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INZERCE

JEDEN Z POSLEDNÍCH VÁLEČNÝCH HRDINŮ 
NAVŠTÍVIL MĚSTO

Z EDISONKY PRO CENU DO BRUSELU 
K ÚDRŽBĚ MĚSTA VARNSDORFU 
NA VOŠ A SŠ VOLILI PREZIDENTA 

POPRVÉ VYHLÁŠEN SPORTOVEC ROKU

Jak dopadla první 
etapa revitalizace 
sídliště 
(foto Z. Benediktová) 

Prosinec nejen 
s tóny koled 

(vystoupení ZUŠ 
v divadle, 

foto Ivo Šafus) 
Čtěte na str. 9Čtěte na str. 3

V pondělí 10. prosince od-
poledne navštívil na pozvání 
člena Čsl. obce legionářské 
pana Trávníčka naše město 
brigádní generál ve výslužbě 

Pokračování na str. 6

Silvestrovský běh
v předjarním počasí

Pokračování na str. 9

Letošní 48. ročník Silvestrovského běhu, který po-
řádala Komise pro tělovýchovu a sport Rady města 
Varnsdorfu ve spolupráci s oddílem atletiky TJ Slovan, 
proběhl za přejícího slunečného svitu, teploměr ukazoval 
několik stupňů nad nulou a nejbližší sněhová pokrývka 
byla někde na Jedlové. Detekční přístroje na alkohol byly 
zcizeny, nebyla hlášena žádná otrava metylalkoholem 
a všichni zbloudilí závodníci se nalezli. Ti pomalejší ne-
chytili druhý dech, k jeho zajištění se povolala městská 
policie. V bězích se zaregistrovalo celkem 158 startujících 
a svoji zdatnost ve vložených disciplínách (hod válečkem 
žen, vrh kládou) si ověřilo 14 žen a 13 mužů. Pořadatelé 
budou u hodu žen možná muset pro příští ročník insta-
lovat ochrannou vrhačskou síť, neboť jedna z házejících 
žen váleček včas nepustila. Ten vzápětí neletěl zrovna do 
vymezených míst, kde se pokusy měřily. V běhu na 5 km 
vytvořila Anežka Drahotová nový traťový rekord, který 
má hodnotu 20:22,8 min. Z důvodu rozsáhlé výsledkové 
listiny jsou uvedeni především vítězové kategorií (kom-
pletní výsledky lze najít na www.varnsdorf.cz). Pokud 
není uvedeno jinak, jedná se o varnsdorfské startující. 
Chlapci nar. 2008 a později (50 m): 1. A. Richter 11,0 s. 
Chlapci nar. 2005-2007 (100 m): 1. O. Svatoň 20,4 s. Chlap-
ci nar. 2003-2004 (300 m): 1. J. Zajíček 59,1 s. Nejmladší 
žáci nar. 2001-2002 (600 m): 1. Jan Lorenc 2:20,6 min., 
2. Jakub Lorenc 2:26,6. Mladší žáci nar. 1999-2000 (800 m): 
1. F. Srbecký, Rumburk 2:21,0 min., 2. L. Lisý 2:21,8. Starší 
žáci nar. 1997-1998 (1 650 m): 1. P. Žítek 5:30,8 min. Mílaři 
,,open“: (1 650 m): 1. A. Ondráček, Chvojkovice-Brod 5:
19,2 min. Muži nar. do roku 1973 (5 000 m): 1. M. Burian 
18:40,1 min., 2. M. Daňko, LABE TRICLUB 19:17,7 min.,
3. P. Vodička 19:23,2, 4. M. Moldan 20:47,7, 5. M. Švorc 

Alexander Beer. I přes kompli-
kace se zimními komunikacemi, 
které téměř o 3 hodiny opozdily 
jeho příjezd, na něj na gymnáziu 
čekalo vřelé přijetí od studentů 

a pedagogického sboru. Po be-
sedě se přesunul na radnici, kde 
jej přijal starosta města spolu se 
zástupci muzea, kulturní komise 
a dalšími pozvanými hosty.

I přes svůj úctyhodný věk (95) 
pan generál všechny překvapil 
nejen svojí vitalitou, ale zejména 
vynikající pamětí a také místní 
znalostí.

V roce 1941 po napadení 
Sovětského svazu Německem 
se stal členem vznikající Svo-
bodovy armády v Buzuluku. 
Byl přímým účastníkem bojů 
o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, 
Žaškov, tankové bitvy u Kursku 

Mateřské škole v Pražské ulici 
se povedl pěkný kousek: vyhrála 
celostátní soutěž o nejkrásnější 
vánoční ozdobu. Pro cenu se 
cestovalo až do Ostravy.

Artefakt, se kterým školka skli-
dila takový úspěch, má podobu 
velkého papírového Zvonu štěstí, 
zhotoveného z kroucených novin. 
Upletla ho jedna z maminek paní 
Stiborová. Děti „Berušky“ ho do-
zdobily knoflíčky pro štěstí, a pak 
už zbývalo jen odeslat ho poštou. 
Ještě moment, paní kuchařka ho 
přece musí před cestou poplivat 
pro štěstí...

ZVON ŠTĚSTÍ PŘINESL VÍTĚZSTVÍ

Bylo z toho první místo v kate-
gorii kolektivů a dvacetitisícová 
odměna! Malý ceremoniál pře-
dávání ceny byl součástí chari-
tativního Vánočního koncertu, 
který se 15. prosince uskutečnil 
v ostravském hotelu Mamaison 
Imperial. Cenu ředitelka Helena 
Šmídová převzala od prezident-
ského kandidáta Jana Fischera 
a zpěváka Pepy Vojtka.

ham, foto MS Prazska

S vítěznou ozdobou v rukou krojované dívky zapózovala ředitelka 
MŠ H. Šmídová, Jan Fischer a Pepa Vojtek. 
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Před hlídkami se skrýval, byl však zadržen
V době adventu v půl páté ráno bylo na služebnu městské 

policie oznámeno, že před jednou z restaurací v našem městě 
nějaký muž tluče holí do přistaveného taxíku. Vyslaná hlídka 
městské policie na místě zjistila poškozený vůz taxislužby 
(vymlácená přední a boční okna) a od řidiče bylo zjištěno, 
že muž těsně před příjezdem hlídky utekl. Dozorčí směny na 
místo přivolal hlídky speciální pořádkové jednotky Policie ČR, 
které ve spolupráci s hlídkou MP v přilehlé zahradě zadržely 
muže podezřelého z výše popsaného protiprávního jednání. 
Muž byl poté předveden na Obvodní oddělení Policie ČR 
k dalšímu šetření.

• Statistiky nelžou
Ze statistik uplynulých let vždy vyplývalo, že na sklonku roku 

v  prosinci se vždy navýšil počet drobných krádeží v obchodech 
našeho města. V prosinci loňského roku to však bylo jinak. Hlíd-
kami městské policie bylo řešeno pouze 11 případů podezření 
z krádeže. Oproti řešení 46 případů v prosinci 2011 se jedná 
o veliký pokles, vyjádřeno v procentech: 76 %.

Další pokles na sklonku roku 2012 vyplývá ze statistik 
prohřešků proti veřejnému pořádku. Těch bylo o téměř jednu 
třetinu méně než v minulých letech.            

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

• Lapen zaměstnanci
Začátkem prosince zmizel z rodinného domu v Karlově 

ulici notebook s příslušenstvím společně s finanční hotovostí 
a osobními věcmi. Okradení majitelé vyčíslili hodnotu věcí na 
částku přesahující šest tisíc korun. Krátce na to došlo jen o pár 
domů vedle k další nevítané návštěvě: z uzamčené kanceláře 
v nemocnici pachatel odnesl kabelku s doklady a finanční ho-
tovostí zaměstnankyně. Měl smůlu. Všímaví spolupracovníci 
poškozené ženy si nevítaného návštěvníka všimli a o odcize-
né věci ho připravili. Zadržený muž byl předán varnsdorfským 
strážcům zákona. Hříšník bude čelit obvinění z krádeže, poru-
šování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostředku.

