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ZASTUPITELÉ OPĚT NEPODPOŘILI 
PROJEKT OBCHODNÍHO CENTRA

Vzhledem k několika závaž-
ným a svým způsobem i zásad-
ním bodům v programu jednání 
zastupitelstva se očekávala na 
únorovém zasedání početná 
účast hostů a také poměrně 
bouřlivá diskuze. Jednat se totiž 
mělo o změně vyhlášky o výher-
ních hracích přístrojích (schvá-
lená v listopadu), o pozemku 
určeném ke komerčnímu využití 
(školní zahrada) a v neposlední 
řadě se měl schvalovat rozpočet 
na letošní rok.

Vzhledem k tomu, že otázka 
výherních hracích přístrojů 
ještě není zcela jasná, shodli 
se zastupitelé při schvalování 
programu jednání na stažení 
novely vyhlášky z programu.

V interpelacích obyvatel 
města vystoupila s kritickým 
příspěvkem paní Pisarčíková, 
která vyjádřila odhodlání přinášet 
průběžně kritické připomínky ob-
čanů. Ve svém prvním příspěvku 
se zabývala neutěšeným stavem 
poslední nezrekonstruované čás-
ti bývalých kasáren - jídelnou. 
Poukazovala zejména na zhor-
šující se technický stav objektu 
a díky jeho špatnému zabezpe-
čení na hygienické a bezpeč-
nostní riziko pro jeho obyvatele. 
Mezi kritizované jevy zahrnula 

Tentokrát ovšem ze zcela jiných důvodů. I když se původ-
ní význam svátku vytrácí, blížící se jaro je stále důvodem 
k oslavám, které však dávno nejsou následovány půstem, jenž 
dal tomuto období jméno. V sobotu 18. února dopoledne se 
ve Varnsdorfu tradičně sešel masopustní průvod dopoled-
ne na nádvoří místní ZUŠ. Odtud posilněn koblihami, čajem, 
případně grogem vyrazil v čele se starostenským sudem na 
pochůzku městem. Trasa vedla kolem cukrárny Sluníčko 
(kremrole), městské knihovny (masopustní perníčky) a pe-
kařství Haback (koláčky) na náměstí, kde se už od rána konaly 
trhy. Tady byl naražen již zmíněný sud z místního Kocoura 
a zatímco starosta čepoval přítomným, k dobré pohodě 
a tanci zahrála kapela P. Zelenky.

Z náměstí pak bylo možno zamířit do místního pivovaru, 
kde se konal Valentýnský pivní masakr. Druhý ročník opět 
představil piva ovocná, silná a ještě silnější z nejrůznějších 
pivovarů, ale také nabídl bohatý výběr pochoutek masitých 
i jiných. Za hudebního doprovodu skupiny Malvas proběhla 
odpoledne soutěž o nejchutnější jitrnici, jelito a tlačenku - 
produkci pětice řezníků přísně hodnotila odborná porota.

Text a foto Ivo Šafus

i absenci veřejného osvětlení 
v prostranství objektu a špatný 
stav místních komunikací. V té-
to souvislosti byl kontrolnímu vý-
boru ZM uložen úkol prošetřit 
finanční prostředky v minulém 
roce určené na zabezpečení 
této budovy v kasárnách. Pan 
Vaňáč ve svém příspěvku kriti-
zoval nedostatečný prostor k vy-
jadřování občanů, jenž je jim vy-
hrazen  jedenkrát za měsíc na 
začátku jednání zastupitelstva. 
Doporučuje proto více prostoru na 
možné zapojení veřejnosti, např. 
ve veřejných diskuzích apod.

Z řad zastupitelů byly připo-
mínky od Ing. Jakubce k navý-
šení ceny tepla a seznámení za-
stupitelů s touto skutečností, na 
což na místě reagoval jednatel 
teplárny Ing. Novotný. O roz-
klíčování poměrně vysoké ceny 
vodného a stočného v našem 
regionu se v dialogu s místo-
starostou Ing. Poláčkem snažil 
Mgr. Moravec. Na možnost vy-
tvoření přechodu pro chodce 
v ulici Legií v prostoru u oční optiky 
směřoval dotaz PharmDr. Šmíd,

VE VARNSDORFU VYŠLA KNIHA 
O HUDEBNÍ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA

V poslední únorovou sobotu 
se zcela zaplněný malý sál varns-
dorfského divadla stal svědkem 
křtu knihy „Z hudební minulosti 
Šluknovska“. Monografie nese 
podtitul Od středověku po Missu 
solemnis 1830. Autor Igor Heinz 
připravoval rukopis přes dvě de-
sítky let. Vydavatelem knihy je 
Kruh přátel muzea Varnsdorf.

Křest proběhl stylově - s živý-
mi ukázkami hudby skladatelů, 
o nichž se v knize lze dočíst. 
Interpretace se ujal Komorní or-

INZERCE

chestr Šluknovska pod vedením 
Zdeňka Krause. Pěvecké party 
zpívala sopranistka Helena 
Krausová, na violu hrál sám 
autor knihy. Zaznělo i několik 
ukázek z textu, které četl Martin 
Louka. K poctě autorovi zazpíval 
Vilémovský pěvecký sbor „Ave 
Maria“ v jeho vlastní úpravě. 
U improvizovaného prodejního 
stánku šla kniha „na dračku“, 
její noví majitelé poté rádi využili 
autorovu autogramiádu.

Kniha na téměř 260 stranách 
obsahuje přehled historie místní 
hudby, která zněla v kostelech 
i zámcích v kraji pod Tolštejnem, 
a to v šesti kapitolách nazvaných 
podle majitelů panství v tom kte-
rém období. Přibližuje i skladby 
a osudy místních hudebních 
skladatelů, z nichž někteří se 
prosadili i daleko za hranicemi 
Čech. Text Igora Heinze pro-
vází bohatý ilustrační doprovod 

Pokračování na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Zraněný muž
Při noční preventivní kontrole města byl hlídkou městské poli-

cie zjištěn zraněný muž. Byl nalezen v podnapilém stavu, ležící 
na zemi s tržnou ránou na hlavě. Strážníci využili své znalosti 
a dovednosti z poskytování první pomoci, muže ošetřili a přes 
dozorčího směny MP přivolali sanitku. Vyčkali do jejího příjezdu 
a muže předali zdravotníkům.

• Injekční stříkačky
Od počátku roku 2012 do 20. 2. 2012 bylo strážníky měst-

ské policie nalezeno a sebráno (na základě oznámení) celkem 
38 injekčních stříkaček v celém katastru města. Tyto sebrané 
stříkačky jsou uloženy ve sběrné nádobě městské policie a poté 
jsou ekologicky a odborně zlikvidovány. Apeluji tímto na všechny 
občany, aby výskyt tohoto životu a zdraví nebezpečného mate-
riálu nahlašovali na služebnu MP. Chráníme tím sami sebe, ale 
i ostatní, kteří jdou za námi.                  Martin Špička, velitel MP

• Růžová (a trochu zelené)
Výtvarníka, který nedávno se sprejem v ruce řádil ve 

Varnsdorfu, vypátrali policisté z místního obvodního oddě-
lení. Růžový vzhled díky němu získala zeď prodejny tabáku, 
trafostanice, budovy školy včetně oplocení a Ford Tranzit. Jen 
jedna restaurace dostala přeliv zelený, aby byla nějaká změna. 
Škoda se vyšplhala na zhruba pětadvacet tisíc korun. Na rozdíl 
od většiny postříkaných objektů nevypadá růžově jeho situace. 
Včera si totiž vyslechl podezření z poškození cizí věci, za což 
by mohl skončit v nápravném zařízení až na jeden rok.

• Bral rodičům
Podezření z krádeže vloupáním a porušování domovní svo-

body si vyslechl dvacetiletý mladík. Zasloužil se o to tím, že 
v bytě svých rodičů v uplynulých dnech odcizil mj fotoaparát 
a notebook. Celková škoda se pohybuje kolem dvaceti tisíc 
korun. Mladíkovi za jeho neuvážené jednání hrozí trest odnětím 
svobody ve výši až tří let.

• Dohra
ještě jedno trestní stíhání zahájili kriminalisté v záležitosti pře-
padení, ke kterému došlo po silvestrovské noci na Žitavské ulici. 
Jedná se o přečin výtržnictví a obviněným je osmnáctiletý místní 
mladík. Nyní mu hrozí až dvouletý pobyt v nápravném zaříze-
ní.                 por. Bc. Vojtěch Haňka, tiskový mluvčí PČR Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Finanční úřad
opět i ve 

Varnsdorfu
Stejně jako v předchozích 

letech zajistí Finanční úřad 
Rumburk ve spolupráci s měs-
tem Varnsdorf pro varnsdorf-
ské občany možnost předání 
povinných daňových přiznání 
v podatelně Městského úřadu 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Pro předání těchto přiznání 
jsou určeny čtyři úřední dny, 
a to 19. března 2012, 21. bře-
zna 2012, 26. března 2012 
a 28. března 2012 (13.00 hodin 
až 17.00 hodin).                   rm

Po únorovém zastupitelstvu 
jste se v některých sdělovacích 
prostředcích mohli dozvědět, že 
naše město schválilo deficitní 
nebo schodkový rozpočet. Pod-
le zákona ale rozpočet obcí musí 
být vždy vyrovnaný. Pokud se 
tedy podíváme do schváleného 
rozpočtu města, zjistíme, že roz-
díl mezi výdaji, tedy tím, co chce-
me, potřebujeme nebo musíme 
v letošním roce uhradit, a tím, 
co získáme jako příjem, je cca 
22,5 mil. Kč. Jelikož však naše 
město hospodaří dlouhodobě 
bez větších problémů, tento roz-
díl si v minulých letech jaksi „na-
spořilo“. Celkové příjmy jsou tedy 
203,42 mil. Kč, výdaje 225,94 mil.
Kč. Rozpočet je sice postaven 
jako schodkový, ale schodek 
bude kryt finančními prostředky 
z minulých let ve výši 22,52 mil. Kč
(zůstatkem na běžném účtu 
z předchozích let). Tímto město 
splňuje podmínku vyrovnaného 
rozpočtu pro rok 2012.

Pokud se podíváme na jednot-

livé příjmy a výdaje podrobněji, 
zjistíme, že v daňových příjmech 
tvoří největší příjem DPH, těsně 
následovaný daněmi z příjmů 
a daní z nemovitostí. Nemalý 
příjem (5,5 mil. Kč) tvoří poplatek 
z výherních hracích přístrojů, dále 
poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu nebo za příjmy z proná-
jmu nemovitostí. Nemalé finanční 
prostředky se městu podařilo zís-
kat z dotačních titulů.

