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Cena tepla - 
rok 2012

Na základě provedené kal-
kulace ceny tepla na rok 2012 
oznamujeme, že jsme nuceni 
zvýšit cenu tepla z horkovodu 
v průměru o 6,8 %.

Cena tepla z horkovodu na 
patě objektu bude činit 475,50 
Kč/GJ (resp. 420,30 Kč/GJ u ob-
jektů, kde je vlastníkem stanice 
majitel). K uvedené ceně bude 
připočtena DPH ve změněné 
výši 14 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla 
v letošním roce je rostoucí cena 
uhlí, elektrické energie, zemního 
plynu a postupná výměna měři-
del na objektových předávacích 
stanicích. 

Uvedená cena byla odsou-
hlasena vedením a.s. Teplárna 
Varnsdorf a schválena radou 
města.       Ing. Miroslav Novotný

ředitel teplárny

Foto Ivo Šafus
Soutěž Fotorok má ve Varnsdorfu tradici počínající ve druhé 

polovině 70. let. Jejího pořádání se od roku 1996 ujal fotoklub 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf a pokračuje dosud. 

Úrodu Fotoroku 2012 si od 16. ledna můžete prohlédnout 
v přízemí městské knihovny. Šest desítek vystavených 
prací reprezentuje téměř polovinu veškeré letošní nadílky 
od účastníků fotografické soutěže. Jak tvrdí organizátor 
soutěže Josef Zbihlej, i v té zbývající polovině, která zůstala 
veřejnosti skryta, by se našlo dostatek zajímavých a pro pre-
zentaci vhodných snímků. To svědčí o tom, že kvalita soutěže 
má setrvale slušnou úroveň a je pravidelně obesílána tvůrci, 
kteří „něco umí“. 

Porota prý kladla vysoké nároky zejména na práce 
z kategorie reportážních fotografií a nemohla se shodnout na 
jejím vítězi, až hrozilo i neudělení první ceny. Jak to nakonec 
dopadlo, vám prozradí výsledková listina. 

Po loňské absenci se letos mezi autory objevili i místní fo-
tografové. Jeden z nich například zaslal reportáž z loňských 
varnsdorfských demonstrací a byl ji věnován jeden výstavní 
panel. Z jiných panelů na vás naopak dýchne atmosféra 
působivých zasněných krajin, geometrické kompozice vyu-
žívající moderní architekturu, peruánští tanečníci, masajští 
domorodci... 

Propozice Fotoroku pro následující ročník dozná po dlou-
hých letech podstatné změny: odpadne rozdělení na kategorie 
„reportáž“ a „volné téma“. Porota však bude mít volnost udělit 
kromě hlavních cen též dílčí ocenění v žánrech, které budou 
nejkvalitněji zastoupeny. 

Na letošní sklizeň si můžete mezitím udělat názor sami, 
pokud si ji stihnete v knihovně prohlédnout do 15. března.

ham

SETKÁNÍ NESPOKOJENÝCH OBČANŮ

INZERCE

Na tři stovky lidí se v neděli 
15. ledna 2012 sešly na varns-
dorfském náměstí. Důvodů k po-
klidnému setkání bylo hned 
několik. Tím hlavním důvodem 
bylo vyjádření alespoň morální 
podpory varnsdorfské rodině, 
která byla údajně napadena na 
Nový rok skupinou cikánů. Dále 
seznámení občanů s výsledky 
z jednání u kulatých stolů s ve-
dením města a s výsledky plnění 
slibů ze strany vlády ČR. Výsled-
ky slibů, které skončily tzv. v koši, 
si můžete přečíst na konci tohoto 
článku.

Setkání neslo podtitul „Právo 
a bezpečnost“ a „Právo na prav-
divé a včasné informace“. Během 
programu jsme seznámili přítom-
né s vyjádřením dcery a sestry 
napadené rodiny. K situaci ve 

věci řešení cikánské otázky se 
vyjádřil i pan Mašín, svolavatel 
shromáždění v Rumburku. Dal-
ším důvodem setkání bylo vy-
slechnutí zvukového záznamu, 
kde místostarosta Ing. Poláček 
na ideové konferenci v jednom 
momentě přirovnává některé 
účastníky loňských demonstrací 
ke stádu. Chtěli jsme tedy s těmi-
to skutečnostmi seznámit ostatní 
naše spoluobčany. 

Na pódiu vystoupili i starosta 

města Martin Louka a místosta-
rosta Karel Dubský. Oba využili 
možnosti vyjádřit se k celé situa-
ci. Pan Louka seznámil přítomné 
se skutečností, že 2. února jede 
k dalšímu jednání do Prahy. Pan 
Dubský se vyjádřil, mimo jiné, ke 
skutečnosti, kdy v Parlamentních 
listech.cz tvrdí, cituji: „…trápí nás 
zvýšené napětí kvůli případu, 
který se mohl stát úplně jinak, 
nebo si například dotyčný mohl 

Foto Ivo Šafus
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Rada města rozhodla: • Povolit použití znaku města Varnsdorf 
Oddílu silového trojboje Varnsdorf, o. s., při soutěžích v silovém 
trojboji na oblečení členů do 31. 12. 2012. • Nepovolit použití 
znaku města Varnsdorf Pavlu Vodičkovi na úvodním obrázku 
skupiny Varsdorfáků na severu Facebook.com. • Pověřit ředitele 
nemocnice, Karlova 2280, Varnsdorf MUDr. V. Járu zpraco-
váním koncepce rozvoje zdravotních činností a financování 
v Nemocnici Varnsdorf pro období 2012-2014 dle jednotlivých 
středisek v termínu do 2. 3. 2012. • Doporučit ZM připojit se 
k symbolickému vyvěšení tibetské vlajky na Městském 
úřadu ve Varnsdorfu v rámci iniciativy Vlajka pro Tibet dne 
10. 3. 2012. • Schválit cenu tepla pro rok 2012. • Vzít na vědo-
mí žádost o příspěvek na fasádu kostela Starokatolické církve 
Varnsdorf. • Uložit zdravotní komisi projednání nabídky spo-
lečnosti VIA, s. r. o., Česká Kamenice a zaujmout stanovisko 
k nabídce. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Dokončení ze str. 1

  4. 1.  Jednání s firmou REN-
GL o změně výlepových ploch
10. 1.  Jednání o zdrav. záchr. 
službě
      Jednání s Teplárnou 
Varnsdorf, a. s., která před-
ložila návrh ceny tepla (více 
na str. 1) 
        Jednání s místním do-
pravcem o způsobu zpoplatně-
ní průjezdu aut. nádražím
11. 1. Kulatý stůl na téma práce 
MP a PČR
16. 1.  První pracovní seminář 
k rozpočtu města pro rok 2012

rm              

• Zloději odhaleni
Varnsdorfští policisté kápli na zloděje odcizeného automobilu. 

Ten zmizel z parkoviště v Žitavské ulici během čtyřiadvaceti hodin 
počátkem loňského srpna. Majitel Škody Forman přišel dle svých 
slov o vůz v hodnotě šesti tisíc korun. Nyní už oba smělí výtečníci 
čelí sdělení podezření z trestného činu krádeže, za což trestní 
zákoník umožňuje udělit hned několik druhů trestu. 

• Opomněl…
V říjnu loňského roku obdržel pozvánku na pobyt v hotelu 

s mřížemi. Nevyužil ji. Začal se vyhýbat zodpovědnosti a odmítal 
ji. A tak mu ji připomněli místní strážci zákona. Ti  mu s nástu-
pem na nedobrovolný pobyt ve věznici museli pomoci, a tak 
ho odvezli do vazební věznice v severních Čechách, kde může 
o svém jednání přemýšlet.

• Novoroční napadení 
Kriminalisté obvinili dva ze skupinky mužů, kteří měli krátce 

po silvestrovské noci ve Varnsdorfu fyzicky napadnout dva muže 
a dvě ženy. Oba pětatřicetiletí pánové se zodpovídají z trestných 
činů ublížení na zdraví a výtržnictví, přičemž jeden z nich má 
situaci zkomplikovanou o skutečnost, že jeho jednání má raso-
vý podtext. Oběma hrozí až tříleté vězení a stíhání bude dále 
pokračovat na svobodě. V současné době se prověřuje trestní 
odpovědnost dalších osob údajně patřících ke skupince útočníků. 
Zda bude někdo další obviněn nebo řešen pro přestupek, ukáže 
další vývoj případu. 

