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HEJTMANKA JANA VAŇHOVÁ 
VE VARNSDORFU

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SE KONÁ 23. ÚNORA
V. REIBER - NENÍ LEHKÉ BÝT ZASTUPITELEM

OBCHODNÍ CENTRUM JE STÁLE VE HŘE
SITUACE VE VARNSDORFSKÉ NEMOCNICI JE KLIDNÁ

Jak jsme
si je
vychovali,
takoví 
jsou

V atletice
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vedla ostřílená
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Po středečním „kulatém stolu“ navštívila pozdě odpo-
ledne hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová město 
Varnsdorf.

Nejprve se na radnici spolu se starostou města Marti-
nem Loukou a krajským radním Martinem Klikou setkala 
s představiteli městské policie i Policie ČR a příslušníky 
stálých pořádkových jednotek. 

Starosta města Martin Louka informoval o tom, že je 
město opět centrem projevu občanské nespokojenosti, 
zejména po silvestrovském útoku. Objasnil nepříjemnou 
situaci a neklid vzhledem k většímu počtu místních 
svolavatelů demonstrací, kteří se mezi sebou přou. 
O stálou pozornost médií též usiluje nejen DSSS a také 
L. Kohout. Přečetl i dopis, který dostal jako prosbu Romů 
k zajištění smíru a zklidnění vyhrocené situace vzhledem 
k dalším oznámeným demonstracím směrovaným právě 
k obyvatelům ubytoven.

NOVÝ ZASTUPITEL JOZEF KOLENO SLOŽIL SLIB
Zastupitelé si vyslechli kritiku o automatech

První jednání zastupitelstva 
města v letošním roce nemělo 
ani zdaleka příjemnou pracovní 
atmosféru. V úvodu zasedání 
složil slavnostní slib nový za-
stupitel za KSČM Jozef Koleno 
a pak se strhla dvouhodinová 
lavina kritik, urážek a dohadů.

Spory na zastupitelstvo přišly 
řešit dvě nesmiřitelné strany 
z řad zaměstnanců varnsdorfské 
nemocnice. Opět vystoupila za 
odbory Božena Valešová, která 
uvítala zprávu o tom, že rada 
města uložila zpracovat návrh 
koncepce zdravotní péče ve 
Varnsdorfu a zpracovat návrh 
koncepce rozvoje zdravotních 
činností v Nemocnici Varns-
dorf. Opět však poukázala na 
negativní vztahy vedení nemoc-
nice vůči odborové organizaci. 
Na obranu vedení nemocnice 
vystoupila Kateřina Hrobníková, 
jejíž příspěvek pro zastupitele 
a občany najdete na str. 3.

Z řad občanů poté vystoupil 
Petr Heinrich s návrhem zařadit 

Pokračování na str. 4

do příštího jednání zastupitelstva 
bod o odvolání místostarosty 
Josefa Poláčka. Důvodem je 
místostarostův projev na ideové 
konferenci. 

Místostarosta Poláček ale tvr-
dí, že se jednalo o vnitrostranické 
jednání a o stádu prý nemluvil. „Je 
pravda, že jsem asi mluvil nesou-
visle. Byl jsem totiž neskutečně 
rozčílený. Před tím projevem se 
na mne totiž obraceli kolegové, 
co se to u nás děje.“ „O stádu 
jsem nemluvil.“ znovu, stejně 
tak jako tomu bylo u posledního 
kulatého stolu, vysvětloval Josef 
Poláček, a dodal, že se stal 
terčem nenávistných e-mailů 

a pokřiků. Zároveň vyzval pana 
Heinricha: „A pokud jsem něco 
podle vašich představ ukradl, tak 
na mne podejte trestní oznámení. 
Obzvlášť vy, pane Heinrichu. Ob-
vinění ze zisků z příjmů ubytoven 
rozhodně odmítám.“ 

Ke kritice se připojil i další 
z řad občanů, pan Burda, který 
opět zpochybňoval novou vy-
hlášku na hrací automaty. Vy-
zval k úplnému zrušení heren 
a uvedl přímou vazbu údajně 
nově plánované herny právě 
s místostarostou Poláčkem. Jo-
sef Poláček klidným hlasem 
odpověděl, že návrh vyhlášky, 
kterou nepředkládal, netvořil 
a na jejíž fatální chybu v čísle 
popisném ve zmiňované lokalitě 
upozornil. Rozhodně popřel, že 
by on nebo jeho rodina chtěli 
provozovat automaty. 

Podnět ke zrušení obecně 
závazné vyhlášky města Varns-
dorf č. 5/2011 dal zastupitelům 
i Mgr. Petr Václavek, který tak ofi-
ciální formou vyjádřil opakovaně 
stanovisko svých 15 klientů - pro-
vozovatelů hracích automatů. „Je 
nutno trvat na tom, aby obecně 
závazné vyhlášce, která zásad-
ním způsobem omezuje existenci 
několika desítek lidí, a to nikoliv 
pouze mých klientů, předcházela 
širší debata, jejímž cílem by bylo 
vytvořit spravedlivý a transparent-
ní mechanismus. Mám za to, že 
schválení této vyhlášky proběhlo 
bez znalostí jejího konkrétního 
obsahu, bez dostatečného se-
známení s případnými následky 
schválení takové vyhlášky a zce-
la bez znalosti způsobu výběru 
jednotlivých míst, kde mají být 
výhradně loterie provozovány,“ 
vysvětlil Mgr. Václavek.

Bude tedy na dalším zastupi-
telstvu změna? Využijí zastupitelé 
výzvy Radka Johna: „Zrušte her-
ny!?“                            rm, foto IŠ

Nový zastupitel Jozef Koleno 
(vlevo) složil slib. Foto IŠ
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Rada města rozhodla: • Vyhlásit výběrové řízení a dál jednat 
o prodeji p. p. č. 381, p. p. č. 384, p. p. č. 380/1, p. p. č. 382/1 
(bývalá školní zahrada) v k. ú. Varnsdorf. •  Pronajmout Heleně 
Jírovcové nebytové prostory o celkové výměře 138 m2 v č. p. 476 
(klub Střelnice) na dobu neurčitou za cenu 10.000 Kč/měsíc. 
• Podat žalobu na právo ze směnky ve věci prodeje domu 
č. p. 1634. • Souhlasit podáním žádosti o dotaci z Programu 
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro 
rok 2012 na projekt  „Oprava č. p. 512“ a doporučit ZM souhlasit 
se spolufinancováním města ve výši min. 30 % z celkových 
výdajů. • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci z Programu na 
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012 na projekt  „Oprava 
hřbitovní kaple“ a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním 
města  ve výši min. 30 % z celkových výdajů. • Doplnit usnesení 
č. 325/2011/1 (autobusové nádraží) ze dne 22. 9. 2011 takto: 
pro komerční spoje se stanovuje cena za užívání autobusového 
stanoviště ve Varnsdorfu ve výši 20 Kč bez DPH/1 spoj. - u spojů, 
které jsou v závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění dopravní obslužnosti na části území Ústeckého 
kraje, se stanovuje cena za užívání autobusového stanoviště 
ve Varnsdorfu ve výši 12 Kč bez DPH/1 spoj. • V souladu 
s ustanovením zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 561/2004 Sb. 
vyhlásit konkurzy na obsazení pracovního místa všech ředitelů 
školských příspěvkových organizací města Varnsdorf podle pře-
chodných ustanovení Čl. II odst. 5 a) zákona č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. • Určit Mateřskou školu Varnsdorf, 
T. G. Masaryka 2180 ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizova-
tele této příspěvkové organizace podle § 34 odst. 8) školského 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. • Uložit 
ředitelce školy přípravu návrhu organizační změny rozmístění 
tříd ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvková organizace do 
10. 3. 2012. •  Odvolat Janu Pacltovou z funkce člena sociální 
komise - doplňková péče. •  Jmenovat  Miloslavu Vomáčkovou do 
funkce člena sociální komise - doplňková péče do konce volebního 
období 2010-2014. •  Stáhnout  bod plánu rozvoje cestovního ru-
chu Varnsdorfu a okolí na období 2012-2017 z programu jednání.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

•Tráva v autě
Trestní stíhání pro trestný čin přechovávání omamné a psy-

chotropní látky a jedu si v posledních dnech vyslechli z úst 
rumburských kriminalistů dva muži ve věku osmadvacet a de-
větadvacet let a jedenadvacetiletá žena. Koncem minulého roku 
u nich ve vozidle policisté ze speciální pořádkové jednotky 
nalezli plastový pytel s rostlinami marihuany, přičemž jeden 
z obviněných měl mít u sebe i pervitin. Zajištěný materiál byl 
prozkoumán experty. Trojlístku hrozí až roční odnětí svobody. 
Padlo ještě čtvrté obvinění a to na hlavu dvaatřicetiletého muže, 
který v případu figuruje také. Paragraf i hrozící trest je stejný jako 
u ostatních tří obviněných.