• Už odpočívá ve vazbě
Varnsdorfským policistům se podařilo poslat za mříže 

místního raubíře, jenž během posledních tří měsíců loňského 
roku z několika místních obytných domů odcizil věci v hodnotě 
přesahující 60 tisíc korun. Z  panelových domů si s sebou odnesl 
bezpečností kamery společně se spínacím čidlem chodbového 
osvětlení. V Husově ulici se mu pro změnu zalíbilo odložené 
jízdní kolo. V zahradní chatce v Otáhalově ulici ukořistil několik 
kousků pracovního a zahradnického nářadí… Obviněný 21letý 
muž byl obviněn z přečinů krádeže, porušování domovní 
svobody a poškození cizí věci, za což může přijít až o tři roky 
pobytu na svobodě.

• Našli pachatele i odcizené věci
Během prvních prosincových dní došlo v Dolním Podluží 

k odcizení různého železného šrotu. Ten si jeho majitel společně 
s motorovou sekačkou uskladnil do bývalého výběhu pro psy 
na svém pozemku. Když zjistil, že mu chybí věci v hodnotě 
necelých 13 tisíc korun, obrátil se na zdejší policejní inspektory, 
kteří odcizený majetek nalezli ve varnsdorfské sběrně surovin 
v ul. Svatopluka Čecha. Ústy místních strážců zákona bylo 
41letému muži sděleno podezření, na jehož základě mu hrozí 
až tříletý trest odnětím svobody. 

Nprap. Petra Trypesová, 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 

Rada města na svém zasedání 13. 12. 2012 rozhodla: • Vzít 
na vědomí odepsání daňových pohledávek. • Schválit Interaktivní 
základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci a Nemocnici 
Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závaz-
ných ukazatelů. • Souhlasit se zpracováním Projektu regenerace 
panelového sídliště (II. etapa) na základě již existující projektové 
dokumentace a zároveň souhlasit s podáním žádosti o dotaci do 
programu Podpora regenerace panelových sídlišť u Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku 
smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdor-
fu“, kterým se mění celková cena díla. Po provedení víceprací 
a jejich ocenění se navyšuje cena díla o 113.622,08 Kč bez DPH. 
Celková cena díla činí 1.545.933,08 Kč bez DPH. • Pověřit staros-
tu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Oprava střechy 
a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“, kterým se mění 
termín dokončení stavby na 28. 2. 2013. • Souhlasit s podáním 
žádosti „Péče o památné stromy ve Varnsdorfu“ do XLII. výzvy 
k podávání žádostí do Operačního programu Životní prostředí 
a zároveň souhlasit s podílem města ve výši 10 % způsobilých 
výdajů a s předfinancováním akce v případě poskytnutí dotace. 
• Pověřit starostu města uzavřením „Dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo na údržbu veřejné zeleně ve vlastnictví města uzavřené 
dne 21. 6. 2010“ s firmou EKO servis Varnsdorf, a.s., a uzavřením 
„Přílohy č. 20 k dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001“ s firmou EKO 
servis Varnsdorf, a.s. • Uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze 
dne 2. 10. 1992 se společností REGIA, a.s., na nebytové prostory 
v č. p. 2136, 2264 postavené na p. č. 3237, 3233 v k. ú. Varnsdorf 
na dobu určitou pěti let do 31. 12. 2017 za nájemné 100 Kč ročně 
splatné v jedné částce do 30 dní od podepsání nájemní smlouvy 
a pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 nájemní smlouvy. 
• Odvolat paní Miladu Černou z funkce člena z Komise pro otevírání 
obálek do konce volebního období 2010-2014 na vlastní žádost. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Zápis dětí do 1. ročníku
základních škol

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují po 
dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku 

základních škol, který proběhne

ve středu 6. února 2013 od 14 do 18 hod.
• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2013 šesti let.

• Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté 
k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů 
školského zákona.

• Zápis bude prováděn v těchto základních školách:
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská, 
994, okres Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, 
příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres 
Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, 
příspěvková organizace - pouze pracoviště Východní 1602,
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres 
Děčín, příspěvková organizace (zápis do přípravné třídy 
proběhne v dubnu 2013).

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 
1804 proběhne zápis do 1. třídy a třídy přípravného stupně 
od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady: rodný list 
dítěte, občanský průkaz.

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu 
s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění.

XXII. zasedání zastu-
pitelstva se koná dne 
31. ledna 2013 od 15. hod. 
ve Studentském centru 
Střelnice. Program: 1. Ná-
vrhy, dotazy, připomínky a 
podněty obyvatel města - 
2. Návrhy, dotazy, připomínky 
a podněty členů ZM - 3. Převo-
dy majetku města - 4. Zprávy 
výborů ZM - 5. Různé - 6. Fi-
nanční záležitosti - 7. Zpráva 
o činnosti RM a o kontrole pl-
nění usnesení ZM - 8. Závěr.

Termíny 
zastupitelstva
Plánované termíny zasedání 

Zastupitelstva města Varnsdorf 
v 1. pololetí 2013 (vždy čtvrtek 
od 15 hod.): 31. leden, 28. únor, 
28. březen, 25. duben, 
23. květen, 20. červen.

Informace 
pro dopravce
Na základě změny zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční do-
pravě (silniční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
v návaznosti na Nařízení Evrop-
ského parlamentu a rady (ES) 
č. 1071/2009 s účinností od 
1. 6. 2012 došlo k některým pod-
statným změnám v provozování 
koncesované živnosti silniční mo-
torové dopravy nákladní a osobní 
provozované velkými vozidly (tj. 
nad 3,5 t a vozidla přepravující 
více než 9 osob včetně řidiče).

Podnikatelé v dopravě pro-
vozované výše uvedenými 
vozidly jsou povinni na základě 
změny živnostenského zákona 
do 31. 5. 2013 požádat o změnu 
rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doplňující doklady. Ne-
splní-li podnikatel tuto povinnost, 
živnostenský úřad zahájí správní 
řízení o změně rozsahu předmětu 
podnikání u nákladní dopravy na 
„Silniční motorová doprava - ná-
kladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti nepřesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepra-
vě zvířat nebo věcí“ a u osobní 
dopravy na „Silniční motorová 
doprava - osobní provozovaná 
vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče“ 
(na tzv. malou dopravu). Podání 
žádosti o výše uvedenou změnu 
předmětu podnikání je osvo-
bozeno od správního poplatku.

Obecní živnostenský úřad
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Vážení občané Varnsdorfu,
také pro nás v Großschönau 

byl rok 2012 velmi náročný. 
Mnoho věcí se pro nás vyvinulo 
velmi pozitivně. Jedním z nejdů-
ležitějších úkolů, které jsou zajisté 
důležité i pro občany Varnsdorfu, 
je zásadní rekonstrukce hlavní sil-
nice do Varnsdorfu. Kromě zbý-
vajících asi 250 metrů se podařilo 
tento záměr dokončit. Nyní došlo 
z důvodu povětrnostních podmí-
nek k přerušení výstavby silnice. 
Během zimy bude průjezd stav-
bou řídit světelná signalizace. Na 
jaře 2013 se stavební práce opět 
obnoví. Do konce května 2013 
má být celá silnice z Varnsdorfu 
k novému kruhovému objezdu 
v Großschönau hotová.