V oblasti výdajů nás po do-
končení záručních oprav čeká 
úhrada pozastávky na plavecký 
bazén. Po úspěšných předcho-
zích letech na letošní rok není 
v rozpočtu schválena žádná velká 
stavební akce. Mezi ty větší bude 
patřit oprava střechy včetně za-
teplení a výměny oken v horním 
patře polikliniky, výměna oken 
ve věžácích u bazénu včetně 
výměny výtahů ve dvou z nich, 
úprava parkoviště u hřbitova a po-
díl města v dotačním titulu revi-
talizace sídlišť. Téměř 9 mil. Kč. 
město nainvestuje do vodního 

JE LETOŠNÍ ROZPOČET SKUTEČNĚ SCHODKOVÝ?
hospodářství v oblasti Hrádku 
(výstavba rodinných domů) 
a Čelákovické ulici. Rekonstruk-
ce rozvodů vody a elektroinstala-
ce se dočká ZŠ náměstí. Kromě 
úhrady energií na sportovištích 
a příspěvků na sport dojde ko-
nečně na oplocení venkovního 
hřiště u sportovní haly a vybu-
dování parkoviště u bazénu. 
V rámci oprav mostů a lávek 
se letos počítá s rekonstrukcí 
lávky v ulici Lidická (původně 
most) a mostu na ul. 5. května 
u hraničního přechodu. Velkou 
část rozpočtu letos odčerpají 
i obě městské bezpečnostní 
složky, MP nás letos přijde na 
téměř 10 mil. Kč a předfinanco-
vání projektu hasiči - technika na 
živelné pohromy 6,3 mil Kč.

Vzhledem k omezené výši 
letošního rozpočtu a dobrému 
hospodaření města v před-
chozích letech zastupitelé 
zvažují přijetí úvěru na zahájení 
rekonstrukce zimního stadionu 
a havarijního stavu muzea.        JS

  

Rada města rozhodla: • Schválit návrh projektu v rámci Progra-
mu prevence kriminality ČR 2012 v Ústeckém kraji na rok 2012. 
• Pronajmout Místní akční skupině Šluknovsko objekt č. p. 476 
(Střelnice) na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/rok. • Nesouhlasit 
se žádostí společnosti RIO Media, a. s., o připojení k optické 
síti VOŠ a SŠ Varnsdorf, p. o. závěsným optickým kabelem 
vedoucím přes pozemky města Varnsdorf. • Souhlasit s podáním 
žádosti na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, 
Varnsdorf“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
životního prostředí - Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů 
energie; oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry; podoblast podpory 
3.2.1. Realizace úspor energie. • Schválit smlouvu o spolupráci 
při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů. • Prodloužit provoz na zimním stadi-
onu do 11. 3. 2012 v případě vhodných klimatických podmínek.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Mandavu ucpaly
 ledové kry

Problémy na řece Mandavě, 
které způsobily 19. února ledové 
kry, musel řešit speciální bagr, 
jenž začal likvidovat ledovou 
bariéru u splavu na H. nábřeží 
a u kasáren                    -r-

Dokončení ze str. 1

VE VARNSDORFU VYŠLA KNIHA 
O HUDEBNÍ MINULOSTI ŠLUKNOVSKA
včetně reprodukcí starých notových záznamů. Kniha bude k za-
koupení ve varnsdorfském muzeu a v muzeích, knihkupectvích 
a informačních střediscích v regionu Šluknovska.

Z rukopisu muzikanta, hudebního badatele a publicisty Igora Heinze 
(*1945) mezitím čerpalo už nemálo odborných prací. Knižní vydání 
na sebe nechalo dlouho čekat hlavně z důvodu finanční náročnosti. 
Varnsdorfský spolek knihu začal připravovat k tisku už v roce 2002, 
tehdy ale pro různé vnější okolnosti nedošlo k úspěšnému dokončení 
sazby. V některých ročenkách Kruhu přátel muzea Varnsdorf alespoň 
bylo se svolením autora publikováno několik ukázek. Nový impuls 
k vydání knihy přišel v loňském roce: podařilo se zajistit finance 
a textologické přípravy se zodpovědně ujal pracovník varnsdorfského 
muzea Mgr. Josef Rybánský. Jeho profesionální přístup navíc pomohl 
dořešit složitou kompletaci obrazových příloh. Nezbytností je rejstřík, 
který čtenáři pomůže k vyhledání údajů o kterékoli významné osob-
nosti hudebního života regionu.

Během letošního roku chce KPMV připravit k vydání také německou 
verzi knihy. Mezi německými čtenáři je totiž o výsledky Heinzovy 
badatelské práce velký zájem.                                            ham, foto IŠ
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V Evropském
parlamentu

Vláda ČR se po půl roce od 
nepokojů na Šluknovsku snaží 
vzbudit zdání, že se začíná zabý-
vat situací ve vyloučených lokali-
tách. Přitom přichází s iniciativami, 
které již Ústecký kraj zpracoval do 
konkrétních návrhů legislativních 
změn. Konkrétně nyní vláda 
projednávala možnost trestání 
opakovaných přestupků, přičemž 
zákon řešící tuto problematiku již 
zpracoval Ústecký kraj v rámci 
tzv. Ústeckého balíčku. Zákon je 
v Poslanecké sněmovně od září 
minulého roku a vládní poslanci se 
na schůzi sněmovny dne 7. února 
2012 rozhodli přerušit jeho projed-
návání do začátku června.

Ústecký kraj v rámci tzv. 
Ústeckého balíčku prosazoval 
vytvoření systému registrace 
přestupků, zpracoval a předložil 
Parlamentu ČR mimo jiné noveli-
zaci zákonné úpravy proti narušo-
vání veřejného pořádku. Jedním 
z problémů, který podstatným 
způsobem přiživuje extremistické 
nálady v některých regionech, je 
neschopnost státu efektivně za-
kročovat proti obyvatelům, kteří 
opakovaně obtěžují své spolu-
občany neustálým pácháním 
drobných přestupků, drobnými 
výtržnostmi, krádežemi, násil-
nostmi, narušováním nočního 
klidu, atd.

Velká část těchto přestupků 
podle současné právní úpravy 
nezíská nikdy charakter trest-
ných činů, protože nedosahují 
všech znaků předpokládaných 
trestním zákoníkem.

ZASTUPITELÉ OPĚT NEPODPOŘILI PROJEKT OBCHODNÍHO CENTRA
na který zareagoval člen doprav-
ní komise p. Sucharda.

V projednávání převodů 
nemovitostí nastala komplikace 
hned v úvodu. Jednalo se o par-
celu pod Hrádkem a v této kauze 
především o to, zda žadatelům 
odprodat dvě stavební parcely. 
Při hlasování nakonec převládl 
názor odprodat, a tak město zís-
ká do rozpočtu další plánovaný 
příjem. Stavět či nestavět další 
obchodní centrum v prostoru 
bývalé školní zahrady opět za-
stupitele a občany rozdělilo. 
Zatímco někteří jsou rezolutně 
proti, dalším výstavba nevadí 
a je i část zastánců, kteří si vý-
stavbu přejí. Se samotnou vý-
stavbou je spojen i fakt: mít či 
nemít v dnešní době v rozpočtu 
města částku z prodeje cca 

8 mil. Kč. Navíc s možnou vari-
antou, že výstavbě marketu na 
soukromých pozemcích město 
nezabrání a že tyto f inance 
získá někdo jiný. Zastupitelé 
nakonec rozhodli nepodpořit 
záměr výstavby obchodního 
centra. Možným precedentem 
se stalo rozhodnutí zastupitelů 
uplatnit předkupní právo na pů-
vodně prodané pozemky určené 
k výstavbě rodinného domu, či 
naopak schválení prodloužení 
termínu oprav fasády bývalé 
klubovny skautů z důvodů kom-
plexní rekonstrukce. 

Zprávu finančního výboru za-
stupitelstva o stavu dluhů na 
ubytovnách města (Lounská 
a T.G.M.) přednesla předsedkyně 
výboru Ing. Křížová. Ve zprávě se 
konstatuje, že dlužná částka díky 
krokům správy bytů REGIA, a. s.,

vedení CCS a Úřadu práce kles-
la o více jak 500 tis. Kč a i další 
dluhy se daří postupně pomocí 
splátkových kalendářů snižovat. 
Petici, ve které občané žádají 
zrušení všech heren ve městě, 
vzali zastupitelé na vědomí a sta-
ne se mj. podkladem k jejich 
dalšímu rozhodování v rámci 
připravované novely vyhlášky. 
U finančních záležitostí se jedna-
lo o schválení smlouvy o finanční 
spoluúčasti města na vytvoření 
digitálního povodňového plánu, 
který realizuje Severočeské sdru-
žení obcí prostřednictvím dotace 
z MZP. Zde je finanční náročnost 
pro město pouhých 10 %, tj. cca 
35 tis. Kč. Poněkud kontroverz-
nějším bodem bylo schválení 
výše členského příspěvku 
do Svazku obcí Tolštejn, kde 
se jednalo o zrušení současné 

Dokončení ze str. 1

Mrazivé pondělní ráno 13. února 
zastihlo víc než padesát zástupců krajů, 
obcí a organizací z České republiky ve 

vyhřátém autobusu, který po dobře upravených německých dálnicích 
směřoval ke Štrasburku. Pozvání europoslance JUDr. Richarda Falbra 
k této návštěvě spojené s celou řadou diskuzí a přednášek přijali regi-
onální politici, kteří se potýkají s problematikou sociálního vyloučení 
a integrace Romů. Naši oblast zde zastoupili představitelé Šluknova, 
Rumburka, Jiříkova a Varnsdorfu. Bohatý pracovní program, který 
začínal v sedm ráno a končil ve večerních hodinách, nabídl celou 
řadu setkání s velice dobrou, otevřenou a přímou diskuzí, výměnou 
názorů, informací a námětů pro práci. Sám hostitel Richard Falbr ke 
své iniciativě řekl: „Účelem pozvání českých a moravských zástupců 
bylo poskytnout jim možnost výměny dobré praxe nejen se zaintere-
sovanými lidmi na evropské úrovni a ve Štrasburku, ale i mezi sebou 
navzájem. Pomoc a aktivita Rady vlády pro národnostní menšiny je 
málo viditelná. O zodpovědných ministrech nemluvě.“

V jedné z malých zasedacích síní Evropského parlamentu zazněla 
z úst Jeroena Schokkebroeka (zástupce generálního tajemníka pro 
romskou problematiku) prezentace nově schváleného a zaváděného 
programu, který se týká aktuální problematiky integrace Romů. Pro-
gram ROMED nastavuje pravidla a prostřednictvím mediátorů hledá 
a podporuje prvky vzájemné tolerance a bezproblémového soužití. 
Zajímavé setkání proběhlo také na štrasburské radnici. Místostarostka 
pro mezinárodní vztahy Nawel Rafik-Elmrini výkladem o uplatňování 
programu integrace odstartovala vícehodinovou diskuzi. „Romové 
si zvykli nepracovat a žít ze sociálních dávek. Jejich aktivizace je 
následně nejsložitější. Řešíme i útoky na majoritní společnost. Navíc 
přestávají respektovat sami sebe navzájem, tak jak mají respektovat 
nás?“ ptal se novoborský starosta. Otázce, kterou jsem položil a která 
se týkala postoje majoritní společnosti k péči a financím věnovaným 
integraci, příliš naši hostitelé nerozuměli - prostě tam tento problém 
asi nemají. Možná to bude také tím, že jejich péče se opírá o vytvoření 
vhodných prostor pro kočovníky, řeší problém povinného očkování 
a zdravotní péče a starají se o menší počet Romů než např. Varnsdorf. 
(Štrasburk má cca 237 000 obyvatel). A tak nakonec budou platná slo-
va jednoho z účastníků o řešení různých problémů v různých rovinách, 
o aktuálnosti lišících se projevů romských komunit a o tom, že vždy je 
velice dobré diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, poznávat - ale ne 
vždy je dobrý vzájemný předpis postupů.                      Martin Louka 

kapitační platby (na obyvatele) 
a jeho nahrazením příspěvkem 
v individuální výši. Na zacho-
vání činnosti svazku zejména 
v turistickém ruchu, jeho rozvo-
je (Vandrování po Tolštejnském 
panství a Tolštejnské slavnosti) 
a další činnost byl schválen 
příspěvek ve výši 140 tis. Kč. 