• Pilný chlapec
Policistům ze speciální pořádkové jednotky se podařilo zadr-

žet čtyřiadvacetiletého muže krátce poté, co po rozbití okénka 
vnikl do vozidla, ze kterého odcizil kabelku s klíči a platební 
kartou. Mladík pak putoval na obvodní oddělení, aby si jej na-
konec převzali kriminalisté. Jak se totiž ukázalo, krádež kabelky 
nebylo to jediné, čeho se během ledna dopustil. Na svědomí má 
také vloupání do tří garáží, přičemž v jednom případě zůstalo 
u pokusu. Z nich odnesl různé elektrické nářadí, motorovou 
pilu a benzínovou kosu. Dále „navštívil“ budovu jedné firmy, 
odkud si odvezl bicykl, a restauraci, kde ukořistil LCD televizi 
a pomerančový džus. Zde se také pokusil vloupat do pokladny 
automatu na šipky a stolního fotbalu. Marně. Vniknutí do vozidla 
v den zadržení nebylo jediné. V předchozím případě pro změnu 
sebral navigaci. Celková škoda, kterou na svých akcích způsobil, 
přesáhla hranici třiceti tisíc korun. Bylo mu sděleno obvinění 
z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Vzhledem k recidivě 
mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

• Nesmířený přítel
Urážky, vulgární esemesky, pronásledování, vyhrožování ublí-

žením na zdraví a zřejmě i nějaký ten fyzický atak musela proti 
své vůli snášet v loňském roce žena z Varnsdorfu. Život jí tímto 
velmi nepěkným způsobem komplikoval její šestadvacetiletý 
bývalý přítel. Jestli si ale myslel, že mu takové počínání projde, 
spletl se. Policisté z obvodního oddělení mu sdělili podezření 
z přečinu nebezpečného pronásledování, za který by mohl 
skončit za mřížemi až na dobu jednoho roku.

por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

STRUČNĚ Z RADNICE
17. 1.  Jednání o realizovaném partnerství v projektu s Lužickými 
Srby
18. 1. Návštěva z Lužice a plánování možnosti koncertu Lužických 
Srbů
19. 1. Jednání o možnostech spolupráce města Seifhennersdorf 
při požadovaných dotacích na Hrádek
24. 1. Jednání o způsobu a realizaci převodu Střelnice
25. 1. Kulatý stůl s hejtmankou kraje (více na str. 4)
30. 1.  Zahájení hasičského projektu (více v dalším HS)                      rm              

V neděli 29. ledna 2012 pro-
běhlo ve Varnsdorfu shromáž-
dění a průvod zorganizovaný 
DSSS. „Po 13. hodině se na 
náměstí sešlo přibližně 150 
až 200 osob. Následně začal 
projev, který trval zhruba půl 
hodiny. Poté se účastníci vydali 
na plánovaný pochod městem.  
Na Žitavské ulici zapálili svíčky 
a průvod se vydal zpět na ná-
městí. Zde se účastníci shromáž-
dění a pochodu krátce po 15. ho-
dině zcela rozešli. Na situaci 
dohlíželo 350 policistů, přítomni 
byli i členové antikonfliktního 
týmu. K dispozici byl vrtulník.  
Celá akce proběhla v klidu, pou-
ze na Kovářské ulici se několik 
osob pustilo do slovní potyčky, 
která však záhy skončila. Nikdo 
nebyl zadržen ani předveden 
a při příjezdových kontrolách 
policisté zabavili pouze jednu 
dřevěnou tyč,“ tak znělo shrnutí 
policejního mluvčího V. Haňky.

Vedení města se již předem 
distancovalo od takovéto ak-
tivity vzhledem k nastaveným 
podmínkám a vývoji situace. 
Radnice totiž komunikuje se 
zdejšími aktivisty, pořádá kulaté 
stoly s místními organizátory 
a řeší problémy ve městě ve 
spolupráci se zástupci dalších 
politických subjektů, které se 
na radnici s vedením setkávají 
v pravidelných intervalech. Ze 
společných požadavků radnice 
neslevuje, naopak, plánuje další 
jednání na úrovni kraje, vlády 
i Evropského parlamentu.

A jak situaci vidí novinářka 
Alice Klaubenschalková z Na-
šeho Děčínska? „Demonstrace 
k ničemu nepomohla, jen si děl-
níci přihřáli polívčičku na neštěstí 
Varnsdorfských. Výkřiky cikáni 
do práce určitě nevyřeší nic v re-
gionu, kde je patnáctiprocentní 
nezaměstnanost. Heslo Čechy 
Čechům vyzní také do prázdna, 
když většina Romů se hlásí k če-
ské národnosti. 

Naprosto chápu strasti 
Varnsdorfských, protože soužití 
s tamními takzvaně nepřizpůso-
bivými rozhodně není snadné. 
Jak situaci řešit, nikdo netuší. 
Nebo snad tuší, ale nemá k ra-
zantním krokům odvahu? Vládní 
agentura předkládá tuny papíru, 
co, kde a jak, ale hmatatelné 
výsledky nikdo nevidí. Prý mě-
sta podcenila prevenci, prý tam, 
kde se jí věnovali, je klid, třeba 
v Litvínově. O tom by se dalo 
s úspěchem pochybovat při 
pohledu do policejních svodek, 
v nichž se píše: ženě zmizela 
peněženka, k fyzickému útoku 
došlo i v Litvínově, kdosi vykradl 

v Litvínově garáž, a to bych mohla 
pokračovat. 

A jaké je řešení? Nevím, pro-
tože jediné, co mě napadá, je 
heslo: Jak jsme si je vychovali, 
takoví jsou. Nikoliv my, ale štěd-
rý stát je tak vychoval. Nenutil je 
pracovat, ba naopak jim dával 
peníze plnými hrstmi. Zvykli si 
na zahálčivý život bez práce 
a těm, kteří výdobytky štědrého 
sociálního systému neuměli vyu-

žít, se jen smějí a ztrpčují jim ži-
vot. Vy nahoře (nikoliv v nebi, ale 
v poslanecké sněmovně, vládě či 
na ministerstvech), vezměte už 
rozum do hrsti a pomozte těm, 
kteří trpí vaší liknavostí a hlou-
pými zákony. Nebo čekáte, až 
jim dojde trpělivost a vy pofrčíte 
ze svých hřejivých míst vzdále-
ných problémům obyčejných lidí 
raketovou rychlostí?“

rm, foto IŠ

JAK JSME SI JE VYCHOVALI, TAKOVÍ JSOU

KOLIK NÁS JE
Zatímco k 31.12. 2010 byl počet obyvatel Varnsdorfu 15 634, 

k témuž datu roku 2011 jich bylo 16 083. Městu Varnsdorf přibylo za 
loňský rok 162 novorozenců (v předešlém roce 167). Zaznamenáno 
bylo 137 úmrtí varnsdorfských občanů (o rok dříve 155). 

Zatímco loni jsme v tomto sloupku konstatovali převažující migraci 
směrem „ven“ (úbytek obyvatel), tentokrát měníme na „dovnitř“.  Ano, 
čísla napovídají, že se více lidí k trvalému bydlišti ve Varnsdorfu 
přihlásilo, než odhlásilo. 

Před matričním úřadem Varnsdorf, pod nějž spadá i pět okolních 
obcí, bylo v roce 2011 uzavřeno 69 manželství. 

A ještě zajímavost: 565 lidí mělo ke dni 31. 12. 2011 jako místo 
trvalého pobytu uvedenu adresu Městského úřadu Varnsdorf. Těm byl 
údaj o předchozím trvalém pobytu z různých důvodů zrušen a nebyl 
nahlášen nový.                                                                           ham
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DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

SITUACE V NEMOCNICI JE KLIDNÁ

Pojďte pane,
budeme 

si hrát... Není lehké být zastupitelem
Zákaz automatů podpořím

Po horkém podzimu se sál naší Střelnice, kde probíhá pravidelně 
jednání ZM, stává jakýmsi kolbištěm, kde různí mluvčí nespoko-
jených občanů často nevybíravě napadají jednotlivé členy, nebo 
i zastupitelstvo jako celek. Opomenu to hlavní, což je sociální 
problematika spojená se vzájemným soužitím, a zaměřím se na 
problém výherních hracích automatů.

Na listopadovém jednání bylo na programu vydání nové vyhlášky 
o výherních hracích automatech. Ve svých materiálech jsme obdrželi 
2 návrhy. Jeden, který automaty ve městě zcela zakazoval, a druhý, 
který tyto přístroje umožňoval všude, kromě vyjmenovaných ulic 
a prostor v blízkosti škol, zdravotnických zařízení apod.

V podstatě v předvečer jednání mě oslovil jeden můj známý, 
zda bych na zastupitelstvu nepřednesl třetí návrh, a já mu vyhověl. 
V návrhu mi byla sympatická jednoduchost, která místo zdlouhavých 
forem zákazů stanovila opak,  tzn.  vyjmenovala pouze 10 konkrét-
ních objektů, kde budou  herny povoleny. Ale hlavním argumentem 
pro mne byla restaurace Lidová zahrada. Tato se nachází v blízkosti 
lékárny, a tím by jí bylo znemožněno zřízení herny. Bylo mi vysvět-
leno, že objekt má nyní v pronájmu Slovan Varnsdorf, který zde 
chce vybudovat hernu ve větším stylu, kde kromě výherních budou 
i obyčejné hrací automaty, kulečníky, hrací stoly, ruleta atd. A výtěžek 
by šel především pro potřeby zdejšího fotbalu. 