V historickém domě Kretscham 
v části města Waltersdorf jsme 
v minulém roce otevřeli výstavu 
o Přírodním parku Žitavské 
hory. Výstava nabízí mnoho 
interaktivních prvků a filmové 
představení. Můžete zde objevit 
mnoho zajímavého. Výstava je 
vhodná pro rodiny s dětmi a je 
komentovaná i v češtině. Budo-
vu Kretscham, kde se nachází 
i turistické informační středisko, 
najdete naproti kostelu ve Wal-
tersdorfu. Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Do roku 2013 přeji vše dobré 
a srdečně zdravím ze sousedního 
Großschönau.     Frank Peuker, 

starosta (red. upraveno)

V krásnolipském kulturním domě se 7. prosince sešli starostové 
obcí ze Šluknovska. Na jednání je přivítal starosta města Zbyněk 
Linhart. Úvodem zazněly informace z mikroregionů a zastupi-
telstva Ústeckého kraje. O aktuálních záležitostech o propagaci 
a cestovním ruchu regionu informovali zástupci České Švýcarsko, 
o. p. s. O přípravě dalšího ročníku cyklistického závodu žen Tour 
de Feminin 2013 pohovořil ředitel závodu Jiří Vích. Starostové se 
také velmi obsáhle věnovali aktuálnímu stavu a legislativě v oblasti 
sociálních věcí. Především pak veřejné službě, veřejně prospěš-
ným pracím a vyplácení sociálních dávek, kdy zazněly nejnovější 
informace z úst ředitelky Úřadu práce Rumburk Dagmar Peterkové. 
Podobně, ale o stavu v oblasti zdravotní péče na Šluknovsku, re-
feroval ředitel Lužické nemocnice Rumburk Darek Šváb. O oblasti 
zemědělské problematiky pohovořil šéf Okresní hospodářské ko-
mory František Loudát.                 Převzato z www.krasnalipa.cz

ROKOVÁNÍ STAROSTŮ

Děti ze sídliště na Západní 
a Husově ulici se mohou těšit 
na jaro. V podzimních měsících 
loňského roku tu bylo dokon-
čeno rozsáhlé hřiště, kde si 
opravdu přijdou na své. Je tak 
dokončena první etapa revi-
talizace veřejného prostran-
ství, která zahrnovala plochu 
od kurtů k dopravnímu hřišti 
v Husově ulici.

Hřiště není jedinou novinkou. 
V tomto prostoru bylo kromě něj 
vybudováno nové parkoviště a 
byly opraveny chodníky, které 
se nacházely ve velmi špatném 
stavu. Přibyl tu i městský mobiliář: 
lavičky, odpadkové koše, stojany 
na kola. V neposlední řadě došlo 
také k vegetačním úpravám. Par-
kový charakter plochy zvýraznilo 
vysázení 24 nových stromů 
různých druhů a jejich kultivarů.

Vzniklo zde celkem 73 nových 
parkovacích míst a 4 místa pro 

Pozdrav 
a informace 

z Großschönau

Těžení sedimentů v Mandavě
V prosinci začalo těžení sedimentů v korytě Mandavy. Postup těžení 

je po proudu od státních hranic u Seifhennersdorfu.
Jak uvedl Jan Železný, zodpovědný za technický dozor ve stát-

ním podniku Povodí Ohře, práci provádí firma Zemní a dopravní 
stavby Hrdý Milan, s.r.o. Práce byly v období svátků 22. prosince 
až 6. ledna přerušeny, poté budou pokračovat do března. Před-
pokládaná kubatura vytěžených sedimentů je 14700 m3.    ham

Tenisové kurty
Předseda tenisového oddílu 

TJ Slovan Milan Hindrák požá-
dal o upřesnění k článku „Pro-
dej kurtů zatím s otazníkem“, 
zveřejněného v Hlasu severu 
č. 23/2012. O odprodej pozem-
ku, který je v majetku města, 
nepožádal tenisový oddíl (a tedy 
ani nenavrhoval kupní cenu). 
Návrh městu předložilo vedení 
TJ Slovan. Zástupci tenisu, kteří 
byli u jednání zastupitelstva, 
nebyli delegováni tenisovým 
oddílem a prezentovali tam jen 
svůj soukromý názor. Sám před-
seda oddílu preferoval směnu 
za hřiště u ZŠ náměstí. Jednání 
o osudu pozemku s dvěma kur-
ty a odraznou stěnou mezitím 
pokračovalo za účasti vedení 
města, TJ Slovan, REGIA, a.s.,
a Odboru správy majetku 
a investic. Zastupitelstvu bude 
předložena varianta převodu 
pozemku do vlastnictví TJ Slovan 
za 50 tisíc korun s tím, že město 
bude mít v případě jeho prodeje 
předkupní právo.                        ham

Z DIÁŘE STAROSTY

  6. 12. Bytová komise
            Představenstvo MAS Šluknovsko
  7. 12. Sdružení pro rozvoj Šluknovska - Krásná Lípa
10. 12. Přijetí brig. generála Alexandra Beera
11. 12. Beseda s gymnazisty o našem městě
            Zasedání Hospodářské a sociální rady v Děčíně
12. 12. Jednání se zástupkyněmi komunitního centra CEDR 
            Krásná Lípa o projektu na podporu zaměstnanosti 
            lidí nad 50 let
           Jednání s provozovateli výherních hracích přístrojů
           Diskuse o podpoře cestovního ruchu v Krásné Lípě
           Sportovec roku 2012 - vyhlášení výsledků v divadle
13. 12. Návštěva předsedy Sdružení na opravu kostela 
           sv. Františka z Assisi na Studánce p. Hilleho
           Rada města
           Seminář zastupitelů města k návrhu rozpočtu
14. 12. Schůzka starostů Dobrovolného svazku obcí Tolštejn
           Valná hromada MAS Šluknovsko
18. 12. Pracovní setkání na téma Sociální vyloučení v kontextu 
           národnostních menšin v Praze 
19. 12. Projednání oprav komunikace v Čelakovické ul.
               Jednání s dodavateli výměny oken - věžáky v Křižíkově ul.
               Schůzka se zájemci o provozování výherních automatů
20. 12. Jednání o budoucnosti provozu rentgenu na poliklinice
            Zasedání volebních komisí, volba předsedů
31. 12. Silvestrovský běh

ZTP. Parkoviště má sloužit pro 
pohodlné nalezení parkovacího 
místa obyvatelům sídliště, 
návštěvníkům kurtů, ale také 
sportovcům docházejícím do 
posilovny v prostoru mezi pa-
neláky. Možnost stání na nově 
vzniklém parkovišti má odlehčit 
dopravě v místní komunikaci Zá-
padní, vedoucí právě prostorem 
mezi paneláky na tomto sídlišti. 
Městská policie v této lokalitě 
v souvislosti s novými parkova-
cími místy dohlíží na dodržování 
zákazu stání na travnaté ploše, 
čímž se zpřehlední a zvýší bez-
pečnost dopravní situace.

Dětské hř iště s patnácti 
rozmanitými herními prvky je 
umístěno cíleně v klidném a 
příjemném prostředí městské 
zeleně. Závěsné části tří 
herních prvků („ptačí hnízdo“, 
závěsná houpačka pro pět 
dětí a lanová dráha Poletucha) 

První etapa na sídlišti hotova

byly demontovány a přes zimu 
uloženy v suchých prostorách 
technických služeb, aby bylo 
zamezeno jejich poškození 
sněhem a mrazem. Znovu nain-
stalovány budou na jaře.