Posledním únorovým bodem 
byl rozpočet města na rok 2012, 
který byl schválen v navržené 
výši. Díky projednávání na 
pracovních seminářích zastu-
pitelé bez připomínek schválili 
nejen samotný rozpočet, ale 
i závazné ukazatele rozpočtu. 
Dále pak rozpočet hospodář-
ské činnosti správy bytového 
a nebytového fondu a správy 
Centra REGIA, a. s., rozpočet 
hospodářské činnosti pultu cen-
trální ochrany městské policie 
a statut sociálního fondu.       JS

POD ČAROU
Ne vždy máme náladu a čas 

sledovat dění kolem sebe. Nic-
méně ta možnost tu je a někdy se 
nám podaří na základě vnějších 
projevů zhodnotit situaci či osobu 
jako přinejmenším nezávadnou.

Když půjdeme v uvažování 
o věci či člověku výš, můžeme se 
dostat k posouzení měřítka ne-
závadnosti. První stupeň: osoba 
X nevadí mně, v druhém tobě 
a mým blízkým, no a úplně nejlépe 
by z takto pojaté kritiky dopadl člo-
věk, který nevadí vůbec nikomu. 
Tady ovšem vstupuje do hry jiné, 
zcela opačné, ale o to nebezpeč-
nější reziduum, a to lhostejnost. 
Nevadí mi a ani nepřekáží, tak je 
mi vlastně ukradený a zabývat se 
jím je jen ztráta času. Řekněme, 
že jde o míru toho, jak hodně 
si svého souseda všímám.

V našem městě si v součas-
nosti všímáme sousedů, kteří 
z mnoha důvodů nejsou přija-
telní. Pro jednotlivce, společnost, 
ekonomiku státu, a našlo by se 
jistě mnoho kamenů, byť jen ob-
lázků, které bychom chtěli házet.

Bohužel počátkem tohoto 
nebezpečného roku, ve kterém 
se údajně nedožijeme oslav 
Silvestra, se k sociálně slabým 
přiřadilo mnoho lidí, kteří žili 
až doposud spořádaně a dle 
občanskoprávních pravidel. Vý-
povědi se rozdávaly jako letáky. 
Doufejme, že okolnosti budou co 
nejdříve pozitivní a nedostaneme 
se do nouze, která by nás uvrhla 
ve vír nepříjemných, především 
finančních problémů, abychom 
se díky sociálně silným tam na-
hoře, ale i níže, nedostali mezi ty, 
po nichž se teď hází kamení.

Sociální nepokoje nejsou pro 
nikoho přínosné. Kradou čas, se-
bereflexi a hlavně úsměv z tváří 
a obyčejnou lidskost. Sociální 
spravedlnost neexistuje. Sou-
střeďme se spíše na to, co může-
me sami ovlivnit nejvíce - svoji ne-
závadnost a ještě lépe užitečnost.

František efen Novák

Postih opakovaného páchání 
přestupků tak není spojen s žá-
dnou podstatnou sankcí pro 
přestupce, přestupky často 
zůstávají neprojednány, sankce 
za ně není odstrašující, případ-
ně tato sankce není následně 
úspěšně exekuována.

Možností, jak tuto situaci 
řešit, je upravit opakované pá-
chání stejného přestupku jako 
trestný čin. Tím by bylo možno 
spravedlivěji potrestat pachatele 
pomocí sankcí, které poskytuje 
trestní zákoník. Sankce trestního 
zákoníku totiž mají výrazně vyšší 
odrazující účinek. 

Hlavní změny navrhované 
v Ústeckém balíčku (včetně 
začlenění principu 3x a dost):

• Zavádí se trestnost opa-
kovaného spáchání přestupku 
krádeže; jde o úpravu, která 
do konce roku 2009 existovala 
(§ 247/1 písm. e) zák. č. 140/
1961 Sb.) a plně se osvědčila, 
proto je vhodné se k ní vrátit.

• Zavádí se trestnost opako-
vaného obtěžování spoluobčanů 
drobným narušováním soužití 
v rozhodném čase třech po sobě 
jdoucích let.

• Zavádí se trestnost opa-
kovaného porušení veřejného 
pořádku v rozhodném čase 
třech po sobě jdoucích let.

• Navrhuje se změna pře-
stupkové právní úpravy, která 
do doby, než vznikne celostátní 
evidence některých přestupků, 
zakotví zákonný základ pro to, 
aby obecní úřady přestupcova 

místa trvalého pobytu měly 
k dispozici informace o rozhod-
nutích o týkajících se přestupků, 
jejichž recidiva dle předloženého 
návrhu vyvolává trestněprávní 
následky. Ústecký kraj přitom 
podporuje urychlený vznik cen-
trálního registru přestupků.

Čerpáno z www.ustecky-kr.cz

Vláda chce připravit novelu, která je již
„zmrazená“ v Parlamentu ČR



DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

5/2012                                                                                                      strana 4

Střípky z okolí

Vážený pane starosto,
vážení páni místostarostové,
radní a zastupitelé.

Po přečtení článku v posledním čísle Hlasu severu na jeho prvé 
stránce, nadepsaném DALŠÍ KULATÝ STŮL - NA JINÉ TÉMA, 
jsem se po dlouhém uvažování rozhodl napsat Vám touto cestou 
svůj osobní názor, o němž se domnívám, že stejného, nebo ale-
spoň podobného mínění jsou, nebo budou, i mnozí další čtenáři. 
K tomu mě opravňuje již formulace prvého odstavce. Rozhodně 
se dá souhlasit, že tam byli jiní než u předešlého stolu, kde mimo 
pracovníků městského úřadu přišli občané pouze tři, takže vznikly 
vážné pochybnosti o dalším konání tohoto stolu.

Další odstavec však upřesňuje, že se jedná o občany slušné, 
kteří svou slušnost již projevili tím, že my všichny ostatní, kteří jsme 
nebyli pozváni, protože veřejnosti tato schůzka nebyla oznámena, 
jsme ti, co se neumí chovat, prostě ti neslušní. Ti, za něž vystupují 
jednotlivci nebo politická sdružení, která se této skupině nejeví 
jako férová.

Vážená skupino „Pro slušný Varnsdorf“, to se opravdu domní-
váte, že jste jenom Vy ti vyvolení? A přitom sami KORUNUJETE 
vaše tvrzení hned další větou, kde odsuzujete, že za všechny 
občany mluví 300 lidí. A kolik Vás sedělo u kulatého stolu, když 

jste odsoudili nás ten zbytek 
do 16 tisíc? Ti svolavači de-
monstrací dali alespoň šanci 
všem občanům si vybrat, ale 
vy jste svou utajenou schůzkou 
nedali šanci z těch zbývajících 
do 16 tisíc prakticky nikomu. 
A přitom sami říkáte, jak je 
snadné rychle rozšířit klamné 

informace prostřednictvím sociálních sítí. Proto se ptám, proč 
jste tak nenaložili s Vaší bezesporu kladnou informací. A to říkám 
a myslím zcela vážně, protože se mohu opřít a zaštítit dostatky 
důkazů své poctivé a nezištné práce pro trochu toho vylepšení 
našeho města.

Závěrem bych chtěl upozornit, že navrhovaná setkání se sta-
rostou v podobě HOVORŮ jsme se pokoušeli vzkřísit jako KPMV, 
když „doskomíraly“ v divadle a přesunuli jsme je do muzea, aby 
byly blíže občanům, kde po třech pokusech umřely na naprostý 
nezájem a skončily stejně jako předminulý kulatý stůl - třemi 
občany. Přesto však věřím, že snad konečně současná situace 
přinutí spoluobčany, pokud je budete považovat za partnery Vám 
hodné a nebudou tato setkání nejen Vaše setkání, ale všech těch 
občanů do 16 tisíc, aby se situací ve městě vážně zabývali, a to 
rukou společnou. Závěry ze schůzek však budou muset být po-
někud konkretnější, nežli opakování již mnohokrát zveřejněných 
důvodů. Také voláním po společném boji za spravedlnost a klid 
spíš připomíná více než dvacet let stará hesla s vlajícími prapory 
(jak se tehdy posměšně šuškalo).

Škoda, že pisatel článku nebyl přímým účastníkem této schůzky, 
jak by asi být měl.

Děkuji, že jste můj názor vzali na vědomí i za jeho uveřejnění 
v Hlasu severu. A pokud někdo bude chtít zesměšnit můj článek 
tím, že jsem použil příkladu jednání o zeleném městě, byl to cílený 
záměr. Ukázat, jak mnozí z nás často podceňujeme nutnost býti 
spoluúčastni na zdravém vývoji našeho města. A do ozdravění 
města patří i kauza, o níž je tato polemika.

Milan Šebek

PS - Konečné rozhodnutí napsat tento otevřený dopis podpořil 
i článek nadepsaný Spolupráce Šluknovska s Agenturou pro soc. 
začleňování ... , kde na jedné straně pan starosta Zoser jasně uvádí 
fakta o problémech, aby dostával v zápětí odpovědi formulované 
všeobecně a dokonce s odvoláním na jakési akční plány nám dobře 
známé z dob rozvinutého socialismu a úzce tedy související s těmi 
„vlajícímí prapory“.

OTEVŘENÝ DOPIS
Tento můj příspěvek je věno-

ván občanům města Varnsdorf. 
Mám v úmyslu podělit se s ve-
řejností o zážitky nejen z posled-
ního zasedání ZM. Za poslední 
půlrok jsem se dostatečně 
seznámila s tím, jak to funguje 
na tomto zasedání. Pár příkladů 
za vše. Na podzim loňského roku 
se zastupitelstvem prolínala tři 
žhavá témata. Školní pozemek 
u vodárny, herny a odvolání 
Ing. Poláčka ze všech funkcí.