• Potyčka na Žitavské ulici
Trojice mladých lidí (dvě dívky a jeden chlapec) se v den 

demonstrace (15. 1.) kolem šesté hodiny večerní ve Varnsdorfu 
na Žitavské ulici stala terčem nadávek, které měly mít rasové 
zabarvení. Figurovala v něm jedna místní dívka a dva mladíci 
z Teplic. Po verbálním útoku mělo dále dojít ke strkanici. Policisté 
postupně zadrželi dvaadvacetiletou dívku a devatenáctiletého 
mladíka. Dívku po vyslechnutí propustili na svobodu a mladík je 
stále v policejní cele. U něj policisté zajistili též svršky s nášivkami 
připomínajícími nacistické symboly. Třetí z údajných účastníků, 
který ještě nedosáhl osmnáctého roku věku, byl předán rodičům. 
V současné době kriminalisté prověřují míru zavinění jednotlivých 
osob. Ve hře je předběžně trestný čin výtržnictví a hanobení 
národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Ke zranění osob 
ani škodě na majetku nedošlo.

• S nožem ve škole
Dne 16. ledna v dopoledních hodinách došlo ve varnsdorfské 

speciální škole k incidentu.  Mladistvý žák měl vyhrožovat panu 
řediteli, který u něj při prohlídce v aktovce nalezl nůž. Ke zranění 
ani škodám nedošlo. Vzhledem k probíhajícímu šetření a věku 
mladíka není možné prozatím sdělit k případu podrobnosti.

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR SETKÁNÍ NESPOKOJENÝCH OBČANŮ
způsobit opilý zranění sám 
…“ Dále pan Dubský přirovnává 
občany, kterým se stav kolem 
přepadení a kolem vyjádření 
Ing. Poláčka nelíbí a přišli svůj 
postoj vyjádřit, ke „známým 
firmám z okruhu Kohouta“ vy-
křikujícími hesla jako vždy. Pro 
nás je tento jeho postoj, stejně 
jako vyjádření Ing. Poláčka, pro-
stě nepřijatelný. Tyto skutečnosti 
nás přesvědčily o správnosti 
rozhodnutí opětovného setkání 
občanů na náměstí. A to i přes 
oznámení policie, že měl útok 
z Nového roku rasový podtext 
a dva pachatelé byli zadrženi.

V žádném případě netvrdí-
me, že vedení města vůbec nic 
nedělá, jak je nám podsouváno.  
I když už je hodně „po dvanácté“. 
Bohužel tvrdou realitou je poma-
lé, nedostačující a málo razantní 
řešení otázky okolo nepřizpůso-
bivých ze strany vlády a obou 
komor parlamentu. Vnímáme 

tento stav takto: Nepokoje ustaly, 
něco máme odškrtáno, tak co? 
Agresivita ze strany nepřizpů-
sobivých nekončí. Z nikoho 
a ničeho nemají strach, a to ani při 
zvýšení počtu policejních složek. 
Pan Vaňáč přítomné seznámil 
s nesplněním požadavků, které 
vznikly po loňských demonstra-
cích, a symbolicky házel do koše 
jednotlivé dopisy, které směřovaly 
radnici, vládě nebo parlamentu. 
V nich tehdejší pořadatelé žádali 
o legislativní změny, a to ve zrych-
leném čtení. Bylo to například 
snížení hranice odpovědnosti 
z 15 na 14 let, odpovědnost ro-
dičů za nezletilé děti a to, aby 
nebyly upřednostňovány menšiny 
(školné). Těchto požadavků bylo 
samozřejmě mnohem více. Smě-
rem k vedení našeho města pan 
Vaňáč znovu opakoval mnoho 
požadavků. Mezi nimi nechyběl 
požadavek na zavedení dů-
slednější kontroly zneužívání 
sociálních dávek, co nejrychlejší 

zprovoznění policejní služebny 
v prostorách Velveta klubu 
a hlavně její obsazení Policií ČR 
a městskou policií. Celý průběh 
setkání, veškerá vystoupení 
a souhrn požadavků, které skon-
čily v pomyslném koši, je možné 
zhlédnout na internetu. A to jak 
na Youtube, tak na Facebooku -
profil Varnsdorfáci.

Závěrem chceme dodat již jen 
toto:  Vše se obešlo bez kompli-
kací a policejního zásahu.  Za to 
chceme ještě jednou poděkovat. 
Vyzvali jsme všechny přítomné, 
aby se nepouštěli do žádných 
pochodů k ubytovnám. Chtěli 
bychom také všem moc podě-
kovat za dobrovolné příspěvky 
na zaplacení kamionu a kamera-
mana. Takový krok jsme skuteč-
ně nečekali. Zbývající vybraná 
částka bude použita na případná 
další setkání s občany. 

Z pověření organizátorů 
veřejného setkání, kterých bylo 
samozřejmě víc, Petr Heinrich

 

Na základě dotazů novinářů 
vznikly texty, s jejichž defini-
tivními podobami nesouhlasím 
z mnoha důvodů.

Novináři porušili základní po-
vinnost autorizace textů a zne-
užili mých odpovědí na jejich 
přímé otázky, jejichž formulace 
jsem nemohl ovlivnit. Proto mno-
hé bylo naprosto zmatečné a vy-
tržené z kontextu, a vše vyznělo 
jinak, než jsem já uvedl.

Na přímou otázku, zda zá-
znam na kamerovém systému 
zaznamenal potyčku u Sportu, 
jsem odpověděl, že jsme 
záznam překontrolovali a nic

Je mi upřímně líto, že k incidentu došlo 

STRUČNĚ
Z RADNICE

jsme nezaznamenali. Další 
přímá otázka zazněla: Myslíte 
si, že si mohl zranění způsobit 
sám?

Na tuto otázku jsem odpo-
věděl dle skutečností, které 
mi jako řediteli městské policie 
byly známy: Ano, mohl, ale vše 
vyšetřuje Policie ČR.

Další přímá otázka novináře 
zněla: Pořádají demonstrace ty 
samé firmy jako v předchozích 
měsících?

Ano, kromě Kohouta, tak zně-
la moje odpověď.

Celý rozhovor s novinářem 
byl po telefonu.

Rozhodně jsem situaci 
nebagatelizoval ani nepauša-
lizoval na všechny případy. 
Naopak jsem celou situaci vy-
světlil u kulatého stolu a znovu 
se o to pokusil  na náměstí. 
Nejsem vyšetřovatel a pracoval 
jsem pouze s jedním faktem, 
který mi byl jako řediteli MP 
znám. Nejsem zodpovědný za
čin, který se stal, a je mi upří-
mně líto, že k takovému  inci-
dentu došlo. Věřím, že pacha-
telé budou po zásluze potre-
stání.

Karel Dubský

NA UBYTOVNĚ HOŘELO
Dne 12. ledna 2012 došlo před 13. hodinou v objektu Centra 

sociálních služeb Varnsdorf (CSS) na ul. T. G. Masaryka k požáru 
v místnosti WC ve 4. podlaží. 

Požár byl nahlášen na linku 150 a pracovníci CSS pomáhali eva-
kuovat osoby, které byly ohroženy kouřem z požáru. K uhašení byly 
použity hasicí přístroje. V době příjezdu hasičů byl požár již uhašen. 
Na místo se dostavila posádka RZS Rumburk, která následně odvezla 
4 děti a pracovnici CSS k dalšímu vyšetření. 

Na základě šetření techničky bylo zjištěno, že v místnosti byl za-
pálen odložený televizor, který zde uložila osoba z ubytovny (dosud 
nezjištěno). Od ohně bylo porušeno plastové vodovodní potrubí v délce 
cca 1,5 m, místnost byla silně znečištěna od kouře, voda zaplavila 
místnost a chodbu a  prosákla i do nižšího patra.

Karel Jiřišta, vedoucí CSS
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Pojďte pane,
budeme 

si hrát... PREMIÉR ODPOVĚDĚL NA PETICI OBČANŮ
14. září 2011, jen několik málo 

dní po tvrdém střetu demon-
strujících s policejními silami na 
mandavském nábřeží, zaslal 
petiční výbor (Ing. Jaroslav 
Draský, Mgr. Eva Havlíčková, 
Jan Hendrich) Úřadu vlády ČR 
a Poslanecké sněmovně ČR 
petici s těmito body: 

„Odmítáme spojování varns-
dorfských občanů s extremis-
mem. Základním požadavkem 
je bezpečnost všech obyvatel 
bez ohledu na barvu pleti.