Celá etapa byla financová-
na za podpory ministerstva 
pro místní rozvoj z programu 
regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2012. Bylo dosaženo 

nejvyšší možné dotace, a to 
4 miliony korun. Výdaje z rozpoč-
tu města jsou tedy 1.445.117 Kč 
za výstavbu parkoviště, chodní-
ků, rozšíření veřejného osvětlení, 
provedení vegetačních úprav a 
umístění mobiliáře. Za výstavbu 
dětského hřiště město ze svého 
rozpočtu zaplatilo 411.251 Kč.

Text a foto Ing. Zuzana 
Benediktová, uprav. ham



Na snímku všech účastníků z ČR jsou J. Bezr a M. Galbavá 
třetí a čtvrtá zprava.
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Střípky z okolí

Základní škola Edisonova 
uspěla v evropské vzdělávací 
soutěži o šetření energií U4
-ENERGY. Se svým projektem 
„Demonstrační projekt - Ener-
geticky úsporná škola“ se umís-
tila na třetím místě v kategorii 
Nejlepší úsporná energetická 
opatření.

Na slavnostní večer s vyhláše-
ním mezinárodních vítězů, který 
se konal v belgickém hlavním 
městě 26. listopadu 2012, bylo 
pozváno všech 62 národních 
vítězů z 28 zemí nejen Evropské 
unie, kteří soutěžili ve čtyřech 
kategoriích.

 Z Edisonky si jeli pro cenu do Bruselu

Díky projektu se varnsdorf-
ské škole podařilo za jediný rok 
uspořit bezmála 11.400 kWh 
elektrické energie, což před-
stavuje téměř 16000 kg CO2 a 
úsporu provozních nákladů školy 
ve výši zhruba 110.000 Kč.

„Návštěva Bruselu a účast 
na závěrečném slavnostním 
ceremoniálu je oceněním a 

poděkováním žákům a učitelům 
za celoroční práci v projektu 
U4ENERGY. Zároveň jim je 
dána šance seznámit se blíže 
nejen s aktéry ze zúčastněných 
zemí, ale i s jejich prací. Vést 
budoucí generace k šetrnému 
zacházení s energiemi a výuka 
v oblasti energetické efektivity 
je jedním 
z hlavních úkolů dneška. To, 
co se žáci naučí již na základní 
škole, promítají do každoden-
ního života, zapojují rodiče a 
prarodiče, uvědomují si, jak je 
důležité spořit energii a jak jí 
zbytečně neplýtvat“, říká Dipl. 

-Wirtsch. -Ing. (FH) Pavel Gr-
mela z Energetické Agentury 
Trojzemí. Ta se na projektu 
podílela jakožto zpracovatel 
projektu a především pak po 
jeho odborné stránce.

Dejme ještě slovo přímým 
účastníkům ceremoniálu, nejpr-
ve učitelce M. Galbavé: „Cenu 
jsme si vyzvedli v Bruselu ve 

dnech 25.-28. listopadu 2012. 
Školu i Českou republiku na me-
zinárodním předávání cen spolu 
se mnou reprezentoval Jakub 
Bezr, žák 9. ročníku. Bezmála 
200 zástupců škol z celé Evropy 
bylo za velké pozornosti veřej-
nosti oceněno při slavnostním 
předávání cen. Ceremoniálu, 
který se odehrával ve známé 
budově Belgického muzea ko-
miksů v centru Bruselu, se jako 
diváci zúčastnili vysocí evropští, 
vnitrostátní i regionální političtí 
činitelé, významní představitelé 
soukromého a neziskového sek-
toru a zástupci médií. Je to pro 
nás velké ocenění a v budoucnu 
se budeme nadále vzdělávat 
v oblasti energií a spolupracovat 
na projektech pro U4ENERGY, 
a tak vytvářet dlouhodobě udrži-
telnou budoucnost.“

Na školním webu se s pocity 
svěřil i Kuba Bezr: „Byla to pro 
mě celkově obrovská zkuše-
nost. Jak návštěva Bruselu, tak 
pobyt v krásném hotelu, praxe 
v anglickém jazyce, obrovská 
společenská událost,... Zkrátka, 
celý projekt U4ENERGY a vše 
kolem něj bylo skvělé a jsem 
opravdu moc rád, že jsem se 
něčeho takového mohl zúčast-
nit. Byla to pro mě opravdu 
veliká zkušenost, kterou určitě 
v budoucnu uplatním.“

Se všemi soutěžními projekty 
je možno se seznámit na inter-
netových stránkách soutěže -
www.u4energy.eu.

ham, s použitím tiskové 
zprávy na www.ekobydleni.eu

Foto ZŠ Edisonova

Naše škola se ve dnech 
11. a 12. prosince zapojila 
spolu s dalšími čtyřmi stovkami 
středních škol naší republiky 
do programu Jeden svět na 
školách společnosti Člověk 
v tísni a uspořádala akci Stu-
dentské prezidentské volby.

Žáci 4. ročníků připravili vo-
lební místnost. Museli vytisknout 
seznamy všech oprávněných vo-
ličů, tedy žáků nad 15 let. Pak 
nachystali volební lístky se jmé-
ny všech kandidátů - ty dostali 
od organizátorů akce poštou. 
Na informační panely vystavili 
rozhovory s jednotlivými kandi-
dáty. Museli také podle pokynů 
zajistit urnu na volební lístky.

Volební komise ve složení 
Lada Kožmínová, Vít Bláha a 
Jan Richtr pak zvala do volební 
místnosti jednotlivé třídy, se-
známila je s průběhem a voleb 
a všemi pravidly, která je nutno 

My dream playground 
aneb hřiště mých snů

V rámci školního klubu na ZŠ náměstí se začátkem října rozběhl 
mezinárodní E-Twinningový projekt My dream playground - Hřiště 
mých snů. Skupinka odvážlivců ze sedmých tříd se rozhodla poměřit 
své hranice fantazie, znalosti angličtiny (komunikačním jazykem je 
totiž angličtina) a ICT se stejně starými dětmi z Polska, Španělska 
a Slovinska. Celkem je zatím do tohoto projektu zapojeno pět škol 
ze čtyř evropských států.

V současné době děti tvoří prezentace v programu PowerPo-
int, ve kterých představují Českou republiku, naše město, školu 
a každý sám sebe. Tyto prezentace budou přístupné ostatním 
účastníkům na stránkách E-Twinningu. Tímto způsobem se se-
známíme se svými zahraničními kolegy a oni s námi. Nejenom 
takto se děti mohou poznávat, ale také prostřednictvím chatu, 
což jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži - chatem s polskou školou 
z města Rzeszów.

Projekt bude probíhat až do konce května 2013, kdy bude 
již vytvořen i 3D projekt v programu Google SketchUp. Mezitím 
můžete sledovat náš pokrok na stránkách školy a ve fotogalerii  -
www.zs-namesti.cz.    ZŠ náměstí, Jana Skořepová, vedoucí projektu

dodržet. Nakonec po odvolení 
všech 207 studentů ještě 
sečetli hlasy a výsledky po-
slali organizaci Milward Brown, 
která jako nezávislý subjekt 
sbírá a vyhodnocuje výsledky.

Žáci se celou akcí dobře 
bavili, ale přitom si „nanečis-
to“ vyzkoušeli, jak se u voleb 
chovat - většina přeci půjde 

volit naostro už v lednu a pro 
mnohé to bude první voličská 
zkušenost. Dobrá je pro ně i zku-
šenost práce ve volební komisi.

A jak to u nás dopadlo? Volby 
u studentů vyhrál Vladimír Franz 
s rovnými 99 hlasy, druhý skon-
čil Jan Fišer.

Mgr. Taťána Vítová, foto 
Michal Šafus

Na VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu volili prezidenta

Poděkování od Zdravotnické 
záchranné služby

Defibrilátory použité při zásazích varnsdorfských strážníků 
městské policie zachránily už pět životů.