Na samotném jednání zastupitelstva proběhla dlouhá diskuse, 
po níž nebyl hlasováním přijat ani jeden návrh. Následně bylo 
provedeno tzv. dohadovací řízení a při konečném hlasování byl 
přijat můj návrh.

Toto je celé mé provinění. Beru si z toho poučení a už se nikdy 
nebudu v nejmenším angažovat v oblasti, do které nevidím. A slibuji 
postiženým podnikatelům, kteří reagují podle starého vesnického 
přání - ať sousedovi chcípne koza, že jejich nové volání po úplném 
zákazu automatů jednoznačně podpořím.

 Ing. Vladimír Reiber

Obchodní centrum je stále ve hře
Firma ZEMBA Vysoké Mýto, a. s., která se na prosincovém jed-

nání zastupitelstva ucházela o nákup městského pozemku bývalé 
školní zahrady, znovu žádala radu města o ponechání výběrového 
řízení na tento pozemek. Vzhledem k tomu, že záměr firmy pokračuje 
a zájem stále trvá, firma již odvedla práci a do projektu investovala. 
Proto požádala o možnost svoji myšlenku obchodního centra pre-
zentovat na jednom z dalších jednání zastupitelstva.

Sousední majitele domů firma navštěvuje a záměr již ukazuje. 
Přítomným zastupitelům pak chce - jak uvedla v žádosti - vyvrátit 
heslo typu „nechceme krabice“. 

Skutečnost, že zájem firmy na realizaci trvá, vyvolala další osobní 
útoky na místostarostu Josefa Poláčka. Na zastupitelstvu zazněly 
výčitky od paní Juricové: „Tento pozemek není nikomu na obtíž 
a trochu zeleně městu naopak prospěje. Vždyť někteří z vedení 
města jsou schopni prodat radnici i s náměstím. Myslím, že tento 
projekt je záměrem jedné osoby. Pan Heteš vyměřoval pozemek, 
a když byl dotazován, proč to tam měří, řekl, že pro pana Poláčka.“

O tom, že jméno Tomáše Heteše zaznělo na zastupitelstvu, 
netušil ani sám Tomáš Heteš, který nám sdělil: „S paní Juricovou 
jsem nikdy nikde nehovořil, ani ji osobně neznám. Zakázku si u mě 
objednávala firma ZEMBA, objednávku mohu na vyžádání předložit. 
Výrok paní Juricové je naprosto nepravdivý.“

„Jako pověřený místostarosta dělám pouze svoji práci, zabývám 
se tedy prodejem pozemku, který je již celých 7 let v nabídce. Jsou 
to skutečně moje pracovní povinnosti! Nikdo nezaměřuje pozemky 
pro mě, ale pro firmu ZEMBA,“ ohradil se proti neustálým osobním 
útokům místostarosta Poláček.

Rada města znovu vyhlásila výběrové řízení a rozhodla dál jednat 
o prodeji p. p. č. 381, p. p. č. 384,  p. p. č. 380/1, p. p. č. 382/1.  

„Pokud však zvítězí odpůrci, bude zřejmě realizace obchodního 
centra plánována na soukromých pozemcích v souladu s územním 
plánem,“ zní závěr firmy.                                                              rm

Vážení zastupitelé, 
dovolujeme si reagovat na

článek v HS, týkající se proslo-
vu předneseného p. Boženou 
Valešovou, s nadpisem „Atmo-
sféra v nemocnici“. 

Vážení zastupitelé a občané 
města Varnsdorfu, ohrazujeme 
se proti nepravdivým výpadům pí 
Boženy Valešové, která neustále 
očerňuje a pomlouvá Nemocnici 
Varnsdorf a znevažuje její dobré 
jméno. Rozhodli jsme se proto 
obrátit se na Vás, zastupitele 
i občany města, a vysvětlit Vám, 
jaká je skutečnost.

Vlajka pro Tibet viset nebude
Město bude opět žádat dotaci na regeneraci sídliště

V rámci běžného programu 
jednání zastupitelstva byly schvá-
leny převody majetku města, na-
opak schváleny nebyly návrhy na 
pořízení změny územního plánu 
sídelního útvaru Varnsdorf na 
p. p. č. 7539/1 v k. ú. Varnsdorf  a na
p. p. č. 7447/1 v k. ú. Varnsdorf. Sou-
hlas byl vysloven k pořízení změ-
ny územního plánu sídelního
útvaru Varnsdorf na p. p. č. 1918
a p. p. č. 1919 v k. ú. Varns-
dorf a k pořízení změny územní-
ho plánu sídelního útvaru Varn-
sdorf na p. p. č. 653 a p. p. č. 654 
v k. ú. Studánka u Rumburku. 

Zelenou dostal projekt rege-
nerace panelového sídliště, kte-
rý zahrnuje dílčí lokality v území 
od okružní křižovatky, podél 
ul. Pražská, kolem ZŠ Edisonova 
k ul. Západní a Husova. Pro-
jektová dokumentace obsahuje 
zř izování parkovacích míst, 
rekonstrukce komunikací, chod-
níků, zřizování dětských hřišť, 
vegetační úpravy a doplnění 
mobiliáře. V roce 2010 město 
nezískalo dotaci na revitalizaci 
části území, na kterou žádalo 
v ROP Severozápad. Letos chce
podat žádost o dotaci do pro-

Počátkem minulého roku se 
uskutečnilo setkání zaměstnan-
ců s odborovou organizací, kde 
nám bylo sděleno, že platové třídy 
zdravotnických pracovníků jsou 
v nemocnici špatné. Tohoto jsme 
si vědomi a zároveň je to jediná 
pravda, kterou dosud pí Božena 
Valešová ve svých výpadech 
uvádí. Již tenkrát vyhrožovala 
žalobami vůči nemocnici a na 
druhé straně prohlašovala: „Nám 
nejde o peníze.“

Většina zaměstnanců Ne-
mocnice Varnsdor f zaujala 
písemné stanovisko, ve kte-
rém upozornila na existenční 
a finanční ohrožení praktik, 
které hodlá uplatnit odborová 
organizace (hromadná žaloba 
na zaměstnavatele). Od této 
akce jsme se distancovali, 
toto uvedené stanovisko nás 
podepsalo 65 zaměstnanců, 
ze strany odborů bylo nazváno 
pamfletem a anonymem. 

Vedení Nemocnice Varnsdorf 
v červnu 2011 provedlo nápravu 
u platů sester, které byly zařaze-
ny dle katalogu prací do 10.-11. tří-
dy. Pojmenování nadstandard-
ního platu u TH pracovníků, který 
je nižší o 5 tisíc než je průměr 
v České republice, svědčí o ne-
informovanosti pí B. Valešové. 
Dále přistoupilo ke zvýšení efe-
ktivnosti hospodaření s finan-
čními prostředky a zvýšení efe-
ktivnosti práce. 

Přes všechna tato opatření 
přijatá vedením nemocnice, se 
kterými se plně ztotožňujeme, 
pí Božena Valešová nemoc-
nici nadále pomlouvá a nás 
zaměstnance to velmi uráží. 
Kdo nesdílí její slovní názory, 
je „nepřítelem“. Zářný příklad 
je napadení místostarosty p. 
Karla Dubského. Na rozdíl od 

pí Boženy Valešové většina 
s jeho stanoviskem souhlasí. 
Vždy, když byl účasten společ-
ných jednání nemocnice, hovořil 
rozumně a nestranně.

Vážení zastupitelé a spolu-
občané, z našeho pohledu je 
to ze strany pí Boženy Valešové 
jasný útok na ředitele Nemoc-
nice Varnsdorf, je to zřejmě její 
osobní zášť. Druhá možnost je 
záměr vytvořit před veřejností 
špatný obraz nemocnice (stokrát 
opakovaná lež se stala pravdou) 
a pod záminkou že Nemocnice 
Varnsdorf nefunguje tak, jak by 
měla a připravit půdu pro převzetí 
organizace jiným subjektem. 
Položte si, vážení zastupitelé 
a občané města Varnsdorfu otáz-
ku, komu by převzetí organizace 
jiným subjektem prospělo?

Závěrem našeho dopisu 
Vás chceme ujistit, že situace 
v nemocnici je klidná až na to, 
že pí Božena Valešová svým 
jednáním znervózňuje a zne-
klidňuje zaměstnance. Pracovní 
podmínky jsou standardní, jako 
i v jiných zdravotnických zaříze-
ních, ošetřování a léčení pacien-
tů probíhá bezproblémově.

Za mnohé zaměstnance Ka-
teřina Hrobníková, rehabilitační 
pracovnice

gramu Podpora regenerace 
panelových sídlišť, což před-
pokládá zpracování projektu 
a schválení zastupitelstvem 
města. Rozsah stavebních pra-
cí pro žádost na MMR ČR bu-
de konzultován s projektantem 
a navržen do I. etapy ve výši 
7-7,5 mil. Kč celkových rozpoč-
tových nákladů. Podrobnější 
informace o projektu a žádosti 
na MMR ČR jsou k dispozici na 
OSMI (u projektové manažerky).

Zastupitelstvo města vzalo na 
vědomí ověřené výstupy z Fóra 
Zdravého města Varnsdorf 
2010. O realizaci výstupů však 

silně zapochyboval zastupitel 
J. Zbihlej, který výstupy označil 
jako formalismus. 