Žádáme přešetření adekvát-
nosti policejního zásahu dne 
10. září 2011 ve Varnsdorfu.

Odsuzujeme neobjektivnost 
informací v médiích a porušení 
Etického kodexu novináře, 
který zajišťuje právo občana 
na včasné, pravdivé a nezkres-
lené informace (Listina práv 
a svobod, čl. 17).

Navrhujeme regulaci nájem-
ného, které je propláceno ze 
sociálních dávek.

Vyzýváme zákonodárce k při-
jetí zákona o zavedení trestní 
odpovědnosti zákonných zá-
stupců za přestupky a trestnou 
činnost dětí.

Požadujeme přijetí opatření, 
které zajistí, aby rodičovství 
bylo posláním a ne výdělečnou 
činností.“

Předseda vlády Petr Nečas 
odpověděl Mgr. Havlíčkové 
na dopis, ve kterém byl žádán 
o výčet opatření přijatých na 
základě této petice. Ze čtyř-
stránkového dopisu premiéra 
zde můžeme podat jen shrnutí 
a několik citací: 

Situací v našem regionu se 
vláda zabývala „od samého 
počátku eskalace napětí a so-
ciálního konfliktu z přelomu srp-
na a září“a přijatá opatření činila 
nezávisle na této petici.

Premiér byl policejním 
prezidentem ujištěn, že poli-
cejní zákrok byl v souladu se 
zákonem. „To, aby davy lidí 
skandující nenávistná a leckdy 
k násilí vyzývající hesla táhly 
k ubytovnám obývaným výrazně 
odlišnou sociální a etnickou sku-
pinou, by nedovolila žádná vláda 
demokratického státu nikde na 
světě. Velitelé policejní akce 
přitom do poslední chvíle brali 
ohled na to, že jde převážně 
o místní občany, z velké míry 
oprávněně rozhořčené nad 
chováním některých z obyvatel 
ubytoven. Obávám se však, že 
varnsdorfští občané se nechali 
zneužít neonacistickými extre-
misty, kteří jejich demonstrace 
infiltrovali, a de facto jich použili 

jako živé štíty pro útoky na poli-
cejní síly zabraňující v průchodu 
k ubytovnám. Rychlým a efek-
tivním přesunem policejních sil 
na Šluknovsko dala vláda jasně 
najevo, že bezpečí a pořádek 
hodlá zajistit bez ohledu na 
výši prostředků.“

Dále zmiňuje několik dlouho-
dobých opatření, mj. Program 
prevence kriminality - Úsvit, za-
měřený na sociálně vyloučené 
lokality (pro efektivní spolupráci 
mezi státní správou, samosprá-
vou, Policií ČR, neziskovkami 
atd.), web ministerstva vnitra 
nabízející všechny zákonné 
možnosti řešení nejpalčivěj-
ších problémů obcí či Strategii 
prevence kriminality na léta 
2012-2015, která pr ior itně 
uvádí podporu preventivních 
projektů obcí potýkajících se 
s kriminalitou a porušováním 
veřejného pořádku.

S autory petice se premiér 
shoduje v názoru na zkreslené 
informování v médiích. „Bohužel, 
namísto poukazování na takové 
společenské patologie, jakými 
je bytová lichva, nezodpovědná 
koncentrace sociálně slabých 
a liknavost a nečinnost míst-
ních orgánů veřejné moci (...), 
se mnozí novináři soustředili na 
vykreslení konfliktu, ve kterém 
proti sobě stojí „nepřizpůsobiví 
vs. slušní“, nebo dokonce „bílí 
(Češi) vs. cikáni (Romové)“ 
apod.“

K požadavku regulace ná-
jemného propláceného ze so-
ciálních dávek premiér poukázal 
na to, že vládní reforma zjedno-
dušuje systém příspěvků na 
bydlení a doplatků nájemného. 
Rozepsal se hlavně o dávkách 
pomoci v hmotné nouzi, kdy se 
individuálně posuzuje odůvod-
něnost nákladů na bydlení. „Od 
ledna 2012 se u doplatku na byd-
lení vyplaceného na jinou než 
nájemní smlouvu formu bydlení 
zavádí stanovení horního limitu 
uznatelných odůvodněných 
nákladů ve výši příslušných 
normativních nákladů platných 
pro příspěvek na bydlení.“ Délka 
výplaty dávek na bydlení je nyní 
omezena - s předpokladem, že 
rodina změní bydlení přiměřeně 
k počtu osob a k výši příjmů.

Všechny sociální dávky jsou 
nyní vypláceny z jednoho místa 
(úřady práce). „Nebudou tedy již 
možné kombinace doplatků ná-
jemného (vyplácených obcemi) 
a příspěvků na bydlení tak, aby 
se ze sociální potřeby mnohých 
stal velký byznys s bydlením 
chudých, vykazující známky 
bytové lichvy. Věřím, že tomu 
dokážeme zabránit,“ vzkazuje 
optimisticky premiér.

K zavedení trestní odpo-
vědnosti za děti: Podle Petra 
Nečase je toto v naší legislativě 
dostatečně upraveno. „Prostor 
ke zlepšení situace spatřuji 
spíše ve zlepšení praxe orgánů 
sociální a právní ochrany dítěte. 
Jsem si samozřejmě plně vědom 

Občané městu, město občanům (OMMO)
ve Varnsdorfu k posledním událostem
V souvislosti s posledními akcemi protestů ve Varnsdorfu bychom 

rádi sdělili následující. Zúčastnili jsme se ho na úrovni zástupců 
ZO OMMO ve Varnsdorfu, já osobně jako spolupořadatel. Zejména 
akce z 15. 1. 2012 byla cílena na vývoj situace v našem městě 
související s některými aktivitami násilí z počátku roku, které jsou 
nyní v šetření Policie ČR a z nichž jsou podezřelí občané romské 
národnosti. 

V této souvislosti bychom chtěli uvést, že náš postoj k dění v našem 
městě a jeho okolí, ale i s dlouhodobě neřešenou situací spojenou 
s rostoucím napětím mezi občany, je spojen s velmi slabým zájmem 
odpovědných míst za situaci. Jde o problematiku sociálního charak-
teru, rostoucích bezpečnostních rizik souvisejících s kriminalitou, byť 
jen zpočátku na úrovni drobných krádeží, posléze přerůstající v ataky 
násilné povahy mezi občany. Nechceme, a ani nemůžeme dělat arbit-
ry té nebo oné straně, od toho vidíme stále jako v prvé řadě odpovědné 
orgány činné v trestním řízení. Chceme však důrazně apelovat na 
odpovědná místa na úrovni místní samosprávy, ale především vlády 
této země, aby se situací v oblasti začaly opravdu vážně zabývat. 
Proto byly vládě ČR již v říjnu 2011 adresovány požadavky odrážející 
vážnost situace, a aby se jimi odpovědné orgány zabývaly. Mj. např. 
snížení trestní odpovědnosti z 15 let na 14 let, snížení hranice pokuty 
za přestupek z 5.000 Kč na 2.000 Kč. Z posledních akcí vyplynula 
nutnost dalších opatření, např. důsledná kontrola bránící zneužívání 
sociálních dávek, zprovoznění policejní služebny v prostorách Velveta 
klubu a hlavně její obsazení Policií ČR a Městskou policií Varnsdorf 
atd., což bylo adresováno taktéž vládě a Parlamentu ČR. 

Chtěli bychom zdůraznit, že politické hnutí „Občané městu, měs-
to občanům“ (OMMO) v žádném případě, a to ani ve Varnsdorfu, 
nepojímá své aktivity jako šíření rasistických nebo xenofobních 
nálad. Považuje však za důležité konečně řešit problémy spojené 
se sociální, kulturně výchovnou i bezpečnostní problematikou, která 
se v dosavadní podobě ukazuje jako nebezpečná zbraň v rukou těch, 
kteří ji chtějí zneužívat v politickém boji, blížící volby nevyjímaje. Od-
mítáme účastnit se akcí pořádaných např. uskupeními jako je DSSS 
apod., nebo jednotlivci, kteří jsou zneužíváni k šíření nenávistných 
nálad. Apelujeme na rozum, občanskou sounáležitost a nutnost řešit 
sporné záležitosti zákonnými prostředky, které povedou v konečném 
důsledku k nastolení práva, pořádku a celkově klidnější atmosféry. 
K tomu chceme jako občané i jako zástupci politického hnutí dle 
svých možností přispět.                                                      Pavel Vaňáč, 

předseda ZO OMMO ve Varnsdorfu 

Zastupitelé dali zelenou 
projektu na ul. T. G. M.

