve věku 41 let.
Děkuji všem, kteří věnují Majkovi tichou vzpomínku.
S úctou stále vzpomíná maminka.

Blahopřání

P oděkování
Děkuji městské policii za nalezení mého zatoulaného psa.
Růžena Knapová

Etela Holičová
82 let
Pavel Marenec
53 let
Květoslava Švirbelová 54 let
Milan Ulrich
74 let
Hubert Kršek
73 let
Bohumír Smrčka
46 let
Jiří Boček
69 let
Václava Křížová
87 let
Ilona Ilčíková
83 let
Václav Lüftner
87 let
Rudolf Javorek
54 let
Marta Benčíková
83 let
Jiří Vitz
61 let
Liduška Horáčková 81 let
Mária Pregrocká
78 let

Svoz zákazníků

ZDARMA
21. 12.

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Adventní čas, čas čekání na
Ježíška. Nejvíce jej prožívají děti
a dospělí si na ně rádi hrají.
V naší mateřské škole si
děti užily nejen vánoční zvyky,
koledy, divadélka a další akce,
které nám všem zpestřily čekání
na sváteční Štědrý den.
V naší škole se staly tradicí
předvánoční trhy „Barborka“
a ani letos tomu nebylo jinak.
Mohli jste si zde koupit dárky
pro své milé - perníčky, knížky,
keramiku, ručně šité polštářky,
doplňky do kuchyně, čínské

Z ubní

pohotovost
od 8.00 - 11.00 hod.

Dne 31. prosince se dožívá 85 let paní
Věra Škachová.
Milá maminko, babičko a prababičko.
Chceme ti touto cestou poděkovat za tvoji
lásku a péči, kterou jsi nás všechny zahrnovala. Přejeme do dalších let hodně štěstí
a zdraví. Máme Tě všichni moc rádi.
Dcera Jana a vnuci s rodinami

Úmrtí
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Uzavření knihovny
v prosinci 2011
23. 12. 2011 - pátek

(mimořádné uzavření knihovny)

24. 12. 2011 - sobota
(svátek)

26. 12. 2011 - pondělí
(svátek)

31. 12. 2011 - sobota

(mimořádné uzavření knihovny)

Poslední svoz zákazníků
do OC FORUM Liberec

ZDARMA 17. 12. 2011
Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

SENÁTORSKÉ
DNY

19. 12. 2011

Svozy pytlového
tříděného odpadu

22. 12. 2011
5. 1. 2012

17. -18. 12. 2011
MUDr. Vladimír Vojtěch
U Plovárny 1190/14, Děčín 1
tel. 412 502 216
23. 12. 2011
MUDr. Věra Bartlová
Cihlářská 3124, Varnsdorf,
tel. 412 374 982
24.-25. 12. 2011
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619
26. 12. 2011
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
27. 12. 2011
MUDr. Ludmila Sobotková
Poštovní 2060, Varnsdorf,
tel. 720 459 564
28. 12. 2011
MUDr. Ivana Hrozová
Poštovní 2060, Varnsdorf,
tel. 739 472 028
29. 12. 2011
MUDr. Anna Chvojková
Poštovní 2060, Varnsdorf,
tel. 412 371 426
30. 12. 2011
MUDr. Lubomír Svoboda
Lesní 3012, Varnsdorf,
tel. 412 371 112
31. 12. 2011 - 1. 1. 2012
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 7, Děčín
tel. 412 539 298

čaje, šperky, květinové dekorace a další malé dárky pro radost.
Všechny děti tento den dostaly
velký teplý trdelník od paní Jany
Zemenové, která jej upekla a darovala k blížící se mikulášské nadílce. A nadílka tedy byla! Čerti
a andělé v čele s Mikulášem nás
navštívili a s dětmi si užili celé
dopoledne - díky žákyním z VOŠ
a SŠ Bratislavská.
Zkrátka a dobře, čas adventní je časem plným malých
překvapení, pohody a radosti.
Děkujeme všem a přejeme
Vám vše dobré.
Kolektiv MŠ Zahrádka

Narození
Lucie Stránská
Jiří Doležal
(Sofie Ellen)
Denisa Siváková
Pavel Kozel
(Jaroslav)
Nikola Borovičková
Martin Borovička
(Kristýna)
Ivana Garžová
Zdeněk Garža
(Zdeněk)
Veronika Ptáčková
(Verunka)
Romana Švarcová
Pavel Švarc
(Ema)
Kateřina Peřinková
Martin Chaloupecký
(Eliška)
Martina Vyskočilová
Martin Vyskočil
(Martin)
Slávka Pečenková
Michal Pečenka
(Adam)
Jitka Lhotáková
Ladislav Lhoták
(Markétka)