Starosta města dostal úkol,  
aby ve věci rozpočtového urče-
ní daní intervenoval příslušné 
státní instituce a to ve shodě 
s dalšími obcemi. Na základě 
návrhu kulturní komise byl pro-
jednáván návrh iniciativy „Vlajka 
pro Tibet“, zastupitelé však s ini-
ciativou opět nesouhlasili. 

Výsledkem další diskuze k tra-
dičnímu poskytnutí finanční vý-
pomoci Nemocnici Varnsdorf, 
příspěvkové organizaci, byl na-
konec souhlas.                    rm

 Rozloha 90 m2 včetně kuchyňky a sociálního zařízení. 
Prohlídka možná po dohodě na tel. 775 221 174. 

Cena 8.000 Kč/měsíc, při sjednání dlouhodobého 
pronájmu možná sleva + zálohy na energie. 
Kontakt: Jana Gerhátová, tel. 775 221 174.

NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
vhodných pro kancelářskou činnost 

ve Varnsdorfu.
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Střípky z okolí

Ústecký kraj uspořádal 
kulatý stůl na téma situace ve 
Šluknovsku a dalších vylouče-
ných lokalitách. Cílem setkání 
bylo zmapovat aktuální stav 
a zhodnotit plnění závazků ze 
strany vlády, policie a dalších 
subjektů, které zazněly v září loň-
ského roku v souvislosti s občan-
skými nepokoji ve Varnsdorfu 
a Rumburku. Jedním z bodů by-
la například podrobná informace 
Policie ČR o posílení policejních 
jednotek ve Varnsdorfu nebo 
návrh opatření ministerstva vni-
tra k prevenci a účinnému ře-
šení potenciálních sociálních 
konfliktů.

„Obávám se, že s příchodem 
teplejších měsíců začnou slušní 
občané žijící v blízkosti sociálně 
vyloučených lokalit dávat opět 
najevo svoji frustraci z neplnění 
řady závazků, které obdrželi 
zejména od premiéra a dalších 
vládních představitelů. Chtěla 
bych nicméně poděkovat Policii 
ČR, která výrazně přispěla ke 
zklidnění situace. Dnes nás 
v rámci jednání u kulatého stolu 
informovala o dalším, postupu 
při vzniku Ústecké speciální 
pořádkové jednotky, která by 
měla mít od prvního února 
50 speciálně vycvičených po-

Kulatý stůl Ústeckého kraje hodnotil 
situaci na Šluknovsku

Přítomní se od zástupců kriminální policie dozvěděli, že trestná 
činnost souvisí s nákupem drogy, nemá však přímou souvislost 
s Romy. Nenávist vůči minoritě je postavena na tom, že minorita na 
sebe poukazuje, chvástá se tím, že se o ni stát postará a vše uhradí.  
A majorita naopak musí do práce!

Hejtmanka děkovala policii a přítomné speciální pořádkové jed-
notce a shrnula jednání u kulatého stolu, kde proběhlo hodnocení 
opatření. „Konstatovali jsme, že sliby plní policie, která dostala 
svým závazkům a nabírá lidi, kteří jsou v působnosti Varnsdorfu  
a Šluknovska a dále jako služba stálé pořádkové jednotky,“ uvedla 
hejtmanka.  Kraj vstoupil do jednání vloni, závěry byly jasné: Chce-
me starostům a PČR pomoci vytvořením zákonů, které pomohou 
situaci zklidnit. Poslance vyzýváme, aby hájili bezpečnost občana 
a právo na klid, podpořili zaměstnanost, bydlení, registr přestupků 
a loterijní zákon. Budeme opět obce zastupovat v parlamentu! 
Vždy připomínkujeme návrhy zákonů, nyní zrovna loterijní, který 
znevýhodňuje obce. Další obranou byl legislativní balíček. V sou-
časné době vznikla „Ústecká výzva za bezpečný kraj“, jejímž cílem 
je připomenout vládě její závazky, které učinila již téměř před půl 
rokem občanům Šluknovska, a přimět ji k jejich urychlené realizaci.
Hejtmanka dále zmínila, že vliv polických stran, které hlásají, že 
právě ony situaci zvládnou lépe, je zejména v těchto předvolebních 
obdobích větší. Zároveň vyslovila i poděkování starostům za Šluk-
novské desatero a za podporu balíčku. 

Jana Vaňhová se dále zajímala o varnsdorfské ubytovny, jejich 
kapacitu, výši nájemného i o  situaci v ubytovnách a bytech pro 
nepřizpůsobivé občany. Zkonstatovala, že začleňování nepřizpůsobi-
vých obyvatel bude v našem městě skutečně náročné. Ubytovny na 
T. G. M. si také večer prohlédla. Zavítala i do společné služebny 
městské a státní policie zřízené naproti Sportu, kde požádala 
přítomného krajského radního Ing. Petra Jakubce, aby pomohl 
s dovybavením služebny, což na místě přislíbil.

Před návštěvou hejtmanky kraj vytvořil průzkum. Z ankety mezi 
občany ve Varnsdorfu a Rumburku například vyplývá, že se situace 
ve Šluknovském výběžku od srpna loňského roku prakticky nezmě-
nila, v Rumburku je situace vnímána lépe. Takový názor zastává 
80 % dotazovaných a více než 55 % se dokonce obává o své bezpečí 
a majetek. Vedle toho si 96 % myslí, že premiér Petr Nečas nesplnil 
své sliby ze září loňského roku a stejný podíl dotazovaných nesou-
hlasí se záměrem vládních stran nepodpořit v poslanecké sněmovně 
tzv. Ústecký balíček, který by měl mimo jiné přinést trestní stíhání za 
opakované přestupky. Zajímavá je přitom skutečnost, že 85 % dota-
zovaných neuvažuje o přestěhování z regionu.                                    rm

HEJTMANKA JANA VAŇHOVÁ 
VE VARNSDORFU

Sdružení pro rozvoj Šluknov-
ska dostalo nabídku  na setkání 
s novým předsedou Výboru pro 
bezpečnost Poslanecké sně-
movny Radkem Johnem a ně-
kterými členy tohoto výboru. 

Setkání se konalo 26. ledna 
ve Varnsdorfu. Radek John 
chtěl osobní vyjádření starostů 
k problematice nepřizpůsobi-
vých, k bezpečnostní situaci 
a působení policie v regionu.

V úvodu hovořil o svých 
zkušenostech ministra při ře-
šení situace v Novém Bydžově 
a jednoznačně poukázal na 
nutnost zrušení heren ve městě.  
„Když nebudou herny, nebude 
kriminalita, města ušetří a si-
tuace se uklidní,“ poznamenal 
John. Shodu našli starostové 
v kritice na práci Agentury pro 

licistů,“ uvedla Jana Vaňhová, 
hejtmanka Ústeckého kraje.

Hejtmanka účastníkům ku-
latého stolu rovněž představila 
„Ústeckou výzvu za bezpečný 
kraj“, která apeluje na vládu 
a poslance, aby Ústecký balí-
ček legislativních změn byl co 
nejdříve schválen Parlamentem 
ČR a uveden do praktického 
života. Aby vláda ČR urych-
leně zrealizovala sliby dané 
premiérem Petrem Nečasem 
občanům Šluknovska v září 
2011 a zajistila ochranu zdraví 
a majetku občanů Ústeckého 
kraje. Kompletní znění výzvy, 
včetně možnosti její podpory, 
je na internetových stránkách 
Ústeckého kraje a na strán-

kách města Varnsdorf. K podpi-
su je i na podatelně MěÚ, nám. 
E. Beneše 470 a v Městském 
informačním centru, Otáhalova 
1266.

Kulatého stolu se kromě 
hejtmanky Ústeckého kraje 
Jany Vaňhové zúčastnil rovněž 
policejní prezident Petr Lessy, 
starostové měst Šluknovska 
(Varnsdorf, Rumburk, Šluknov, 
Chřibská, Mikulášovice, Dolní 
Poustevna) a zástupci Krajské-
ho ředitelství policie Ústeckého 
kraje, Úřadu práce v Ústí nad 
Labem, Odboru prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR 
a Agentury pro sociální začle-
ňování z Úřadu vlády ČR. 

 Zdroj: www.kr-ustecky.cz

sociální začleňování. „Pozveme 
si zástupce agentury, aby nám 
vykázali své úspěchy a ukázali, 
že je jejich práce efektivní. 
Pokud to neprokáží, zasadím 
se o to, aby její peníze šly 

Radek John chce informace 
z výběžku předat výboru, 

vyslechl si kritiku Agentury
dát jinam, nebo aby se změnil 
systém její práce,“ přislíbil John. 
Hovořil též o středním manag-
mentu policie, na který jako 
ministr poukazoval zejména 
v souvislosti s výší platů. Ovšem 
potvrdil, že role policie je v této 
situaci klíčová. Zazněla i naděje 
na řešení starosty kritizované-
ho rozpočtového určení daní, 
které by se mohlo uskutečnit 
na podzim.