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám i zaměstnancům Vaší městské policie 

touto cestou upřímně poděkoval za spolupráci na projektu Časná 
defi brilace v Ústeckém kraji, do které jste se velmi aktivně zapojili 
již v průběhu loňského roku. Díky tomuto v ČR zatím poměrně 
unikátnímu projektu (který napojuje automatizované externí de-
fi brilátory AED v rukách nezdravotníků na zdravotnické operační 
středisko ZZS ÚK, a tím v případě náhlé zástavy oběhu umožňuje 
co nejrychlejší defi brilaci i bezprostřední návaznost profesionální 
přednemocniční neodkladné péče) se od dubna 2011 do prosince 
2012 podařilo zachránit 5 pacientů.

Velmi stručně k souhrnným číslům - celkový počet na ZOS ZZS 
ÚK registrovaných AED přístrojů je 66, celkový počet aktivací „fi rst-
-responderů“ byl za uvedené období 65, z toho se ve 36 případech 
skutečně jednalo o pacienty s náhlou zástavou oběhu, které bylo 
nutno resuscitovat. 8 z nich bylo resuscitováno úspěšně, 5 z nich 
pak odešlo z nemocnice „po svých“ bez větších následků příhody. 
Tato čísla výrazným způsobem vylepšují výsledky resuscitací bez 
použití AED a jsou jasným důkazem toho, že námi společně budo-
vaný systém má smysl.

Doufáme, že naše vzájemná spolupráce nejen v této oblasti bude 
i nadále úspěšně pokračovat, a věříme, že Vašim zaměstnancům 
bude krom dobrého pocitu v případě úspěšné záchrany pacienta 
přinášet i prohloubení znalostí v tematice první pomoci, a tím 
i usnadnění řešení řady situací, do kterých se ve výkonu svého 
povolání dostávají.

Do roku 2013 Vám přeji zdraví, štěstí, spokojenost a neu-
tuchající elán k řešení všech problémů, které život soukromý 
i pracovní přináší.                             S úctou MUDr. Ilja Deyl, 

ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

K poděkování Městské policii Varnsdorf, jejíž strážníci 
použitím defi brilátoru zachránili lidské životy, se připojuje 
vedení města Varnsdorf.

Omluva
V článku „Rodina se ohradila“ v HS č. 22 jsme chybně uvedli příjmení 

pana Langra z Varnsdorfu a jeho matky Anny Langrové z Mnichova. Za 
nadbytečné „e“ se oběma dotčeným i čtenářům omlouváme.        ham
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Od jednoho z občanů redakce obdržela „Náměty a připomínky 
k rozvoji a údržbě města Varnsdorfu“. Náměty dostali k vyjádření 
vedoucí Odboru správy majetku a investic Ing. Jaroslav Beránek 
(OSMI) a vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Přemysl Brzák 
(OŽP). Jednotlivé náměty i odpovědi tímto předáváme čtenářům.

Začněme netradičně závěrem dopisu, poté budou následovat 
připomínky s odpověďmi.

Žiji ve Varnsdorfu od roku 1948, ale jsem čím dál více se 
situací nespokojen. Město sice řeší některé drahé investiční 
akce, za což díky, ale ta běžná denní údržba pokulhává. Jak 
to vidí další občané města a jak vedení města? J. J., občan 
Varnsdorfu. (Jeho totožnost redakce zná.)

Předem našeho vyjádření bychom rádi poděkovali za vztah ně-
kterých občanů k městu a za to, že jim stav a život v našem městě 
není lhostejný. Většina připomínek a návrhů je v určitých obdobích 
zmiňována řadou obyvatel a s každým takovýmto návrhem se pří-
slušné odbory dle svých pravomocí zabývají. Věříme, že situace 
našeho města není až tak strašlivá, jak ji někteří vidí, nicméně víme, 
že se stav věcí dá a musí zlepšovat. Tady jsou tedy vybrané podněty 
a odpovědi na ně.

Zlepšení úklidu chodníků a veřejných prostranství. Technic-
ké služby a veřejná služba nefungují a jedno staré historické 
uklízecí auto IFA jezdí jen občas a nezvládá. Navíc jen ve dne, 
kdy jsou ulice města plné zaparkovaných aut. Kdo je za čistotu 
zodpovědný a kontroluje někdo stav? Nejsou peníze? Proč tedy 
není více využívána veřejná služba?

Zlepšení úklidu chodníků a veřejného prostranství: správcem 
místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství jsou dle 
smluvního vztahu s městem Technické služby s.r.o. Technický stav 
je kontrolován jak správcem, tak Odborem správy majetku a investic 
- oddělením silničního hospodářství. Údržba a čištění místních komu-
nikací i chodníků probíhá dle schváleného plánu (plán zimní údržby) 
v závislosti na klimatických podmínkách a finančních možnostech. Ke 
každé proplacené faktuře je přiložen výkaz prací s časovým údajem, 
kdy, kde a jaký pracovník činnost vykonával. Faktura je proplacena 
dle schváleného ceníku až po fyzické kontrole provedených prací. 
Veřejnou službu využíváme v co největší míře. Technika a stav 
vozového parku technických služeb je záležitostí této, byť městské 
firmy. (OSMI) - Veřejnou službu rozhodnutí ústavního soudu ke 
všemu fakticky zrušilo - pozn. red.

Zlepšit údržbu parků, zejména v centru města (především 
podél Národní třídy). Jen posekání trávy je málo. Asi nechceme 
mít hezké město a lákat turisty.

V letošním roce byly ve všech parcích podél ulice Národní vy-
měněny a doplněny lavičky. V parku u tiskárny Trio byly prořezány 
křoviny a dosázeny keře. Z nevzhledné betonové plochy po bývalém 
kiosku vznikne na jaře hrací plocha pro děti. Na městském parkovišti 
jsme nechali uklidit černé skládky a prosvětlit porost k Mandavě. Také 
jsme se zasadili o odstranění poničené plakátovací plochy. Malý 
parčík s lavičkou vznikl u mostu směrem k plaveckému bazénu. Ve 
spodní části Národní jsme zkulturnili betonovou plochu, kde bývala 
trafika. Na křižovatce s ulicí Žitavskou vznikl záhon růží. (OŽP)

Nevyhazovat peníze za přehnané značení přehledných křižo-
vatek, zejména tu u Elite (již 2x údajně po 70 000 Kč je mrháním 
peněz poplatníků). Nepamatuji zde havárie aut, a kdo zde má 
problém, ať jde znova do autoškoly. Jsou daleko rizikovější 
křižovatky, kde chybí alespoň minimální značení, např. plná 
bílá čára pro ulici bez přednosti. Sleduje někdo nehodovost 
a dle toho úpravy?

Dopravní značení jak svislé, tak vodorovné vychází ze zákonných 
povinností města. Polemika nad nutností a efektivností dopravního 
značení není na místě. Tyto záležitosti jsou a mají být v rukou kom-
petentních orgánů (PČR, správce místních komunikací, dopravní 
inženýr, dopravní komise rady města, rada města, zastupitelstvo 
města). (OSMI)

Rozšíření počtu parkovacích míst zejména u OD Prima na 
Poštovní ul., a to od křižovatky s ul. Gen. Svobody po křižovatku 
s ul. Revoluční. Jde o jednu z nejširších ulic ve Varnsdorfu.

Rozšíření parkovacích míst u OD PRIMA na Poštovní ulici bereme 
jako podnět a budeme se tím nadále zabývat. (OSMI)

Vybudování schůdků z ul. Otáhalovy k Bille. Lidé si to zde 
zkracují, vylézají do strmého svahu a hrozí i zranění.