Již v minulém čísle jsem 
se k pozemku školní zahrady 
vyjadřovala a lidí, kteří nestojí 
o další obchoďák s potravinami 
v centru města, je čím dál více 
(je zbytečný, pohltí velkou část 
zeleně, byl by v blízkosti velké 
školy, což značí nebezpečí pro 
děti, atd.) I tentokrát byl v kurzu. 
Většinu zastupitelů a ani veřej-
nost nepřesvědčilo množství 
argumentů proč stavět. Návrh 
nebyl schválen, ale co mě ohro-
milo, byly argumenty některých 
zastupitelů na adresu občanů: 
„Vaše argumenty jsou laciné. 
Obchoďák nechcete, a pak tam 
budete chodit.“ Tím ale zájem 
o výstavbu neskončil. Zástupce 
firmy přesto jede dál. Kde bere 
jistotu, že to dopadne? Dal mu 
ji někdo?

Dalším bodem byly herny v na-
šem městě. Na podzimním za-
sedání ZM se zajímavým způ-
sobem rozhodlo, které herny 
zavřít a které ne. Všude v jiných 
městech, kde chtěli herny zavřít, 
to prostě udělali. Ve Varnsdorfu 

K článku Trest, nebo poslání
Nechci zdržovat čtenáře polemikou s pisatelkou článku, přesto 

pár vět k jeho obsahu:
 Uvedené žhavé téma s prodejem školní zahrady podrobně vysvět-

luje článek na str. 1 Zastupitelé opět nepodpořili projekt…
Téma herny a ... nadhozená udička: Vedení radnice vždy podpo-

rovalo zákaz heren ve městě, což lze prokázat hlasováním v zastupi-
telstvu, ve kterém podpořilo hned první návrh na zrušení heren, který 
bohužel neprošel. V žádném případě nebyla přehozena odpovědnost 
na občany. Vedení radnice mezi prvními podepsalo petici občanů 
k zákazu heren ve městě. Proto, prosím, uvádějte, paní pisatelko, 
správné údaje, ne ty zkreslené!

Co se týká odvolávání a jmenování uvolněných anebo neuvolně-
ných zastupitelů, je třeba uvést, že toto spadá výhradně do kompetencí 
zastupitelstva města.

To vše na vysvětlenou, aby si to zase někdo nevykládal po 
svém.                                                                   Karel Dubský,

místostarosta města

to nelze! Proč? Strach, kama-
rádství, či zaháčkování? Při 
prvním setkání u kulatého stolu 
nadhodil udičku p. Dubský, když 
řekl: „Tohle by vyřešila jen peti-
ce občanů.“ Chtěl tak břemeno, 
které bylo na vedení města, 
hodit na občany? Nicméně 
petice občanů šla do ulic. Na 
únorovém zasedání ZM se mělo 
rozhodnout. Kam Vás vede slepá 
vášeň? Hned v úvodu Ing. Dra-
ský požádal o zrušení tohoto 
bodu s vysvětlením, že už jednu 
hrozbu žaloby město má na stole 
a nově navrhovanou vyhláškou 
by čelilo další. „Byla vytvořena 
speciální komise pro monitoring, 
která měla zmapovat situaci ve 
městě. Novou vyhlášku je 
třeba řádně vypracovat,“ uvedl 

Ing. Draský. Ano, majitelé zavře-
ných heren skutečně městu hrozí 
žalobou. Pochopitelně, udělala 
bych to taky, kdyby zrušili moji 
hernu a tu vedle nechali. To zavá-
ní diskriminací. Takže ani v tomto 
problému není nic nového.

A za třetí. Již několikrát byl 
požádán Ing. Poláček o odstou-
pení ze všech funkcí. Na minu-
lém zasedání ZM byli požádáni 
zastupitelé, aby jedním z bodů 
bylo toto odvolání. A co myslíte? 
Ani zmínka!

Milí spoluobčané, je velmi 
smutné, že většina zastupitelů 
ani vedení města, které jsme 
si zvolili, pro nás nehnou ani 
brvou. NIKOHO NEZAJÍMÁTE, 
JEN CHODÍTE OTRAVOVAT 
A  ZDRŽOVAT!       Lenka Juricová

Pan Reiber píše, že se jednání 
ZM stává jakýmsi kolbištěm, kde 
nespokojení občané vyjadřují své 
názory a napadají členy zastupi-
telstva nebo i celé zastupitelstvo. 
Pane Reibere, ty doby, kdy jsme 
museli držet pusu a poslouchat 
jenom komunisty, jsou už naštěstí 
pryč. Dali jste se na politiku, tak 
musíte nějakou kritiku, často 
oprávněnou, vydržet. Neslyšel 
jsem, že by někdo sprostě nadá-
val. Občané se chodí vyjadřovat 
k vašim špatným rozhodnutím 
nebo vám přednášejí své názory 
a návrhy. Vy jste byli zvoleni ob-
čany města a slíbili jste, že budete 
poctivě a svědomitě pracovat 
a rozhodovat ve prospěch města 
a jeho občanů. Což se bohužel 
v mnoha případech neděje, a pro-
to chodíme na ZM.

Dva příklady:
1. Nepokoje s nepřizpůsobivý-

mi občany: ZM nezaujalo žádné 
stanovisko, ba naopak, celou 
záležitost zlehčovalo. Vy jste 
se měli za vaše slušné občany 
postavit a chránit je. Kdybyste 

tento dlouhodobý problém řešili, 
nemuselo dojít k demonstracím. 
Demonstrovala většina slušných 
občanů a přineslo to výsledek. 
Demonstrace jsou legitimní 
a zákonné.

2. Vyhláška o hernách: to je 
paskvil, který nic neřeší. Ba na-
opak, soustředí herny do středu 
města a upřednostňuje pět 
majitelů. Je podivné, za jakých 
okolností tato vyhláška vznikla 
a následně byla schválena bez 
projednání v komisi. Podle mě 
to něčím zavání, alespoň neka-
lou soutěží. Vzhledem k tomu, 
že věřím našim zastupitelům, 
nemám podezření, že by z toho 
někdo měl osobní prospěch. Ale 
přinejmenším z toho mám divné 
pocity. V listopadu jste schválili 
špatnou vyhlášku od komunistů 
a následně v únoru, opět návrh od 
komunistů, zrušíte projednávání 
o hernách. Majitelé heren vyna-
ložili nemalé finanční prostředky 
a schvalovací procedury. A vy jim 
zrušíte ze dne na den podnikání. 

Navrhuji tedy zrušit listopadovou 
vyhlášku a připravit a vypracovat 
vyhlášku novou, za účasti odbor-
níků a občanů města. A hlavně 
takovou, která bude něco řešit.

Můj návrh je tento:
1. Do 2 let zrušte všechny 

herny. Majitelé heren se alespoň 
můžou na tuto situaci připravit. 
Nevýhodou je, že město přijde 
o nemalé finanční prostředky. 
Výhodou zase, že město opustí 
někteří gambleři. Nebo: 

2. Nechte otevřené všechny 
povolené a zkolaudované herny. 
Nepovolujte nové a ať trh uká-
že, kdo přežije. Omezte reklamy 
a poutače na herny, prodlužte 
vzdálenost na více jak 200 m od 
škol, školek a státních zařízení. 
Zkraťte provozní dobu - např. od 
16 do 24 hod.

Toto je pouze můj návrh. 
Věřím, že si s tímto problémem 
poradíte a rozhodnete tak, aby 
většina majitelů heren a restau-
rací byla spokojena.

 Miroslav Burda st.

TREST, NEBO POSLÁNÍ?

NAŠI ZASTUPITELÉ

Moto: Sancta simplicitas!
(svatá prostoto)
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VYHLÁŠENÍ KONKURZŮ
Od poloviny loňského roku bojuji 
s velkým problémem. Neustále 
totiž slýchám od různých skupin, 
že občanům se to nelíbí, že ob-
čané chtějí to či ono, že občané 
jsou zásadně proti apod. Tak 
si jen stále kladu otázku: „Jak 
to někteří vědí? Kde a jak se 
k těmto údajům dá dostat?“ 
Doteď jsem si totiž naivně 
myslel, že tyhle věci se dají jen 
obtížně měřit, že existují různé 
průzkumy, peoplemetry apod. 
Mezi nejspolehlivější metody 
ale stále patří volby a případně 
místní referenda. Možná ještě 
petice, ale … S tím bude asi 
také problém, obzvláště když se 
k jednomu problému najdou dvě 
petice, a to jedna proti a druhá 
pro. Krom toho tam je problém 
s ověřením hlasů, místní přísluš-
nosti respondentů a také, co si 
budeme říkat, i volbě položené 
otázky. Takže nám zase zbývají 
jednou za čtyři roky komunální 
volby a mezi nimi, dle potřeby, 
místní referendum (těch moc 

Věřím, že v dnešní uspěcha-
né a na informace bohaté době 
většina z nás ani nepostřehla 
drobnou informaci, že kulturní 
komise navrhla radě města 
a ta doporučila zastupitelstvu ke 
schválení, aby dne 10. března 
2012 vyvěšením tibetské vlajky 
občané Varnsdorfu projevili mo-
rální podporu tibetskému lidu 
v boji za svobodu.

Zastupitelstvo však již tradičně 
toto neschválilo. Zpočátku jsem 
si kladl otázku: byl to politický boj, 
nebo snaha ochránit obyvatele 
před mezinárodním konfliktem 
a případnými odvetnými opatře-
ními ze strany Číny? Jedním ne-
ustále se opakujícím důvodem je 
zpochybňování samotného faktu, 
že v Tibetu dochází k porušování 
mezinárodního práva veřejného 
a Charty OSN.