Město Varnsdorf si nechává externě zpracovat a dokončit žádost 
o investiční dotaci na objekt v ul. T. G. Masaryka 2470, ve kterém 
sídlí Centrum sociálních služeb. V tomto objektu jsou registrovány 
3 sociální služby. Na 2 z nich lze uplatnit žádost o dotaci - terénní 
program a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Sociální služ-
bou, která rozšíří nabídku Centra je azylový dům (název vychází 
ze zákona o soc. službách). Tato služba by měla mít kapacitu 
6 - 8 lůžek a bude v přízemí objektu. Rekonstruovat se budou 
2 podlaží, ve kterých tyto 3 sociální služby sídlí - plášt objektu včetně 
střechy, zahrada s hřištěm, přilehlé prostory.

Celková rekonstrukce je odhadována na 13,5 mil. Kč.
Záměr rekonstruovat objekt byl schválen již v roce 2009 

a byl vypracován celkový projekt na budovu. S omezením, resp. 
vymezením dotačních titulů z ESF bylo nutné rekonstrukci omezit 
pouze na prostory pro sociální služby. Záměr vychází z potřeby 
města opravit, modernizovat a snížit kapacitu objektu, který je 
v majetku města pro potřeby soc. služeb. Pokud bude projekt schvá-
len, bude město povinno tyto služby zachovat v těchto prostorách 
5 let po ukončení projektu. Po tomto období lze objekt provozovat 
v souladu s potřebami města a jeho občanů.

Navazujícím projektem je projekt na zajištění sociálních služeb, 
jež by měly sloužit k provoznímu zabezpečení pracovníků, kteří 
tyto služby poskytují.

Oba tyto projekty jsou bez spoluúčasti města, tudíž město by 
mohlo všechny prostředky získat ve 100% nákladech na celkový 
rozpočet.                                                                       Karel Jiřišta

toho, že odpovědné vykonávaní 
funkce vyžaduje od pracovníků 
orgánů sociální a právní ochra-
ny dítěte v sociálně vyloučených 
lokalitách často značné osobní 
nasazení a nezřídka i odvahu.“

Na poslední bod petice (zne-
užívání rodičovství k výdělečné 
činnosti) odpovídá popisem 
účelu dávek porodného a rodi-
čovského příspěvku. Zákonná 
podmínka, že rodičovský pří-
spěvek je do rodiny vyplácen 
vždy jen jeden - a to i v případě, 
že se rodič stará o více dětí - je 
podle něho v naprostém rozporu 
s tím, že by rodičovství bylo vý-
dělečnou činností. „Rodičovský 
příspěvek (...) nikdy nebyl za-
mýšlen jako automatické plné 
finanční zabezpečení nevýdě-
lečných rodičů“.

S problémy sociálního napětí 
se potýkají i další regiony. Vláda 
je hodlá řešit Strategií boje proti 
sociálnímu vyloučení. 

Petr Nečas přislíbil věnovat 
Šluknovsku nadále zvýšenou 
pozornost a ujistil, že prostřed-
nictvím zpráv Agentury pro 
sociální začleňování situaci 
u nás sleduje. „Mnou vedená 
vláda udělá maximum pro to, 
aby se konfliktům předcházelo 
a byly vytvořeny podmínky pro 
sociální smír a soudržnost v du-
chu naprosté rovnosti všech ob-
čanů před zákonem, jak co se 
týče práv, tak také povinností.“

Připravil ham
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Střípky z okolí

Výsledková listina    
1. kategorie - reportáž
1. místo: David Papánek za fotoseriál 
               „Festivalové vteřiny“
2. místo: Martin Votava za fotoseriál „Masaj“
3. místo: David Papánek za fotoseriál „Náměstí I-III“
Čestné uznání: Ladislav Čech za fotografii 
                         „Minuly se o staletí“

2. kategorie - volné téma
1. místo: Ladislav Čech za fotografii „Podivný svět“
2. místo: Arnošt Bartoš za fotografie 
               „Soví oko“ a „Plačící strom“
3. místo: Zdeněk Lín za fotografii „Doteky ticha“
Čestné uznání: Arnošt Bartoš za fotografii 
                         „Novodobá architektura“ 
                         Ladislav Čech za fotografii „Portrét dívky“ 

FOTOROK 2012

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 roz-
hodne ředitel školy.

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.    

Služebna městské policie 
a Policie ČR je městem zajiš-
těna. Prostory  ve 3. nadzemí 
bývalého Klubu Velveta, které 
budou sloužit jako další služeb-
na Městské policie Varnsdorf 
a Policie ČR, jsou hotové a při-
pravené. 

Služebna je zřízena pro obě
složky bez určení priorit, poli-
cisté by sem měli nepravidelně 
zajíždět, využívat městského 
kamerového systému a dohléd-
nout na problematickou lokalitu. 
Zřízení služebny loni na podzim 
městu přislíbil tehdejší krajský 
policejní ředitel JUDr. Jiří Vorá-
lek.  Bohužel od policie odešel 
a vše zůstalo na bodu mrazu. 

Po urgencích místostarosty 
města Karla Dubského policie 
uznala nutnost dokončení 
slíbené služebny a na budovu 
byla nainstalována cedule 
s označením PČR. K fungování 
služebny nám tisková mluvčí 
PČR nprap. Petra Trypesová 
sdělila: „Nově vzniklá služební 
místnost bude využívána pro 
běžná úřední jednání policistů 
s občany, tedy především 
jako kontaktní místo s širokou 
veřejností. Současně s tímto 

účelem bude využívána jako 
zázemí policistů, kteří budou 
v dané rizikové lokalitě vyko-
návat hlídkovou činnost. V pří-
padě nepřítomnosti policistů 
se občané mohou obracet na 
policii prostřednictvím kontak-
tů uvedených na umístěné in-
formační tabuli (kontakt na OOP 
Varnsdorf či linku 158). Státní 
policisté jsou již přítomni v rizi-
kových lokalitách dvakrát denně 
v rámci jedné hodiny. Občané 
skrze ně mohou podávat trestní 
oznámení či předávat policii jiné 

poznatky související s trestnou 
činností. Je ovšem třeba zmínit, 
že veškerá písemná agenda 
s tím spojená se bude odehrávat 
až v prostorách Obvodního od-
dělení PČR Varnsdorf v Havlíč-
kově ulici. Od února nastoupí na 
obvodní oddělení ve Varnsdorfu 
jedenáct nových policistů z plá-
novaného celkového počtu pa-
desáti.

Hlídka městských strážníků 
začne fungovat na nové služeb-
ně po zaškolení nově přijatých 
městských strážníků.                   rm

SLUŽEBNA PRO PČR A MP PŘIPRAVENA
Hlídka městských strážníků začne fungovat 

po zaškolení nově přijatých 

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 
10. ročník soutěže 

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2012 
Podmínky soutěže:
• věk soutěžících není limitován 
• tematika příspěvků je libovolná 
• všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované 
• soutěž je anonymní 

Soutěžní kategorie:
• PRÓZA 
• PUBLICISTIKA 
  (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu) 
• POEZIE 

Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději 

do 29. 2. 2012 na adresu:
Městská knihovna Varnsdorf, 

Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf. 
V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“.

Podrobné informace podá: Městská knihovna Varnsdorf, 
tel. 412 372 678, 412 371 854, e -mail: reditelka@mkvdf.cz.

NOVÝ PARKOVACÍ PRŮKAZ
Občané, kterým bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod 

II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) vydáno dle ustanovení 
§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění 
pozdějších předpisů, i zvláštní označení pro vozidla pro parkování 
O1 AA šestimístné číslo, mají lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012 vy-
měnit stávající označení pro parkování za nový Parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 
(nové označení O7 CC šestimístné číslo). Učinit tak mohou na 
Městském úřadu ve Varnsdorfu, odbor správních agend a dopravy, 
ul. T. G. Masaryka 1838 (vedle Červeného kostela), 2. patro, dveře 
č. 6.

Pokud budou osoby se zdravotním postižením mít zájem o tuto 
výměnu, je třeba, aby si s sebou vzaly fotografii o rozměru 35 x 45 mm
 odpovídající jejich současné podobě, stávající doklad mimořádných 
výhod II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP/P) a stávající zvláštní 
označení pro vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné číslo).

Mgr. Nataša Golová
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Různé

Nemovitosti

Prodám byt 1+1 ve Varns-
dorfu v blízkosti Lidlu. Cena 
dohodou. Tel. 602 174 655.