Vybudování schůdků či dořešení průchodu od Billy na ulici Otá-

halovu je opravdu často poukazovaný problém ze strany občanů. 
Po zvážení všech okolností a majetkoprávních vztahů k pozemkům 
se nabízí dobudovat odpovídající komunikační napojení. Realizace 
vázne v současné době na rozhodnutí orgánů města a uvolnění 
prostředků na zajištění projektové dokumentace, stavebního povo-
lení a vlastní zajištění realizace. Doposavad byly upřednostněny 
prioritnější záležitosti. (OSMI)

Kdo rozhoduje o tom, které chodníky se vyspraví nebo nově 
vybudují? Jejich řešení se mi zdá chaotické a bez ohledu na 
potřebnost a frekvenci chodců. Např. chodník k divadlu v ul. 
Partyzánů je zejména u divadla v dezolátním stavu a je daleko 
častěji využíván než chodník v ul. T. G.. Masaryka kolem ordi-
nace MUDr. Tošovského, který stál 1,8 mil. Kč. Po ul. Partyzánů 
chodí zaměstnanci do Velvety, KWL, děti do speciální školy a 
dalších škol, občané i na nádraží atd. Má někdo zmapovanou 
četnost, bezpečnost a důležitost oprav? Nebo se to řeší podle 
toho, kdo si postěžuje či kdo má jaký vliv a známosti?

Otázka, kdo rozhoduje o výběru chodníků a komunikací pro 
realizaci v konkrétním roce, se dá zodpovědět takto: Na návrh 
správce komunikací - Technických služeb a Odboru správy ma-
jetku a investic rozhoduje o realizaci oprav povrchů Rada města 
Varnsdorf. Podněty, návrhy mohou kdykoliv podat občané města 
i ostatní subjekty. (OSMI)

Chybí označení knihovny a informačního střediska města. 
Kdo ví, co je to MCKV, a ještě napsané na zadní straně budo-
vy? Rekonstrukce stála desítky mil. Kč a nemáme na to řádně 
označit tento důležitý dům i pro ostatní návštěvníky města.

Upozornění na chybějící označení knihovny je jistě na místě. 
Označení mělo být součástí výstavby, z důvodu finanční úspory 
a složitějšího technického řešení kotvení nápisu do fasády nebylo 
realizováno. Ovšem v letošním roce dojde k nápravě, město pořídí 
kvalitní označení jak Městského centra kultury a vzdělávání (ofi-
ciální název objektu schválený radou města), tak světelné označení 
plaveckého bazénu. (OSMI)

Parkoviště u hřbitova je tankodrom a samá kaluž. Vyasfaltuje 
se? Zastupitelé asi na hřbitov nechodí. Asi nechodí ani po 
městě, nebo jim nepořádek nevadí?

Stav parkoviště u hřbitova je nám dobře znám. Již dva roky je 
vypracován a schválen projekt parkoviště a přístupové cesty ke 
hřbitovu. Zatím se realizuje po částech. Prostranství před smuteční 
kaplí a samotná stavba byly již zrekonstruovány. Z finančních důvo-
dů postupuje město po částech, v příštím roce dojde k vybudování 
drenáží a dešťové kanalizace na přístupovém parkovišti. (OSMI)

Proč teď na zimu parta z TS či VS odstranila z cestiček v parku 
u divadla vrchní vrstvu s trávou? Snad aby se po nich nedalo 
v blátě do léta chodit? Neměli raději teď na podzim zamést 
chodníky?

Snažili jsme se uvést alespoň část cestiček do původního stavu, 
ale pracujeme s poměrně omezeným rozpočtem. Budeme se snažit, 
aby parky vypadaly co nejlépe. V parku u divadla byly také vymě-
něny lavičky, prořezány stávající keře, aby se pod nimi nehromadil 
nepořádek, a vysázeny další porosty. (OŽP)

Prosbu na vybudování cyklostezek kolem města raději ani 
nezmiňuji. Díky alespoň za nové lavičky. V parku u MCKV se 
to s počtem až přehnalo a spíše bych je orientoval pro rodiče 
s pohledem na dětské hřiště, nikoliv opačně.

Jak s objekty kina a muzea? Necháme je zchátrat a pak i 
zbourat? Ještě pár let a přijdeme o další historické objekty. 
Co dotační programy?

Městu není stav těchto budov lhostejný. Zajišťujeme základní 
správu a údržbu. Co se týká bývalé kinokavárny, je situace každé-
mu známá. Město nabízí kinokavárnu k prodeji za cenu 1,5 mil. Kč 
s předložením základního záměru využití. Bohužel se zatím investor 
nenašel. Objekt muzea je specifický v tom, že v něm sídlí pobočka 
Oblastního muzea Děčín, příspěvková organizace Ústeckého kraje. 
Samotný objekt je pak vlastnictvím našeho města. Návrh na převzetí 
vlastnictví Ústeckým krajem i z důvodu snadnější možnosti čerpání 
dotací se neshledal s pochopením vedení kraje. Zajištění kvalitní 
rekonstrukce celého objektu naráží v současné době na finanční 
situaci města a dotační možnosti jsou omezené. (OSMI)

Připravil ham

K ÚDRŽBĚ MĚSTA VARNSDORFU

Také si někdy připadáte proti 
chování politiků a nadnárodních 
korporací bezmocní? Máte chuť 
se někam zavřít a tvářit se, že 
se vás politika a občanské dění 
kolem vás vlastně netýká?

Takové pocity máme občas 
asi všichni, jenže ve skutečnosti 
se tímto přístupem vzdáváme 
možnosti ovlivňovat svět, ve 
kterém žijeme, a „vydáváme 
se na pospas“ rozhodnutím, 
vyhláškám, zákonům, které za 
nás učinili jiní. Místo aktivního 
a zodpovědného občana se 
pak stáváme poslušnou ovcí 
ve stádu, „ovčanem“.

Demokracie se ve svém pů-
vodním významu opírá o ochotu 
členů společnosti spolupodílet 
se na spravování společného 
veřejného prostoru. Jenže vět-
šina české dospělé populace 
vyrostla v totalitním režimu, 
a proto nemá dostatečné zna-
losti, jak uplatňovat v demo-
kracii svá práva, rozvíjet svůj 
životní prostor a hrát aktivní 
roli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský 
projekt „Podpora, stimulace 
a propagace dalšího vzdělávání 
jednotlivců v oblasti odborných 
a obecných kompetencí“, reg. 
č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 fi-
nancovaný Evropskou unií 
a státním rozpočtem České re-
publiky, který s ústředním mo-
tem „Nebuď ovčan! Občanskou 
gramotností proti ovčanství“ 
přináší návod, jak se do ob-
čanského života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést 
občanské vzdělávání dostupné 
pro všechny. Realizovány proto 
budou zdarma a srozumitelnou 
formou prezenční kurzy ve vět-
ších krajských městech, ale také 
online semináře a e-learningové 
kurzy dostupné na internetu. Pro 
odbornou veřejnost z oboru dal-
šího vzdělávání pak chystáme 
brunche a konference. Tematic-
ky se vzdělávací kurzy dotýkají 
aktivního občanství a participa-
ce občanů na veřejném dění, 
dobrovolnictví, multikulturalismu 
a prevence extremismu, odpo-
vědného přístupu k životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji 
a odpovědného přístupu k finan-
cím. Každému z témat budou 
věnovány 3 samostatné kurzy.