Nechápu, jak v dnešní době, 
kdy je přístupno tolik informač-
ních zdrojů, může někdo žít 
v takové nevědomosti a ještě ji 
šířit. Někoho možná může klamat 
přístup mezinárodních organiza-
cí a států, kdy jejich postoj není 
zcela jednoznačný. Důvodem 
však není fakt, že by k porušení 
práva nedocházelo, ale bohužel 
jsou upřednostňovány politické 
a ekonomické zájmy, ale to se 
dostáváme do úplně jiné roviny. 
Druhým důvodem neschválení 
této iniciativy je postoj zastupitelů 
z pravicového spektra naší poli-

nebývá). No, a teď mám zase 
problém. V roce 2010 byly ko-
munální volby a v nich si lidé na 
4 roky zvolili své zástupce. 
Někteří dostali desítky hlasů, 
jiní stovky, někteří dokonce 
více jak tisíc. Nikdo ze zvole-
ných zastupitelů neodstupoval, 
nekupčil s hlasy ani své místo 
nepřepouštěl, takže má na 
čtyři roky mandát zastupovat 
své voliče - občany města. 
A najednou se zde objevují růz-
né skupiny, jejichž lídři říkají, že 
zastupitelé nemají mandát, že by 
měli všichni nebo část odstoupit, 
že vědí, že lidé nechtějí ve městě 
další market, že nechtějí herny 
nebo že chtějí to či ono. A tak se 
zase ptám: „Jak to vlastně vědí? 
A za koho vlastně hovoří?“ Vždyť 
oni ve volbách nebyli, a pokud 
byli, tak neuspěli, neboť v těch-
to skupinách jsem neviděl žád-
né zastupitele. Ono totiž, ať už 
volby dopadly pro někoho lépe 
a pro někoho hůře, jsou platné, 
a tudíž lidé do zastupitelstva 

chtějí jak pana Poláčka, tak 
pana Jakubce, jak pana Dub-
ského, tak pana Hrizce, jak pana 
Šmída, tak i jeho bratra a jak paní 
Křížovou, tak i pana Lászla. 
A je velmi smutné, že toho 
posledně jmenovaného s řád-
ným mandátem, kdosi vyzývá 
k odstoupení, rezignaci a také 
s tím uspěje. Žijeme v demokra-
tické společnosti a měli bychom 
dodržovat její pravidla. Nechť 
tedy každý začne u sebe, mluví 
za sebe a nezaštiťuje se ostat-
ními. Chápu, je jednodušší říkat: 
„nám se to nelíbí“, než „mně se 
to nelíbí“ - nemá to tu patřičnou 
šťávu. Ale opravdu jde těmto 
lidem o blaho nás všech, nebo 
se v zaštítění dalších politických 
subjektů jen snaží o vlastní 
úspěch v období mezi volbami? 
To zvážení nechám na Vás, ale 
myslím, že já mám jasno. A kdy-
byste prosím Vás zjistili, jak 
to vlastně vědí, dejte mi také 
vědět.                                 JS 

Jak to vlastně vědí?

tické scény, pro které by hodnoty 
jako jsou svoboda a demokracie 
měly být na prvním místě.

Mě osobně však neschválení 
mrzí nejvíce z pohledu občanské 
společnosti, jejíž velkým zastán-
cem byl nedávno zesnulý prezi-
dent Václav Havel. Krátce po jeho 
smrti se celý národ chtěl hlásit 
k jeho odkazu pojmenováním 
ulic, škol a jiných institucí. Mys-
lím, že on sám by o takové pocty 

nestál, ale jistě by byl potěšen, 
že my, občané města Varnsdorfu 
nemyslíme jen na sebe a do-
kážeme vyjádřit podporu lidem 
Tibetu v boji za svobodu a de-
mokracii. Tímto bych chtěl 
apelovat na zastupitele, aby 
při svém příštím rozhodování 
měli na paměti jiné než politické 
motivy a posuzovali věci v širším 
kontextu.                   

Jiří Kotyk

VLAJKA PRO TIBET

Cestovní kancelář Best Burk Vám nabízí
dovolenou u moře pro letošní sezonu

Máme nová letoviska na chorvatském pobřeži - 
S. Filip i Jakov a Pakoštane, ubytování na 7 a 10 nocí. 

AKCE - VÍTÁNÍ MOŘE V CHORVATSKU 
termín 18. 5.-27. 5. 2012, cena 2.590 Kč

Cena zahrnuje - dopravu busem, ubytování v chatce,
pobytovou taxu a služby delegáta. 

CHORVATSKO S CVIČENÍM -
zumba, pilates, joga

termín 7. 9.-16. 9. 2012, cena 4.440 Kč 
BIOGRAD NA MORU - 

penzion Gašpar 24. 8.-2. 9. 2012 za 7.680 Kč s polopenzí
V ceně je doprava busem, 

ubytování v penzionu s polopenzí, pobytové taxy.
TUČEPI A MAKARSKÁ 

28. 6.-8. 7. 2012 za 5.800 Kč, v ceně je ubytování 
v apartmánu, doprava busem, pobytové taxy a služby delegáta.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
CK Best Burk, Tř. 9. května 391, Rumburk 

tel. fax-412 333 109 
e-mail: ckbestburk@seznam.cz 

Město Varnsdorf
OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍCH ŘÍZENÍ

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
• Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
• Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 
• Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, 
• Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
• Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 
• Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a peda-
gogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních 
předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost, 
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Varnsdorf

Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a peda-
gogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních 
předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost, 
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín
Požadavky:
• vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání 
(v oblasti stravování a gastronomie výhodou), 
• minimální praxe v oboru 5 let 
(praxe vedoucího pracovníka výhodou),
• znalost problematiky řízení školského stravovacího zařízení 
a hygienických předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
• Základní škola Varnsdorf, 
  náměstí E. Beneše 469, okres Děčín,
• Základní škola Varnsdorf, 
  Edisonova 2821, okres Děčín, 
• Základní škola Varnsdorf, 
  Seifertova 1650, okres Děčín,
• Interaktivní základní škola Varnsdorf, 
  Karlova 1700, okres Děčín. 
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a peda-
gogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných právních 
předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost, 
• organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2012
Termín podání přihlášek: 30. 3. 2012

Podrobné informace na www.varnsdorf.cz

INZERCE



Zaměstnání

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz
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Různé

Nemovitosti

Řádková 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.

Prodám byt 3+1 na ulici  
Karolíny Světlé 3018, 2. patro.  
Tel. 737 820 244.

Prodej bytového domu 
s udržovanou zahradou, v kli-
dné okrajové části města 
Varnsdorfu. 5 bytů obsaze-
ných nájemníky, 2 byty volné. 
Pozemek: 2397 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 vyhledáva-
né, klidné lokalitě ve Varnsdor-
fu. Pozemek: 741 m2. Snížená 
prodejní cena: 1.380.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Tel. 412 333 
281, 723 327 523.

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

Stavební pozemek v Rum-
burku se stavebním povole-
ním a projektem na výstavbu 
rodinného domu. Krásný 
výhled. Na pozemku voda 
vlastní (nový vrt), elektrika, 
plyn. Výměra: 978 m2. 
Prodejní cena: 340.000 Kč. 
Info Lužická R. K. Telefon 
412 333 281, 602 108 404.

Prodám byt v osobním 
vlastnictví 2+1+L v bytovém 
domě v ulici Legií - 1. patro. 
Cena: 390.000 Kč. Telefon 
737 170 708.

Pronájem bytu  2+1 v RD 
po rekonstrukci. Vlastní ho-
diny na plyn, el., vodu, vlastní 
plyn. kotel. Možnost využití 
zahrady. Tel. 606 904 899.

Regionální obchodní zá-
stupce. Stabilní, celorepub-
likově působící společnost 
příjme spolupracovníky na ŽL. 
Vhodné pro zaměstnané, ženy 
na MD, invalidní či starobní 
důchodce. Bližší informace 
na tel. 774 797 423.

Prodejní doba:
Po-Pá: 7.00-17.00
So:       8.00-12.00
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I PRO SKUPINY DO 24 LIDÍ
WWW.HARRACHOV-PROKOPKA.CZ

ZN. LEVNĚ

PRONAJMU  VILU 
V HARRACHOVĚ

Firma přijme spolupra-
covníky. Požadavek: Minimál-
ně vyučen. Tel. 774 623 832.
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V listopadu 2011 zakoupily 
Technické služby města Varns-
dorf novou techniku určenou 
především na zimní údržbu 
chodníku. Rozhodujícím kritéri-
em pro výběr techniky nebyla 
pouze samotná nákupní cena, 
ale především parametry 
a v neposlední řadě také refe-
rence a zkušenosti stávajících 
uživatelů. Nakonec byl pro 
potřeby města zakoupen malo-
traktor Belarus 320.4 s úspor-
ným tříválcovým vznětovým 
motorem Lombardini o výkonu 
26,5kW (36 k). Malotraktor má 
širokou škálu využití. Díky 
šestnáctistupňové převodovce 
a automatickým řazením poho-
nu všech kol lze bez problému 

používat na instalovaných 
předních a zadních ramenech 
jakákoliv zařízení. V současné 
době je traktor vybaven před-
ní otočnou sněhovou radlicí 
s ovládáním v kabině a zadním 
sypačem inertního materiálu 
o obsahu 500 litrů. Do bu-
doucna lze stroj dovybavit 
např. čelní sněhovou frézou, 

pro údržbu travních ploch lze 
k traktoru připojit mulčovač, 
rotační sekačku, zametač nebo 
např. čelní nakladač. Pro údržbu 
chodníků je výhodná malá šíř-
ka stroje (1570 mm) a také jeho 
celková váha nepřevyšující dvě 
tuny. Výhodou je také možnost 
zapřažení brzděného přívěsu až 
do hmotnosti 5 t. Traktor je za-
tím v provozním záběhu a první 
zkušenosti jsou zatím více jak 
dobré. Za zmínku na závěr stojí 
určitě cena stroje, která je ve 
své výši 300 tis. Kč bez DPH 
pouhou jednou třetinou poři-
zovací ceny německého stroje 
Multicar srovnatelné výbavy. 
Další informace o službách, 
vybavení a nabídce městského 
podniku najdete www.tsvarn-
sdorf.cz.             Text a foto JS

Technické služby doplnily techniku na údržbu chodníků

Obsluhou nového stroje byl pověřen zkušený řidič Miloš Lacina.

Pod názvem Každý může 
pomoci, když ví jak... připravilo 
pracoviště krizového řízení MěÚ 
Varnsdorf první díl populárně 
naučných kartiček pro žáky 
varnsdorfských základních škol. 
Na titulních stranách kartiček 
o rozměru původního občanské-
ho průkazu si děti osvěží čísla 
tísňového volání, na straně dru-
hé zásady chování v krizových 

Nové bezbariérové spoje 
v linkové autobusové dopravě

Výrazné rozšíření bezbariérových spojů od poloviny února zlep-
šuje komfort cestujících na vybraných autobusových linkách v okolí 
Ústí nad Labem, Rumburka a částečně také Litoměřic.

 Zařazení pěti bezbariérových autobusů Crossway v provedení 
Low Entry do flotily dopravce BusLine umožnilo v pracovní dny 
výrazně zlepšit dostupnost dopravní obslužnosti cestujícím se 
sníženou pohyblivostí a zároveň zrychlit výměnu cestujících na 
zastávkách ve vytížených relacích vybraných autobusových linek.

Autobusy jsou rozděleny do divizí Ústí nad Labem, Varnsdorf 
a Litoměřice, kde doplňují stávající vozový park a zároveň nahrazují 
stejný počet klasických autobusů s vysokou podlahou.

Mezi městy Rumburk, Varnsdorf a v okolí se rozšiřují spoje obslu-
hované bezbariérovými vozidly na lince 409 Varnsdorf - Rumburk -
Jiříkov - Ebersbach z původních 25 na 29 spojů, tj. na 80 % všech 
spojů v pracovní dny, a nově se zavádí na linkách 402 Varnsdorf 
- Chřibská - Česká Kamenice - Děčín (1 dopolední a 4 odpolední 
spoje), 403 Varnsdorf - Chřibská - Chřibská, Krásné Pole (5 ranních 
spojů) a 408 Varnsdorf - Rumburk (3 ranní spoje).