Dárky pod
stromeček do ghett
Děti ze ZŠ náměstí se s nadšením a elánem pustily do balení
krabic od bot, do kterých vložily
hračky - panenky, autíčka, věci
na malování, oblečení - šátky,
čepice, trika, sportovní náčiní,
knížky. Krabice opatřily vánočním papírem, mašličkou,
označily věk a pohlaví dítěte.
Nyní se mohou těšit, jakou
radost způsobí pod vánočním
stromečkem dětem ze sociálně
izolovaných ghett v oblasti Šluknovska. Buďme rádi, že právě
v této době a v tomto čase umíme být k sobě milí a přívětiví,
a přejme si, aby těchto chvil
a chvilek bylo co nejvíce.
Milí žáci a žákyně, moc
děkujeme, že jste si našli čas
a chuť věnovat dárečky jiným
dětem, děkujeme za to, že
ještě umíme myslet i na druhé
a snažíme se jim udělat radost.
HEZKÉ VÁNOCE
V.Z.

Dilo poznává
Českou republiku
V ZŠ Bratislavská se 28. listopadu odehrálo mnoho zajímavého. Na tento den připadly volby
do školské rady a pro jejich zpestření se kolektiv pedagogů rozhodl uspořádat projektový den „Dilo
poznává Českou republiku“.
Delfínek Dilo provází tuto školu již druhým rokem a je pro žáky
průvodcem vzdělávání, zábavy
a poučení. Protože jsou Dilo
a jeho kamarádka delfínka Daisy
v naší zemi cizinci, ukázaly jim
děti naše státní symboly, zazpívaly hymnu a přivítaly je chlebem
a solí. Následně získávaly informace o naší vlasti, které si pro ně
učitelky připravily. Již v průběhu
předchozího týdne byly na školní
zahradě zasazeny dvě lípy. Delfínci tyto naše národní stromy
pokřtili a od té doby jsou jejich
patrony. Jedna lípa je ochránkyní kluků a druhá děvčat. Okolo
svátečně vyzdobených stromků
se odehrávalo vystoupení.
Oceněním pro pedagogický
sbor je nabídka stát se pilotní
školou pro projekt Ideal akreditovaný MŠMT. ZŠ Bratislavská
INZERCE

Srdečně vás zveme na zabíjačkové hody
konané dne 19. 12. 2011
na náměstí E. Beneše
Vařit se bude opět v polní kuchyni PK26.
Doporučujeme donést nádoby.
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Céčko stolních
tenistů stoprocentní

Turnajová příprava volejbalistek
V minulém čísle HS bylo psáno o velice solidním tažení varnsdorfských volejbalistek TJ Slovan v krajské soutěži. Jak se ohlíží
za účinkováním v úvodní polovině sezony trenérka B. Damnitzová?
„První prohra v podzimní části soutěže hned v úvodu s Vysokým
n. J. nás mrzí. Chceme se ale poprat o nejvyšší příčku a příští sezonu se pokusit o KP I. třídy. To obnáší porazit Vysoké nad Jizerou
a neztrácet body se slabšími soupeři. Protože je nyní dlouhá přestávka
od listopadu až do konce května, rozhodlo se družstvo, že bude každý
měsíc absolvovat turnaj v Teplicích, a tím se postupně připravovat na
jarní část soutěže. Turnaj jsme již zahájili se střídavými úspěchy, po
třech odehraných kolech jsme na 6. příčce z 18 družstev. V neděli
4. 12. jsme odehráli poslední letošní turnajové kolo a další čtyři nás
čekají od ledna do dubna. Následovat bude měsíc volna a začne nám
boj o postup. Ráda bych pozvala na naše jarní utkání diváky, aby naše
děvčata přišli na kurty u sportovní haly povzbudit.“
ZdS

CYKLOKROSOVÝ SERIÁL VYVRCHOLIL
Jak již bylo uvedeno v jednom z předchozích čísel HS, Michal
Malík dostál na závodě TOI TOI CUP 2011-2012 v Lounech svému
předsevzetí a podařilo se mu dojet v první dvacítce. Dějištěm šestého
podniku seriálu byly Holé Vrchy. Michal zde podobné umístění nezopakoval, v cíli byl klasifikován pětadvacátý a bral za to do průběžného
hodnocení šest bodů. Tomáš Podrazil dokončil závod o čtyři místa
níže, což ještě stačilo na drobný bodový zisk. Uplynulé tři závody
TOI TOI CUPu vyhrál německý cyklokrosař Christoph Pfingsten
a vyneslo jej to do čela klasifikace před V. Kyzivátem. M. Malíkovi
patřilo dvacáté šesté pořadí mezi téměř šedesátkou bodovaných
jezdců. Předposlední závod seriálu pro Elite+U23 v Kolíně přinesl
Michalovi opět umístění v první dvacítce (17.), T. Podrazil dojel na
bodované 23. pozici. Nyní už čeká MČR 7. 1. 2012 v Uníčově. Ještě
pár posledních informací o závodění v zahraničí slovy Michala: „Začátkem prosince jsem se na silně rozblácené trati v Lucembursku
umístil v soutěži kategorie C2 na 13. pozici. Tím jsem snad prolomil
sérii nepodařených závodů po spokojenosti v Lounech. Ve zkratce
je uvádím. Praha Řepy: zlomený rám, Kutná Hora a Jabkenice:
strhnutá galuska. Snad jsem si tedy už smůlu vybral.“
ZdS