Pronajmu byt 1+1 v ul. 
Karlova v OSVL. Telefon 
607 624 812.

Prodám byt ve Chřibské, 
2+1 s balkonem v přízemí. Tel. 
773 704 729, 728 399 534.

Koupím staré housle 
4/4, violu i před opravou a se-
řízením. Tel. 602 263 529.

Řádková inzerce

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

I PRO SKUPINY DO 24 LIDÍ
WWW.HARRACHOV-PROKOPKA.CZ

ZN. LEVNĚ

PRONAJMU  VILU 
V HARRACHOVĚ

Prodej zrekonstruované 
samostatné části zděného 
dvojdomku s pěknou zahra-
dou, situované ve vyhledávané, 
klidné lokalitě ve Varnsdorfu. 
Pozemek: 741 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.380.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 723 327 523.

Prodej nově postave-
ného rodinného domu ve 
vilové čtvrti na klidném místě 
nedaleko centra Varnsdorfu. 
Pozemek: cca 750 m2. Pro-
dejní cena: 2.750.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 602 108 404.

Prodej eventuelně pro-
nájem dvoupodlažní budovy 
s prostory pro lehkou výrobu 
a skladování v centru Varns-
dorfu. Výměra: 1 700 m2. 
Prodejní cena: 4.900.000 Kč.
Info Lužická R. K. Telefon
412 333 281, 723 327 523.

Prodej nebo pronájem 
výrobního a skladového 
areálu ve Varnsdorfu. Soubor 
hal v uzavřeném areálu se 
třemi samostatnými vjezdy. 
Trafostanice na pozemku, 
nové rozvody plynu. Celková 
plocha: 11 760 m2. Prodejní 
cena: 9.200.000 Kč, nájem: 
35 Kč/m2. Zákl. jmění spo-
lečnosti: 13 mil. Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
602 108 404.

Vyměním dr. byt 2+1+L 
za 1+1 (výtah nutný). Telefon
732 180 208.

Prodám zahradu v OSVL, 
600 m od Lidlu. Telefon 
732 180 208.

BULHARSKO Pomorie, 
11 dní u moře, doprava 
od 3.590 Kč, ubyt. v soukr. 
2.000 Kč, děti do 12 let sle-
va. AD a CA J a P. Hlávka, 
407 21 Česká Kamenice, Slád-
kova 773, www.bulharsko.org. 
Tel. 412 582 318, 602 231 498.

JARNÍ PAŘÍŽ, 10. - 14. kvě-
tna, doprava a ubytování ho-
tel F1 AD a CA J. a P. Hlávka, 
tel. 412 582 318, 602 231 498. 

Pronajmu byt 2+1 v ro-
dinném domě ve Varnsdorfu. 
Bližší informace na telefonu
412  331  659, mob. 731 478  
852.

Pronajmu byt 2 + 1 v Jiří-
kově - sídliště (naproti lékárně) 
Je to pěkný, nově zrekonstruo-
vaný, čistý a slunný byt (2. pa-
tro). Cena je včetně energií 
(voda, elektřina, plyn) 5.200 Kč
(měsíc). V domě je výtah. Tel. 
775 287 469, 606 202 704  celý 
den. 

Pronajmu garsonku ve 
Varnsdorfu. Garsonka je 
celá nově zrekonstruovaná, 
nové okno, nové lino, ku-
chyň, odsavač, vymalováno, 
nové baterie, nové WC. Kou-
pelna po úpravách. Pěkné 
místo. Cena celkem včetně 
energií a kabelové televize 
36 programů z toho 26 česky 
je 4.500 Kč/měsíc. Tel. 606 
202 704.

SKZ NORD, s.r.o., nabízí 
prodej dr. bytu 3+1+L ve 
Varnsdorfu v Pražské ulici. Vý-
hodná cena!  Více info na tel. 
800 611 111, www.skz.cz.
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Vzpomínka

Svozy pytlového

tříděného odpadu

2. 2. 2012

28.-29. 1. 2012  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

4.-5. 2. 2012
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410  

Zubní
pohotovost

Svoz zákazníků
ZDARMA

15. 2. 
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Dne 24. ledna jsme vzpomněli 10. výročí 
úmrtí mého manžela Luďka Eichlera. Záro-
veň v těchto dnech  uplynulo 22 let od úmrtí 
mého tchána Jaroslava Eichlera a 6 let od 
úmrtí mého švagra Bohouše Rickardta.

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpo-
mínku. Miroslava Eichlerová.

Rádi bychom si připomněli památku 10. vý-
ročí úmrtí naší maminky Jany Šandové, která 
stále žije v našich srdcích.

Za celou rodinu vzpomínají synové Petr 
a Pavel.

Dne 4. ledna uplynul rok od úmrtí naší 
maminky Jiřiny Sochůrkové, dne 7. února 
by se dožila 85 let. 

S láskou vzpomínají dcera a syn s ro-
dinami.

Vydal ses cestou, kde chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.

Kytičku květů a svíci hořící Ti na hrob 
dáme, s bolestí a láskou vzpomínáme.

Dne 19. ledna by se dožil osmdesáti pěti let 
pan Květoslav Pospíšil z Varnsdorfu.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
prosím tichou vzpomínku.

Vzpomínají manželka Alena, syn Květoslav  
s rodinou a syn Petr s dcerou Ilonkou.

Dne 3. února oslaví pan Kamil Havlíček 
své 80. narozeniny.

Do dalších let hodně zdraví, dobrou poho-
du a vše nejlepší mu přejí manželka Zdeňka, 
děti Kamil, Irena a Martin s rodinami.

Dne 21. ledna oslavil 85. narozeniny pan Rudolf Doležal. 
Hodně zdraví a pohody přejí manželka a synové Ruda 

a Zdeněk s rodinami.

Úmrtí

Leopolda Bartlová 89 let
Jaroslava Matyášová 89 let
Petko Kavalski 72 let
Veronika Kutílková 21 let
Margita Siváková 69 let
Walter  Fritsch 76 let
Anna Kiszová   91 let
Veronika Weberová 29 let   

Lužická nemocnice v Rumbur-
ku si nadělila tři dny po Štědrém 
dnu netradiční vánoční dárek, 
nový počítačový tomograf (CT). 
Přístroj byl přivezen do Rum-
burku ve středu 27. prosince 
v časných ranních hodinách, do 
budovy chirurgického pavilonu 
musel být nastěhován oknem za 
pomoci jeřábu.

Moderní diagnostické zaří-
zení CT Somatom Emotion je 
celosvětově nejprodávanější 
produktovou skupinou počíta-
čových tomografů od společnosti 
Siemens. Přístroj je vhodný pro 
veškerou rutinní diagnostiku lid-
ského těla, jeho předností jsou 
kvalitní diagnostické snímky, 
příznivá nákupní cena a nízké 
provozní náklady. Pro své malé 
nároky na prostor je vhodný i do 
menších nemocnic.

Pořízení CT vyšlo na nece-
lých šest milionů korun. Spolu 
se stavebními úpravami objektu 
se celková investice vyšplhala na 
jedenáct milionů korun. 

Do provozu mělo být  toto 
moderní diagnostické zařízení 
uvedeno v druhé polovině ledna. 
Diagnostický tým zatím budou 
tvořit dva rentgenologové se 
specializací na počítačovou 
tomografii, v březnu by měl do 
Lužické nemocnice přibýt třetí 
specialista. 

Pořízení CT do nemocnice 
v Rumburku je přínosné nejen pro 
lékaře, kterým umožní rychlejší 
a snazší stanovení diagnózy 
a následné léčby, ale i pro pacien-
ty, kteří nebudou muset cestovat 
za tímto vyšetřením do Děčína, 
Liberce či Ústí nad Labem, jako 
tomu bylo doposud.

Co je CT?
CT (Computed Tomography) 

neboli počítačová tomografie  
je vyšetření, které kombinuje 
klasické rentgenové vyšetření 
s počítačovým systémem, který 
informace zpracovává. Snímek 
se tedy jednoduše neexponuje 
na rentgenový film (jako u oby-
čejného RTG vyšetření), ale je 

matematicky spočítán a zobrazen 
do nejmenších detailů.