Mezi Varnsdorfem a Rumburkem tak cestující mohou v pracovní 
dny na linkách 408, 409 a 410 využívat v souhrnu 49 spojů zajišťo-
vaných bezbariérovými autobusy. Významná nabídka je zajištěna 
i dále do Jiříkova a částečně do Velkého Šenova. Na linkách 401, 
402, 403 a 408 nejsou prozatím bezbariérové spoje rozloženy 
v průběhu celého dne, ale odpovídají stávajícím oběhům vozidel, 
které byly pouze zaměněny za bezbariérové.

Autobusy s bezbariérovým přístupem obsluhují pevně stanovené 
spoje a umožňují tak cílové skupině cestujících vybrat si v rámci 
možností vhodný spoj se snadným přístupem. V případě technic-
kých problémů či jiných nepředvídatelných provozních okolností, 
které neumožní nasadit vozidlo do provozu, může dojít k výpadku 
bezbariérovosti a nahrazení autobusem s vyšší podlahou.         -r-

Změna tarifu Trilexu k 1. dubnu 2012
K 1. dubnu 2012 se změní tarif Trilexu. Tím reagujeme na změnu 

tarifů IDOLu a ZVONu. Ale nebude všechno dražší.
Mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou přizpůsobujeme ceny 

pro jednotlivé jízdy na papírový tarif IDOLu. Ceny pro sedmidenní 
a třicetidenní jízdenky zůstávají stejné.

Stejným způsobem se zvýší jízdné pro jednotlivé jízdy mezi 
ostatními českými stanicemi. I tady se nemění ceny pro sedmidenní 
a třicetidenní jízdenky.

Pro jízdy v Německu se přizpůsobuje minimální cena pro do-
spělé na minimální cenu podle tarifu ZVONu (1,40 є). Zpravidla se 
i tady nemění ceny pro sedmidenní a třicetidenní jízdenky. Ze stanice 
Zittau do stanice Seifhennersdorf se zvýší počet tarifních jednotek. Na 
této relaci se tak zvýší i cena pro sedmidenní a třicetidenní jízdenky.

Pro krátké přeshraniční jízdy se sníží počet tarifních jednotek. Tím 
zůstávají ceny na těchto relacích stejné, sedmidenní a třicetidenní 
jízdenky budou levnější. Mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem 
se trochu sníží i cena pro jednotlivé jízdenky (1,00 є popř. 24 Kč 
místo dosud 1,10 є popř. 26 Kč).

Ustanovení pro slevy se nemění.
Prosím, všimněte si, že mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem 

cestujete levněji, když si obstaráte opuscard s dopravní aplikací 
IDOLu. Senioři 70+ si mohou koupit velmi levnou roční jízdenku 
pro celý IDOL / Liberecký kraj (za 100 Kč).

Uznávání a prodej jiných tarifů pro přestupující se nemění.
Další informace na www.trilex-online.cz.                       TRILEX

Zastupitelstvo ÚK schválilo 21 projektů 
financovaných z Fondu Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22. úno-
ra 2012 schválilo 21 projektů, které budou spolufinancovány 
z prostředků Fondu Ústeckého kraje. Mezi vybranými projekty je 
z Varnsdorfu pouze vybudování dětského hřiště v Základní škole 
Bratislavská .                                                                           -r-

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých 
let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kul-
turních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 
2012 . Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kul-
turních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území 
a jsou zapsány v registru kulturních památek ČR. Podpora z tohoto 
programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným 
a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK, a zároveň 
má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
kompenzovat zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP.

Program je realizován ve dvou kolech a město Varnsdorf přijímá 
žádosti o poskytnutí příspěvku do 27.  3. 2012. Žádost se podává na 
formuláři, který je k vyzvednutí na webových stránkách města včetně 
„Zásad pro užití neinvestičních prostředků a seznamu povinných 
příloh“, případně na Odboru správy majetku a investic,  kancelář 
č. 44 p. Milan Hanousek, kde je možné získat všechny potřebné 
informace o programu. Podmínkou žádosti je doklad o vlastnictví 
objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st. p. péče OSMI 
MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební práce.     OSMI

Vyjádření k reakcím na můj 
příspěvek k dostupnosti záchranky

Pokud se mohu vyjádřit k reakcím na můj příspěvek k dostupnosti 
záchranky v našem městě (HS č. 4), uvádím pouze statistiku dojez-
dové doby ZZS do oblasti Varnsdorf v letech 2010 a 2011, kterou mi 
poskytl ředitel Krajského úřadu ÚK v odpovědi na můj dotaz Úřadu 
vlády ČR a hejtmance ÚK.                                 Pavel Vodička ml.

Výzva vlastníkům kulturních památek

První 
pomoc pro 

školáky

situacích. První kartička se 
zabývá kardiopulmonální resus-
citací (KPR), tedy v podstatě 
návodem, jak rychle a správně 
obnovit dýchání a srdeční čin-
nost. Další kartičky (každý rok 
jedna) budou vysvětlovat čin-
nost a postup při dopravní ne-
hodě, co dělat v případě živelní 
pohromy, požáru apod.             JS

Čas                           2010                     2011
do 5 min.                           22                           27
do 10 min.                       476                         595
do 15 min.                       384                         352
nad 15 min.                       18                            17
nad 20 min.                         4                             2
CELKEM                        904                         993

Trvalé změny jízdních řádů autobusů 
od 4. března 2012

K termínu 1. celostátní změny jízdních řádů došlo na vybraných 
linkách k úpravám reagujícím na vyhodnocení provozu a žádostí 
zástupců obcí a měst v Ústeckém kraji.

Linka-Spoj 454 - posun polohy v celé trase o 10 minut (13.40 hod.)
na žádost studentů z Varnsdorfu, současně větší odstup od komerč-
ního spoje 510901/11 (Quick Bus). Objednatel linky je Liberecký kraj 
ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Kompletní přehled najdete na webových stránkách ÚK.
Čerpáno z www.kr-ustecky.cz



Pozvánka
v sobotu 24. března

v 17.00 hod.
se koná sezení
zaměstnanců 

(i bývalých)
závodu Velveta 1
v RESTAURACI

U RUDOLFA

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat až 

v úterý 13. 3.
od 15 hodin 

v Seniorkavárně 
Pohádka.

Ve druhé části schůze
společně s „Jaroušky“

oslava MDŽ.
Výbor SDČR

Poděkování

SENÁTORSKÉ
DNY

19. 3. 2012
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

Svoz zákazníků
ZDARMA

14. 3. 2012
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

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

Svozy pytlového

tříděného odpadu

15. 3. 2012

10.-11. 3. 2012  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588

17.-18. 3. 2012  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

Zubní
pohotovost

Dne 11. března tomu bude 10 let, co nás 
navždy opustil pan Ludvík Vojtek.

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

Stále vzpomíná celá rodina.

Blahopřání

9. února 2012 se v aule varns-
dorfského gymnázia uskutečni-
lo vyhodnocení literární soutěže 
„Lužičtí Srbové známí i nezná-
mí“, která je součástí projektu 
„Městská knihovna Varnsdorf - 
Setkávání přes hranice“. Soutěž 
má stejný název jako přednáška 
pro základní a střední školy. Akce 
byla realizována jako literární po-
řad plný ukázek z oceněných pra-
cí ve školním kole soutěže, které 
se konalo již podruhé. Písemný 
projev na této škole má dobrou 
úroveň. Je to zásluha nejen 
studentů, ale také schopností 
učitelek češtiny M. Janákové, 
J. Petrové a K. Makalové.

Dne 21. března si připomeneme rok od 
úmrtí maminky, babičky a prababičky Anny 
Krajmerové. 

S láskou stále vzpomínají děti s rodina-
mi.

Dne 16. března uplyne smutných 10 let 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka Václava 
Kubína.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Synové Zdeněk a Vladimír s rodinami

Dne 1. března uplynulo 18 smutných let od 
doby, kdy nás navždy opustila naše milovaná 
maminka a babička Markéta Kubíková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná dcera Zdeňka 

s rodinou.

Dne 15. března oslaví krásné kulaté 
80. narozeniny paní Ludmila Machová.

Hodně zdraví a životního elánu do dalších 
let přejí dcery Ludmila, Drahomíra a Alena 
s rodinami.

Dne 4. března oslavil své životní jubileum 
80 let pan Oldřich Kropáček.

Hodně zdraví, spokojenosti a elánu do 
dalších let přeje celá rodina.

Děkujeme paní vychovatelce Špergové a dětem z oddělení Be-
rušek ze ZŠ náměstí za krásnou celoroční výzdobu naší jídelny.

Marcel Novotný, ředitel ŠJ

Literární soutěž pro studenty

V úterý 21. února 2012 se 
v sálku Městské knihovny Varns-
dorf představil Michal Müller. 
Tentokrát ale nikoli jako výjimeč-
ný (a v Čechách ojedinělý) hráč 
na citeru, ale jako zasvěcený 
znalec tohoto nástroje a pouta-
vý vypravěč. Publikum seznámil 
s historií tohoto strunného ná-
stroje, s jeho nejrůznějšími va-
riantami a způsoby užití. Chybět 
ale pochopitelně nemohly ani 
praktické ukázky různých citer 
a možných hudebních stylů.       IŠ

Žáci, učitelé i ředitelé me-
zinárodních škol se zúčastnili 
již předposledního společného 
setkání v rámci projektu Vzory 
v pohybu. Také Vyšší odborná 
škola a Střední škola, Varns-
dorf vyslala své zástupce, 
tentokrát do finského města 
Kotka. Tato škola je od září 
2010 do června 2012 zapojena 
do společného mezinárodního 
projektu „Vzory v pohybu“ v rám-
ci partnerství škol Comenius 
Programu celoživotního učení 
financovaného Evropskou unií. 
Projekt je zaměřený na podporu 
atraktivity vzdělávání v oblasti 
textilu, společně s použitím 
kulturních hodnot a moderních 
technologií, účastní se ho školy 
ze sedmi zemí - Belgie, Turecka, 
Polska, Finska, Litvy, Lotyšska 
a České republiky.

Předposlední společné se-
tkání učitelů, ředitelů a žáků ze 

všech zúčastněných škol se ko-
nalo ve dnech 15. 2.-18. 2. 2012

Nejprve převzali ocenění nej-
úspěšnější účastníci školního ko-
la soutěže. Porota vybírala z pra-
cí 90 studentů od tercie do kvinty. 
Rozhodla takto: o třetí cenu se 
dělí D. Čech a J. Maryška, 
druhá cena L. Urban a dvě první 
ceny shodně získaly V. Elšíková 
a A. Nagyová. Všichni postoupili 
do regionálního kola soutěže.

