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HRÁDEK V BOJI O EU PENÍZE NEUSPĚL SILVESTROVSKÝ BĚH 2011
sobí vahou 40 %. Do třetí fáze našem projektu a možnostech

Žádost o dotaci, kterou město
Varnsdorf podávalo do 21. výzvy
Regionálního operačního programu Severozápad, byla Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zamítnuta,
a neobstál a tedy v pomyslném
boji o evropské prostředky.
Zůstává ale otázkou, zda jsme
nebyli součástí již předem prohraného boje.
Hodnocení projektů v rámci
ROP Severozápad se provádí
ve třech fázích přidělováním
bodů v dílčích kritériích. V první
fázi hodnotí pracovníci Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zkušenosti a schopnosti žadatele,
organizační zajištění projektu
apod. Součet bodů se násobí
vahou 30 %. Ve druhé fázi hodnotí nezávislí experti kvalitu
a proveditelnost projektu z hlediska ekonomického, technického, časového, z hlediska kvality rozpočtu a výsledků projektu.
Součet bodů v této fázi se ná-

postupují jen projekty, které dosáhly více než 70 % vážených
bodů. Projekt „ Hrádek ve Varnsdorfu - rekonstrukce kulturní
památky“ získal 84,88 % bodů.
Ve třetí fázi hodnotící komise
(delegovaní zástupci Výborem
Regionální rady) přiděluje body
s vahou 30 % v kritériích inovativnost, potřebnost projektu
pro rozvoj regionu a soulad
s rozvojovými strategiemi. Definice dílčích kritérií v této fázi
je přinejmenším diskutabilní
a o objektivnosti bodování lze
pochybovat. Úřad jsme požádali o informaci o bodovém zisku
u všech projektů ve třetí fázi.
Je jen těžko pochopitelné, že
Úřad odmítl tuto informaci poskytnout. Pokud by se jednalo
o objektivní posuzování, nebyl
by problém výsledky zveřejnit
a zdůvodnit, v čem se spatřují
přednosti vysoce hodnocených
projektů.
Rovněž jsme se informovali o
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úprav pro předložení v následujících výzvách, jak nám
napsali v dopisu o zamítnutí dofinancování. Dozvěděli jsme se,
že kritéria, která se dají „ovlivnit“
dobře připraveným projektem,
bezchybnou žádostí o dotaci
a ostatními povinnými dokumenty, byla hodnocena maximálními
počty bodů. Neuspěli jsme tedy
především ve třetí fázi hodnocení, tedy u kritérií, která hodnotící komise boduje dle svého
uvážení. Hrádek tedy celkově
(po hodnocení ve všech fázích)
získal 77,73 % vážených bodů,
což stačilo „jen“ na 33. místo
z 53 projektů hodnocených
hodnotící komisí a celkově ze
110 podaných projektů.
Překvapivé zjištění (asi jen
pro nás) po zveřejnění výsledků o schválených projektech:
20 projektů v celkové výši dotace 929.194.110 Kč bylo podpořeno v Karlovarském kraji!
Pouze 8 projektů ve výši
176.049.901 Kč bylo podpořeno
v Ústeckém kraji - žádný v okrese Děčín. Více než půl miliardy
bylo schváleno na modernizaci
a rozvoj lyžařských areálů
v Krušných horách. Možná
podnět pro politiky Ústeckého
kraje, jestli byl přírodní a kulturní potenciál opravdu využit
pro udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v regionu soudržnosti Severozápad (na území Ústeckém
a Karlovarském kraji).
Na závěr lze vyjádřit jen rozčarování nad celým procesem
a systémem rozdělování dotací.
Město Varnsdorf je schopno
připravit kvalitní žádost o dotaci,
ale do hry jménem dotace z ROP
Severozápad je vpuštěno nanejvýš jako pozorovatel.
PeV

K poslednímu dni roku patří ve Varnsdorfu již téměř pět
desítek let neodmyslitelně Silvestrovský běh (ten poslední
byl 47.), ke kterému se časem přidala vrhačská klání pro
slabší i silnější pohlaví a také cyklistické závody horských
kol. Několik generací nejen zdejších obyvatel a pohybu
holdujících nadšenců si tak může zavzpomínat na své
první nebo pokročilé kontakty se sportovním soutěžením,
na pocity úspěchů i zklamání, ale i všeobecného veselí.
Po holomrazu v roce 2009, patřičné sněhové nadílce o rok
později se tentokráte na všechny po většinu dopoledne
usmívalo sluníčko a teploměry ukazovaly pár stupňů nad
nulou. Za tohoto příznivého počasí se běžeckých závodů
zúčastnilo 53 běžkyň a rekordních 113 běžců (domácí,
přespolní i ze zahraničí), váleček se do co největší vzdálenosti snažilo poslat 16 žen a hod kládou absolvovalo
12 mužů. Tradiční akci na náměstí E. Beneše opět pořádala
KPTVS MěÚ Varnsdorf a AO TJ Slovan Varnsdorf. Hlavním
rozhodčím byl Rudolf Synek, výsledky zaznamenala a zpracovala Jaroslava Skalická. K dlouholetým moderátorům
silvestrovských radovánek na sklonku roku ve Varnsdorfu
patří Zbyněk Šimák a Jaroslav Frolík. I proto jim byla položena otázka, na jakou že si vzpomínají událost, která jim
za uplynulé ročníky utkvěla v paměti.
Zbyněk Šimák: „Zážitků se událo mnoho. Rád vzpomínám

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 26. LEDNA
KSČM VYZVALA L. HOUŽVIČKU K REZIGNACI
U KULATÉHO STOLU VEDENÍ MĚSTA A AKTIVISTÉ

Čtěte na str. 5

PRODEJNÍ CENTRUM NEBUDE NA POZEMKU MĚSTA

Pokračování na str. 9
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Pokus o vloupání

Na služebnu MP oznámil všímavý občan našeho města, že
dva mladíci se zřejmě pokoušejí vloupat do prodejny nápojů.
Za využití kamerového systému a podrobného popisu udaného
oznamovatelem byli dva mladíci v blízkosti prodejny zadrženi
hlídkou MP. Další kontrolou okolí bylo nalezeno páčidlo, které
k pokusu vloupání použili. Oba mladíci spolu s předmětem
doličným byli předvedeni a předáni na služebnu Policie ČR
k dalším úkonům.

• Tanec na střeše marketu

Obsluha kamerového systému půl hodiny po půlnoci spatřila
na střeše marketu mládež, jak leze po žebříku a začíná zde
tančit. Před příjezdem přivolané hlídky MP slezli výtržníci dolů
a začali utíkat pryč. Hlídce se podařilo z této skupinky zadržet
dva mladíky a jednu slečnu. Po příjezdu hlídky Policie ČR byla
provedena kontrola střechy z důvodu možného poškození,
které zjištěno nebylo. Mladíkům bylo na místě domluveno
a slečna byla hlídkou MP předvedena na služebnu Policie ČR
k prokázání totožnosti.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• 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.

• Dlouho si věcí neužil

Plátěnou tašku s mobilním telefonem a doklady vytrhl osmasedmdesátileté ženě z ruky na ulici ve Varnsdorfu koncem minulého
týdne dvacetiletý mladík. Pak se s kořistí v hodnotě kolem čtyř a půl
tisíc korun dal na útěk. Policisté z obvodního oddělení nezaháleli
a lapku začátkem tohoto týdne dopadli. Na služebně si včera ve
zkráceném přípravném řízení vyslechl podezření z krádeže na
osobě. Za to by mohl jít do vězení až na dva roky.

• Předvánoční „nákup“

Pro čokoládu se do varnsdorfského marketu vypravil třiadvacetiletý mladík. Tam se mu zalíbilo balení Merci, tak si vzal
hned sedm kousků v hodnotě necelé pětistovky. S těmi byl pak
zadržen pracovníkem ostrahy za pokladnami, neboť důležitou fázi
placení z nákupu vynechal. Asi ho příliš netrápila skutečnost, že
se dopouští recidivy a riskuje až tříletý pobyt ve věznici. Skončil na
obvodním oddělení, kde mu policisté sdělili podezření z krádeže
ve zkráceném přípravném řízení.

• Vysvědčení za nic

Padělané vysvědčení předložil nedávno jedenačtyřicetiletý
muž, když se ve Varnsdorfu ucházel o místo městského strážníka.
Dokonce si vymyslel i jméno ředitele školy, kterou nevystudoval.
Městští policisté ale na podvůdek přišli a bylo zle. Filuta se šel
dále ucházet o místo v nápravném zařízení na obvodní oddělení
tentokráte státní policie. Tam mu vyhověli a ve zkrácenku sdělili
podezření z padělání veřejné listiny. Když bude mít štěstí, může
se napravovat až po tři léta.
por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

Poplatek za
komunální
odpad
Sazba místního poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využití
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 činí 500 Kč/
osoba/rok.
Poplatek je splatný ve dvou
shodných splátkách, a to první
splátkou ve výši poloviny poplatku do 15. 2. 2012 a druhou splátkou do 15. 8. 2012. Poplatek lze
rovněž zaplatit jednorázově, a to
do 15. 2. 2012.
Poplatek lze zaplatit:
a) na pokladně Městského
úřadu Varnsdorf,
b) složenkou typu A na
č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod
přiděleným var. symbolem,
c) bankovním převodem na
č. ú. 35-0921 388 329/0800 pod
přiděleným var. symbolem.
Pokud neznáte svůj variabilní
symbol, obraťte se e-mailem
(jana.matuskova@varnsdorf.cz)
nebo telefonicky (412 372 241/
124) na paní Matuškovou.
Eko

Kam s vánočním
stromkem?
Podle vyhlášky města
č. 16/ 2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, článku 3,
odstavce 1 písmeno b) se vánoční stromky mohou odkládat
v době od 1. do 30. ledna vedle
sběrných nádob na směsný komunální odpad (tedy popelnic).
Svozová firma je bude průběžně
odvážet a zajistí jejich likvidaci,
pravděpodobně štěpkováním
a uložením na kompost.
Hlavní svoz stromků proběhl
v pondělí 9. 1., a druhý proběhne
16. 1.
Přemysl Brzák, vedoucí OŽP