CT vyšetření je vhodné ke 
stanovení diagnózy například při 
úrazech hlavy (mozku), hrudníku 
a břicha nebo jiných orgánů. Je 
schopno odhalit i zánětlivé proce-
sy a nádorová onemocnění. Dále 
je velmi účinné při vyšetření při 
mozkových mrtvicích a krvácení 
do mozku, při vyšetření cév 
(angiografie), páteře, výhřezů 
plotének, při odběru tkání na 
další histologické vyšetření na-
váděných pod CT.

CT vyšetření neboli počítačo-
vá (komputerová) tomografie je 
nebolestivá vyšetřovací metoda, 
pomocí které může lékař prohléd-
nout vnitřní orgány celého těla. 

 Ze série snímků získaných při 
každém snímkování lze pomocí 
výpočetní techniky vytvořit 3D ob-
raz sledovaného orgánu a odlišit 
ho od dalších tkání v těle.

 Čerpáno z textu 
Gabriely Doušové

V polovině předloňského roku 
jsme psali o návštěvě paní Hany 
Truncové (HS 13/2010). Tehdy 
se bývalá politická vězeňkyně 
po bezmála šedesáti letech po-
prvé vrátila na místa, kde spolu 
s dalšími odsouzenými strávila 
několik měsíců v „Pracovním tá-
boře Varnsdorf“ a byla nasazena 
na noční směny v Elitce. 

Počátkem tohoto roku se do 
Varnsdorfu vrátila podruhé, a to 
proto, že se o své vzpomínky 
mohla podělit s veřejností. Přizvala 
s sebou i další pamětnici, paní 
Květu Svobodovou-Nieselovou. 

Besedu v tříkrálovém podve-
čeru pořádal Kruh přátel muzea 
Varnsdorf v sále městské knihov-
ny. Okolnostem fungování PÚ 
Varnsdorf byla věnována úvodní 
přednáška Filipa Stojaníka, stu-
denta ústecké univerzity. Mezi 
návštěvníky besedy byli kromě 
něj studenti varnsdorfských škol 
a zájem mladé generace obě 
pamětnice viditelně potěšil. Jejich 
vzpomínky ze zdejšího nedob-
rovolného pobytu na počátku 
50. let se týkaly života na ubi-
kacích, směšně placené práce 
u mašin, vztahů se spoluvězeň-
kyněmi, obtížné komunikace se 
svými blízkými doma, tragických 
i úsměvných příhod, které je tu 
potkaly. A ovšem atmosféry stra-
chu a nedůvěry v nejtěžších letech 
stalinistického režimu. 

Oběma dámám patří velký dík 
za to, že i v nepříznivém počasí 
přijely mezi nás podat svědectví 

Lužická nemocnice v Rumburku má nové CT

o době, kterou si většina poslu-
chačů nemohla pamatovat. A také 
o nezlomnosti ducha, který se 
nenechá zdeptat ani tvrdými pod-
mínkami dlouholetého věznění.

V reportáži z první návštěvy 
paní Truncové jsme požádali 

o jakékoliv doplňující informace 
ty pamětníky, kteří by si na na-
sazení vězeňkyň ve Varnsdorfu 
vzpomněli. Pamětníků buď už 
není, nebo byly vzpomínky na 
vězně „vytěsněny“, kdo ví. 

ham, foto Ivo Šafus

Vzpomínaly na věznění ve Varnsdorfu

Zleva Hana Truncová a Filip Stojaník, Květa Svobodová-Nieselová 
a jednatel KPMV Josef Zbihlej.
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V Liberci proběhl 18. ročník šachového Liberec Open v rapid 
šachu. Hrálo se na 9 kol a na 2x15 minut na partii. Mezi 42 hráči, pře-
vážně domácími z Deska či Slávie, zvítězil J. Kadeřábek z Tanvaldu 
se 7,5 body (vyhrál i v roce 2006). Varnsdorfský V. Vladyka byl pátý 
se šesti body. Malou zajímavostí je, že se turnaje zúčastnilo 26 hráčů 
mladších osmnácti let (z toho dva se umístili v první desítce) a 7 mlad-
ších 10 let.                                                                                               ZdS

Prvním MČR letošního roku bylo cyklokrosové 7. ledna v Uničově. 
Startovali na něm také Michal Malík a Tomáš Podrazil. Michalovi do 
první dvacítky chyběla pouhá dvě místa. Na otázku jakou měl formu 
a zda byl závod hodně těžký, odpověděl: „MČR se liší od ostatních 
závodů u nás. Každý vyladí formu, navíc přijedou borci, kteří u nás 
závodí málo jako Štybar, Šimůnek, Hník, J. Polnický či Zlámalík. 
V průběhu vánoc jsem protrpěl virózu a před MČR na závodech ve 
Švýcarsku a novoročním v Lucembursku nebyl úplně při síle. Forma 
tedy nebyla ideální, ale pohybovat se v konkurenci profesionálů hodně 
těší. Cítím rezervy hlavně v moji koncentraci, zbytečné chyby mě 
stály v neskutečně těžkém závodu na lepivém blátě možná i minuty. 
Projevila se silová připravenost a výkonnostní rozdíly napříč spektrem 
cyklokrosařů. Proto jsem s 22. místem spokojený.“                    ZdS 

Cyklokrosař Malík dvaadvacátý na MČR

Tradiční basketbalová show

CO SE DO MINULÝCH 
ČÍSLECH NEVEŠLO?

  
Se závěrem každého roku se pořádá množství sportovních akci 

a nejinak tomu je v našem městě. Protože se všechny sportovní 
události nedostaly do Hlasu severu číslo 1, uvádíme je nyní.    red    

Házenkářské 
turnaje pro 

Chodov a Ústí
Před svátky proběhl ve spor-

tovní hale dvoudenní házen-
kářský turnaj mužů a žen nejen 
jako vánoční, ale i jako vzpo-
mínkový na Zdeňka Siebera. 
V mužském finále porazil Cho-
dov Praha tým ELP Jablonec 
n. N. 7:6 a zajistil si tak prven-
ství. Třetí skončila Invalidovna 
Jablonec n. N., čtvrtá Košutka, 
pátý Handbal Like a domácí 
TJ Slovan byl př i neúčasti 
zraněného a nadějného varns-
dorfského hráče Ivana Husára 
(momentálně Dukla Praha) šes-
tý. Cenu pro nejlepšího střelce 
si odvezl jablonecký T. Hána 
z družstva ELP.

Mezi čtyřmi celky žen si 
vítězství vybojovaly házenkář-
ky Spartaku Ústí nad Labem 
před Astrou Praha, třetí bylo 
družstvo Wendy Mělník, čtvrtý 
Hoza team. Nejlepší střelkyní se 
stala Z. Bradáčová z Ústí n. L.

ZdS

Na Boží hod vánoční se na 
palubovce sportovní haly ve 
Varnsdorfu sešlo tak jako každý 
rok za slušné divácké návštěvy 
téměř sedmdesát příchozích 
všeho věku na tradičním turnaji, 
jenž je vždy více zábavou než 
sportovním kláním. Deset utvo-
řených družstev pak bojovalo 

Vánoční pinkání stolních tenistů 
V době svátkového klidu pořádali stolní tenisté po 38. dva tradiční 

turnaje. A to amatérů, tedy těch, kteří nehrají registrované soutěže 
a dále turnaj dobře si vedoucích soutěžních borců z družstev Slova-
nu A, B, C, D. Mezi amatéry si nejlépe vedl M. Dubovecký, druhý byl 
J. Gerboc a třetí místo si zajistil M. Exnar. Další pořadí obsadili 
MUDr. P. Janák a Chlan st. Ve čtyřhře si vítězství zajistila dvojice 
MUDr. P. Janák - Chlan st. před J. Gerbocem s M. Exnarem. Třetí 
skončila stolně tenisová omladina - Žítek ml. s Chlanem ml.