Silvestrovský běh 2011 za dveřmi
Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorfu ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf, oddílem atletiky vás srdečně zvou na
Silvestrovský běh Varnsdorfem 2011. Ředitelem závodu pro běžecké
disciplíny je Ladislav Kubíček, pro cyklistiku (závod horských kol)
Václav Zemler, v roli hlavního rozhodčího na vše dohlédne Rudolf
Synek a průvodním slovem celou akci doprovodí Zbyněk Šimák
a Jaroslav Frolík. Sportovat se bude v sobotu 31. 12. 2011 od 9.30
hod. na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu. Přihlášky se přijímají na
místě od 8.30 hod., nejpozději však 10 minut před vlastním závodem.
Startovné činí pro dospělé 50 Kč, pro dorost a juniorské účastníky
20 Kč, žactvo je má zdarma. Šatny budou k dispozici v jídelně
ZŠ náměstí, kde všichni jistě uvítají teplý čaj a guláš. Lékařskou službu
zajistí ČČK Varnsdorf, všichni závodníci ovšem zodpovídají za svůj
zdravotní stav. Ceny a diplomy obdrží první tři závodníci v každé
kategorii. Připraveno je 19 kategorií na různých délkách tratí od dětí
ročníků narození 2007 a později až po šedesátileté sportovce a starší.
Chybět opět nebudou vložené závody hod kládou a vrh válečkem na
nudle pro muže a ženy všech kategorií.
Cyklistický závod horských kol o pohár a. s. TOS Varnsdorf se jede
pod záštitou ZŠ náměstí E. Beneše. Dvě kategorie jsou veteránské,
dále tři pro muže, dvě pro ženy a další opět také pro juniory, starší
žáky a mladší žáky. Startovné je stanoveno u dospělých na 70 Kč,
u děti a juniorů na 30 Kč.
KPTVS

V nejnižší, tedy okresní soutěži
mají stolní tenisté Slovanu Varnsdorf své družstvo C, které svými
výkony nejspíše dospěje k postupu a doplní trojici týmů Slovanu A,
B, D v okresním přeboru. Svědčí
o tom i výsledky s největším
rivalem SKST Děčín F, který
odešel ze vzájemných soubojů
dvakrát poražen nejtěsnějším
rozdílem 10:8. Obě družstva
však ještě na sebe do konce
soutěže narazí dvakrát. Ta další
tři v soutěži (SKST Děčín G,
SKST Česká Kamenice C, Slavoj Děčín B) by neměla do bojů
o prvenství zasáhnout, neboť
prohrála vysokým rozdílem 14:4.
Céčko hraje zpravidla v sestavě
Michálek, Kovář, Ptáček, Svratecký, Novotný. Ve čtyřhře má pak
stoprocentní úspěšnost dlouho
sehraná dvojice Kovář-Kroužek.
Přejme hráčům tohoto družstva
mnoho dalších úspěchů i kýžený
postup.
Miroslav Exnar
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Bowlingový turnaj škol potřetí
DDM Varnsdorf uspořádal koncem listopadu v bowlingové hale
v Rumburku 3. ročník bowlingového turnaje pro žáky 6. - 9. tříd.
Tentokrát se jej zúčastnilo pět škol: ZŠ náměstí, ZŠ Edisonova,
ZŠ Seifertova, Gymnázium Varnsdorf a ZŠ Dolní Podluží, za které
hrálo celkem 54 hráčů. O prvenství se soutěžilo ve dvou kategoriích
a zároveň také o nejlepšího hráče turnaje. Ti nejlepší na prvních třech
místech v jednotlivých kategoriích obdrželi poháry, diplomy a drobné
ceny, ale i ostatní účastníci si odnesli drobné upomínky.
Výsledky - I. kategorie: 1. ZŠ Seifertova 636 bodů, 2. ZŠ Dolní
Podluží 464, 3. Gymnázium Varnsdorf 429, 4. ZŠ Edisonova 390,
5. ZŠ náměstí 354. II. kategorie: 1. Gymnázium Varnsdorf 553 bodů,
2. ZŠ náměstí 525, 3. ZŠ Edisonova 514, 4. ZŠ Dolní Podluží 357. Nejlepším hráčem se stal Šimon Ježek z Gymnázia Varnsdorf, který uhrál
161 bodů.
Ivana Jägrová, ředitelka DDM Varnsdorf