KRÁTCE
• Od 1. 1. 2012 je město Varnsdorf nově zřizovatelem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Varnsdorf.
• Na místo ředitelky knihovny
se od 1. 1. vrací Mgr. Veronika
Matysová.
• Do pořádkové jednotky, jejíž
zřízení slíbil starostům obcí na
Šluknovsku policejní prezident
Petr Lessy, už byli vybráni první
uchazeči. Od února nastoupí do
služby ve Varnsdorfu prvních
deset příslušníků. Tvrdým výběrovým sítem však prošla jen
pětina uchazečů.
rm
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STRUČNĚ Z RADNICE
8. 12. Hospodářská a sociální rada Děčínska - účast na závěrečném jednání, představena aktuální verze publikace Ohrožené
Děčínsko (problematika okresu, infrastruktury)
9. 12. Jednání v Grossschänau o dalším postupu čtyřměstí
Účast na výroční členské schůzi Fotbalové akademie Šluknovského výběžku
10. 12. Mikulášské vítání občánků
12. 12. Jednání s OSMI o kasárnách, kde se stanovuje další postup
s nerenovovanou částí.
Účast na akci Den úcty ke stáří
14. 12. Kulatý stůl (více na str. 3)
15. 12. Další jednání o projektu starého nádraží
16. 12. magistrát DC - porada starostů
20. 12. Setkání starostů mikroreginu Tolstějnsko
21. 12. Jednání o dalším postupu při obnově Hrádku
23. 12. Jednání o pronájmu objektu Střelnice
Zlatá svatba
2. 1. Gratulace prvnímu občánku okresu Děčín - varnsdorfké Nelle
rm

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
uzavřené s Domem dětí a mládeže Varnsdorf, kterým se rozšiřuje předmět nájmu v Městském centru kultury a vzdělání
Varnsdorf o nebytové prostory v 1. NP o místnosti č. 107 a 108
pro klubovou činnost. • Pronajmout ve 3. NP objektu č. p. 2758
v ul. Žitavská kancelář a hygienická zařízení o celkové ploše
32 m2 na dobu neurčitou za účelem užívání prostor Městskou
policií Varnsdorf a Policií ČR pro potřeby služebny za cenu
4 Kč/rok. • Schválit úpravu Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf pro rok 2012. • Pronajmout Komunistické
straně Čech a Moravy nebytové prostory v č. p. 737 ve Varnsdorfu o celkové výměře 36,56 m2 na dobu neurčitou za cenu
165 Kč/m2 /rok. • Souhlasit se zřízením a provozováním telekomunikačního zařízení v domě č. p. 2741 firmou Občanské
sdružení GAVANET. • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci
z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt
„Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf“ a doporučit
ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši min. 30 %
z celkových výdajů, tj. ve výši 467.100 Kč z rozpočtu města
roku 2012. • Souhlasit se zpracováním Projektu regenerace
panelového sídliště a podáním žádosti o dotaci do programu
Podpora regenerace panelových sídlišť u Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. • Souhlasit s podáním žádosti do grantového
řízení ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2012 na projekt Školní
hřiště s umělým povrchem u ZŠ Bratislavská a doporučit ZM
souhlasit se spolufinancováním města ve výši 70 % z celkových výdajů, tj. ve výši 2,3 mil. Kč z rozpočtu města roku 2012.
• Schválit plán kulturních akcí města Varnsdorf na rok 2012
dle návrhu kulturní komise. • Schválit plán sportovních akcí
města Varnsdorf na rok 2012 dle předloženého návrhu komise pro tělovýchovu a sport. • Doporučit ZM schválit smlouvu
o finanční spoluúčasti v rámci projektu „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací - protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje - 2. etapa“.
• Pověřit starostu města k podpisu smlouvy s Úřadem práce
ČR o organizaci výkonu veřejné služby. Rada města bere
na vědomí ověřené výstupy z veřejného projednání - Fóra
zdravého města Varnsdorf. Rada města rozhodla: Uložit
tajemníkovi pověřit vedoucí příslušných odborů, aby řešili
ověřené výstupy z Fóra Zdravého města Varnsdorf 2011
a podávali o řešení průběžně zprávy. • Pověřit odbor sociálních a zdravotních věcí přípravou návrhu koncepce zdravotní péče ve Varnsdorfu ve spolupráci se zdravotní komisí do
6 . 4. 2012. • Pověřit ředitele Nemocnice Varnsdorf MUDr. V. Járu zpracováním koncepce rozvoje zdravotních činností
v nemocnici Varnsdorf dle jednotlivých středisek v termínu do
2. 3. 2012. • Vydat Jozefu Kolenovi osvědčení o tom, že se
k 10. 12. 2011 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.
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STANOVISKO KSČM
V krajském denním tisku, konkrétně z 8. prosince 2011, redaktorka
A. Angermannová barvitě vylíčila atmosféru při skládání slibu
nového zastupitele, „komunisty“ p. Ladislava Houžvičky, ačkoliv
na jednání ZM vůbec nebyla přítomna. Dovolím si věci uvést na
pravou míru.
Když jsme před rokem a půl sestavovali svoji volební kandidátku,
osobně jsem nabídl místo panu Houžvičkovi, protože jeho ODH
už do voleb nekandidovala. Ještě upřesňuji, že nikdy nebyl a není
členem KSČM. Imponovala mi jeho práce v minulém zastupitelstvu
a jeho kritičnost vůči vedení města. Vnímal jsem ho také jako ve
městě uznávanou osobnost a předpokládal jsem, že naší straně
přinese volební hlasy. To se potvrdilo! Jsem přesvědčen, že v té
době byl bezúhonný, neboť jsme nezaznamenali jediný signál, ani
nějaký výpad v průběhu předvolební kampaně. Až později jsem
začal vnímat, že se mu v podnikání asi nedaří. To, z čeho je nyní
obviňován, je však závažné a určitě o tom rozhodne soud. Proto
ho nehodlám nyní obhajovat, i když vím, že řada uvedených faktů
je překroucena a účelově podsunuta.
Přesto i tak, čistě z morálního hlediska, členové oblastního výboru KSČM cítíli potřebu vyzvat p. Houžvičku k rezignaci na post
zastupitele a on to již sám učinil.
V inkriminovaném článku dále redaktorka vyloženě lže, že jsem
ji týden nezvedal mobil. Vlastním zcela nový, moderní přístroj,
který mne upozorňuje na nepřijaté hovory, uchovává je v paměti,
a nic takového jsem nezaznamenal. Naštěstí jsem se za posledních
dvacet let demokracie naučil takovéto „podpásovky“ přijímat.
Ing. Vladimír Reiber

Atmosféra v nemocnici

Zastupitelé si vyslechli i proslov k atmosféře ve varnsdorfské
nemocnici který přednesla za odborovou organizaci její předsedkyně Božena Valešová. Poukázala na dlouhodobé porušování
zákoníku práce ředitelem nemocnice. Na tento fakt bylo poprvé
poukázáno již v roce 2009 a byl potvrzen i nezávislou kontrolou
Oblastního inspektorátu inspekce práce v Ústí nad Labem. O výsledku této kontroly nebyl zřizovatel informován. Ředitel nemocnice
a zástupci města se dlouhodobě odmítali nedodržováním zákoníku
práce zabývat. Jedním ze zjištěných nedostatků bylo dlouhodobě
špatné zařazení zaměstnanců do platových tříd v rozporu s tím,
že nemocnice Varnsdorf je příspěvkovou organizací, pro kterou
platí tarifní tabulky, nikoliv smluvní platy. Ředitel nemocnice
poukazuje na to, že správné platové zařazení pracovníků není
možné dodržet z důvodu špatné hospodářské situace nemocnice. Z odborné expertizy pražského ústředí odborové organizace
přitom jasně vyplynulo, že nemocnice hospodaří vyrovnaně šokující je však čerpání objemu mzdových prostředků, kdy
například platy lékařů značně převyšují platy specializovaných
lékařů ve fakultních nemocnicích. Nadstandardní mzdy jsou
na úkor ostatního personálu vypláceny i THP pracovníkům. Je
s podivem, že nemocnice Varnsdorf nezpracovává výroční zprávu o hospodaření , tak jak je to běžné u městských nemocnic.
Znamená to, že zřizovatel - město Varnsdorf nemá každoročně
k dispozici podrobnou zprávu o hospodaření? Proč není zřizovatelem prováděna kontrola hospodaření v nemocnici? Pan ředitel
hovoří o nedostatku peněz, ale zná rada, případně zastupitelstvo
konkrétní čísla? Posoudil někdo stanovení rozpočtů na jednotlivá
období a jejich čerpání?
V důsledku neochoty ředitele nemocnice a zástupců města trvala náprava nejzásadnějších prohřešků celé dva roky a výsledkem
je série soudních žalob.
Nedávno v nemocnici provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna
kontrolu. Pan ředitel již ví, jaké tam byly shledány nedostatky.
Předložil zápis z kontroly zřizovateli? Informoval již pan ředitel
o nedostatcích, které byly zjištěny?
„Nechceme, aby naše krásná nemocnice s tradicí skončila!“
zněla závěrečná slova předsedkyně Valešové.
Čerpáno z proslovu Boženy Valešové
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JAK NAŠI ZASTUPITELÉ ROZHODLI?
Před několika měsíci vypukly
v našem městě nepokoje kvůli
nepřizpůsobivým občanům. Vedení města a zastupitelé dělali
mrtvé brouky a nehledali žádná
řešení. Je smutné, že iniciativu
k řešení situace převzal nedůvěryhodný pan Kohout, který
vyburcoval svou aktivitou občany města a konečně se začalo
něco dít. Výsledek všichni známe. Díky mnoha demonstracím,
za které bych chtěl touto cestou
občanům poděkovat, byly posíleny hlídky Policie ČR a situace
se významně uklidnila.
Pan starosta na náměstí slíbil, byl jsem přítomen osobně,
že ještě k většímu zklidnění se
prosadí o zrušení heren v našem