Zastupující ředitel Krajského 
ředitelství Policie ČR Ústeckého 
kraje Jiří Šenkýř potvrdil staros-
tům, že finance na provoz policie 
jsou zajištěny. Přítomní staros-
tové se shodli na tom, že peníze, 
které putují do agentury, by měly 
být rozděleny mezi problémové 
obce a města. 

Text a foto rm
Radek John naslouchal sta-

rostům Šluknovskému výběžku.

Hejtmanka představila starostům „Ústeckou výzvu za bezpečný 
kraj“.                                                                Foto: Ústecký kraj

Ve Varnsdorfu funguje 
technologické centrum

Město Varnsdorf se přihlásilo v rámci Integrovaného operačního 
programu k výzvám, které v roce 2010 vypsalo Ministerstvo vnitra. 
Výzvy byly zaměřeny na tři základní oblasti informačních technolo-
gií (ICT): vybudování technologického centra, pořízení elektronické 
spisové služby a vnitřní integrace úřadu.

Se žádostmi o finanční podporu město uspělo, na realizaci projek-
tu získalo částku zhruba čtyři a půl milionu Kč. Vlastní realizaci před-
cházela dlouhá fáze příprav a jednání. Ve druhé polovině roku 2011 
se začaly jednotlivé části projektu uskutečňovat a celý proces byl 
v těchto dnech úspěšně dokončen. V rámci technologického centra 
získala varnsdorfská radnice moderní serverovou infrastrukturu. 
Obce ve správním obvodu ORP Varnsdorf mohou nyní využívat 
technologické centrum pro přístup do elektronické spisové služby 
i jako negarantované úložiště dat. I další části výzev směřují k ze-
fektivnění procesů zpracování dat na úřadě. Významně se zlepší 
možnosti správy a údržby celé počítačové sítě, modernizuje se 
také městský web.

Dokončením posledních částí implementace jednotlivých nástrojů 
je završeno úspěšné mnohaměsíční úsilí a je zrealizován nejroz-
sáhlejší ICT projekt od roku 2003, kdy byla na radnici vybudována 
moderní počítačová síť.                     Jan Louka, DiS., informatik MěÚ
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Různé

Nemovitosti

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

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

Řádková inzerce

INZERCE

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.

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.

Prodej RD ve Varnsdorfu, 
1+ 4+přísl., pozemek 931 m2, 
elektřina, vlastní voda. Cena 
691.400 tis. Kč vč. všech popl. 
a právního servisu. REALITY 
Janošek, s. r. o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

 

Prodej bytového domu 
s pěknou zahradou, v klidné 
okrajové části města Varns-
dorfu. 5 bytů obsazených 
nájemníky, 2 byty volné. 
Pozemek: 2 397 m2. Prodejní 
cena: 3.900.000 Kč. Info Lu-
žická R. K. Tel. 412 333 281, 
723 327 523.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 rodinného domu 
v Lobendavě. Vhodné pro 
rekreační využití. Pozemek: 
2 588 m2. Snížená prodejní 
cena: 790.000 Kč. Info Lužic-
ká R. K. Tel. 412 333 281, 723 
327 523.

Prodej nebo pronájem 
výrobního a skladového 
areálu ve Varnsdorfu. Sou-
bor hal v uzavřeném areálu 
se třemi samostatnými vjez-
dy. 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.

Prodám byt 2+1 v Jiříko-
vě. Tel. 604 629 976.

Prodám garáž ve Varns-
dorfu, ul. Legií. Cena doho-
dou. Tel. 732 958 609.

Hledám pronájem kan-
celáře v centru města Varns-
dorf. Tel. 603 536 548.

Pronájem bytu 2+1 v ro-
dinném domě po rekonstrukci. 
Vlastní plyn. kotel, plyn, el. 
a voda, vlastní hodiny. Půdní 
prostor a možnost využití za-
hrady. Tel. 606 904 899.

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 RD 1+6+komory 
v Jiřetíně p. Jedlovou, po-
zemek 1 028 m2, el., veř. 
vodovod, přípoj. kanalizace 
a plynu, u náměstí. Cena 
600 tis. Kč včetně všech 
poplatků a právního servisu. 
REALITY Janošek, s. r. o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

 

Převod 2 x dr. 1+kk ve 
Varnsdorfu, 2. NP a 4. NP, 
plocha 28 m2. Cena 145,8 tis. 
Kč a 149,8 tis. Kč vč. všech po-
platků. Ihned volné. REALITY 
Janošek s.r.o., Varnsdorf, tel. 
602 354 389.

Pronajmu rodinný dům 
(dvě bytové jednotky) v okra-
jové části Varnsdorfu. Mož-
nost využití 2 garáží, dílny 
a zahrady. Pronajmu od 
1. 3. 2012. Tel. 776 608 891.

Parkování a petardy u ubytovny
Redakce obdržela dopis s dotazy na policejní služebnu u Sportu 

(tématu jsme se věnovali v předchozím čísle HS) a také k situaci 
kolem ubytovny na ul. T. G. Masaryka. Čtenář, jehož jméno na jeho 
žádost neuvádíme, se dotazuje: „Slíbila radnice města Varnsdorfu 
zesílení hlídek policie v blízkosti ubytovny na ulici TGM? Od doby, 
kdy skončily protesty občanů, jsem zde žádnou hlídku neviděl. 
Zato v zákazu vjezdu před ubytovnou prakticky stále parkují auta 
a v době vánočních svátků skotačivé děti na zahradě ubytovny 
a v jejím okolí opakovaně bouchaly petardy. Nebylo to na Silvestra. 
Proč zde policie nezakročila? Dětem zjevně nebylo 18 let, jak se 
dostaly k pyrotechnice? Pravděpodobně si ji koupily z dávek, které 
jsou tvořeny z daní poctivých občanů.“

Z vyjádření velitele městské policie Martina Špičky a vedoucího 
CSS Karla Jiřišty vyplývá: 

Obě složky policií (MP i PČR) navýšily preventivní kontroly ve 
všech závadových lokalitách města (Sport, Kovářská, Lounská, 
Mladoboleslavská, T. G. Masaryka). 

Parkování u ubytovny v ul. T. G. Masaryka je možné jen s povo-
lením správce ubytovny. Zde parkující auta jsou převážně zaměst-
nanců Centra sociálních služeb (CSS) - ti mají vjezd povolen. Vjezd 
do ulice je zakázán pouze ze směru od ul. T. G. Masaryka.

Město nemá platnou vyhlášku zakazující používání zábavné 
pyrotechniky. V prodeji je i dětská pyrotechnika. Městská policie 
nemá ze zákona možnost šetřit, kde a za jaké peníze byl jakýkoliv 
výrobek zakoupen. Vedoucí CSS několikrát (i před Silvestrem), 
žádal o kontrolu hlídku MP, aby prověřila chování dětí, které kolem 
ubytovny bouchaly petardy. Vedoucí provedl i pohovory s rodiči. Ti 
uvedli, že dětem tyto věci nekupují, ale dostávají je od „náctiletých“, 
aby „si děti mohly hrát“. Což je z pohledu vedoucího CSS neuspo-
kojivé řešení. Dětem, které se podařilo nachytat při házení, bylo 
domluveno a petardy zabaveny. Pracovníci CSS nemají  zákonné 
prostředky k tomu, aby kontrolovali příjemce dávky hmotné nouze 
při nákupech, zda tyto dávky nezneužívají.                             red.

Nabízíme:
pravidelný fixní plat + další 

bonusy a benefity
Požadujeme:

min. vyučen, příjemné 
vystupování a flexibilita

Kontaktní osoba:
Vladimír Kurel, vkurel@cpoj.cz, 

tel. 721 346 345

„Obchodního 
referenta

pro Varnsdorf a okolí“

přijme
a. s.



POZOR ZMĚNA!
ČLENSKÁ SCHŮZE

SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat až 

v úterý 21. 2.
od 15 hodin 

v Seniorkavárně 
Pohádka.

Hostem bude 
PharmDr. Šmíd
s přednáškou 

„Máme se bát nemoci?“
Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

20. 2. 2012
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Vzpomínka

Svozy pytlového

tříděného odpadu

16. 2. 2012

11.-12. 2. 2012  
MUDr. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

18.-19. 2. 2012
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624  

Zubní
pohotovost

Sňatky

Alena Krejná
Ivan Feko

Dne 12. února uplyne 11 let od úmrtí mého 
dědečka Antonína Polcara. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou vnučka Šárka s rodinou

NA PODSTÁVKY S ODBORNOU POMOCÍ

Dne 18. února uplyne 10 let od úmrtí paní 
Hildegard Chlubnové.

Stále vzpomínají synové a vnoučata.

Dne 5. února uplynuly 4 roky ode dne, 
co nás navždy tragicky opustil náš manžel, 
tatínek a dědeček Karel Bartoš.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S lás-
kou v srdci stále vzpomínají manželka Hana 
a dcera Marcela s rodinou.

Dne 13. února uplyne jeden rok ode dne,  
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček Walter 
Martinec.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka Jarmila a děti 
s rodinami.

Blahopřání

Dne 15. února oslaví krásných 60 let můj 
milovaný manžel Jiří Sýkora.

Přeji mnoho štěstí, zdraví a rodinnou poho-
du. „Jiří, zůstaň stále takový, jaký jsi!“

Za celou rodinu ze srdce přeje manželka 
Zdenka.