Poté byli odměněni soutěžící 
z prvního regionálního kola. 
Práce 27 soutěžících ze čtyř 
škol ze severních Čech hodnotila 
odborná porota. Pět z celkového 
počtu osmi cen získali reprezen-
tanti varnsdorfského gymnázia. 
Čestná uznání obdržely N. Boč-

ková a S. Kubínová, třetí cenu 
J. Beneš, druhou cenu M. Krau-
sová. Absolutní vítězkou prv-
ního regionálního kola se stala 
T. Hamplová. Největší odměnou 
bylo zařazení do sborníku na-
zvaného „První setkání (Prěnje 
zetkanje)  Das erste Treffen“. Češ-
tí studenti jsou v něm konfrontová-
ni se studenty ze srbské Lužice, 
kteří soutěžili v obdobné soutěži.

Realizaci tohoto projektu 
spolufinancuje Evropská unie 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF): „Investice do vaší 
budoucnosti“ v rámci programu 
Cíl 3 / Ziel 3. Lead partner projektu 
je  Město Varnsdorf.        Milan Hrabal

Vzory v pohybu tentokrát ve Finsku

ve městě Kotka ve Finsku. 
„Naše žákyně oboru Modelářství 
a návrhářství oděvů, Eliška Svo-
bodová a Stanislava Oplištilová, 
získaly svou účast na setkání ve 
Finsku díky školní soutěži o nej-
lépe namalovaný návrh plakátu 
závěrečné módní přehlídky,“ uvedl 
Jaroslav Dvořák, organizátor akce 
za Českou republiku. „Žákyně tak 
měly možnost vytvářet textilní 
produkty ve špičkově vybavené 
odborné škole společně s ostat-
ními vrstevníky z dalších zemí 
a zároveň poznat tamní zvyky,“ 

dodal Dvořák. Navržené modely 
budou představeny na závě-
rečné módní přehlídce, která 
proběhne na konci projektu 
v květnu 2012 v Belgii.

Více informací o projektu 
najdete na webových strán-
kách školy www.sosvdf.cz 
v sekci realizované Mezinárod-
ní projekty.          VOŠ a SŠ

Michal Müller -
 znalec citer

INZERCE
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Takto Jan Pianka zdolal 206 kg v mrtvém tahu.

Další sezona začala pro 
varnsdorfské silové trojbojaře 
11. února v Nymburku jubilejním 
20. Mistrovstvím východních 
a severních Čech a oddíl OST 
Varnsdorf dal o sobě opět vědět 
výbornými výsledky. V kategorii 
do 93 kg startoval Miroslav Tar-
nóczy. Tradičně první disciplínou 
byl dřep. Zde zapsal 190 kg 
a vytvořil si nový osobní rekord. 
Obdobně si počínal v benchpres-
su, kde se mu zdařil pokus se 
120 kg. Svůj výkon pak korunoval 
v mrtvém tahu zlepšením osobní-
ho maxima na krásných 225 kg. 
V kategorii do 74 kg startoval 
jeden z nejmladších účastníků 
soutěže, dorostenec Richard Šos, 
syn legendárního varnsdorfského 
trojbojaře Luboše Šose. Ze zdra-
votních důvodů se mu ve dřepu 
nedařilo podle představ, zapsal 
si 90 kg. V benchpressu pak 
zvládnul 80 kg a chuť si spravil 
při mrtvém tahu, kde pro něj ne-
bylo  problémem 137,5 kg. Nutno 
dodat, že Richard byl vyhlášen 
druhým nejlepším dorostencem 
soutěže. V nejlehčí kategorii 
(sloučené kat. do 59 a do 66 kg)

startovali Daniel Pianka a Jan 
Pianka. Dan po výkonech ve 
dřepu 160 kg, benchpressu 
115 kg a mrtvém tahu 195 kg 
obsadil druhé místo. Honzovi 
se dařilo lépe. V dřepu překonal 
170 kg a v benchpressu zvlád-
nul 110 kg. V mrtvém tahu pak 
nakonec zdolal 206 kg. Nejenže 
předvedl nejlepší mrtvý tah dne, 
ale zároveň vytvořil nový národní 
rekord této disciplíny v kategorii 
do 59 kg. Po právu vybojoval 
a zasloužil si zlatou medaili. 
V celkovém hodnocení skončil 

varnsdorfský oddíl na tomto 
mistrovství na skvělém druhém 
místě. Zde se sluší poděkovat 
za výbornou pomoc trenérovi 
Luboši Šosovi, Ivče Jánské 
a dále fotografům Kateřině Batel-
kové, Márovi Eichlerovi a Danu 
Ryšavému.

Nejbližším závodem pro bor-
ce OST Varnsdorf je 20. Mistrov-
ství Čech v Litvínově, kde budou 
borci usilovat o účast na celostát-
ním mistrovství. Tu si díky výko-
nům v Nymburce již zajistili Honza 
i Dan.               Mirek Tarnóczy, 

foto archiv OST

Spliťáci porazili Nic-moc
Varnsdorfská bowlingová liga měla v jednom z posledních kol 

šlágr, ve kterém se střetli vedoucí Spliťáci s druhými Nic-moc. Lídr 
soutěže nezaváhal a zvítězil (první hra 510:488, druhá 527:503), 
připsal si do statistik další tisícovku a zvýšil svůj náskok na čtyři 
body. Za vítěze váleli M. Neuman (349 bodů), „spliťácký“ J. Trojan 
(346) a J. Čerych (342). Za poražené J. Vašut (348), „nic-mocácký“ 
J. Trojan (340) a R. Pácha (303). V dalším zajímavém zápase si 
vyšlápla stále se lepšící Kobra11  (po 17  kolech sedmá) na třetí 
tým tabulky BC Tos. Tosákům vůbec nevyšla první hra (porážka 
507:421) a ve druhé už bodovou ztrátu nezlikvidovali (výhra 
499:506). Za vítěze bodovali J. Brožek (396), F. Ratuský (327) 
a V. Zavadil (283). J. Brožek hraje sice první sezonu, ale podává 
stále kvalitní výkony, čímž značně pozvedl tým Kobry. V dalším kole 
rozparáděnou a v tabulce už pátou  Kobru11 zchladil čtvrtý Mělník 
(body z obou her 866:975). Za vítěze zapsal R. Zich 354, J. Janošek 
311 a Neumann 310 bodů. Pořadí čela tabulky k 3. 3.: 1. Spliťáci 38, 
2. Nic-moc 34, 3. BC Tos 30, 4. Mělník 30, 5. Kobra 22 bodů.

Z postřehů kolem letošního ročníku VBL lze zaznamenat zvyšující 
se kvalitu borců. Pokud hráč s průměrem náhozů 160 je letos až na 
šestnáctém místě, na konci loňského ročníku to stačilo na šesté. 
Trochu překvapivě pak momentálně chybí v první desítce některý 
z hráčů BC Tos a dále J. Bortel, který na turnajích obvykle nechybí 
mezi třemi nejlepšími. Hráčská tabulka je však vyrovnaná a dají se 
očekávat ještě časté změny. To samé platí o družstvech, hlavně ve 
středu tabulky a v její dolní polovině. 

V předminulém čísle HS byla informace o překonání historického 
rekordu 1 100 bodů Spliťáky (1 106). Ten neměl dlouhého trvání. 
Čtrnáct dní poté kontrovalo družstvo Nic-moc (Trojan, Vašut, Pácha) 
1 119 body a jako soupeř přihlíželi a gratulovat mohli hráči Black 
horses.                                                                                ZdS/RP

Do nové sezony s novým rekordem 

V probíhajícím jedenáctém 
ročníku Lužické hospodské 
3. ligy v kulečníku svedlo 14. ko-
lo do derby souboje domácí 
tým RC Peklo (Sloupák) s Árny 
týmem (Skleník). Za domácí 
nastoupili M. Novotný, J. Fišer 
a K. Burzynski, za hosty J. Ši-
monek, M. Lacina a S. Svitič. 
V úvodním duelu jedniček obou 
týmů si jasné vítězství připsal 
J. Šimonek a stejný obrázek 
mělo i druhé utkání, kdy druhý, 
a tím vítězný bod pro hosty zís-
kal M. Lacina výhrou s nadějným 
J. Fišerem. V posledním duelu 
pokračovalo trápení domácích, 
když jejich kapitán K. Burzyn-
ski pokračoval ve šlépějích 
svých spoluhráčů. Prohrou 
0:3 se RC Peklo přiblížilo ke dnu 
tabulky soutěže, zatímco Árny 
tým v ní stoupá vzhůru. Derby 
mělo díky hojné účasti příznivců 
obou družstev skvělou atmosféru 
a bezproblémový průběh. První 
hráč hostů J. Šimonek k ně-
mu sdělil: „Přijeli jsme si pro ví-
tězství, které jsme si výkonem 
zaslouženě vybojovali, potvrdili 
naši dobrou formu a připsali si 
dva body do tabulky.“ Další vy-
brané výsledky 14. kola: Kozlíci 
Česká Lípa - DA-CAPO Dolní 
Podluží 0:3, KK Krkovičky Brt-
níky - Mělník B Varnsdorf 2:1.

FUTSALISTÉ VLÁDNOU 
OKRESU I KRAJI

Předposlední turnaj Krajské extraligy ÚK 2011-2012 ve varnsdorf-
ské sportovní hale vyhoupl do čela tabulky o bod futsalisty JK Trans 
A. Pomohl jim k tomu vlastní absolutní bodový zisk ze tří zápasů, ale 
i to, že SC Stap Vilémov po nevyrovnaných výkonech plichtil na závěr 
turnaje s vedoucím Turbem Děčín a obral jej tak o dva body. Plně 
bodovalo rovněž Jílové, ale to se svojí ztrátou na vedoucí dva týmy 
mohlo pomýšlet už jen na udržení konečného třetího místa. Výsledky: 
JK Trans - Vilémov 5:4, - Bumiko Děčín 4:3, - SKP Cizina Děčín 4:1; 
Turbo - Bumiko 6:1, - Cizina 3:1, - Vilémov 3:3; Vilémov - Jílové 3:8. 
Závěrečné kolo v Rumburku mělo v programu mj. vzájemné souboje 
prvních tří družstev, což tedy slibovalo pořádné drama.

Ještě před tím odehrála rezerva JK Trans doma předposlední 
kolo okresní 1. Autocentrum Jílové ligy. Devět bodů ze tří duelů jis-
tilo béčku prvenství v soutěži bez ohledu na výsledky závěrečného 
turnaje v Libouchci. Zářil především Petr Svoboda.  Ve  vynikající 
formě dával jeden gól za druhým. Stínem se stalo opětovné zranění 
kolena Josefa Galbavého. Znamenalo to tak stop pro rozhodují turnaj 
Krajské extraligy ÚK v Rumburku.