Maraton ve stolním tenisu
Dokážete si představit ťukot pěti pingpongových míčků najednou? A to celých 24 hodin v kuse? Pro někoho možná peklo, ale
pro 340 účastníků a ještě více diváků 24hodinového maratonu
ve stolním tenisu je to velmi nevšední sportovní zážitek. Posuďte
sami - odehrálo se 282 zápasů s celkem 2 050 sety, tj. 36 366
odehraných míčků. Vydařená akce proběhla díky Radce Holubářové
a Petru Dopitovi, kteří byli srdcem celé soutěže, ale i díky učitelům a studentům biskupského Gymnázia Varnsdorf. Ti se
ze 24. na 25. listopadu opravdu moc nevyspali.
mph

CO SE DO MINULÝCH ČÍSEL NEVEŠLO?
Tenisový OPEN DĚČÍN ve čtyřhrách

Na dvorcích LTC Děčín byl
pro rok 2011 odehrán závěrečný
otevřený turnaj seniorské soutěže ve čtyřhrách v kategoriích
„do 100 let“ a „nad 100 let“.
V naší kategorii starších se přihlásilo osm deblových dvojic, které
hrály ve dvou skupinách každý
s každým do 6 gamů. První skupinu vyhrála varnsdorfská dvojice
Zdeněk Barborík - Aleš Ondráček, ve druhé skupině byli druzí

Varnsdorfská liga
je vyrovnaná
Jeden z organizátorů i hráč
VABL (Varnsdorfské amatérské
bowlingové ligy) Radek Pácha
dosavadní dění v soutěži okomentoval: „Prozatím jsou vyrovnané obě sledované tabulky.
Mezi družstvy mají Spliťáci a BC
TOS na čele shodně bodů, třetí
Nic-moc ztrácí čtyři a další týmy
na čtvrtém až osmém místě sice
šest, ale od sebe je dělí tedy
pouhé dva body. U jednotlivců
je rozdíl mezi prvním a šestým
hráčem necelých osm bodů a tabulce vévodí obhájce prvenství
J. Trojan (Nic-moc) před M. Neumannem, který posílil Spliťáky
z již nehrajících Killers. Budoucí
maminka S. Mišková (Spliťáci)
klesla z čela tabulky na třetí místo a na dalších místech jsou po
operaci zad vracející se J. Vašut
(Nic-moc), J. Brožek (Kobra 11)
a L. Krejčí (BC TOS).“
ZdS

varnsdorfští Milanové Žižlavský
a Klusoň . Ve vzájemném zápase
o postup do finále byli šťastnější
Ondráček - Barborík, kteří za
stavu 5:5 vyhráli rozhodující tie
break 7:4 a ve finále porazili dvojici Ledvina - Kotek z Děčína 6:4.
O třetí místo se utkali organizátor
turnaje i celé seniorské soutěže
Jarda Šmucr se spoluhráčem
Samlerem (oba Děčín) s dvojicí
Klusoň - Žižlavský a domácí

vyhráli až po tuhém boji 6:4.
Zůstalo nám tak „bramborové“
4. místo. Na závěr ještě J. Šmucr
vyhodnotil 15. ročník seniorské
soutěže družstev a předal putovní pohár vítěznému mužstvu
Velkého Března. Za překrásného
podzimního slunečného počasí jsme všichni prožili pěkný sportovní den v Děčíně „pod zámkem“.
M. Klusoň

Stolní tenisté na předních místech

Okresní přebor pokročil již do neúplného 11. kola. Nejlépe si mezi
dvanácti účastníky zatím vede TJ Slovan Varnsdorf B, druhý je AMBIT
Benešov A, který je bez porážky a má zápas k dobru. Na dalším pořadí
jsou SKST Děčín C, TJ Slovan Varnsdorf A, SKST Děčín E (má zápas
k dobru) a nováček soutěže, družstvo TJ Slovan D je šesté. Předseda
oddílu Pavel Šimek může být s dosavadním průběhem spokojený,
neboť v dosavadní historii nebyla tři družstva takto na předních místech. V úspěšnosti jednotlivců je Somič (A tým) druhý s 26 výhrami
2 porážkami, Golla (D) devátý s bilancí 25/7 a hned za ním jsou Šimek
s Chlanem (oba tým B) s 27/9, resp. 30/10. Ve čtyřhrách patří Somič
s bilancí 7/0, Strnad s 9/1 (oba A tým) a Šimek s 8/1 k nejlepším hráčům
soutěže, v žebříčku jsou seřazeni od 3. do 5. místa.
ME/ZdS