Ve Varnsdorfu je kolem tří set 
podstávkových domů. Úroveň 
péče majitelů o tyto stavby lidové 
architektury je velmi různorodá. 
Těm z nich, kteří by stáli o cenné 
rady a odbornou pomoc, předá-
váme následující informace.

Společnost pro trvale udržitel-
ný rozvoj Šluknovska (dále TUR) 
se zapojila do česko-německého 
projektu „Přeshraniční síť pro za-
chování podstávkových domů“, 

jehož vedoucím partnerem je 
německá společnost Holzhaus 
Bautzen e. V.  Součástí projektu 
je jednak rekonstrukce dvou vy-
tipovaných objektů (v Cunewalde 
a v Lipové u Šluknova), jednak 
certifikace odborníků v oblasti 
podstávkových domů. Právě ta 
byla hlavním tématem workshopu 
v Lipové letos 27. ledna. 

Spolupráce vlastníků s cer-
tifikovanými odborníky by měla 
zaručit, že při rekonstrukcích 
nebude docházet k nevratným 
škodám kvůli nedostatečné in-
formovanosti vlastníků. Počítá se 
s vytvořením katalogu řemeslní-
ků, firem, architektů a stavebních 
inženýrů, kteří se věnují opravám 
podstávkových domů. Řešení 
oprav s těmito odborníky má za-
ručit kvalitní výsledek. Kvalitně 
provedená oprava by totiž měla 
být prováděna s detailní znalostí 
konstrukce stavby, v souladu 
s pokyny památkové péče, s vy-
užitím tradičních řemeslných 
postupů a za použití vhodných 
přírodních materiálů. 

Certifikace probíhá ve spolu-
práci s německým Spolkem pro 
známku kvality „Fachring Um-
gebindehaus“ e.V., díky němuž 
byla stanovena konkrétní krité-
ria pro práce na podstávkových 
domech. V Německu bylo dosud 
certifikováno 16 firem, zatímco na 
české straně se s certifikací tepr-
ve začíná. Úkolu se ujala právě 
společnost TUR prostřednictvím 
pracovní skupiny „Podstávkové 
domy“. 

Na zmíněném workshopu 
v Lipové byla představena certifi-
kační komise, která bude schva-
lovat adepty z řad odborníků 
a řemeslníků, a zároveň i první 
certifikovaný odborník, truhlář 
Libor Hypš z České Kamenice. 
Certifikace dalších zájemců bude 
ukončena v dubnu a slavnostní 
předání certifikátů proběhne 
26. května 2012 na Lipovském 
jarmarku řemeslných trhů.

Zájemcům o problematiku by 
neměla uniknout webová adresa 
www.tur-sluknovsko.cz.

ham, s využitím 
tisk. zprávy TUR

Každý potřebuje 
pomoc

Ve čtvrtek 26. ledna 2012 
byl v prostorech Gymnázia 
Varnsdorf starostům Šluknov-
ského výběžku představen 
„nově narozený“ Schrödingerův 
institut. Projekt volně navazující 
na úspěšnou Akademii příslibu 
(http://akademie.bgv.cz/) má ale 
daleko širší záběr jak územní, 
tak v cílové skupině. Měl by se 
totiž stát prostorem podnětného 
prostředí mimoškolních aktivit 
v celém výběžku, měl by nabízet 
možnost aktivně využít volný čas 
pro svůj rozvoj a především pro 
rozpoznávání vlastních přednos-
tí a vloh.

I když datum oficiálního vzniku 
institutu je 21. prosince 2011, je 
vlastně stále ještě ve stádiu 
zrodu. Pro starosty se spíše 
než o nabídku konkrétních plánů 
jednalo o seznámení se s přichá-
zejícími možnostmi. Do konce le-
tošního roku by mělo být prove-
deno mapování aktuálního stavu 
a s plnohodnotným fungováním 
se předběžně počítá v příštím 
roce. Projekt v tuto chvíli pod-
porují Biskupství litoměřické, 
Ministerstvo školství, Ústecký 
kraj a celá řada jednotlivců 
i podnikatelů ze Šluknovska. 
Podrobnosti o celém projektu 
zde (http://www.sinstitut.cz/) -
je tu možno se i dočíst, kde se 
vzalo jméno institutu a co by mělo 
vyjadřovat.                          Text a foto IŠ

V úterý 17. 1. 2012 se na Krajském úřadě v Ústí nad Labem 
odehrálo slavnostní vyhlášení mezinárodní soutěže „Dobrodružství 
lososa Lukáše“, která je zaměřená na vytváření vztahu dětí k životnímu 
prostředí. Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Ústeckého kraje 
Jana Vaňhová.

„Dobrodružství lososa Lukáše“ je česko-německá soutěž, jejímž 
cílem je upozornit žáky 5.-7. tříd na konkrétní ohrožený živočišný 
druh - lososa obecného atlantského - a hravou formou je seznámit 
s životním cyklem lososů. 

Výstupem byl komiks na jedné až dvou čtvrtkách velikosti A3 s popi-
sem dobrodružství lososa Lukáše. Pro práci platily povinné prvky, které 
se do komiksu musely vpracovat, a podle nich byly komiksy hodnoceny. 
Technika mohla být libovolná, podmínkou byla komiksová forma.

Soutěže se zúčastnilo 34 severočeských škol. Z našeho města se 
do ní přihlásili žáci 5. A ze ZŠ Edisonova. 

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová vybrala se zástupci 
vodohospodářských služeb práci naší školy. Vítěz celostátního kola 
bude znám do konce ledna 2012. V celorepublikovém finále bude tedy 
Ústecký kraj reprezentovat ZŠ Varnsdorf, Edisonova.

Z úspěchu našich žáků máme velikou radost a budeme jim fandit, 
aby uspěli i v celostátním kole. Gratulujeme a držíme palce.

Mgr. Marta Samlerová

Vítěz soutěže „Dobrodružství lososa 
Lukáše“ je z našeho města
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HOKEJOVÉ MLÁDÍ VÁLÍ
  

Hokejové naděje HC Varnsdorf 
pokračovaly úspěšnými zápasy 
doma i venku. Žáci 3. tříd hostili 
výběry Loun A, B a zaznamenali 
si po výhře i prohře. 

Úspěšněji si vedl celek 2. tříd. 
Ten nastoupil na turnaji v Cho-
mutově proti domácím, Roudnici 
a Litoměřicím a vyválčil dvě 
vítězství plus jednu remízu, což 

mu zaručilo prvenství. Nejlepším 
hráčem i střelcem určili pořada-
telé a trenéři varnsdorfského 
Jana Vaňka. 

Bez porážky ve čtyřech utká-
ních odešla ze zápasů obě druž-
stva HC v posledním víkendu 
ledna, když v Lomnici n. P. po-
razila jak domácí týmy, tak oba 
celky Jablonce n. N. Hokej jim 

musel chutnat, protože nastřílela 
soupeřům shodně po dvaceti 
osmi gólech.   

Aktuální výsledky i rozpisy 
zápasů lze najít na webu 
www.hcvarnsdorf.cz a připomí-
náme, že i v únoru bude  probíhat 
vždy v Po, Stř, Pá od 17.00 hod. 
hokejový nábor dětí ve věku 4 až 
9 let.                                        J.H. 

Dne 21. ledna se ve varns-
dorfské sportovní hale uskuteč-
nil druhý ročník veřejné soutěže 
radiem řízených modelů Varns-
dorfská halovka 2012. Závodilo 
se ve dvou kategoriích dle me-
zinárodních pravidel FAI (F3P - 
halová akrobacie,  F6B - halová 
akrobacie s hudbou)  a ve třech 
dle národních pravidel (RCEA - 
halová akrobacie zjednodušená 
přesná, RCHP - halový pylonový 
závod a Air Race - rychlostní ak-
robatický závod). Naši zástupci, 
nejmladší účastníci žák Miroslav 
Navrátil  a učeň David Koutný, si 
vedli sice dobře, ale na ty zku-
šenější ještě nemají. Je škoda, 
že do soutěže nenastoupil 
loňský trenér varnsdorfských 
závodníků a dvojice nováčků, 
žáci Piankovi. Během soutěže 
doplňoval program svými krátký-
mi ukázkami i kroužek mladých 
modelářů DDM Varnsdorf se 
svými upoutanými modely. Za-
létat si nakonec mohli i senioři 
z řad diváků. O zdárný průběh 
akce ze zasloužili členové LMK 
a dále sponzoři Andrea Ruďá-
ková - vše pro modeláře, RC Šance florbalistů na vylepšené umístění

Florbalisté SK Paintball Varnsdorf si do tabulky Liberecké ligy 
mužů připsali další body, když v každém ze tří posledních  turna-
jových dvojutkání jednou bodovali, a to v halách soupeřů. Nejdříve 
prohráli s FBC Panthers Liberec B 5:12 a porazili Death Stars Ras-
penava 12:9. V dalším kole zvládli přesvědčivě TJ Sokol Bzí 14:3 
a nestačili na TJ Sokol Koberovy 5:13. Poslední turnaj přinesl pro 
SK porážku od SK Rebels Liberec 5:6 a plný bodový zisk s FBC 
Legnex po výsledku 16:13. Soutěži vládne FBC Panthers Liberec 
B s 39 body před TJ Sokol Koberovy se 30. Varnsdorfské družstvo 
(v sezoně 2010-2011 osmé) patří do vyrovnaného středu, kde pět 
týmů zatím uhrálo 22 až 25 bodů a podle toho se seřadilo od 3. do 
8. místa. Poslední čtyři celky mají deset bodů a méně. Oporami druž-
stva jsou A. Hradecký (39 branek a 13 asistencí), M. Skořepa (14+26) 
a K. Vlk (25+12). Do konce soutěže zbývá sehrát pět turnajů. Ten 
poslední se koná 1. dubna ve varnsdorfské sportovní hale.          ZdS

Basketbalový turnaj 
varnsdorfských škol 

Na dalším z tradičních turnajů startovala smíšená družstva 
chlapců a dívek žáků 4. a 5. tříd.  Hrálo se dle upravených pravidel 
minibasketbalu, a protože se nezúčastnila družstva ZŠ Karlova 
a ZŠ Východní, přizpůsobili pořadatelé průběh pouze pro tři účast-
níky, každý s každým hrál dvakrát. 