V hlavním turnaji překvapivě vyhrál M. Ptáček. Na dalších místech 
se umístili P. Šimek, J. Sovič, L. Žítek a pátý byl Chlan ml. Čtyřhru 
ovládli M. Ptáček s Chlanem ml., druzí byli A. Krejčí s V. Strnadem 
a třetí L. Žítek s P. Exnarem. Za nimi skončili P. Šimek se Žatečkou 
st.a J. Somič se Žatečkou ml. Po turnajích následovalo pohodové 
posezení s udílením cen, které k plné spokojenosti všech hráčů zajistili 
tři z aktivních účastníků turnajů.                              Miroslav Exnar

Ping-pong 
v Saigonu
V nabídce sportovních akcí 

závěrečných dnů nedávno skon-
čeného roku nebyl uveden tur-
naj jednotlivců v ping-pongu ko-
naný v přistavěném objektu u pi-
vnice Saigon. Zúčastnilo se jej 
šestnáct hráčů, kteří hráli o po-
stup ve dvou skupinách. Z ma-
ratonů mnoha zápasů (hrálo se 
téměř 8 hodin) vzešly semifiná-
lové dvojice Jarda P. - Josef K. 
(výsledek 2:0) a Láďa J. - Kevin 
(2:0). V utkání o třetí místo pora-
zil Josef K. Kevina 2:0 a i finále 
mělo stejný výsledek. V něm si 
prvenství zajistil Jarda P. proti 
Láďovi J. Uvedení nejlepší hráči 
si po vzoru pokerových borců 
nepřáli z různých důvodů uvádět 
celá jména.                      LJ, JK

NOVOROČNÍ TENISOVÝ TURNÁJEK   

Den před Silvestrem 2011 se konal otevřený tenisový turnaj smí-
šených párů (muž a žena) v hale Westparkcentrum v Žitavě. Jednalo 
se o nultý ročník a ředitelem turnaje byl jednomyslně zvolen František 
Čelko st. Na úvod se losovaly dvojice do dvou skupin, takže žádný 
z 8 zúčastněných párů předem nevěděl, s kým a proti komu bude hrát. 
Počet účastníků i herní systém turnaje byl omezen počtem dvorců 
a časem pronájmu haly. Ve skupinách hrál každý s každým, dále 
první s druhým ze skupin a následovaly boje o konečné umístění, to 
vše na jeden set. Vítězem červené skupiny byl pár Seibt-Čelková, 
modré Turek-Tognerová. Turnajem bez jediné prohry, a tím i vítě-
zem se stala dvojice Turek-Tognerová, která ve velmi napínavém 
finále porazila dvojici Hindrák-Slavíková. Všichni zúčastnění se 
shodli, že byla založena nová tradice zimních tenisových turnajů. Vánoční a Silvestrovské šipky

  
Tradiční denní zábava hostů ve Sloupáku v přesné hře zvané 

šipky vyústila i v uspořádání Vánočního turnaje, který navázal na 
Zlatou šipku, o které bylo v HS rovněž informováno. Zúčastnilo se 
jej celkem dvanáct hráčů a hrálo se vyřazovacím způsobem po dvou 
porážkách. Nejpřesnější ruku a pevné nervy zachoval velký favorit 
J. Mrkvička, který ve finále rozdrtil O. Voženílka. V souboji o třetí 
místo porazil D. Hýra K. Burzynského, jinak vedoucího Sloupá-
ku. Na dalších místech byli M. Exnar, V. Hášová, J. Karbanová, 
Z. Elfmarková, T. Jägerman, P. Feiglová, P. Řehák a J. Svobodová. 
Posledně jmenovaná pak vyhrála samostatný turnaj žen, a to zcela 
jednoznačně. Na dodržování pravidel a hladký průběh dohlížela 
P. Feiglová. První tři místa byla oceněna hodnotnými a krásnými 
cenami. 

Ve Sloupáku se konal na Silvestra i třetí turnaj v házení elek-
tronických šipek. Před plným sálem se představilo šestnáct borců 
a mezi nimi znovu pět žen. Kvalifikacemi nejlépe prošli a o ko-
nečná top umístění se podělili J. Štochl, který skončil třetí, když 
porazil J. Vaníčka. Ve finále se střetli překvapení turnaje M. Čácha 
s O. Voženílkem. Po velmi vyrovnaném boji zvítězil M. Čácha. Ne-
dařilo se tentokráte ženám. Nejlepší z nich R. Strelecká skončila 
pátá, Z. Elfmarková šestá a do závěrečných bojů vůbec neprošly 
J. Svobodová a P. Feiglová. Ty se na předešlých turnajích před-
stavily v lepší formě. Ceny nejlepším předal K. Burzynski, majitel 
Sloupáku.                                                                 M. Exnar

ve dvou skupinách o první dvě 
místa, která zaručovala postup 
do závěrečných utkání těch 
nejlepších. Druzí hráli o třetí 
místo, vítězové skupin potom 
o prvenství. Dramatické boje 
přinesly toto konečné pořadí: 
1. Pěšáci, 2. Tokaví tetřevi, 3. Ja-
majka, 4. Z toho ven, 5. Vochlup, 

6. 3 litry vodky, 7. Baklažáni, 
8. Samüce, 9. Mery Krismas, 
10. Šimkáči (hráli ale nejhezčí 
basket). Soutěž v trestných ho-
dech vyhrál Novotný (Šimkáči) 
s 23 úspěšnými pokusy, střelbu 
„trojek“ nejlépe zvládl Vakulenko 
(Tokaví tetřevi) - 10 úspěšných 
pokusů.           Ing. Strolený

Výbor TO zajistil pro varnsdorfské občany rozšířené hraní 
v Žitavě tak, že lze hrát na třech dvorcích každou sobotu od 9.00 
do 11.00 hodin. V týdnu potom pouze na osobní objednávku přímo 
v hale. Cena za dvorec/hodinu je  9+1 EUR. Nutno domluvit 
předem rezervaci. Heslo v hale na recepci zní: Jsem tenista 
z Varnsdorfu. Rezervace na tel. 602 104 574 - Ing. Milan Hindrák.  

PS: Vážení občané, tenisté Vám všem přejí v novém roce 2012 
mnoho úspěchů sportovních, osobních a pracovních. Nezapomeňte, 
tenisový oddíl je oddílem otevřeným pro všechny a pro každého, 
kdo si chce zasportovat v dobrém kolektivu, v krásném areálu a na 
čerstvém vzduchu od dubna do října.           Midloch, foto archiv TO 
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FOTBALISTÉ ZAŽÍVAJÍ PLNÉ ZIMNÍ VYTÍŽENÍ
První čtvrtek tohoto roku byl 

úvodním setkáním fotbalistů 
áčka FK Varnsdorf před zimní 
přípravou. Z dosavadního kádru 
chyběli brankář Hroš (hledá nové 
angažmá), Matejov (zkouší jej 
v Jihlavě) a Melunovič (návrat 
z hostování zpět do Teplic). Do 
prvních tréninkových dávek se 
nezapojili Pimpara (po operaci 
kolena, viz foto) a Koblížek (má 
namířeno do Hlavice).

Nově se představili Filip a Do-
brovolný (Jihlava), Volf (Ml. Bo-
leslav), Čemba (návrat z hosto-
vání v Č. Lípě) a brankáři No-
vák (B. Bystrica) s Opatřilem 
(Vratislavice). K dispozici byl 
již i uzdravený Hikspoors a ta-
ké Bosňan Salibašič, který byl 
zkoušen před koncem roku. Na
zkoušce se představili také 
Posnar (Rumburk) a Dobeš (Vi-
lémov). Vedení FK se dále ještě 
dohodlo s brankářem P. Kovářem 
(FC Slovan Liberec) na půlročním 
hostování, zkoušen je Tvaroha 
z Ml. Boleslavi.

Áčko JK Trans drží druhou pozici
Krajská liga si týden před vánočními svátky odškrtla polovinu 

soutěže a áčko JK Trans mělo na turnaji v Libouchci jasný cíl - bo-
dovat proti svým oběma největším soupeřům. To se plně podařilo, 
znamená to upevnění druhé pozice a přiblížení se k vedoucímu Turbu 
na pouhý bod. Výsledky: JK Trans - Turbo Děčín 6:2 (J. Galbavý 
a T. Jägr po 2, P. Svoboda, J. Jägr), -  Autocentrum Jílové 3:2 (J. Galbavý,  
T. Jägr, P. Svoboda). Alba Sommerschuh se k oběma zápasům vyjád-
řil mj. takto: „Na předešlém turnaji hráči Turba pěli: Kdo nás zastaví? 
A jistě netušili, že na svoji otázku dostanou odpověď tak brzy. V nervy 
drásající bitvě s Jílovým áčko dvakrát vedlo, ale soupeř vždy bleskově 
srovnal. Vypadalo to na plichtu, když Petr Svoboda nechytatelnou 
bombou z trestného kopu vyhnal pavouky z levého růžku branky 
a výhra byla naše.“ 

Na úvodním letošním turnaji krajské ligy se favoritům nedařilo. 
Týmy Turbo A, JK Trans A i Jílové A uhrály shodně pouze po 
čtyřech bodech a prvně bodovaly i všechny další. Varnsdorfští fut-
salisté nejdříve remizovali s Arsenálem 4:4, pak podlehli družstvu 
Louka Košťany 5:3 a porazili Tenis Proboštov 1:6. Právě Proboštov 
vybojoval v soubojích s Turbem a Jílovým šest bodů, přeskočil Jí-
lové a patří mu třetí pozice. Čelo tabulky má tuto podobu: 1. Turbo 
34 bodů, 2. JK Trans A 33, 3. Tenis Proboštov 27, 4. Jílové A 26, 
5. Nica Rumburk 24 atd. Poslední tři turnaje se hrají 28. ledna 
v Libouchci a závěrečná vyvrcholení uvidíme ve Varnsdorfu 
(18. únor) a v Rumburku (3. březen).     