ČTVRTÍ V KRAJSKÉM FINÁLE

Už samotný postup družstev mladších žáků, mladších žákyň
a starších žáků ZŠ náměstí do říjnového krajského finále atletického
čtyřboje v Bílině byl obrovským úspěchem. A starší žáci O. Zelinger,
V. Chlan, M. Krajčovič, D. Lejčko, L. Zábranský odtud přivezli sice
bramborové, ale krásné 4. místo. Družstva této školy v Bílině potvrdila,
že z okresu postoupila oprávněně, řada výkonů byla nadprůměrných.
Žáci vynikají především v dlouhých bězích, o čemž svědčí vítězství
Oldy Zelingera, 5., resp. 6. místo Lukáše Lisého a Vládi Chlana, cenné
je 2. místo Sáry Godlové ve skoku vysokém. A dobrých výsledků je
samozřejmě ještě více. Reprezentanti školy však trochu zaostávají
za ostatními v hodech a vrzích. V přípravě na Pohár rozhlasu (květen
2012) ve škole jistě zapracují na vylepšení.
ZdS
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VÝBĚR Z INDIVIDUÁLNÍCH ÚSPĚCHŮ ROKU
PO TŘECH KOLECH ÁČKO DRUHÉ,
BÉČKO VEDLO
Sportovní hala v Rumburku byla dějištěm 3. kola Dece Computers
Extraligy ÚK. Áčko JK Trans si zde připsalo do tabulky sedm bodů
po těchto výsledcích: JK Trans - SKP Cizina 5:1 (Jiří Beránek 2,
Jar. Beránek, V. Fišer, M. Fritzsche), - Bumiko 2:2 (V. Fišer, Jar.
Beránek), - Vilémov 9:3 (Jiří Beránek 4, M. Fritzsche, J. Jägr,
V. Fišer, M. Mikolášek, Jar. Beránek). Plně bodovaly a devět bodů
získaly týmy FC Nica Rumburk, Tenis Proboštov a vedoucí Turbo
Děčín. Šest gólů na turnaji vstřelil Jiří Beránek z JK Trans, a stal
se tak střelcem kola. Soutěž vede Turbo (27 bodů) se čtyřmi body
náskoku před JK Trans (23), dále Jílovým (22), Tenisem Proboštov
(15) a Vilémovem (13). Nica Rumburk je osmá s jedenácti body.
Třetí turnaj 1. Autocentrum Jílové ligy se v Libouchci vydařil
rezervě JK Trans, která pobrala všech devět bodů za tři suverénně
vítězné duely a usadila se na čele tabulky, když dalším favoritům se
již tak nedařilo. Výsledky: JK Trans B - Nota Děčín 6:0 (V. Fišer 4,
T. Skotnica 2), - Žst. Zarážka Děčín 7:0 (V. Fišer 3, J. Rada, J. Jägr,
T. Skotnica, F. Lukacs), - Sokol Bělá 5:1 (V. Fišer 2, J. Jägr, T. Skotnica,
M. Fritzsche). Střelecky se nejvíce prosadil Václav Fišer z JK Trans
B, který zatížil konta soupeřů devětkrát. Tabulku vede varnsdorfské
béčko s 23 body, o čtyři méně má Desperádo Františkov (19), dále
následují SK Dumbo Děčín (17), Turbo Děčín B (15) atd.
ZdS

HOKEJOVÉ INFORMACE
Družstvo mládeže HC Varnsdorf složené z hráčů 3. tříd
se zúčastnilo turnaje v Děčíně, kde porazilo jak oba výběry domácího
HC, tak i Drážďan a turnaj vyhrálo.
Na varnsdorfském zimáku se uskuteční dva vánoční turnaje
nejmenších hokejistů O pohár starosty města. V sobotu 17. 12. bude
pro týmy 3. tříd a v neděli 25. 12. pro výběry 1. a 2. tříd. Vedle domácích
nadějí by na nich měla dále hrát družstva Bíliny, Děčína, České Lípy,
Frýdlantu a Jablonce. V pondělí 26. 12. si poté dají na varnsdorfském
ledě turnajové dostaveníčko také hokejové týmy mužů a starých gard
regionu severu. Všechny uvedené turnaje mají začátek v 9.00 hod.
Připomínáme, že každé pondělí, středu a pátek se v čase od
17.00 do 17.30 hod. koná na varnsdorfském zimáku nábor dětí ve
věku od 4 do 9 let. Přihlásit se lze i telefonicky na 603 219 792
(Josef Hambálek) nebo 604 212 482 (Zdeněk Damašek). Probíhá opět také zdarma škola bruslení pro chlapce a děvčata ve
věku od 4 do 10 let. Navštěvovat ji lze vždy ve středu od 17.30
do 18.30 hod. a v neděli dopoledne od 10.30 do 11.30 hod. JH

Atletické naděje vystrkují růžky
V sobotu 3. 12. se konal v Jablonci tradiční atletický halový
Pomerančový mítink, na kterém měly možnost soupeřit s českými
a polskými závodníky i nejmladší naděje TJ Slovan. Ze starších žáků
nám udělal radost Petr Hájek (ročník narození 1997), který v běhu na
800 m skončil na 2. místě časem 2:24,91 min. a touto cestou mu ještě
jednou k úspěchu blahopřejeme. Ve výsledkové listině se neztratily se
ani další naše atletické naděje Alena Poláčková (1999) v bězích na
60 i 300 m a dále pak ti nejmladší, kteří soutěžili v trojboji (běhy 60 m,
300 m, hod plným míčem), kde dosáhli nejen dobrých dílčích výsledků. Nejlépe si vedl Jakub Zajíček (2004), který skončil šestý. Osmá
místa si připsaly Viktoria Babíková (2002) a Tereza Košínová (2000),
dvanáctá dále byla Natálie Susová (2002). Srdnatě také bojovaly, ale
na lepší výsledky zatím ještě tentokráte nedosáhly Valerie Bučková
a Tereza Adámková (obě ročník 2001). Všem blahopřejeme a těšíme
se na další tréninky či soutěže.
Skalická