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA

KULATÝ
STŮL
V polovině prosince se
uskutečnilo vstupní jednání o dalším vývoji situace v oblasti
bezpečnosti a pořádku v našem
městě. U „kulatého stolu“ se
s vedením města sešli varnsdorfští aktivisté, kteří se účastnili
organizace manifestací, zapojovali se do diskuzí na náměstí
i na besedách v kině Panorama, přinášeli své příspěvky na
jednání zastupitelstva, iniciovali
petiční akce a aktivně přispívali
svými náměty pro řešení dané
situace. Konstruktivní jednání
určilo další směr komunikace
s varnsdorfskými občany a konkretizovalo téma pro nejbližší
setkání. Přítomní také vyjádřili
plnou shodu v otázce nutnosti nenechat tuto problematiku „usnout“
a pokračovat v opatřeních nejen
v místě, ale také prosazovat
u rozhodujících legislativních
orgánů plnění dříve přednesených požadavků. Aktivisté
také předali vedení města text
petice za zrušení všech heren
ve městě. Petiční list a podpisové archy jsou umístěny v podatelně městského úřadu na náměstí, kde mohou varnsdorfští
občané připojit svůj podpis.
redakce

městě. Na listopadovém zasedání se tato problematika řešila.
Věřil jsem, že se naši zástupci
poučili a jednotně se přičiní
o zrušení všech heren. Bohužel
je ale opět vše jinak,tak jak to
už se sliby bývá. Dva návrhy
zastupitelů neprošly a prošel
až třetí návrh,který zpracoval
majitel několika heren. Počet
heren byl tedy selektován
a byl upřednostněn určitý počet
podnikatelů. Z těchto deseti
heren jsou tři v přímé blízkosti
základních škol a čtyři z toho
přímo v centru. Jakým klíčem
jste rozhodli a povolili právě tyto
herny? Žádám tímto zastupitele, aby vysvětlili, o jaký odborný
posudek se opírali, že právě tyto
herny jsou vhodné? Všechny ty

problémové jste tedy nasměrovali přímo do centra nebo
k blízkosti základních škol,
místo toho, abyjste je přesunuli
na okraj města. Jsem majitelem
herny,do které jsem investoval
nemalou částku. Přesto jsem se
smířil s tím, že budou všechny
herny bez výjimky zakázány,tedy i ta má, a přispěje to k uklidnění situace ve městě. Povedlo
se Vám tímto rozhodnutím jen
vybraným podnikatelům zbavit
se konkurence a posílit jejich
už tak nemalé zisky!
Jestli není pro Vás ctí pracovat pro toto město, nebaví
Vás tato práce,tak dobrovolně
odstupte, něž naděláte ještě
více škody v našem městě.
Miroslav Burda st.

Dávky přešly na
Úřad práce ČR
Od 1. ledna 2012 se změnil systém vyplácení dávek. Z Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu Varnsdorf
přešla agenda výplaty dávek na úřad práce. Převod se týká dávek
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádná okamžitá pomoc), příspěvků pro zdravotně postižené
občany a příspěvků na péči. V souvislosti s převodem agendy přešly
pod úřad práce i čtyři pracovnice z městského úřadu, které změnily
své pracoviště z budovy městského úřadu do budovy úřadu práce.
Stěhování agendy probíhalo 22. prosince tak, aby pracovnice mohly
od 2. ledna pracovat se svými klienty včetně klientských osobních
složek. Stěhování se uskutečnilo pod vedením vedoucího OSVZ
Bc. Josefa Fibigera s využitím sil veřejně prospěšných prací.
V budově městského úřadu zůstává na OSVZ sociálně právní
ochrana dětí (3 zaměstnanci), kurátor pro mládež, kurátor pro
dospělé, 3 sociální pracovnice, koordinátor sociálních služeb
a koordinátor veřejné služby.
Pod OSVZ nadále funguje Centrum sociálních služeb Varnsdorf,
pečovatelská služba a ubytovna pro matky s dětmi.
První dny na úřadu práce byly náročné, proto vypomohly pracovnice OSVZ při zpracování lednových výplat přímo na úřadu
práce, což je příjemný příklad dobré spolupráce Městského úřadu
Varnsdorf a Úřadu práce ČR.
rm

Ústecký kraj pomohl
Dne 21. 12. 2011 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje
o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč na projekt
„Preventivní opatření proti kriminalitě ve Varnsdorfu“. Z dotace
bude pořízen velkoplošný monitor a počítač pro zlepšení provozu
kamerového systému a drobné zařízení do kanceláře.
PeV

Cena vodného a stočného
pro rok 2012
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - VEOLIA budou
v roce 2012 účtovat za vodné a stočné 83,30 Kč za metr krychlový.
Cena se skládá z částek 42,86 Kč za vodné a 40,44 Kč za stočné.
Oproti loňské ceně (75,19 Kč) je to zvýšení o 10,79 %, v kterém se
projevilo i zvýšení DPH z 10 % na 14 %.
Cena vody v našem regionu patří k nejvyšším v republice,
v mnoha regionech se pohybuje mezi 60 a 70 Kč za metr krychlový. O něco více než u nás platí spotřebitelé za vodu například
na Plzeňsku, Chrudimsku či Kladensku.
ham
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2011

Bezbariérový přístup v MŠ Nezvalova
Na závěr roku prezentujeme
na internetových stránkách
výčet nejvýznamnějších investičních akcí města Varnsdorf,
které se podařilo v roce 2011
uskutečnit. Samotné stavební

realizaci investičních akcí
předchází projektová příprava
a zajištění všech náležitostí
stavebního řízení. Schválením jednotlivých investic při
schvalování rozpočtu města

Žádosti o podporu výkonnostních
sportovních oddílů v roce 2012

Pravidla pro poskytování finanční podpory výkonnostním sportovním oddílům ve městě Varnsdorf jsou stanovena v závazném
dokumentu Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na období
let 2010-2012. V listopadu 2011 byly Radou města Varnsdorf přijaté
tyto dílčí úpravy:
1. do podpory spadají sportovci ve věku do 19 let (pův. do
18 let),
2. do podpory spadá 10 % sportovců bez trvalého pobytu ve
Varnsdorfu a na Studánce.
Koncepci podpory sportu s úpravami naleznete na www.varnsdorf.cz v levé sekci Nepřehlédněte. Pod odkazem Koncepce lze
stáhnout předepsaný formulář žádosti a také povinnou přílohu
žádosti - seznam členů oddílu. Další povinné přílohy vyplývají ze
žádosti o podporu.
Žadatelé o příspěvek mohou podat své žádosti do 20. 2. 2012
osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo poštou.
S dotazy k vyplňování žádostí a dokládání povinných příloh se můžete obracet osobně v úřední dny na výše uvedeném odboru nebo
e-mailem na adrese ladislava.ondrackova@varnsdorf.cz. OŠKT

Městská policie má nové strážníky
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bylo po loňských
nepokojích schváleno navýšení počtu městských strážníků. Z původních 14 bude mít tedy městská policie celkem 21 strážníků, kteří
by měli pomoci při dodržování pořádku a klidu ve městě.
Nástup strážníků byl určen z finančních důvodů až s příchodem
nového roku. Dne 2. ledna 2012 nastoupilo 5 ze 6 vybraných
strážníků. Těchto 5 strážníků nastoupilo 9. ledna 2012 do školicího
střediska Polis v Příbrami, kde bude prováděn výcvik sebeobrany,
manipulace se zbraní včetně získání zbrojního průkazu a v neposlední řadě budou strážníci čekatelé školeni pro výkon svého povolání, a to celkem 8 týdnů. Škola pro strážníky bude 14. března 2012
zakončena státní zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. „Škola
probíhá od pondělí do čtvrtka a každý pátek je takzvaná praxe na
MP Varnsdorf, kde studenti vypracovávají „domácí“ úkoly uložené
vyučujícím z výše jmenovaného školicího střediska“, vysvětlil velitel
MP Martin Špička.
Sedmý vybraný strážník bude nastupovat až od 1. 3. 2012. Jedná
se totiž o hotového strážníka, který v současné době toto povolání
vykonává v Praze, proto pouze přejde do našich řad na MP Varnsdorf
a jeho osvědčení se pouze převede na město Varnsdorf. Tento strážník bude tedy plně pracovat od 1. 3. 2012 a ostatní od 15. 3. 2012 tak,
aby byly splněny všechny předepsané náležitosti strážníka.
rm

dávají zastupitelé „zelenou“
vlastní realizaci. V roce 2011
byly prostředky věnovány
v oblasti školských zařízení zejména na zřízení MŠ v základní
škole Bratislavská, bezbariérový
vstup MŠ Nezvalova, sociální
zařízení a zateplení objektu
I. stupně ZŠ Edisonova. V oblasti
silničního hospodářství došlo
k opravám povrchů komunikací
a rekonstrukci chodníků. Významnou investiční akcí byla
kompletní rekonstrukce mostu
v ulici Moravská. U objektů
občanské vybavenosti došlo
v letošním roce k opravě fasády
a výměně oken městského divadla, rozsáhlé opravě střechy
nemocnice v Karlově ulici. Dále
byly realizovány stavby vodního
hospodářství, jako je např. oprava rozdělovacího objektu nad
rybníkem Kočka. Na městském
úřadě byly vybaveny prostory
novými pojízdnými regály pro
zřízení archivu MěÚ. Admi-

Budova divadla se pyšní novými okny.
nistrativně se dále připravila
regenerace panelových sídlišť
s tím, že bude podána žádost
o dotaci z MMR ČR. Změny nastaly i v oblasti výměny a doplnění veřejného osvětlení. V září
letošního roku se po dvou letech
uvedl opět do provozu obnovený
plavecký bazén. Na objektech
v majetku města Varnsdorf
dále probíhaly v roce 2011
ostatní běžné opravy, drobné
stavební úpravy, odstraňování
havárií, zabezpečení a jiné
práce. Pozornost se věnovala

Prostor MŠ v ZŠ Bratislavské
také investiční přípravě na rok
2012. Věříme, že realizované
investiční akce budou řádně
a dlouho sloužit svému účelu.
Text a foto OSMI