Výsledky: ZŠ náměstí - ZŠ Edisonova 12:4, 12:6; ZŠ náměstí - 
ZŠ Bratislavská 30:0, 34:2; ZŠ Edisonova - ZŠ Bratislavská 14:12,
18:6; Konečné pořadí: 1. ZŠ náměstí 88:12 8 bodů, 2. ZŠ Edisonova  
42:42 6, 3. ZŠ Bratislavská 20:96 4. 

Zápasy přinesly řadu pěkných basketbalových akcí a dramatic-
kých situací. Potěšitelné bylo i to, že se chlapci a dívky dokázali 
vyrovnat se složitými pravidly basketu a technických chyb bylo ve 
hře méně než v loňském roce. Je jen škoda, že této zdařilé akce 
nevyužily zbývající školy, a možná bude vhodné příště pozvat i školy 
z Dolního Podluží a Rumburku. Pořadatelem byl DDM Varnsdorf 
společně s oddílem basketbalu TJ Slovan Varnsdorf, který zajistil 
rozhodčí. Ředitelka DDM Ivana Jägrová na závěr turnaje předala 
zúčastněným družstvům pěkné ceny.                    Ing. M. Novotný

Futsalisté zvou na domácí turnaje
Pátý a šestý turnaj okresní Autocentrum Jílové ligy měl místo konání 

v Libouchci. Na tom pátém získalo varnsdorfské béčko sedm bodů 
a o stejný počet si zachovalo vedení před Desperádem Františkov. 
Se sedmým týmem ligy Metalliga Proreka CZ Teplice remizovalo 
2:2 (góly J. Galbavý, T. Jägr), porazilo třetí Jílové B 3:2 (J. Galbavý 
2, J. Rada) a přejelo celek z dolních pater tabulky Turbo Děčín B 
7:1 (J. Galbavý a M. Mikolášek po 3, P. Lisý). Šestý turnaj přinesl tyto 
výsledky „rezervy“: JK Trans - Tullamore Dew Děčín 6:1 , - Veteráns 
2:3, - Hezouni B 5:0 - kontumačně. Před domácím turnajovým vystou-
pením  25. 2. má béčko stále náskok sedmi bodů.

CZECH PAN Veteráns liga 2011-2012 měla svá utkání 4. turnaje 
rovněž v libouchecké hale a veteránům JK TRANS se nevedlo, dovezli 
pouhý bod. Prohráli s druhou Bělou 4:1, plichtili se čtvrtými Rafany 
Děčín 4:4 a podlehli vedoucím Lišákům Jílové 4:2. Bodová ztráta 
tak narostla, na Lišáky ztrácí Varnsdorf devět bodů a na Bělou šest. 
Domácí turnaj 12. 2. už pořadím na předních místech sotva zamíchá. 
Časy zahájení duelů domácích jsou ve varnsdorfských přehledech.

Varnsdorfským futsalistům probíhající sezona zatím výsledkově 
náramně vychází.  Nyní jsou před nimi předposlední nebo závěrečné 
turnaje, navíc v domácí sportovní hale. Ale tento faktor mnohdy vůbec 
nemusí být výhodou. Připomeňme, že se v únoru ve Varnsdorfu nej-
dříve uskuteční finále CZECH PAN Veteráns ligy (neděle 12. února), 
kde je garda JK třetí. O týden později halu ovládne předposlední turnaj 
DeCe Computers Extraligy ÚK (sobota 18. února). V té je domácí 
áčko druhé o pouhý bod za Turbo Děčín. Finálová střetnutí poté uvidí 
3. března Rumburk. A do třetice lze navštívit v hale na Západní ulici 
duely předposledního turnajového klání Autocentrum Jílové ligy (so-
bota 25. února), v níž béčko JK drží bez porážky první místo, které by 
mu už nemělo uniknout. Ale ještě jej čekají závěrečné boje 17. března 
v Libouchci. Všechny výsledky samozřejmě opět uvedeme.      ZdS

Ve čtvrtek 26. ledna si v jablonecké hale ověřilo formu sedm 
nejmladších atletů TJ Slovan v bězích na 60 m, 300 m a skoku 
dalekém. A nedopadli špatně. Nejlépe si vedla ostřílená Viktorie 
Babíková (r. n. 2002). Ve své věkové kategorii byla dvakrát první 
na 60 m za 9,69 s a 300 m za 55,48 s, druhé místo získala v dálce 
výkonem 3,53 m. Vždy dosáhla i nejlepších osobních výkonů.

Nováčci Patrik Gaspar a Daniel Dubský (ročník 2001) si rovněž 
nepočínali špatně. Patrik byl druhý na 300 m v čase 53,78 s, čtvrtý 
na 60 m za 9,96 s a v dálce výkonem 3,46 m. Daniel bral šesté 
místo na 60 m za 10,25 s, sedmé na 300 m za 60,96 s a v dálce 
byl devátý výkonem 3,34 m.

Benjamínek Eliška Mendelová,  teprve osmiletá, vyhrála v dálce 
výkonem 2,91 m, byla druhá na 300 m časem 67,81 s a skončila šes-
tá  v běhu na 60 m výkonem 11,17 s. Těšíme se již na další závody, 
kde bude také nadějný osmiletý Jakub Zajíček, který pro zranění 
nemohl nyní závodit. Všem blahopřejeme.                    Skalická                                                        

VARNSDORFSKÁ HALOVKA 2012
Faktory, TOS Varnsdorf, IVT 
Petr Vágner a Hodinářství Mi-
chal Korba.

LMK Varnsdorf uskutečnil 
14. ledna výroční členskou schů-
zi a odsouhlasil mimo jiné, že 
zrealizuje v letošním roce celkem 
pět soutěží: Varnsdorfskou ha-
lovku, Veřejnou soutěž volných 
modelů na letišti v České Lípě 
a trojici soutěží upoutaných mo-
delů v rámci akce Varnsdorfský 
upoutanec (UŠ - upoutané školní, 
určené hlavně pro naší mládež, 
MČR F4B a SUM - upoutané ma-
kety, upoutané sportovní makety 

a vrcholem bude mezinárodní 
soutěž Světového poháru upou-
taných akrobatických modelů pod 
názvem Bohemia - Saxony Ae-
robatik Cup Varnsdorf). Zájemci 
si mohou v kalendáři zaškrtnout 
termín 8. - 9. 7. 2012.

Pokud se týče přístupu ve-
řejnosti na naše tréninky ve spor-
tovní hale (neděle 19. 2., 26. 2.,
4. 3., sobota 10. 3. vždy od 13.30 
do 15.30 hod.), lze je navštívit 
s vhodnou obuví na přezutí 
a symbolickým příspěvkem na
nájem haly. Více na webu 
lmk.varnsdorf.net  

Ing. Bartík, foto IŠ

NEJMLADŠÍ ATLETI SI VEDLI SKVĚLE



Bude na jaře oporou Denis Cana (6) z Černé Hory?
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DRUHOLIGOVÉ JARO STARTUJE ZA TŘI TÝDNY
Anketa Nejúspěšnější spor-

tovec okresu Děčín za rok 2011 
přinesla áčku FK Varnsdorf 
v kategorii kolektivy dospělých 
3. místo. Na slavnostním vyhlá-
šení v děčínském Společenském 
domě Střelnice cenu za tým pře-
vzal trenér Zdenko Frťala a se-
kretář Zdeněk Heinzel. Prvenství 
tradičně získali basketbalisté 
BK Děčín, druhý byl překvapivě 
TJ Kajak Děčín. Zajímavostí je, 
že se mezi deset nejlepších 
jednotlivců nedostal žádný fot-
balista nejsevernějšího regionu. 
Ale je to jen anketa. Pořadí určili 
hlasováním sportovní novináři, 
trenéři, činovníci a čtenáři DD. 