Na 24. ročníku memoriálu M. Kotraby a H. Bálka v sálové kopané 
ve Vilémově porazili hráči JK Trans v osmifi nále Bílou vdovu Varns-
dorf až na PK 3:2 po plichtě 1:1. Ve čtvrtfi nále je pak vyřadil pozdější 
vítěz PZP Lipová 2:0.                                                             ZdS

První zápas absolvoval tým 
v rámci Tipsport ligy v Děčíně 
s Ústím n. L. a vyhrál 3:1. Bran-
ky dali Filip, Čemba a Hikspoors 
z PK. Varnsdorf hrál v této 
sestavě: Kovář - Mach, Stehlík 
(46. Hauer), Filip, Dobrovolný 
(58. Hozda) - Martan, Kotiš, Brei-
te, Chod (46. Jordák), Rudnytskyy 
(46. Volf) - Čemba (46. Hikspoors). 
Ve druhém utkání zimní soutěže 
čekala Roudnice, příslušník ČFL 
a varnsdorfští odešli poraženi 2:3, 
když se gólově prosadili Čemba 
a Martan z PK. Sestava:  Kovář 
(46. Opatřil) - Hauer, Filip, Steh-
lík (46. Mach), Hozda - Breite 
(56. Dobeš), Koblížek (46. Ko-
tiš) - Volf (46. Martan), Chod 
(46. Hikspoors), Jordák (46. Ru-
dnytskyy) - Čemba. Třetím sou-
peřem byl v nejvyšší soutěži dru-
hý Liberec, s kterým varnsdorfští 
vyhráli 2:1. Branky zařídili Breite 
a Martan. Sestava: Porcal - Tva-
roha, Filip (46. Kotiš), Stehlík 
(46. Hauer), Hozda (58. Dobeš) -
Koblížek, Breite (58. Slivič) -
Rudnytskyy (46. Mach), Chod 
(46. Cana), Martan (46. Jordák) -
 Hikspoors (46. Volf).    

Přípravu na jarní část České 
ligy zahájil také dorost U19 pod 
trenérským tandemem Pavel 

Hradiský - Oldřich Meier. Ze šir-
šího kádru 28 hráčů bylo na prv-
ním tréninku přítomno třiadvacet 
a všechny čeká v průběhu dvou 
měsíců náročný tréninkový pro-
gram v domácích podmínkách, 
v jehož rámci je mj. i pět zápasů 
na UMT v Kotlině. V prvních 
z nich porazil dorost za stálého 
sněžení muže FK Rumburk 5:3 
(3:2). Góly Honců 3 (9., 21., 28.), 
Kučera (71.), Šolc (83.) - Šott 2 
(42., 62.) a Vyskočil (39.).   

Text a foto ZdS

Tři výhry mužů v řadě!

RC Peklo 
v tabulce kleslo

Lužická hospodská kuleční-
ková 3. liga 2011-2012 měla 
před svátky odehráno pět kol. 
Nováček soutěže, tým RC Peklo 
si do té doby připsal dvě výhry 
a tři porážky. Nad družstvem 
Český Lev Mimoň a Ťukálkové 
Království zvítězil 2:1 a stej-
ným poměrem odešel poražen 
s Agitka C Zdislava, DA-CAPO 
Dolní Podluží a Arny týmem 
Varnsdorf. Utkání byla odehrá-
na v podzemí Peklo restaurace 
Sloupák. Soupisku týmu kapitán 
K. Burzynski, M. Novotný, K. Be-
neš, F. Švejda, J. Fišer a Míla C.
Jedničkou družstva je M. No-
votný a novinkou je, že další 
utkání se hrají přímo v restauraci 
Sloupák, kde je lepší prostředí. 
V šestém kole přivítal RC Peklo 
v místním derby Mělník B a před
plným sálem fandících diváků 
zvítězili hosté 0:3. V dalších ko-
lech prohrálo RC Peklo shodně 
2:1 u týmů Krkovičky Brtníky, 
U Pavla Česká Kamenice 
a doma s českolipskými Kozlíky. 
V zatím posledním, 10. kole zdo-
lalo mimoňského Českého Lva 
2:1. Soutěž vedou Krkovičky 
před DA-CAPO, Mělník B je 
třetí, Arny tým čtvrtý a RC Peklo 
sedmé.       Miroslav Exnar/ZdS

                                              

Na sklonku starého a v úvodu nového roku si basketbalisté 
TJ Slovan Varnsdorf připsali tři výhry v Severočeské lize. Výsledky: 
BK Česká Lípa - TJ Slovan 76:83 (35:42), nejvíce bodů Novotný 33, 
Voráček 13, Činka a Šišulák po 10. TJ Slovan - BK Teplice 89:46 
(44:23), nejvíce bodovali Novotný 20, Voráček 16, Šišulák a Husár po 
11. TJ Slovan - Sluneta Ústí n. L. 82:71 (33:38), Šišulák 20, Voráček 
18, Novotný 16, Buben 15. Muži drží 5. pozici SL.

Starší žákyně U15 mají za sebou první čtyři zápasy žákovské 
ligy A. Ve Strakonicích podlehly 87:30 a z Benešova přivezly těsné 
vítězství 56:57. V další sérii prohrály v Nové Pace 76:38 a v Jablonci 
n. N. 103:37. Za týden se představí prvně doma proti Chomutovu 
a Litoměřicím (termíny viz VDF přehledy).               Ing. Strolený/ZdS

 V hale uvidíme špičkový basket
Sportovní příznivci budou mít příležitost vidět na palubovce varn-

sdorfské sportovní haly špičkové týmy naší basketbalové ligy. Finále 
Poháru České pošty v basketbale mužů pořádají v letošním roce 
v Děčíně a Ústí nad Labem a oddíl basketbalu TJ Slovan Varnsdorf 
byl pověřen pořadatelstvím jednoho ze zápasů tohoto fi nálového 
turnaje. Ten se uskuteční ve čtvrtek 16. února od 18.00 hod. Konkrétní 
týmy, které se v tomto utkání představí, teprve vzejdou z losování. 
To proběhne začátkem února a v příštím čísle HS budou soupeří 
uvedeni. V závěrečném turnaji se představí týmy, které se po základní 
části Mattoni NBL umístí na 1.-6. místě, dále družstvo, které obdrží 
divokou kartu, a vítěz základní části Českého poháru. Tím bude jeden 
z dvojice Kondoři Liberec - Lions Jindřichův Hradec.          

Ing. M. Novotný, oddíl basketbalu

Nejmladší hokejisté sehráli další zápasy a vydařilo se zejména prv-
ní utkání přípravky, tedy předškoláků a žáků 1. tříd (viz foto), kteří po 
dvou měsících prvních tréninků na ledě hráli premiérový „přáteláček“ 
v Děčíně na 4x15 minut. Po třech čtvrtinách sice prohrávali 4:1, ale 
nakonec vydolovali nerozhodný výsledek 5:5 a na trestná střílení 
dokonce zvítězili 3:2. Úspěch je o to cennější, že soupeř trénuje 
společně již druhou sezonu.   

Zdařilá premiéra přípravky HC  

Družstvo žáků 3. tříd mělo na programu utkání v Bílině, kde 
porazilo domácí výběr a prohrálo s Litoměřicemi. Na domácím 
turnaji bylo poté poraženo týmy České Lípy a Jablonce. Svoje 
kvality doma opět potvrdili žáci 2. tříd, když vítězně přehráli své 
vrstevníky stejných soupeřů. Aktuální výsledky i rozpisy zápasů 
lze sledovat na inovovaném webu www.hcvarnsdorf.cz a připomí-
náme, že vždy v Po, Stř, Pá stále probíhá od 17.00 hod. hokejový 
nábor dětí ve věku 4 až 9 let.                     JH, foto J. Tomášek