Prodej bývalé školní zahrady
nebyl zastupitelstvem schválen
Listopadové zastupitelstvo
mělo kromě již popisované
vyhlášky o výherních hracích
přístrojích i další body, které
vzbuzovaly velké emoce. Týkalo se to především bodu č. 4.05
z převodů majetku, a to prodeje
pozemku po bývalé školní zahradě v ulici 5. května. Tento
pozemek (spolu s dalšími plochami občanské vybavenosti)
město již v minulosti určilo
k prodeji, poslední řadu let byl
neúspěšně nabízen k prodeji.
Důvodem je obecně ekonomická situace, konkurenční prostředí řetězců ve městě nebo např.
samotná vhodnost pozemků pro
výstavbu. Největším negativem
tohoto pozemku jsou velké terénní rozdíly, které mohou bránit
jeho případnému jinému využití.
Na konci loňského roku se našlo
několik investorů, kteří o pozemek projevili zájem. Město tedy
vyhlásilo soutěž, kde byli zájemci
z řad developerů vyzváni k předložení svých prezentací a záměrů a především k nabídce kupní
ceny. Skutečný zájem nakonec
projevily tři firmy, které předložily
své materiály do listopadového
zastupitelstva. V něm pouze jeden ze žadatelů prezentoval svůj
záměr vybudovat zde komerční
prodejní centrum doplněné o výstavbu okružní křižovatky v mí-

stě spojení ulice 5. května
a Čs. mládeže. Tento záměr byl
podložen odkoupením areálu vodárny, který by se stal součásti
komplexu. Druhý ze žadatelů
svoji nabídku na jednání zastupitelstva stáhl a třetí se na jednání
vůbec nedostavil. Zastupitelé
po vzrušené debatě nakonec
při hlasování neschválili prodej
těchto pozemků, které tak zůstávají v majetku města.
K rozhodnutí zastupitelů přispěla určitě skutečnost, že ze strany
zájemce-developera je složité
předem jasně deklarovat, o jaký sortiment by se v novém obchodním středisku mělo jednat.

Dalšími důležitými body bylo
narovnání majetkových (pozemkových) vztahů u městského divadla a také schválení záměru
nabýt do vlastnictví objekt na
Národní ulici po Generálním
ředitelství cel. Bezúplatné nabytí takto rozsáhlého objektu
v centru města je sice lákavé,
ale důležitá budou další jednání
s Ministerstvem financí o podmínkách možného využití
objektu, která nebudou jednoduchá. Prvotním záměrem by
bylo využití objektu včetně garážového zázemí např. pro služebnu městské policie či další
městské organizace.
JS
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Vážený pane prezidente
Václav Havel je osobností, na kterou dějiny nezapomenou.
A lidé naší doby na něj budou vzpomínat podobně jako na
prezidenta Masaryka jeho současníci.
V této chvíli už bylo řečeno, co bylo možno říci. Pietně
smutečně, po zásluze oslavně, emotivně a tu a tam i nevybíravě ošklivě. Ale většinou slušně. Leckým a z lecjakých
pohnutek. Ale většinou poctivých. Naštěstí. Další slova už by
byla nazbyt. A tak se během několika dní život pomalu vrátil
do starých kolejí.
Možná právě to je vhodná chvíle na krátký návrat do předvánočních tří dnů smutku na sklonku roku 2011. Tehdy na svém
blogu Tomáš Tauber začal svou „havlovskou“ úvahu takto:
„Zo všetkých vyjadrení k Havlovi najviac vybočilo z rady to od
Mariána Vargu: „Viacerým ľuďom, ktorí nemali čisté svedomie,
určite odľahlo.“ Trafil, a zobudil a vrátil do reálneho sveta nás
snílkov, ktorí si doteraz hovorili, že smrť ikony boja za pravdu
a lásku nám pomôže, aj ak len iba tým, že sa niečo možno
pohne aj v tých debilných robotoch, proti ktorým bojujeme.“
K vážnému zamyšlení to určitě stačí. Že to je slovensky, je víc
než symbolické. Ale aby nebyla slova nazbyt, nabízíme raději malé
fotografické ohlédnutí za jedinou a jedinečnou návštěvou pana
prezidenta (tehdy ještě československého) u nás ve Varnsdorfu,
v našem muzeu. Setkání byla přítomna také malá delegace Lužických Srbů, kteří si toho dodnes velice považují. Mimochodem i
oni Václava Havla ctí podobně jako T. G. Masaryka.
red

KNIHOVNA PATŘILA UMĚNÍ
Výtvarné dílo lužickosrbsko-české malířky a grafičky
Hanky Krawcec je předmětem
nejnovější výstavy v městské knihovně. Padesát různorodých ukázek poskytuje
stručný, ale výstižný pohled do
rozsáhlé tvorby této významné
umělkyně. Více než šest desítek
návštěvníků vernisáže, která se
uskutečnila poslední předvánoční úterý (20. 12. 2011), bylo
svědkem pokřtění nové knihy
o Hance Krawcec. Starostovi
města Martinu Loukovi asistovali při křtu Christina Boguszowa
z budyšínského Lužickosrbského
muzea a její kolega z varnsdorfské pobočky Oblastního
muzea Děčín Josef Rybánský.
Nebylo to náhodou - oba totiž
pomohli autorovi knihy Milanu
Hrabalovi zpřístupnit originály
výtvarných prací Hanky Krawcec.
Po skončení vernisáže a křtin
následovala ještě další akce -

POHLAZENÍ
PO DUŠI

PS: Bohužel se nepodařilo zjistit autora fotografií. Možná
je pozná a ozve se redakci.

I obyvatelé města Varnsdorf měli možnost podpisů a posledních vzkazů do kondolenční knihy. K úvodní vzpomínce starosty
města Martina Louky se poté připojily čtyři desítky obyvatel.
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Krásný hudební zážitek si odnesl každý posluchač, který se
na chvíli zastavil v předvánoční
úterní odpoledne v kostele sv.
Karla Boromejského ve Varnsdorfu. Své vánoční pásmo
koled, básní a instrumentálních
skladeb zde přednesli žáci
a žákyně Interaktivní základní
školy Varnsdorf, tzv. „Karlovky“. Sborové i sólové písně
doprovázela na varhany jedna
z maminek, děti samy doprovázely skladby na Orffovy rytmické
nástroje a tak celková atmosféra
a dojem z vystoupení byly velmi emotivní. Rodiče, sourozenci
a další návštěvníci zaplnili kostel do posledního místa a snad
žádná tvář nezůstala bez
úsměvu a dojetí. Škola pořádá
vánoční koncert tradičně již
17 let, čtvrtým rokem žáci vystoupili v kostele, který nabízí
jedinečné podmínky. Na vánoční
koncert, také již tradičně, navázal vánoční minitrh v prostorách
školy, kde člověk nevěděl, co dřív
koupit. Šikovné ruce dětí a pedagogů přichystaly spoustu symbolických vánočních dárečků,
ozdob a suvenýrů, které žádné
supermarkety nenabídnou. Děkujeme a přejeme škole mnoho
tvůrčí invence i v novém roce
2012.
Mgr. L. Ondráčková,
vedoucí OŠKT

koncert Lydije Jaworkec, mladé talentované písničkářky
z Budyšína. Návštěva byla
také slušná - téměř padesát
lidí. Její příjemný hlas a křehké melodické písničky obecenstvo zaujaly a bylo jen škoda, že Lydija nenabídla ke koupi své nedávno vydané CD.
Obě akce se uskutečnily
v rámci projektu „Městská
knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“, jehož realizaci
spolufinancuje Evropská unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice
do vaší budoucnosti“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3. Výstavu i vydání knihy a koncert
zajistila městská knihovna.
Na zahájení vernisáže pro-

mluvil také básník Tomasz
Nawka, zde jako zástupce
Zwjazku serbskich wuměłcow saského partnera projektu.
A nakonec informace pro
zájemce o výstavu, kteří se
nemohli zúčastnit vernisáže:
výstava je umístěna na chodbě
v prvním patře MCKV a potrvá
do konce února.
Text a foto IŠ

Vánoční cukrování DDM & NZDM
V prosinci se v Domě dětí a mládeže Varnsdorf (DDM) konalo
pečení vánočního cukroví. Pečení probíhalo v rámci spolupráce
mezi DDM a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež „Modrý
kámen“ (NZDM), které navštěvují děti převážně ze sociálně slabých
a vyloučených romských rodin. Děti si tak při pečení mohly navzájem
porovnat svou šikovnost a zručnost.
Atmosféra byla vskutku vánoční. Zpívaly se koledy jak české
tak romské, povídalo se o Vánocích a vánočních zvycích českých
a romských. Samozřejmě se peklo a hlavně ochutnávalo cukroví.
Každá skupina pekla jiné druhy, které si pak děti navzájem vyměnily,
aby mohly i ostatní děti posoudit, jak se cukroví povedlo.
Další společnou akcí bylo hravé odpoledne plné soutěží, které se
konalo o týden později.
22 romských dětí NZDM si tak mohlo vyzkoušet různé netradiční
sportovní disciplíny. Dětem se soutěže líbily a všichni se u nich moc
nasmáli.
Nakonec všechny děti obdržely od pracovníků DDM účastnický
list a sladkou odměnu za své sportovní výkony.
Věříme, že i v budoucnu bude spolupráce mezi DDM a NZDM
pokračovat a hezkých chvil zažijeme ještě spousty.
Další společnou akcí bylo odpoledne plné soutěží, které se konalo
o týden později. 22 romských dětí NZDM si tak mohlo vyzkoušet různé
netradiční sporotvní disciplíny. Dětem se soutěže líbily a všichni se
u nich moc nasmáli.
Nakonec všechny děti obdržely od pracovníků DDM účastnický
list a sladkou odměnu za své sportovní výkony.
Věříme, že i v dbudoucnu bude spolupráce mezi DDM a NZDM
pokračovat a hezkých chvil zažijeme ještě spousty.
Text a foto Ivana Jägrová, DDM a Zdena Balcarová, NZDM
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Objekt disponuje těmito
prostory: taneční sál, restaurace, menší sálek, sociální
zařízení, prostory pro správce,
technické zázemí pro provoz
objektu atd. Celková užitná
plocha přízemí a 1. patra je
cca 900 m2. Lze pronajmout
i část objektu, např. restauraci.
V případě zájmu o jiné využití
objektu toto specifikujte v žádosti.
O výši nájemného a způsobu úhrady energií na základě
předložené nabídky rozhodne
Rada města Varnsdorf.
Foto Jiří Stejskal

INZERCE

Termíny uzávěrek Hlasu severu 1. pololetí 2012
Příspěvky přijímá redakce (dveře č. 12),
tel. 412 372 241, linka 143, mobil 724 316 423
e-mailová adresa hs@varnsdorf.cz

Střelnice je k pronájmu
MĚSTO VARNSDORF
NABÍZÍ OD 1. 3. 2012
K PRONÁJMU OBJEKT
č. p. 476, Boženy Němcové, Varnsdorf
(KLUB STŘELNICE)
nebo části nebytových
prostor
V případě zájmu o pronájem objektu prosím podávejte
žádosti na podatelně MěÚ
Varnsdorf (nám. E. Beneše
470). Podání bližších informací a prohlídku objektu je
možné dohodnout na odboru
správy majetku a investic MěÚ
Varnsdorf s Ing. E. Kmecíkovou, tel. č. 412 372 241/138.
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číslo HS datum uzávěrky vyjde
pondělí
(pátek)
(do 12.00 hod.)