O všech novinkách a termí-
nech vás budeme včas infor-
movat na webových stránkách 
realizátora http://aletheia.cz/
eu_projekty.htm a na stránkách 
projektu www.nebudovcan.cz. 
Těšíme se na setkání s vámi, 
občany!             Gabriela Vlčková

Evropský projekt 
učí, jak nebýt 
„ovčanem“
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Dokončení ze str. 1
a karpatsko-dukelské operace. 
Po skončení války demobilizoval 
a vrátil se ke své původní profesi 
textilního inženýra. V 50. letech 
byl vyšetřován státní bezpeč-
ností pro vzdálenou příbuzen-
skou spojitost s Varnsdorfskou 
stávkou v roce 1947 (Beerova 
továrna) a také pro účast svého 
bratra v odboji na západní fron-
tě. Musel změnit povolání, ale 
přesto zůstal profesi textiláka 
věrný až do vysokého věku. 
Pracoval nejen v samostatných 
firmách (Kolora apod.), ale jako 
exper t na bavlnu se znovu 
vypracoval až na ministerstvo 
lehkého průmyslu a na stáže do 
Řecka i Moskvy. Po roce 1968 
byl vyloučen z komunistické 
strany a musel odejít z dobré-
ho zaměstnání. Znovu začal 
jako řadový technik v pražské 
Tibě a opět se vypracoval až 
na ministerstvo průmyslu, kde 
pracoval do roku 1989. Namísto 
odchodu do důchodu nastoupil 
do nadnárodní firmy a pracoval 
dále. Na odpočinek odešel až 
v roce 2005 a aktivně se anga-
žoval v Čsl. obci legionářské, 
kde byl místopředsedou. Již 
několik let bojuje proti posta-
venému pomníku zastřeleným 
Němcům v Novém Boru.

Jednou z firem, kterou jako 
ředitel Bavlnářského průmyslu 
řídil, byla i varnsdorfská Velve-
ta, a tak mu naše město a celý 

JEDEN Z POSLEDNÍCH VÁLEČNÝCH HRDINŮ 
NAVŠTÍVIL MĚSTOV závěru předchozího roku jsme čtenářům upřeli informaci 

o sborníku Mandava s vročením 2012. Stálému okruhu zájemců 
o vlastivědné publikace z našeho regionu ale nemohla zůstat uta-
jena. Vědí, že s přicházejícím listopadem lze každoročně očekávat 
nové vydání. Stalo se tak už pošestnácté (podeváté s tímto názvem). 
Opožděnou upoutávku doprovodíme dalšími publikacemi, o nichž 
by místní patrioti měli přinejmenším získat povědomost.

Redakční kolektiv Kruhu přátel muzea Varnsdorf do Mandavy 
2012 vložil mimo jiné dost zajímavý dokument z konce války: zá-
znamy městského kronikáře Varnsdorfu Karla Richtera z května 
až července 1945. Vděčnou rubrikou je výtah z událostí před 
stoletím, jak je z tehdejšího tisku obětavě excerpuje a překládá 

Krista Fleknová. Souhrn zjištěných dat 
o Pracovním útvaru Varnsdorf z 50. let 
zde publikuje Filip Stojaník. Jiné stati se 
týkají církevních staveb v okolí (Dolní 
Podluží, Rumburk, Fukov), zanikajících 
montánních památek v okolí Jiřetína, 
válečné výroby jedné z krásnolipských 
firem, ohrožené mikulášovické lokálky... 
a to jsme ani ne v polovině. Přírodopisné 
části dominuje soubor perokreseb vzác-
ných druhů hmyzu od varnsdorfského 
entomologa Lukáše Blažeje. Nepře-

hlédněme oddíl Hosté se zajímavostmi ze sousedních českých 
i německých regionů a dokumentaci činnosti KPMV za předchozí 
rok. K vydání významně přispěli sponzoři a dotace z Grantového 
programu města Varnsdorf.

Dárkově upravená knížka 
Nejkrásnější památky Česko-
saského Švýcarska (text Klára 
Mágrová, foto Zdeněk Patzelt) 
svou grafickou úpravou i pre-
cizním zpracováním zapadá do 
ediční řady produkované krásno-
lipskou o.p.s. České Švýcarsko. 
Podtitul: Obrazový průvodce po 
architektonických, sakrálních a technických památkách. Geografic-
ké vymezení je širší, než lze soudit z názvu. Setkáme se tu proto 
i s varnsdorfskými reáliemi - samozřejmě s Hrádkem, a dále vilami 
či továrními budovami. Čtenář, který v Hlasu severu nepřeskakuje 
články o význačných stavbách, zde asi získá nejvíc nových informací 
z dvojstrany o přádelně bratří Perutzových. To je nynější „kabelovka“ 
KWL na Nymburské ulici.

S další knížkou budeme trochu 
podkuřovat sousedům v Rumburku. 
Počinem, který nese název Rum-
burská zastavení, se toto město 
(a to rovnou i jako vydavatel) blýsklo 
před čtenáři milujícími historii skrze 
populárněnaučné průvodce. Příběhy 
městských budov, institucí, památníků 
a osobností sepsala autorská trojice 
Ester Sadivová, Olga Vodáková, Josef 
Rybánský. Nešetří se tu dobovými vy-
obrazeními, vyprávění je nabité fakty 

a přitom nepostrádá literární šmrnc. Pevná vazba a kvalitní papír... 
no, už toho raději nechme.

Zpět do Varnsdorfu oklikou přes 
Střední Ameriku. Dovolím si tu aspoň 
závěrečnou glosou upozornit na druhý 
milostný román původem varnsdorf-
ské - studánecké autorky Dany Bau-
mrukové. Její Mexická vášeň (vydal 
Akcent, 2012) je vedle love-story 
z velvyslaneckého prostředí málem 
i průvodcem po mexických divech 
architektury a přírody. Možná se s ní 
setkáme na cestopisné besedě...

ham

• V rumburské průmyslové zóně firma Benteler staví druhou 
výrobní halu. S výrobou dílů pro Volkswagen by se v ní mělo začít 
v polovině roku 2013. Během dvou let zde má vzniknout 160 až 
170 pracovních míst.

• Nejsevernější silnice v Česku č. 267 od Lobendavy do Dolní 
Poustevny se dočká opravy, a to postupně během tří let. Ústeckým 
krajem byla schválena investice ve výši 82 mil. korun s termínem do 
roku 2015.

• Z důvodů ukončení distribuce filmových nosičů 35 mm ve 
šluknovském kině skončilo promítání filmů. Digitalizace by byla 
pro město finančně příliš náročná. V plánu je zřídit alespoň kino-
kavárnu v hlavním sále zámku.

• V Chřibské zahájili veřejnou sbírku na zhotovení sochy svatého 
Jiří na koni. Ta má být instalována na kašně na chřibském náměstí. 
Od občanů, rekreantů a z výtěžku koncertu se na účtu sešlo už 
přes 40 tisíc korun.

• V Jiříkově zvedli poplatek za odpady na 800 Kč na osobu a rok. Od 
roku 2002 se dluhy na poplatku vyšplhaly na 2,5 mil. korun. Městský 
úřad je začal radikálně vymáhat předáváním dlužníků smluveným 
exekutorům. Bylo vydáno už 150 exekučních příkazů a několik 
lidí již dluh nedobrovolně splácí ze mzdy nebo bankovního účtu.

• Ve Šluknově se řidiči nově setkají s kruhovým objezdem (na 
Rumburské ul.), probíhá stavba Penny marketu, v tamním kostele 
sv. Václava byla ukončena generální rekonstrukce varhan.

• Ve Velkém Šenově dokončili nový vodovod a kanalizaci. Rekon-
strukce obou sítí - každá v délce kolem 5 kilometrů - byla provedena za 
více než 80 milionů korun za přispění evropských a státních dotací.

• Kritickou situaci se zdroji vody v Mikulášovicích vyřešili připoje-
ním na páteřní vodovod, kterým přitéká voda ze Chřibské. Investice 
do devíti kilometrů potrubí a šachty umožní do budoucna napojení 
i dalších obcí ve výběžku.