Tam pak o víkendu šest borců i s Jiřím Beránkem se zkušenostmi 
z vyšších futsalových soutěží na konečné prvenství dosáhlo. Nej-
dříve Turbo prohrálo s Jílovým 0:2 a to pak JK Trans porazili nejtěs-
nějším rozdílem 1:0 (J. Beránek). Mohlo se slavit. Nic už na tom pak 
nezměnila porážka 2:0 od Turba. Historicky nejúspěšnější sezona 
JK Trans je skutečností.                                                                 ZdS

Halová sezona atletů končí
Atleti TJ Slovan v zimě plně využívali blízkost jablonecké atletické 

haly a během ledna a února se zúčastnili nejméně osmi závodů 
pořádaných TJ LIAZ. Z poloviny se jednalo o atletické středy pojaté 
spíše jako tréninková možnost, druhou polovinu tvořily krajské pře-
bory jednotlivců podle věkových kategorií. Z velkého počtu startů 
uvádíme pouze nejlepší umístění varnsdorfských atletek a atletů 
v mistrovských soutěžích. V KP nejmladšího žactva (přípravka) 
soutěžilo atletické mládí v trojboji (50 m, skok daleký, hod plným 
míčem obouruč). Z 61 účastnic se na 9. místě umístila Viktorie Ba-
bíková součtem bodů 882 (50 m uběhla za 8,38 s, v dálce zdolala 
3,65 m, výkon v hodu 6,00 m). V přeboru mladších žákyň dosáhla 
na stříbro ve sprintu na 60 m Simona Marcziová, když jí elektrická 
časomíra zaznamenala ve finále čas 8,84 s. V kategorii starších žáků 
zaběhl David Čiháček 1 500 m za 5:19,38 min., za což bral medaili 
bronzovou. Z hlediska kvality dosaženého výkonu byl nejlepší Petr 
Hájek. V závodu na 800 m si časem 2:20,05 min. vybojoval také 
třetí místo na stupních vítězů. Za své úsilí si vysloužil nejen medaili, 
ale i nominaci na Mistrovství ČR. V dorostenecké kategorii přivezla 
z Jablonce bronz Pavlína Dubská, která 3 kg vážící kouli poslala 
do vzdálenosti 10,56 m. Hala posloužila atletkám a atletům také 
v hledání uplatnění v dalších disciplinách, resp. v rozšíření atletické 
všestrannosti. Dobrým příkladem jsou Monika Bielovičová a Pavlína 
Dubská s novým vztahem, a to k překážkovým běhům. Pro vývoj 
mladých atletů je nejpodstatnější, že všichni dokázali zvítězit sami 
nad sebou. Jejich dosažené výkony jsou opět lepší než ty minulé. 
To je důkaz, že se připravují poctivě a se zaujetím. Patří jim za 
to dík a přání dalších úspěchů.                                      Skalický

Průběžné pořadí: 1. - 2. 
DA-CAPO Dolní Podluží 24, 
KK Krkovičky Brtníky 24 (oba 
týmy skóre 62:22), 3. Ťukál-
kové Jitrovník u Šluknova 20, 
4. Mělník B Varnsdorf 18, 5. Árny 

tým Varnsdorf 16, 6. Pivní Agit. 
C Zdislava 16, 7. Kozlíci Česká 
Lípa 7, 8. RC Peklo Varnsdorf 6, 
9. U Pavla B Česká Kamenice 6, 
10. Český Lev C Mimoň 3 bo-
dy.                  Miroslav Exnar

TÝM RC PEKLO MÍŘÍ DO PEKLA



V předposledním přípravném 
zápase před soutěžním jarem 
hostil FK Varnsdorf tradičního 
rivala Arsenál Česká Lípa, za 
nějž nastoupili varnsdorfští hráči 
Jarda Jordák a Jirka Procházka. 
Dvě zbytečné ztráty míče stály 
domácí FK inkasování branek, 
ale ze standardních situací 
dokázal vždy srovnat. Konečný 
výsledek zněl 2:2 (0:1) a gólově 
se prosadili  Pimpara (61.), 
Hikspoors (75.) - Procházka 
(26.), Beran (88.). Ke generálce 
domácích přijel do Kotliny další 
celek z ČFL SK Hlavice. Utkání 
skončilo rovněž remízou, tento-
kráte 1:1 (1:0). Branku dal  Mar-
tan ve 40. min z penalty, hosté 
vyrovnali až v samém závěru, 
v 90. minutě.

Jarní druholigovou premiéru 
absolvovalo varnsdorfské áčko 
s B-týmem AC Sparta Praha 
v Horních Počernicích. Po pod-
zimní domácí prohře 2:5 vyšla 
nyní defenzíva na jedničku 
a FK dovezl důležité body za 
výhru 0:1. Ve 44. se v osobním 
souboji prosadil Ladislav Martan 
a po jeho přihrávce branku „do 
šatny“ zařídil Vlastimil Chod. 
Vítězství vybojovala sestava: 
Kovář - Tvaroha, Filip, Stehlík, 
Hozda - Martan, Cana (84. Brei-
te), Kotiš (89. Pimpara), Rudnyt-
skyy - Melunovič, Chod (67. Hik-
spoors). Nyní čeká venku Opava 
a za týden doma Zlín.

Dorostenecká devatenáctka 
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VYDAŘENÁ ODVETA 
BASKETBALISTŮ
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se zúčastnila miniturnaje tří 
týmů, ve kterém se utkala na 
1x45 minut s týmy mužů Vel-
kého Šenova (OP) a Rumburku 
(1. A třída). Výsledky: Velký 
Šenov - Rumburk 2:2, Rumburk -
Varnsdorf U19 1:1 (branka Vinš), 
Varnsdorf U19 - Velký Šenov 
1:0 (Vinš). Tyto výsledky určily 
pořadí 1. FK Varnsdorf U19, 
2. FK Rumburk, 3. Velký Še-

nov. Poslední přípravné duely 
výsledkově nevyšly i kvůli větší 
marodce. FC Nový Bor dorost 
- FK Varnsdorf U19 3:1 (gól 
Král), FK Ústí n. L. U19 - FK 
Varnsdorf U19 1:0. Soutěžní jaro 
zahájí dorost domácím utkáním 
s FC Slovan Liberec v neděli 
11. března od 10.15 hod. na UMT 
v Kotlině a o týden později zajíždí 
na Meteor Praha.                 ZdS

Mládež fandila 
Havlíčkovi

Vydařený víkend hokejových 
žáků HC Varnsdorf začal vý-
hrami týmu žáků 3. tříd nad Li-
toměřicemi i Litvínovem. O den 
později v Lomnici n. P. porazila 
družstva žáků 2. i 3. tříd oba 
domácí výběry i favorizované 
soupeře Liberce. V rámci zájez-
du poté všichni hráči společně 
s vedením navštívili zápas ho-
kejové Extraligy Liberec - Plzeň. 
Přímo tak mohli sledovat v akci 
varnsdorfského odchovance 
v dresu hostů Ondru Havlíčka, 
který dal v utkání dva góly a byl 
vyhlášen nejlepším hráčem due-
lu. Rozhovor s tímto hokejistou 
bude uveden v některém z příš-
tích čísel HS. Sezona na varns-
dorfském zimáku končí o tomto 
víkendu turnaji a Karnevalem na 
ledě (viz program v přehledech 
uvnitř tohoto HS).                   JH

Basketbalisté TJ Slovan si po dvou porážkách spravili chuť 
a vyhráli v Liberci s VSK Slavia TU 63:81 (12:24, 26:12, 12:21, 
13:24). Po domácí prohře bylo slávistům co oplácet a s tímto cílem 
tým k zápasu odjel. Po solidních úvodních deseti minutách však 
začal chybovat, což vedlo k nervozitě a možná tomu pomohly 
i výroky rozhodčích. O pauze si ale družstvo srovnalo v hlavě vše, co 
bylo třeba, a opět se vrátilo do hry s téměř desetibodovým vedením, 
které v závěru ještě dokázalo navýšit. Body Slovanu Novotný 29, 
Voráček 22 (1x3), Buben 11, Lehroch 6, Činka 4, Šišulák 4, Husár 2,
Tomek 2 a Hovorka 1. O víkendu zdolal TJ Slovan USK Slávii Ústí n. L.
105:77 (46:43).

Mladší žáci U14 hostili v utká-
ních KP středních Čech druž-
stva Basketbal Pečky U15 
a BC Benešov U14, ze kterých 
odešli poraženi 60:84 a 62:80. 
V utkání s Benešovem vedli 
v poločase 37:27, ale na konečnou 
výhru to nestačilo. Nejčerstvější 
výsledky: Basket Poděbrady U14 - 
TJ Slovan U14 90:34, BC Kolín U15 - 
TJ Slovan U14 112:64.

Starší žákyně U15 hrály 
v žákovské lize doma a venku 
s DDM Česká Lípa. V domá-
cím prostředí podlehly 64:77 
a u soupeřek 86:44. Domácí 

duel rozehrály žákyně slibně, když po první části byl stav 19:22. 
Rozhodla ta druhá, v níž hostující celek zvýšil náskok na rozdíl 
šestnácti bodů (31:47), který přes snahu hráček Slovanu pohlídal. 
Poslední těsné porážky jistě mrzely: TJ Slovan - BC Benešov 
59:64, - BK Strakonice 73:76.

Mladší minižáci hostili ve dvou duelech Oblastního přeboru 
severních Čech tým BK Česká Lípa, ve kterých se nedočkali 
tabulkového bodového zisku a odešli poraženi 44:63 a těsně 
52:56. Nejmladší minižactvo Slovanu přehrálo BK Kondoři Liberec 
A 59:30 a nestačilo na BK Baník Most 50:71.                Ing. Strolený

Liberecká liga mužů ve florbalu měla v únoru na pořadu dvě kola, 
ve kterých sehráli varnsdorfští florbalisté SK Paintball čtyři utkání 
a všechna vítězná! To se muselo odrazit vzestupem v tabulce, 
ve které jsou nyní na třetím místě. Výsledky: SK Paintball - 
SC Podještědí Český Dub 4:3, - Smědavští Vlci Raspenava 11:5, - 
FBC Liberec 13:11, - TJ Sokol Bzí 12:10. Tabulku nadále jasně 
vede FBC Panthers Liberec B se 47 body, na druhé místo se 
posunul tým FBC Legnex SSKVP se 36 a na třetí SK Paintball se 
34 body. Z druhé příčky na čtvrtou klesla TJ Sokol Koberovy, na 
varnsdorfský celek ztrácí pouhý bod. Do konce soutěže zbývá sehrát 
dvě kola (čtyři utkání). Za týden v Semilech čeká na SK Paintball 
tým SK Osečná (nyní 8. v tabulce, 25 bodů) a SK Rebels Liberec 
(6., 31). Poslední kolo mohou sportovní příznivci navštívit 1. dubna 
ve varnsdorfské sportovní hale, kde budou za soupeře domácích 
TJ Turnov B (zatím 9., 16) a lídr Liberecké ligy FBC Panthers
Liberec B.                                                         ZdS

Čtyři výhry a skok 
na třetí místo



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.