1
2
3
4
5
6
7

2. 1. 2012
16. 1.
30. 1.
13. 2.
27. 2.
12. 3.
26. 3.

13. 1.
27. 1.
10. 2.
24. 2.
9. 3.
23. 3.
6. 4.

číslo HS datum uzávěrky vyjde
pondělí
(pátek)
(do 12.00 hod.)

8
9
10
11
12
13
14

10. 4. (úterý)
23. 4.
7. 5.
21. 5.
4. 6.
18. 6.
2. 7.

20. 4.
4. 5.
18. 5.
1. 6.
15. 6.
29. 6.
13. 7.

Řádková inzerce
Nemovitosti
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
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.
Pronajmu byt 1+1 v ul.
Karlova v OSVL. Telefon
607 627 812.

INZERCE

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

Prodám byt ve Chřibské,
2+1 s balkonem v přízemí. Tel.
773 704 729, 728 399 534.
Prodám byt 1+1+L, 42m2,
v žádané lokalitě Varnsdorfu.
Zrekonstr. panelový důmplast. okna, zateplení, zasklená lodžie. Byt ve výborném
stavu, ponechám prostornou
vestavěnou skříň se zrcadly,
kuchyň.linku + plyn.sporák,
žaluzie v oknech. Parkování
u domu pod kamerou. Cena
310.000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel. 607 987 680.

Různé

MĚSTO

ŠLUKNOV

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na funkci vedoucího úředníka -

Koupím staré housle 4/4,
Violu i před opravou a seřízením. Tel. 602 263 529.

VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV

Základní škola Pastelka
Rumburk srdečně zve rodiče
s dětmi na den otevřených
dveří v době 10. ledna 2012
8.00 - 16.00 hod. Zápis budoucích prvňáčků se bude
konat 16. ledna 2012 14.0017.00 hod. Srdečně zve
Mgr. Anna Jindrová, ředitelka
školy. Tel. 412 332 065, mob.
721 779 702.

VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY MAJETKU
MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŠLUKNOV

a
na funkci vedoucího úředníka -

Podrobné informace na www.mesto-sluknov.cz
nebo v kanceláři tajemnice Městského úřadu Šluknov,
tel. 412 315 332.
Přihlášky se přijímají nejpozději do 27. ledna 2012
osobně do podatelny Městského úřadu Šluknov, nám. Míru 1
nebo doporučeně poštou na adresu: Městský úřad Šluknov,
k rukám tajemnice, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
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Ústecký balíček bude pokračovat ve Sněmovně
začátkem roku 2012
Ústecký balíček, návrh právních předpisů směřující ke
zlepšení podmínek boje proti
sociálnímu vyloučení, začala
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat 13.
prosince 2011. Po úvodním slovu hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové k návrhu zákona
o sociálním bydlení však bylo
jednání v této věci přerušeno
a pokračovat bude až na další
schůzi Poslanecké sněmovny
v roce 2012.
Návrhy právních předpisů tvořící tzv. Ústecký balíček obsahují:

a) Návrh Zastupitelstva
Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních
při zajišťování bydlení osobám
v hmotné nouzi a o změně zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o sociálním bydlení).
b) Návrh Zastupitelstva
Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a ji-

V první pracovní den roku 2012
vyřízeno 38 žádostí o nový OP
První den vydávání elektronických občanských průkazů provázely
potíže. Systém zkolaboval a úředníci nestačili odbavovat desítky
zájemců. Občanský průkaz mohou mít nově i nejmenší děti.
Pondělí bylo prvním, kdy úřady elektronické občanské průkazy
vydávaly. Ministerstvo uvedlo, že jen za dopoledne lidé podali sedm
tisíc žádostí. Zájem o nový typ dokladu je tak velký, že zkolaboval
systém pro vyřizování občanek i pasů.
Ve Varnsdorfu systém nefungoval během dne dvakrát. „Poprvé po
předchozím upozornění od 11.00 do 11.05 hod. a podruhé bez předchozího upozornění asi 30 minut v odpoledních hodinách,“ uvedla
vedoucí OSA Mgr. Nataša Golová. Zájemců o vydání nového OP
bylo více než v jiné úřední dny, ale bylo to způsobeno především
tím, že v prosinci byla odstávka vydávání OP. První pracovní den
roku 2012 bylo vyřízeno 38 žádostí o vydání nového OP. Kromě
těch dvou výpadků systému vše probíhalo bez problémů.
rm

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
letos proběhne ve všech základních školách
ve Varnsdorfu

ve středu dne 8. února 2012
od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou
ke dni 31. srpna věku šesti let.
• U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský
průkaz rodiče.

Zápis se uskuteční v těchto školách:
ZŠ Bratislavská • ZŠ Edisonova • ZŠ náměstí E. Beneše
• ZŠ Seifertova - pouze pracoviště Východní
• IZŠ Karlova (zápis do přípravné třídy proběhne
v dubnu 2012)

Rodiče předloží u zápisu tyto doklady:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz
• Zápis na každé škole je předběžný. O zařazení žáka rozhodne ředitel školy.
Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36,
§ 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Ve Speciální základní škole T. G. Masaryka 1804 proběhne zápis
do 1. třídy a třídy přípravného stupně od 14 do 16 hodin.
Bližší informace Vám podá ředitel(-ka) školy, do které se dítě
přihlásí k zápisu.

ných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
c) Návrh Zastupitelstva
Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Čerpáno z TZ, rm

Cibule?

Trochu zvláštní název pro projekt, a když se ještě připojí spojení „Mezinárodní den prodavačů
cibule“, nedává to smysl vůbec.
Přesto se jedná o další z velkých
projektů Gymnázia Varnsdorf,
který probíhá ve spolupráci
s Lužickosrbským gymnáziem
v Budyšíně. Slupky cibule tvoří
vrstvy, které v našem projektu
znamenají vrstvy materiálů. Ty
se prolínají, navazují na sebe,
doplňují se, občas se něco nepovede, ale víc je rozhodně věcí
povedených. Studijní materiály,
prezentace, pracovní listy, testy,
to všechno najdete na webových
stránkách Cibulí.
S partnerskou školou jsme
uspořádali 7. až 9. listopadu
setkání v Horní Světlé, kde
jsme vytvářeli další materiály
spojené s regionální válečnou
a poválečnou tematikou. Cibule
nám umožňují učit se o věcech,
na které není ve škole čas, o věcech, o kterých se chceme
sami něco dozvědět, a díky
našim stránkám si o nich může
přečíst kdokoliv.
Uvědomovat si chyby našich
předků je důležité, chceme-li
prožít budoucnost lépe než oni.
Z toho důvodu jsme se vydali na
seminář do Terezína. Tato akce
se uskutečnila 14. a 15. listopadu. Rozhovor s pamětníkem, ani
práce v e-learningovém programu nás neminula, ale největším,
nikoliv nejhezčím zážitkem byla
návštěva a prohlídka Malé
pevnosti. Pochopit, jak se tohle
mohlo v moderní společnosti
vůbec stát, se nepodařilo asi
nikomu z nás. Někdo by to ani
chápat nechtěl, ale projekt varnsdorfského gymnázia tu od toho
je a svůj úkol dozajista splní.
Jan Čihák
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Více než 9 milionů korun na
území MAS Šluknovsko pro rok 2012!
Státní zemědělský intervenční fond obdržel dne 22. 11. 2011 od
Ministerstva zemědělství informaci o alokaci pro místní akční skupiny
podpořené v Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012. Ve skupině
MAS 32+ obdržela nejvyšší alokaci. K této vysoké částce významně
přispěl fakt, že MAS Šluknovsko se při hodnocení v létě 2011 umístila
mezi nejlépe hodnocenými místními akčními skupinami v ČR.
Alokace pro MAS Šluknovsko činí 9.192.509 Kč. K alokaci r. 2012
budou navíc připočteny nevyčerpané finanční prostředky na projekty
šesté výzvy ve výši 357.894 Kč, které lze v souladu s pravidly převést
do roku 2012. Znamená to, že suma obou částek bude k dispozici
žadatelům o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci projektů, které - pokud uspějí při hodnocení přijatých žádostí o dotaci budou podpořeny prostřednictvím MAS Šluknovsko.
V roce 2012 bude největší část těchto prostředků určena především obcím na projekty zaměřené na zlepšení občanské vybavenosti a služeb a na záchranu kulturního dědictví, dále místním
podnikatelským subjektům na podporu vzniku a rozvoj jejich živností.
Které konkrétní oblasti podpory (fiche) budou předmětem výzvy
k podání žádostí o dotaci, rozhodne představenstvo MAS Šluknovsko
a veřejnost i zástupci obcí a měst na území Šluknovského výběžku
o nich budou informováni na www.mas-sluknovsko.cz a v regionálním
tisku.
Dana Dudková