O počínání si varnsdorfských
sportovců v tomto roce bylo v HS
psáno celkem hodně. Pro někoho
možná až příliš. I tak byla zhruba
desítka z nich nebo jejich trenérů
požádána o stručnou odpověď
na dotaz, který osobní sportovní
úspěch nebo ten z okruhu jejich
působení pokládají v roce 2011
za největší. Zde jsou odpovědi
seřazeny tak, jak byly postupně
zodpovězeny.
Mirek Tarnóczy, trenér
a vzpěrač OST: „Tak největším
úspěchem bylo pro náš oddíl
2. místo Jana Pianky na mistrovství České republiky v silovém
trojboji a s tím spojený jeho
národní rekord v mrtvém tahu.
Ostatní úspěchy, osobní i oddílové zůstávají daleko za tím
Honzovým.“
Stanislav Skalický, trenér
atletiky: „Z atletických luhů
a hájů je vynikající třetí místo
Terezy Sladkovské v chůzi na
3 000 metrů při MČR žactva
v Novém Městě nad Metují.
Tereza reprezentovala také
Liberecký kraj na mezinárodní
soutěži s družstvy Saska a Dolního Slezska v poském Zgorzelci. Tam skončila čtvrtá a vytvořila
si osobní rekord, který ji v republikových tabulkách roku 2011 řadí
na třetí pozici.“
Milan Klusoň, tenis: „Potěšilo mě mé vítězství v 10. ročníku recesistického Kolobjehu
v kategorii „Netradiční ustrojení
a vybavení“..., ale, největší radost
mám ze 3. místa družstva Mžik
v 15. ročníku veteránské tenisové soutěže družstev a i z toho, že tenisové kurty Slovanu
Varnsdorf i webové stránky
Mžik-tenis Varnsdorf navštěvuje
denně čím dál více lidí. Opomenout jistě nelze vítězství M. Hájka
na domácím turnaji Euroregion
Nisa, dále deblu T. Franěk A. Ondráček na Varnsdorfském
kraťasu a také dua Z. Barborik A. Ondráček na Open Děčín
v jejich věkové kategorii (součet
věku obou hráčů nad 100 let).“
Petr Pinďák, maraton
(foto): „Letošní sezona byla
docela úspěšná, očekával jsem
však trochu více. Velmi cenné je

pro mě vítězství v Parkmaratonu
z Krásné Lípy do Bad Schandau
s obhajobou loňského vítězství.
Mým prvenstvím v příslušné
kategorii skončil i Ostravský
maraton a se ziskem 4. pořadí
celkově. Na Pražském maratonu
jsem zaběhl zatím svůj nejlepší
čas 2:40 hod. a s letos jediným
polovičním, právě v Praze, jsem
byl asi nejvíce spokojený. Hlavně však díky umístění než času,
protože z téměř 9 tis. účastníků
z celého světa jsem skončil
31. a z naší republiky 11., pokud
se nepletu.“
Petra Martincová, trenérka
juda: „Za největší úspěch v tomto roce určitě považuji vítězství
Marušky Dítětové na Přeboru ČR
v judu v kategorii starších žákyň.“
Pozn.: O úspěchu je v tomto čísle
samostatný příspěvek.

Michal Malík, cross-country,
cyklokros: „Za největší úspěch
uplynulé sezony pokládám
vítězství na finálovém závodu
Českého poháru cross-country
v Bedřichově (viz foto). Byl to
vrchol, ke kterému jsem směřoval celou sezonu a podařilo se

Šachové střípky
Na Vánočním turnaji mládeže v České Lípě s účastí 50 mladých
šachistů startovalo i pět vyznavačů hry na čtyřiašedesáti polích reprezentujících DDM Varnsdorf. A jak se umístili? Starší žáci (26 hráčů):
6. David Šebor 5 bodů, 8. Adam Brabec 4,5, 11. Pavel Beneš 4 body.
Mladší žáci (24): 7. Václav Paulus 3,5, 16. Jíří Vaněk 2,5. V. Halba