V Tipsport lize čekal varns-
dorfský FK poslední soupeř,  byl
jím FK Teplice. Případné vítěz-
ství varnsdorfských by zname-
nalo postup, ale ligové týmy 
si závěrečné zápasy ohlídaly. 
Teplice vyhrály 2:0 (2:0) a Libe-
rec porazil Roudnici 5:0 (4:0). 
FK Varnsdorf: Kovář - Tvaroha, 
Stehlík (46. Koblížek), Filip, 
Hozda - Mach (58. Šljivič), Brei-
te (46. Cana), Kotiš, Rudnytskyy 
(61. Dobeš) - Chod (58. Jordák), 
Martan. Pro každodenní média 
trenér Frťala sdělil rozmrzelost 
z porážky, neboť se nabízel po-
stup ze skupiny. Ale také dodal, 
že za výkon se mančaft nemusí 
stydět, duel rozhodly indivi-

duální výkony hráčů soupeře. 
Pořadí skupiny C: 1. Liberec 
9 bodů, 2. Teplice 9, 3. Varnsdorf 
6, 4. Roudnice 3, 5. Ústí n. L. 3 
(při rovnosti bodů rozhodovalo 
celkové skóre a poté vzájemný BASKETBALOVÁ 

DRUŽSTVA BODUJÍ
Basketbalová sezona běží na plné obrátky a družstva TJ Slovan 

bodovala ve většině soutěží.
 Mladší žáci U14 si zapsali v KP Středočeského kraje v domácím 

zápase se Slaným druhou výhru v soutěži. Venku prohráli s Kralupy 
U15 96:40 a s Mělníkem U15 115:50. I přes porážky dělá družstvo 
mírné pokroky. Navíc ze 115 bodů Mělníku dal 68 pouze jeden hráč 
vysoký téměř 190 cm. Nejvíce bodů Slovanu Ježek 28, Zadina 
a Pasovský 6. Doma porazily Slaný U14 63:61 (body Zadina 21, Pa-
sovský 10, Palička 9, Vašut 7, Hajdu 6 atd.) a s Kladnem U15 neuspěli 
48:101 (Hajdu 11, Zadina 10, Pasovský 9, Vašut a Ježek po 6 atd.).

Starší žákyně U15 se představily ve vyšší soutěži - žákovské 
lize prvně doma proti Chomutovu a Litoměřicím, tedy týmům, které 
zatím neokusily hořkost porážky. S prvním soupeřem prohrály 

51:82, s druhým 56:95.
Starší minižákyně: TJ Slovan - TJ Slovan Litoměřice 43:39 

a 93:21; - Basket Babes Děčín 14:67 a 57:45.
Nejmladší minižactvo: TJ Slovan Varnsdorf BK Kondoři Liberec 

A 59:30, - BK Baník Most 50:71.                             Ing. Strolený/ZdS

PŘEDNOST DOSTANE NYNÍ ŠKOLA  
V minulém čísle uvedl Hlas 

severu informace o cyklokrosař-
ském MČR z pohledu varnsdorf-
ského účastníka Michala Malíka, 
který si dvaadvacátým místem 
vylepšil umístění z předchozího 
republikového šampionátu o čtyři 
místa.  Nyní nabízíme jeho vyjád-
ření k celé sezoně a co očekává 
od té následující. 

Tvým přáním bylo dojíždět 
v závodech TOI TOI CUPU 
2011 do 20. místa. Kolikrát se 
to povedlo a co říkáš konečné-
mu umístění? 

„Před sezonou jsem uvažoval 
o tom, že dosáhnu v žebříčku 
o něco výš, než jsem nakonec byl 
schopný jezdit. Do první dvacítky 
jsem se, bohužel, probojoval jen 
dvakrát, a to v Kolíně a v Lou-
nech. Ale to byla jen jedna z prio-
rit. Ta druhá stanovila absolvovat 
závody bez ztráty kola. To jsem si 
splnil na výbornou jak u nás, tak 
na závodech v Evropě. Letos se 
řady cyklokrosařů opět rozrostly 
o kvalitní konkurenci, takže bylo 
mnohem složitější drát se star-
tovním polem dopředu.“ 

Prozradíš své nejbližší plá-
ny a další pro novou sezonu?

„Letošní jaro a léto asi bude 
o něco slabší. Na prvním místě 
je pro mě škola, jsem ve třetím 
ročníku bakalářského studia. 

PŘIJĎTE NA ŠPIČKOVÝ BASKET
Města Děčín, Ústí nad Labem a Varnsdorf hostí od čtvrtka 

16. do soboty 18. února vyvrcholení Poháru České pošty 
v basketbale mužů. Týmy budou při losování rozděleny do dvou 
košů, takže ve Varnsdorfu se představí jeden z prvních čtyř 
týmů základní části Mattoni NBL (Nymburk, Prostějov, Pardu-
bice, Děčín) proti některému družstvu z druhého koše (Kolín, 
USK Praha, Sluneta Ústí n. L., Jindřichův Hradec). Losování 
čtvrtfi nálových dvojic proběhlo 6. února po uzávěrce vydání 
tohoto HS. Program je následující: 16. 2. čtvrtfi nále v Ústí nad 
Labem (od 17.30 a 20.00 hod.), Děčíně a Varnsdorfu (od 18.00); 
17. 2. semifi nále od 18.00 v Děčíně a Ústí; 18. 2. zápas o 3. místo 
a fi nále v Děčíně od 15.00 a 18.00 hod.                                                  ZdS

 BOWLINGOVÁ LIGA ZA POLOVINOU
Sedmnáct ze třiatřiceti kol má odehrán 6. ročník Varnsdorf-

ské bowlingové ligy (VABL), která tak vstoupila do své druhé 
poloviny. První tři družstva udržela ve druhé čtvrtině soutěže 
své pozice, jen si malinko prohodila pořadí poté, co BC Tos klesl 
na třetí místo, když získal 10 bodů, zatímco největší favorité 16. 
A na paty už mu šlape Mělník. Bahňáci byli po osmi kolech čtvrtí, 
a protože od té doby uhráli jen čtyři body, klesli na 6. příčku. Se 
ziskem dvanácti bodů si vylepšila postavení družstva Mělník, 
Black horses a s osmi Vorwärts victoria, která opustila poslední 
místo pořadí. To bylo po sedmnácti kolech následující: 1. Spliťáci 
30 bodů, 2. Nic-moc 28, 3. BC Tos 24, 4. Mělník 22, 5. BK Retos 
16, 6. Bahňáci 16, 7. Kobra11 16, 8. Black horses 14, 9. Aspoň 
kilo 12, 10. X-team 12, 11. Vorwärts victoria 8, 12. Žlábci 6 bodů.  

Kapitán týmu Nic-moc Radek Pácha k bowlingovému dění  
poznamenal: „V tabulce se zvyšují bodové odstupy a začala se 
dělit na družstva, která ještě mohou zasáhnout o titul a která už 
ne. Našemu týmu nestačí ani umístění čtyř hráčů v první desít-
ce k vedení v soutěži a stále se překvapivě daří týmu Kobra11, 
naopak formu nadále hledají Black horses a Vorwärts victoria. 
A hlavní událost? Poprvé v historii VABL padla hranice 1 100 bodů 
zásluhou Spliťáků ve složení M. Neumann, J. Čerych a S. Feigl. 
Jako soupeř u toho bylo družstvo Kobry11.“                          ZdS

Kolo bude tedy na druhé koleji 
a já se soustředím na státnice. 
Přesto se pokusím zůstat v tem-
pu, ale trénink se naplno rozjede 
až v červnu. Doufám, že budu 
schopný opět bodovat především 
v cyklokrosu na stejné úrovni jako 
doposud a v lepším případě se 

posunout k první dvacítce nebo 
i desítce. Účastním se i bojů 
v Českém poháru na horských 
kolech v disciplíně XC kategorie 
Expert. Loni se mi zde dařilo, 
letos si žádné cíle nekladu. Až 

čas ukáže, jak vše půjde skloubit 
se školou. V koutku duše stále 
doufám, že bude dost času 
a podaří se mi bojovat o pódiová 
umístění.“  Tolik o úspěšné sezo-
ně Michala. Přejme mu, aby ta 
další byla ještě lepší.

ZdS, foto archiv MM

zápas). Postupující Liberec 
vyhrál v semifi nále s Plzní 3:2 
a ve fi nále prohrál s Jihlavou 
1:3. Další přípravné utkání se-
hrál FK v divizní Nové Pace, kde 
vyhrál 0:5 (0:3) poté, co branky 
dali Hikspoors 2, Jordák, Cana 
(PK) a Martan. Únorová fáze 
přípravy zahájila čtyřdenním 
soustředěním v Roudnici.

Ligový dorost remizoval v Hrá-

dku n. N. s týmem mužů hrají-
cích KP 2:2 (0:1). Branky dali 
Vinš (21.) a Demeter (58.). 
Sestava: Mečíř (46. Linhart) -
Šimoník, Šiška, Knížek, Buká-
ček (46. Kuba) - Hauer, Válek -

Šolc (46. Demeter), Horák 
(7. Honců), Kučera - Vinš. 

FK uspořádal na svém webu 
anketu o nejlepšího trenéra áčka 
mužů za posledních 10 let. Dlou-
ho vedl Standa Procházka (zatím 
51 hlasů), ale další hlasy dostaly 
do čela Aleše Křečka (67 hlasů). 
Ankety se dosud zúčastnilo té-
měř 250 příznivců fotbalu.

ZdS, foto R. Hoffmann
                                          

                                              
                  