Dotazník pro veřejnost k zajištění
sociálních služeb na Šluknovsku
Jste uživatelem některé ze sociálních služeb nebo máte nějaké
nápady a připomínky k poskytovaným službám, víte o tom, že některé služby ve Šluknovském výběžku vám nebo vašim blízkým chybí,
chcete se vyjádřit ke kvalitě poskytovaných služeb? Máte možnost
právě teď!Vyplňte dotazník na uvedené adrese, případně ho můžete
přijít vyplnit písemně do komunitního centra či k některému z poskytovatelů sociálních služeb.
Vážená paní, vážený pane, spoluobčané!
Nemusíte číst dále, pokud…
jste přesvědčeni, že se nikdy nemůžete ocitnout v situaci, kdy
budete potřebovat některou ze sociálních služeb, které jsou na
Šluknovsku poskytovány. Možná jste sociální služby nikdy nevyužili,
využili několikrát nebo je potřebujete stále. Ve všech těchto případech
se na vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku.
Dotazování je samozřejmě anonymní. Otázky jsou dvojího typu.
U tzv. otevřených otázek máte prostor pro vypsání odpovědi. U tzv.
uzavřených otázek vám předkládáme nabídku odpovědí - označte
křížkem tu nejvhodnější. Pokud není výslovně uvedeno jinak, zvolte
u každé otázky pouze jednu variantu odpovědi.
Kostka Krásná Lípa, p.o., Volfová Hana

Ocenění dobrovolníci

Velkou slávu zažila firma Lukram, s. r. o., v Horním Podluží, patřící
pod křídla významné světové společnosti Belden, která má hlavní
podíl na trhu zařízení pro přenos signálu. Vedení společnosti totiž
vypisuje pro své zaměstnance zvláštní soutěž - každý, kdo kromě
svého zaměstnání pracuje dobrovolně v nějaké obecně prospěšné
organizaci / komunitě, se může přihlásit a vyhrát za svůj výjimečný
přínos pro ni nemalý finanční obnos.
Letos vedení firmy ocenilo šest zaměstnanců - čtyři z USA (New
York, Texas, New Jersey) a dva z Evropy. A jedním z těch evropských
se stal pracovník zdejšího provozu Jiří Volek, účetní centra sdílených
služeb a člen SDH Sloup v Čechách. Výherci získají pro tyto neziskové
organizace odměnu ve výši 5000 � / 5000 $ / 130000 Kč.
Prezident a CEO společnosti John Stroup všem výhercům vzkázal:
„V Beldenu si dobrovolné práce našich zaměstnanců velmi vážíme. Je
důkazem nesobeckosti a dalších skvělých charakterových vlastností
našich zaměstnanců. Jsem velmi rád, že můžeme vyzdvihnout několik
těchto jedinců a finančně přispět organizacím, pro které pracují.“
Jiří Volek obdržel za své vítězství certifikát a zástupce zmíněného
Sboru dobrovolných hasičů, starosta Miroslav Pišta, šek na výše uvedenou částku, která, jak prozradil, bude po poradě sboru proinvestována na potřebné technickém vybavení.
IŠ
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Vzpomínka
Hluboce zarmouceni oznamujeme smutnou
zprávu, že nás navždy opustila naše milovaná
Veronika Weberová, rozená Godlová, která
zemřela tragicky dne 31. 12. 2011.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 17. ledna tomu budou 2 roky, co nás
navždy opustila paní Eluška Galbová.
S láskou vzpomíná manžel a celá rodina.

Dne 12. ledna uplynul jeden rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Josef Janoušek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcera Markéta s rodinou
a sourozenci s rodinami.

Narození
Romana Dvořáková
Petr Malík
Petra
Nikola Justová
Miroslav Čihák
Natálie
Petra Jedličková
Pavel Jedlička
Ondřej
Lenka Matiková
Robert Matiko
Robin
Michaela Pospíšilová
Antonín Hliňák
Jan

Rádi bychom si připomněli památku
našeho drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka Ing. Františka Jílka, který nás
6. ledna před 12 lety opustil.
S láskou v srdci stále vzpomíná manželka
a dcery Daniela a Jarmila s rodinami.

Jana Němcová
Jan Novák
Honzík

Dne 21. ledna uplyne jeden rok, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček Jiří Štika.
S láskou stále vzpomínají manželka Milada, dcery Marcela a Alena s rodinami.

Zuzana Kaňová
Tomáš Reichert
Jakub

Lenka Křížová
Miroslav Rameš
Radka

Petra Čermáková
Pavel Beran
Jakub
Ludmila Kadlecová
Martin Wenzel
Martin

V tuto dobu by oslavili naši rodiče Berta a Josef Košumberští
své narozeniny.
Stále vzpomíná celá rodina.

Blahopřání

Klára Damašková
Zdeněk Damašek
Ondřej
Lenka Jílková
Petr Tanloš

Dne 25. prosince oslavil krásné 60. narozeniny pan Jaroslav Levinský.
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
přeje manželka a děti s rodinami.

NÁHODA POTĚŠILA SENIORY

Vánoce jsou svátky míru, klidu, radosti, někdy i bolesti, smíření
a také setkání.
O jednom setkání se chci zmínit.
Dne 18. prosince nám ženy z pěveckého sboru „Náhoda“, vedeného učitelkou základní školy paní A. Smetanovou, přišly zazpívat
vánoční koledy. S nimi přišla i nadějná desetiletá zpěvačka Natálka
Smetanová. Až nám vyhrkly slzičky dojetí, jak krásně zpívaly. Udělaly
nám velikou radost a tak jim přejeme další úspěchy v jejich pěvecké
kariéře i v soukromém životě.
Obyvatelé domu se zvláštním určením „Kasárna“

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům
nabízí v rámci poradny bezplatně:

• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně,
předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma,

Z ubní

pohotovost
14.-15. 1. 2012
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
21.-22. 1. 2012
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624

platí se pouze cena běžného
hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009.
Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod.

• Publikace, např. tištěná
informační brožura o marketingových praktikách prodejců na
předváděcích akcích určená
převážně seniorům.
• Databázi nebezpečných
výrobků volně zpřístupněnou
na webových stránkách s možností si zvolit pravidelné zasílání
nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke
stažení na webových stránkách
htpp://www.dtest.cz )

Svozy pytlového
tříděného odpadu

19. 1. 2012

Školní jídelna nám. E. Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf
příspěvková organizace

Zdražení obědů od 1. ledna 2012
Z důvodu zvýšení sazby DPH od 1. 1. 2012 na 14 %
jsme nuceni zdražit obědy pro všechny strávníky
o 2 Kč za jeden oběd.
Jedná se cca o 40 Kč za měsíc.

Dne 26. prosince oslavila své 80. narozeniny paní Alena Augustinová.
Co nejvíce zdraví, které tolik potřebuje, jí
přeje s láskou rodina Augustinova.

Dne 17. ledna oslaví paní Anna Šilhánková 85 let.
Hodně zdraví a pohody přeje syn Vláďa
s rodinou.
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Nové ceny obědů pro strávníky:

Nella
Prvním miminkem roku
2012 děčínského okresu se
stala varnsdorfská Nella, kterou
osobně uvítal starosta města
Martin Louka, mamince předal
kytici a Soňa Hladíková za Aktiv
pro občanské záležitosti darovala miminku zlatý šperk.

Žáci
7-10 let
Žáci
11-14 let
Žáci a studenti 15 a více let
Učitelé stravující se v jídelně:
Učitelé, kteří si nosí obědy s sebou:
Cizí strávníci stravující se v jídelně:
Cizí strávníci, kteří si nosí obědy s sebou:
Důchodci stravující se v jídelně:
Důchodci, kteří si nosí obědy s sebou:

19 Kč
21 Kč
23 Kč
52 Kč
50 Kč
52 Kč
50 Kč
51 Kč
49 Kč
Marcel Novotný
ředitel jídelny

1/2012
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Silvestrovský běh 2011

FUTSALISTY DOBRÁ FORMA NEOPOUŠTÍ
Třetí z pěti turnajů Czech Pan Veteráns ligy ÚK hostila varnsdorfská sportovní hala již začátkem prosince uplynulého roku. Veteráni JK
Trans Varnsdorf odešli poraženi s jílovskými Lišáky 1:2 a vyprovodili
Rozbušku Boletice přesvědčivě poměrem branek 5:0. Tým Louka
Košťany opět nepřijel na turnaj, takže byl ze soutěže vyloučen
a pokračuje v ní pět družstev. Tabulku vedou Lišáci se 16 body před
Bělou, která jich zatím nastřádala 13, a JK Trans s 12 body. Rafani
Děčín mají 9 a poslední Rozbuška 3 bodíky. Příští turnaj se hraje
22. ledna 2012 v Libouchci a poslední 12. února opět ve varnsdorfské
sportovní hale.
Okresní 1. Autocentrum Jílové liga doputovala do své poloviny
čtvrtým turnajem v Libouchci. Rezerva JK Trans Varnsdorf zde prodloužila ve dvou duelech vítěznou sérii a rovněž zvýšila svůj náskok
na čele tabulky na sedm bodů před Desperádem Františkov a deset
před Jílovým B a Notou Děčín. Plně bodovalo i jílovské béčko, děčínská Nota a Želenice. Výsledky béčka: JK Trans - Dumbo Děčín 7:3
(góly J. Rada 3, T. Skotnica 2, J. Galbavý, J. Jägr), - Desperádo 5:0
(T. Jägr, T. Skotnica, V. Fišer, J. Galbavý, J. Jägr). Hráčem kola byl
zvolen varnsdorfský Tomáš Jägr. Páté kolo se uskuteční v Libouchci
14. ledna 2012.
ZdS