mi jej zrealizovat. Silné motivaci
přispělo ,,domácí prostředí‘‘,
které v okolí Jablonce n. N.
nacházím sedm let.“
Josef Bártík, letecké modelářství: „Úspěchem je určitě
účast Františka Hovorky na MS
v Austrálii v kategorii F3D, kde
český tým obsadil 11. místo
mezi 26 družstvy. Vyzdvihnout je
nutno Vladimíra Holečka (ročník
1930), který v dobře obsazené
šestikolové soutěži Pražská
liga dosáhl 2. místa v kategorii
F1G a byl 3. v kategorii P 30. Ve
stejné soutěži s házedly zvítězil
Stanislav Rudinský a mezi žáky
v kategorii P30 Rudolf Král.
Navíc Petr Skurčák patří k nejlepším modelářům v republice
v kategorii F4B.“
Zbyněk Šimák, trenér plavání: „V oblasti plaveckého sportu
si velice cením toho, že se tento
rok ke mně připojili další trenéři,
a jako velký úspěch považuji, že
máme tituly MČR. Je to zásluhou
jednak Karolíny Špičkové, která u
nás plavala do letošního července a nyní Michala Švorce, který
získal tři tituly.“ Pozn.: O tomto
úspěchu píšeme na str. 16.
Michal Švorc, plavání, triatlon, Xterra, cyklistika: „Mými
největšími letošními úspěchy
v plavání byly nedávné zisky tří
titulů mistra republiky na zimním
MČR a jedno prvenství na letním MČR v Plzni. V olympijském
triatlonu si cením 2. místa mezi
staršími žáky na Olympiádě dětí
a mládeže v Olomouci a 3. místa
na MČR v Táboře. Třetí jsem byl
také v seriálu Českého poháru
v triatlonu. Varnsdorfská Xterra mi
přinesla v létě 1. místa ve všech
disciplínách a vyhrál jsem i na
xteře v Hrádku nad Nisou. Z cyklistického úspěchu pak mám největší radost z vítězství v závodě
Extrém bike Most.“
Jan Novota, cyklistika,
triatlon: „Ze svých výsledků
si dle důležitosti vážím 3. místa
v Masters na MČR v maratonu
v Mostě, dále prvenství v kategorii mezi velmi slušně obsazenou
konkurencí závodu KPŽ - Trans
Brdy a také 2. místa absolutně
na Králi Šumavy. Z úspěchů
sportovců mého okolí mě napadá Michal Švorc, který se letos
obul do triatlonu a myslím, že
v něm ještě dokáže velké věci.
A další? Tomáš Podrazil byl 3. na
Zeleňáku, Michal Malík 2. nebo
3. v ČP kategorie Expert v XC. To
je asi vše, co mne tak v rychlosti
napadá.“
ZdS

MARIE DÍTĚTOVÁ NEJLEPŠÍ
ŽÁKOVSKOU JUDISTKOU ČR

Michal Švorc třikrát
mistrem republiky
O prvním prosincovém
víkendu se konala Zimní
mistrovství ČR v plavání.
Třináctiletí jej měli v Trutnově
a čtrnáctiletí v Litoměřicích.
Po odchodu Karolíny Špičkové z našeho oddílu do MPK
Ústí nad Labem se čekalo,
zda někdo naváže na její
úspěchy. V Litoměřicích
náš oddíl zastupoval Míša
Švorc a potajmu se myslelo
na jeden titul v disciplíně
100 metrů motýlek. A Míša
potvrdil, že na této trati
v současné době přemožitele nemá, když výborným časem 1:00,35
min. tuto disciplínu vyhrál. To ale nebyl konec úspěchů. Další dva
tituly přidal na 100 m polohový závod a 200 m polohový závod.
Svoji velmi kvalitní formu podtrhl ještě dvakrát 3. místem na tratích
200 m a 50 m volný způsob. V posledním závodě na 100 m volný
způsob již bylo vidět, že chybí síla, ale přesto 5. místo a čas 57,06 s
je velice kvalitní.
Další medaile přivezl z Trutnova Martin Jirásek. Ten obsadil
2. místa na 100 a 200 m prsa. Navíc byl dvakrát 5. na 100 a 200 m
polohový závod a své účinkování podtrhl desátou pozicí na 50 m
volný způsob. Velmi dobře se předvedl i Martin Semerád, který
obsadil šesté místo na 100 m polohový závod, desáté na 200 m
polohový závod a jedenáctý byl na trati 200 m prsa.
Všichni plavci si tak na obou akcích počínali skvěle. Za kvalitní
reprezentaci našeho města a plaveckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf
děkujeme a držíme palce, nechť se daří i nadále. Dodejme ještě, že
uvedení dva závodníci TJ Slovan se zasloužili o jeho solidní desáté
místo mezi 46 oddíly žáků soutěžícími v Trutnově.
Zbyněk Šimák, trenér

Basketbalové výsledky
Muži: TJ Slovan Varnsdorf - Slavoj BK Litoměřice B 71:86 (23:21,
15:22, 17:28, 16:15). Již v první čtvrtině se jasně ukázalo, čím bude
kádr Litoměřic disponovat. Totiž rychlostí, houževnatostí a především
vynikající střelbou z dálky. Druhá a třetí část hry nám poté nevyšla
úplně dle našich představ. Často jsme ztráceli míče a také se zranil
střelecky takřka neomylný Voráček (střelba 5/5, trojky 2/1, TH 2/2).
Navíc nám nevycházelo přebírání střelců na perimetru, čímž Slavoj
15 trojkami pomalu a jistě vystavěl svůj náskok do konečné podoby. Neurovnanou hrou jsme neměli se soupeřem možnost uspět.
Body: Činka 19 (1x3), Voráček 15 (1x3), Novotný 15, Buben 10
(1x3), Smrčka 6, Ježek 2, Šišulák 2, Husár a Tomek po 1 bodu.
Starší žákyně U15: TJ Slovan - ASPV Zákupy 73:49 (24:21),
TJ Slovan - DDM Česká Lípa 67:106 (44:54).
Mladší žáci U14: TJ Slovan - TJ AŠ Ml. Boleslav U15 56:88,
TJ AŠ Ml. Boleslav U15 - TJ Slovan 56:77.
Mladší minižáci: BK Česká Lípa - TJ Slovan 74:36 a 72:30.
TJ Slovan - BK Sluneta Ústí n. L. 30:99 a 33:107.
Nejmladší minižactvo: TJ Slovan - Kondoři Jablonec 133:22,
TJ Slovan - BK Teplice 109:23.
Ing. Strolený

Dne 29. října se v Ostravě
konal Přebor České republiky
pro kategorie starších žáků
a žákyň. Varnsdorf zde reprezentovala Marie Dítětová v kategorii do 48 kg. Maruška na
své soupeřky nastupovala s velkým nasazením. V prvním i druhém kole jim nedala vůbec žádnou šanci a zápasy ukončila
během několika vteřin hodem na
ippon. V semifinále ji čekala soupeřka z Brna, která obhajovala
titul přeborníka České republiky
z loňského roku. Ze začátku
byl boj velmi vyrovnaný, ale
pak využila Maruška chyby své

soupeřky na zemi a zvítězila nad
ní technikou škrcení. Ve finále
ji čekala závodnice z domácího
prostředí. Ani ta na naši judist-

ku nestačila. Zápas byl ukončen
před časovým limitem na ippon,
a Maruška se tak zcela zaslouženě stala vítězkou a nejlepší
judistkou v České republice ve
své kategorii. Patří jí velká gratulace za výbornou reprezentaci
a inspirující výkon pro všechny
naše judisty. Děkujeme oddílu
judo Rumburk za spolupráci
při trénování a také našim
sponzorům Městu Varnsdorf
a společnosti TOS Varnsdorf.
Petra Martincová trenérka oddílu judo
Slovan Varnsdorf

Varnsdorf bude hrát opět Tipsport ligu
Fotbalisté áčka mají nyní zaslouženou, i když krátkou zimní
přestávku. Podívejme se ještě ve
zkratce na pár statistických údajů
a hlavně na to, co je brzy v novém
roce čeká.
Podzimní druholigová statistika varnsdorfského FK vykazuje
vyrovnanou bilanci zápasů doma
(12. místo, 9 243 14:15 10 bodů)
a na hřištích soupeřů (8., 7 232
5:6 9 bodů). O jeho vstřelené
branky se podělili Alen Melunovič (6), Vlastimil Chod (4), Pavlo
Rudnytskyy (3), Ladislav Martan
(2) a dále Radim Breite, Miroslav
Hozda a Jiří Stehlík (po 1 brance). Gólman Radek Porcal (foto)
se mohl se spoluhráči v průběhu
první poloviny soutěže sedmkrát
radovat z čistého konta a znovu
potvrdil, že patří k oporám. Na
devět domácích utkání přišlo
do Kotliny 7 650 diváků, zápasy
Varnsdorfu venku vidělo 8150
příznivců fotbalu, což je mezi
ostatními týmy dobrý průměr.
Všem střelcům po podzimu
vévodí vlašimský Strnad s osmi
přesnými zásahy, dalších šest
hráčů se trefilo sedmkrát. Nejvíce
diváků chodilo na fotbal ve Zlíně
(19 450 na 9 zápasů) a v Opavě
(17 700 také na 9). Celkem přišlo
na podzim na druholigový fotbal
141 500 fandů, představuje to tak
průměr 1 105 na utkání.
Tradiční zimní fotbalová
Tipsport liga zahájí 15. ročník
turnaje úvodními duely hned
zkraje ledna a hrát se bude
v Praze - Satalicích (skupina
A), v Berouně (B), v Děčíně
(C) a v Brně (D). Do semifinále

postoupí pouze vítězové skupin.
FK Varnsdorf bude mít v Děčíně za soupeře postupně
FK Ústí n. L. (středa 11. 1. 2012
od 17.00 hod.), SK Roudnice
(neděle 15.1. od 11.00 hod.),
FC Slovan Liberec (sobota 21. 1.
od 11.00 hod.) a FK Teplice (středa 25.1.2012 od 13.00 hod.).
ZdS, foto R. Hoffmann
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