Charitativní volejbalový
maraton se vydařil
Po vánočních svátcích uspořádal 26. 12. volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf již XV. ročník Štěpánského volejbalového turnaje pro
smíšená příchozí družstva. Protože se jednalo o jubilejní ročník, byl
tento turnaj pojat jako charitativní, jehož výtěžek byl věnován zdejší
nemocnici s LDN.
Na akci se dostavilo 15 družstev, která byla rozlosována do třech
divizí po pěti. Družstva se utkala každé s každým na dva hrané sety
a pouze do 20 bodů. O velké vyrovnanosti svědčí to, že pouze dva
zápasy skončily větším rozdílem bodů než pět, a tak se kvalifikace
v základních divizích prodloužila a postupující do dalších bojů
byli známi až po 17.00 hod. Proto se finálová část musela zkrátit
a hrálo se na dva hrané sety a již jen do 15 bodů. A jak vše dopadlo?
Z první divize postoupila do bojů o finále družstva STRÁŽ (Stráž nad
Nisou - loňský vítěz) s družstvem Aqua team (Nový Bor), z druhé
divize Unterwassermani (Rumburk + Č. Lípa - trojnásobný vítěz)
a Kamasutra (Liberec), ze třetí divize Příšerky (Liberec - loni třetí)
a Bejvota (Jablonec n. N.). Z postupujících družstev se pouze Příšerkám podařilo postoupit s plným bodovým ziskem. Boje o 7. - 12. místo
si zajistila družstva Savci, Exmáničky (obě Liberec), Toušeň (Lázně
Toušeň - loni druzí), Fernito (Jablonec n. N.), Parisvolley (Varnsdorf
+ Č.Lípa) a Notoří Ježci (Varnsdorf).
Celkové pořadí pak po mnoha dramatech dopadlo následovně
(od posledního): 15. Pat a Mat (Turnov), 14. Chrastváci (Chrastava),
13. V posledním tažení (Jablonec n N.), 12. Toušeň, 11. Notoří Ježci,
10. Exmáničky, 9. Fernito, 8. Savci, 7. Parisvolley, 6. Bejvota, 5.Příšerky, 4. Aqua team, 3. Kamasutra, 2. Stráž, 1. Unterwassemani,
kteří se vítězem stali již počtvrté. Ceny vítězům předal starosta
města Martin Louka společně s předsedou TJ Slovan Varnsdorf
Jiřím Žďárským. V úplném závěru předseda volejbalového oddílu a organizátor turnaje Petr Damnitz předal šek s v hodnotě
10.000 Kč (výtěžek z této akce) řediteli varnsdorfské nemocnice
s LDN MUDr. Václavu Járovi, který poté společně se starostou města
všem zúčastněným hráčům poděkoval a popřál mnoho úspěchů do
dalších let. Organizátor turnaje všem varnsdorfským volejbalovým
účastníkům, kteří se jej pravidelně účastní, přeje hodně úspěchů
v následujícím roce. Volejbalový oddíl si také velice váží všech, kteří
přispěli k dosažení uvedeného výtěžku - Město Varnsdorf, Vitana,
Regie, Uniqa pojišťovna - kancelář pana Josefa, TJ Slovan Varnsdorf a Český volejbalový svaz - Liberecká oblast.
Petr Damnitz

Dokončení ze str. 1
na Silvestrovský běh, tuším, že to
bylo nějak okolo 40. ročníku. Tehdy nás kamarád, jinak pořadatel
cyklistické části silvestrovského
sportování, pozval po závodě na
zimní stadion do bufetu k rozlučce
se starým rokem. Měl tam přítele
z Anglie, který tehdy neuměl česky. No a já jako anglicky nehovořící seděl vedle něho. Po několika
pivech a panácích se pak u stolu
komunikovalo pouze v jakési „čechoangličtině“, a musím říci, že
neexistovala žádná bariéra. Je
pravda, že se ten den moc z nás
silvestrovské noci nedočkalo.“
Jaroslav Frolík: „V živé paměti mám nyní hlavně poslední
Silvestrovský běh. Slavil jsem
se svými přáteli 30. 12., tradičně
den předem, Nový rok na zahradě a s grilováním dobrého masa.
Samozřejmě, že proběhl nějaký
ten alkohol, který se uschoval
v mém těle i na druhý den. Zbyněk
Šimák to poznal, a proto jsem od
mikrofonu putoval s měřícím pásmem do prostoru hodu válečkem
a vrhání kládou. Zde jsem musel
při měření poklekávat u každého
pokusu, startujících bylo mnoho
a každý účastník házel nebo
vrhal šestkrát! Tolik dřepů jsem
neudělal za celý rok! Takže jsem
si to pěkně užil a ještě do toho kamarádi-hecíři, že špatně měřím.
Hlavně při pokusech mladých dívek. To je tedy můj nejčerstvější
silvestrovský osud.“
Komletní výsledky ze Silvestra
jsou na www.atletika.cz v sekci kalendář (nutno správně nastavit rok a měsíc hlavní sezony). Dále uvádíme jen přední

umístění (není-li uvedeno jinak,
jde o varnsdorfské startující).
Předškolní dívky nar. 2007
a později (50 m, 12 účastnic):
1. A. Sázavská, Brno 13,4 s,
2. P. Dulkajová 14,7, 3. A. Křivohlavá 15,6. Předškolní dívky
nar. 2004-06 (100 m, 6): 1. A. Kovačova 20,8, 2. M. Tillnerová 23,0,
3. L. Vápeníková 25,5. Předškolní dívky nar. 2002-03 (300 m, 6):
1. N. Susová 1:05,7 min., 2. M. Pásková, D. Podluží 1:13,8, 3. N. Neubauerová 1:16,4. Nejmladší
žákyně 2000-01 (600 m, 5):
1. T. Košínová 2:22,4 min., 2. Š. Kabeláčová, H. Podluží 2:38,7,
3. M. Macková, Rumburk 3:08,
4. Mladší žákyně 1998-99
(600 m, 3): 1. A. Poláčková
2:09,8 min., 2. K. Veselá 2:16,4,
3. V. Venclová 2:18,8. Starší
žákyně 1996-97 (800 m, 3):
1. D. Bendová, AC Č. Lípa
2:33,7 min., 2. K. Špičková 2:37,8,
3. M. Váňová 2:43,1.Mílařky open (1650 m, 8): 1. A. Drahotová 5:31,0 min., 2. E. Drahotová,
obě USK Praha 5:35,1, 3. P. Kabeláčová 7:42,1. Ženy (1650 m,
2): 1. A. Pimparová, Praha
10:05,0 min., 2. E. Brehovská,
Rumburk 10:55,3. Ženy (5000 m,
8): 1. I. Loubková, Cvikov 20:26,8
min., 2. T. Rusínová, Rumburk
22:20,1, 3. V. Svobodová
22:35,9.
Předškolní chlapci nar. 2007
a později (50 m, 9 soutěžících):
1. T. Vápeník 8,6 s, 2. V. Šelmeci,
Jiřetín p. J. 8,8, 3. V. Tillner 9,1.
Předškolní chlapci 2004-06 (100
m, 17): 1. P. Kamenický 18,7 s,
2. J. Zajíček 19,1, 3. J. Franěk,
Jiříkov 20,1. Předškolní chlapci
2002-03 (300 m, 20): 1. O. Mann

1:01,6 min., 2. J. Lorenc1:02,9,
3. M. Svatoň 1:03,2. Nejmladší
chlapci 2000-01 (800 m, 9):
1. R. Nagy 2:19,5 min., 2. J. Šindelář, D. Podluží 2:23,1, 3. J. Křivohlavý 2:26,8. Mladší žáci nar.
1998-99 (800 m, 3): 1. M. Málek
2:35,2 min., 2. L. Lisý 2:37,1,
3. A. Brabec 3:18,3. Starší žáci
1996-97 (1650 m, 4): 1. P. Hájek
6:28,0 min., 2. S. Richter, Rumburk 7:00,0, 3. D. Čiháček 7:01,2.
Mílaři (1650 m, 6): 1. J. Hrdina,
AC Č. Lípa 4:58,5 min., 2. J. Hochmut, SWAHIL BEERTEAM
5:03,3, 3. O. Motl, TJ Rumburk
5:04,0. Muži nar. 1972 a později (5000 m, 23): 1. P. Pinďák,
Studánka 17:34,9 min., 2. R. Profeld, ABK Liberec 18:13,9, 3. P. Jindra, Hrádek n. N. 18:20,3. Muži
nar. 1962-71 (5000 m, 12): 1. V. Růžička, Ústí n. L. 18:57,8 min.,
2. P. Suchý, Cyklorenova Cvikov
20:01,6, 3. J. Rein, ASK Děčín
21:06,4. Muži nar. 1952-61 (5000
m, 7): 1. Z. Bufka, AC Č. Lípa
19:46,7 min., 2. V. Šrachta,
Cvikov 20:25,4, 3. O. Slaměný,
AC Č. Lípa 20:52,6. Muži
nar. 1951 a dříve (5000 m, 3):
1. V. Kuthan 21:41,9 min.,
2. K. Sládek, oba K. Lípa 25:14,9,
3. V. Krupa, Rumburk 28:58,2.
Vložený závod žen - hod
válečkem (16): 1. I. Kolouchová,
Děčín 15,08 m, 2. N. Kučerová
15,02, 3. S. Adámková 13,95,
4. V. Barencová 13,72, 5. M. Smrčková 13,39.
Vložený závod mužů - hod
kládou (12): 1. J. Ineman, Rumburk 6,97 m, 2. P Kovač 6,61,
3. Josef Galbavý, Horní Podluží
6,48, 4. L. Adámek 6,18, 5. L. Jelenčiak 6,16.
ZdS, foto IŠ

SILVESTROVSKÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

V pořadí 16. ročník je za
námi, ať žije ročník 17. I přes
to, že počasí bylo přímo načasováno nejen k účasti, ale i na
dobré výkony, dostavilo se málo zájemců o cyklistiku. A to
jak v kategoriích žáků, tak také
mezi muži. Dvojnásob pak těší
účast žen. Nejdříve odstartovala kategorie žen, veteránů
a žactva na 3 kola - cca 8 km.
Nejúspěšnějším byl Jirka Marek
následovaný varnsdorfským
matadorem Milanem Spurným,
alias Juranem, od kterého v roce
2012 můžeme čekat velké věci.
Oba dva se řadí již do kategorie
veteránů. Hlavnímu závodu na
6 kol, tedy cca 16 km, dominoval „několikaživelník“ Tomáš
Podrazil, prezentující se nejen
v závodech horských kol, ale

také v triatlonu, v cyklokrosu, či
v závodech na běžkách. V nejsilnější kategorii mužů do 40 let byl
sice první Jakub Svoboda, ale na
stupně vítězů jej doprovodil skvělý reprezentant města Varnsdorf
Honza Novota (úspěchy na Králi
Šumavy, na MČR v maratonu
horských kol v Mostě). Níže jsou
výsledky na prvních třech
místech, kompletní umístění je
pak na www.zs-namesti.cz. Do
17. ročníku si přeji větší touhu
lidí sportovat, bavit se, zafandit
svým příbuzným a kamarádům.
A pak se vší parádou oslavovat
příchod dalšího roku. Tak ať se
máme na co těšit!
Výsledky závodů na 3 kola starší žáci: 1. M. Švorc 15:
16,9 min., 2. D. Lejčko 18:04,1,
3. M. Schiller 21:10,1 min. Vete-

ráni: 1. J. Marek 15:16,5 min.,
2. M. Spurný 15:17,3, 3. J. Pospíchal 17:49,4. Veteráni I: 1. H. Michel 15:34,7 min., 2. J. Podlešák
17:35,3, 3. K. Schulzensohn
19:24,0. Ženy do 40 let: 1. I. Loubková 15:17,8 min., 2. K. Nováková 18:07,2. Ženy nad 40 let:
1. O. Koktová 19:01,3 min.,
2. S. Schulzensohn 20:51,2.
Výsledky - závod na 6 kol junioři: 1. M. Falout 29:36,3 min.,
2. Michal Švorc 29:36,6. Muži:
1. T. Podrazil 29:14,1 min., 2. J. Kalivoda 29:14,2. Muži I: 1. J. Svoboda 29:14,2 min., 2. J. Novota
29:14,2, 3. P. Jindra 29:14,3. Muži
II: 1. V. Šimonek 29:36,0 min.,
2. J. Mádl 29:36,2 min., 3. Václav
Zemler 29:36,5.
V. Z.

PROBĚHLA VÝROČNÍ
SCHŮZE FOTBALISTŮ
Taneční Velká cena Varnsdorfu

V sobotu 10. prosince ožila sportovní hala rytmickou hudbou a zaplnila se tanečníky. Probíhal zde 5 . ročník VC Varnsdorfu v tanci, a to
v HIP HOPU, Dance, Disco dance a dalších rytmech. Pořadatelem byl
SK Paintball za přispění grantu města Varnsdorf. Na soutěž se sjelo
celkem 260 soutěžících, a byla to družstva z Kadaně, Liberce, České
Lípy, Mikulášovic, Krupky, Růžové u Děčína, Žandova a samozřejmě
domácí varnsdorfská. Porota vyhodnotila jednotlivá vystoupení a jednoznačně ocenila jako vítěze Velké ceny Varnsdorfu STEP BY STEP
z Mikulášovic. Jejich vystoupení nechyběla pestrost a pohyb, prostě
jsou vynikající. Vítězové jednotlivých kategorií - Mini děti Show formace:
DDM Kadaň; Show dance děti: STEP BY STEP Mikulášovice (skladba Hapy birthday); Show dance junioři: Čtyřlístek Česká Lípa; Show
dance dospělí: STEP BY STEP Mikulášovice; HIP HOP děti: CDC
DDM Šuplík Kadaň; HIP HOP junioři: DDM Libertin; HIP HOP dospělí:
Dezerts Krupka; Country děti: Country rose Růžová u Děčína; Country
junioři: Country rose Růžová u Děčína; Disco dance děti: DDM Šuplík
Kadaň; Disco dance junioři: STEP BY STEP Mikulášovice; Disco dance
oldies: Dance c.lock oldies Česká Lípa; Vítězové na prvních třech
místech si odvezli z Varnsdorfu hezké poháry a tašky se sladkostmi.
Na celoodpolední soutěž se přišlo podívat zhruba 100 diváků. Celou
akci ozvučil Jirka Žďárský a slovem doprovázel autor tohoto příspěvku.
Za SK Paintball Zbyněk Šimák, foto miw

Šachové střípky
Po ukončení činnosti družstva ŠK Varnsdorf hraje jeho bývalý
šachista Karel Wokurka úspěšně za oddíl SC 1994 Oberland Leutersdorf soutěž družstev 2. Landesklasse, což odpovídá úrovni našeho krajského přeboru. Zatím získal v 5 kolech 4,5 bodu (4 výhry,
1 remiza) na 4. až 5. šachovnici. DWZ soupeřů představuje 1900 až
2000. V dosud posledním kole proti družstvu Sebnitz A získal výhrou
bod a pomohl tak k vítězství SC 1994 Oberland v poměru 2:6.
Šachový turnaj se hrál v Hejnicích a měl nebývalé početné zastoupení přívrženců této hry z našeho města. Mezi 54 soutěžícími
obsadil V. Vladyka (ELO 1966) druhé místo, J. Blažej (1899) byl čtvrtý
a V. Halba (1561) osmatřicátý. Navíc E. Brabec ve své kategorii
(ELO do 1000) zvítězil. Na turnaji také startovali i mladí šachisté
DDM Varnsdorf. D. Šebor ve své kategorii získal prvenství (celkově
byl 33.) a A. Brabec dosáhl na třetí místo (celkově 40.). Další dva
mladí šachisté P. Beneš a P. Poříz se umístili v páté desítce celkového pořadí.
A nakonec jedna smutná zpráva. Varnsdorfské šachisty v prosinci
navždy opustil pan Petko Kavalski ve věku 72 let. Byl to výborný hráč,
dlouholetý, věrný člen ŠK, dobrý a obětavý člověk. Šachistům bude
chybět.
ZdS

Ve varnsdorfské Lidovce
se konala 9. prosince po třech
letech Výroční členská schůze
FK Varnsdorf a FA Šluknovského výběžku, které se m.j.
zúčastnili přední představitelé
TOS VARNSDORF, a. s., Jan
Rýdl st. a Jan Rýdl ml., starosta
města Varnsdorf Martin Louka,
dále předsedové OFS Děčín,
ČSTV okresu Děčín, zástupci
sponzorů a další hosté.
Po zahájení schůze předseda
představenstva FK Varnsdorf
Vlastimil Gabriel hodnotil minulé
období a ocenil postupy áčka
FK do druhé ligy a pěti družstev
mládeže do soutěží vedených

Řídící komisí Čech FAČR. Člen
představenstva Zdeněk Heinzel
poté poděkoval všem trenérům
i vedoucím mládeže, jak těm minulým, tak současným, kteří věnují svůj čas nastupující fotbalové
generaci. Starosta města Martin
Louka v dalším vystoupení potěšil vedení varnsdorfského fotbalu
i návštěvníky „výročky“ sdělením,
že město Varnsdorf si je vědomo
povinnosti podpory zdejšímu
fotbalu. Proslov starosty doplnil
Jan Rýdl st. informací o připravujících se jednáních vedení
FK s městem a dále prohlásil,
že TOS bude i pro další období
garantem kopané ve Varnsdorfu.

Následovala hodnocení jednotlivých trenérů mládeže s oceněním těch nejúspěšnějších ve
svých kategoriích. Toho se dostalo čtyřem desítkám vyznavačů
fotbalového míče. Byli vyhlášeni
i Srdcaři roku (mezi dorostenci
se jím stal Miloslav Bukáček,
v žácích Martin Vaňák) a Skokani
roku (v dorostu se dostalo pocty
Marku Krajčovičovi, u žáků Jiřímu
Mládkovi). Na závěr poděkoval
moderátor výroční schůze Jaroslav Frolík zhruba čtyřem stům
přítomných (z toho 150 mládeže)
za účast a popřál všem mnoho
radosti z dobrých výsledků v následujícím roce.
ZdS

Tři prvenství hokejové mládeže
Úspěšné završení kalendářního roku mají za sebou družstva
mládeže HC Varnsdorf. Na
domácím turnaji žáků 3. tříd
O pohár starosty města vyhráli
bez porážky před Rumburkem,
Bílinou a Děčínem. Nejlepším
hráčem i střelcem byl navíc
vyhodnocen Martin Veroněk.
Další dvě individuální ocenění si
odvezli hráči ostatních týmů.
Stejný turnaj žáků 1. - 2. tříd
se hrál za účasti pěti družstev.
Opět vyhrál HC Varnsdorf (na
fotu je tým se starostou města
Martinem Loukou a patronem
turnaje Ondrou Havlíčkem,
hráčem prvoligové Plzně), druhý
byl HC Děčín A, třetí Děčín B,
čtvrtý skončil Frýdlant a pátá
Roudnice. Cenu pro nejlepšího
hráče si odnesl Jan Vaněk,
na postu brankaře se nejlépe

představil Daniel Pokorný, oba
z domácího HC.
Třetí vítězný turnaj odehráli
varnsdorfští mladí hokejisté na
ledě Kobry Praha. Epidemie
spály v hlavním městě způsobila
účast pouze tří týmů, které mezi

sebou hrály dvoukolovým systémem a z utkání vytěžily nejvíc
bodů naděje varnsdorfského
HC. Výsledky i rozpisy zápasů
lze sledovat na inovovaném
www.hcvarnsdorf.cz.
JH, foto web HC

POSTUP STARŠÍCH ŽÁKYŇ

Po absolvování podzimní části
divizní soutěže řízené pražskou
ČBF se starším žákyním
TJ Slovan kategorie U15 podařilo postoupit do celorepublikové
ligové soutěže! Ve skupině B
obsadily druhé místo s bilancí
8 výher a 2 proher, když nad
jejich síly byl pouze celek z České Lípy. Od ledna se tak budou
utkávat krom tohoto soupeře
ještě se svými vrstevnicemi z Litoměřic, Chomutova, Nové
Paky, Strakonic, Benešova
a Jablonce n. N. Za výkony, které

doposud předvádějí a v kontextu
náročných zápasů s vyspělými
a o mnoho zkušenějšími týmy,
si jistě zaslouží přízeň a diváckou podporu svých fanoušků.
Některé zápasy byly i z tohoto
důvodu přesunuty do sportovní
haly. Již první lednový víkend
zajíždějí poměřit síly na jih
Čech do Strakonic a do Benešova. Doma se prvně v ligové
soutěži představí v únoru proti
Chomutovu a Litoměřicím.
Mgr. Jan Šišulák, trenér,
foto web klubu
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