• Město Mikulášovice koupilo dva historické objekty - bývalou lékárnu 
a hvězdárnu. Plánuje opravu za dotační peníze a zřízení bytů, společen-
ské centrum a v ideálním případě i obnovení hvězdářské pozorovatelny, 
kterou zde v meziválečné době provozoval tehdejší lékárník.

Z regionálního tisku vybral ham

Střípky z regionu

Den úcty 
ke stáří

Sál Střelnice patřil 3. pro-
since seniorům. Aktiv pro 
občanské záležitosti opět 
nachystal zábavný večer pro 
dříve narozené spoluobčany. 
Jeho návštěvníky vítali hned ve 
dveřích senátor Jaroslav Syká-
ček a starosta Martin Louka. Pro 
každého měli sklenku „něčeho 
ostřejšího pro dobrou náladu“ 
a na starost si vzali i úvodní slo-
vo, v němž poděkovali seniorům 
za aktivní účast na dění ve městě 
a popřáli jim dobrou zábavu.

Parket patřil nejprve malým 
i větším mažoretkám, skupině 
renesančních tanců a týmu 
Babča Stars v jejich oblíbeném 
úboru jeptišek. Pak už na-
stoupila kapela Frank Caldera 
Band, aby po zbytek večera 
hrála k tanci.                      ham

NĚCO KNIH PRO PATRIOTY

závod je velmi blízký. Briskně 
vyjmenoval vedení firmy za ně-
kolik období zpátky a vyzdvihl 
úspěchy firmy u nás i ve světě, 
zejména v oblasti výroby man-
šestru. Osobně se podílel i na 
dovozu špičkových švýcarských 
strojů Sulzer pro Velvetu, které 
byly v tehdejší době velmi po-
krokové a pomáhaly k dobrým 
hospodářským výsledkům. Zá-
roveň však zdůraznil, že za sou-
časným stavem textilních firem 
v České republice a potažmo 
v Evropě nestojí ani tak sou-

časná krize, ale zejména čínský 
a indický trh s textilem, kterému 
není možné v klasické konfekci 
dlouhodobě odolávat. Dle jeho 

názoru je určitá možnost těmto 
velmocem konkurovat, ale 
pouze v určitých specifických 
odvětvích, například v žaká-
rovém vzorování textilu. Jako 
největší problém současné 
doby vidí velké a nepotrestané 
rozkrádání majetku. Jak během 
diskuze několikrát uvedl: „Vždy 
je nutné si uvědomit, že každé 
období má své kladné, ale 
bohužel i své smutné a stinné 
stránky.“

28. října 2012 mu prezident 
republiky udělil Řád bílého 
lva za mimořádné zásluhy 
o obranu a bezpečnost státu. 
Bylo nám ctí se s ním se-
tkat.                                              JS



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz;
volejte 412 372 241.
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přijme zaměstnance na pozici 
„referent odboru výstavby, 

investic a životního prostředí - odpadové hospodářství“
Uchazeč podá písemnou přihlášku (životopis, výpis z evidence rejs-
tříku trestů, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání) 
v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení - referent odboru 
výstavby, investic a životního prostředí - neotevírat“ nejdéle do 
31. 1. 2013, osobně na podatelnu MěU Krásná Lípa nebo zaslat 
doporučeně na adresu: MěU Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 
46 Krásná Lípa.
Více informací na www.krasnalipa.cz nebo na tel. č.: 412 354 824.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

Služby

Nemovitosti

Řádková inzerce

přijme zaměstnance na pozici „provozní elektrikář“
Uchazeč podá písemnou přihlášku (životopis, výpis z evidence 
rejstříku trestů, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
vzdělání) v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení - 
provozní elektrikář - neotevírat“ nejdéle do 15. 1. 2013, osobně 
na podatelnu MěU Krásná Lípa nebo zaslat doporučeně na adre-
su: MěU Krásná Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa.
Více informací na www.krasnalipa.cz nebo na tel. č.: 412 354 824.

MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

Pronajmu garáž ul. Vý-
chodní. Tel. 606 141 936.

Pronájem bytu v centru 
města 1+1, po rekonstrukci, 
nová kuchyňská linka, nájem 
3.500 Kč + služby, dvoumě-
síční kauce. Nejvíce 2 osoby. 
Tel. 728 580 333.

Prodám družstevní byt 
1+1 s balkonem. Panelový 
dům má nová okna a je nově 
zateplen. Kontakt mobil: 
+420 602 163 383.

Prodej dr. bytu 4+1+2xL 
v Rumburku - Podhájí. 1. NP, 
plocha 85 m2, po nákladné 
rekonstrukci. Cena k jednání 
480 tis. Kč. REALITY Janošek 
s.r.o., Národní 486, Varnsdorf, 
tel. 602 354 389. 

Pronájem prodejny 33 m2 
v centru Varnsdorfu. Přízemí, 
výloha, samost. el. a plyn. Ná-
jem 3 tis. Kč/ měsíc. REALITY 
Janošek s.r.o., Národní 486, 
Varnsdorf, tel. 602 354 389. 

Prodej řad. garáže ve 
Varnsdorfu, ul. Štefánikova, 
plocha 21 m2. Nová střecha. 
Cena 72 tis. Kč. REALITY 
Janošek s.r.o., Národní 486, 
Varnsdorf, tel. 602 354 389. 

Seriozní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
schopným, samostatným 
a spolehlivým pracovnicím 
i pracovníkům se znalostí 
německého jazyka. Zájem je 
o zdravotní sestry, pečo-
vatelky i jiné zdravotnické 
profese. Kontaktní mail: 
j.zarnack@email.cz (zašlete 
životopis v němčině).

Seriozní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
pro schopné, samostatné a 
spolehlivé pracovníky s čás-
tečnou znalostí německého 
jazyka. Zájem je o montéry, 
zámečníky, soustružníky, 
CNC seřizovače, svářeče, 
elektrikáře, automechaniky. 
Kontaktní mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině).

Učitelé a žáci Základní školy EDISONOVA ve Varnsdorfu
srdečně zvou všechny zájemce na

D E N  O T E V Ř E N Ý CH  D V E Ř Í,
který se koná ve středu 16. ledna 2013

od 14.00 do 17.00 hodin
Program:

14.00 - 17.00 hod. - prohlídka školy
- tvořivé dílny v zimním duchu

V 15.00 a v 16.00 hod. - vystoupení tanečního,
 pěveckého kroužku a kroužku flétníček 

v přízemí budovy „B“ (2. stupeň)
Těšíme se na Vás!

Prodám družstevní byt 
1+1, rekonstrukce kuchyně a 
koupelny. Lokalita na Karlově 
ulici. Tel. 724 170 828.

Pronajmu byt 3+1 ul. Tis-
kařská. Plastová okna, ihned 
volný. Tel. 602 174 655.

Docházka členů komisí rady města

                                                         10        přítomen      omluven      neomluven          účast v %
Poláčková Irena, Mgr.                     10         0                    100
Hodničák Jan, Ing. - od 2/11 do 9/11      1         1            1                     33
Zemler Václav, Mgr.                                        9         1                      90
Novotná Soňa, Ing.                                        9         1                      90
Říha Miloš, Ing. - od 1/11 do 12/11     4         1                      80
Jonášová Hana - do 1/11                       1         0                    100
Hambálková Renata                                      10                    0                    100
Jägrová Ivana - od 4/12 do 11/12     2         1                      67
Tesařová Eva                                        8         2                      80
Beranová Lucie, Bc. - od 11/11                      5         1                      83

Dokončení přehledu docházky z předchozích dvou čísel                                        Připravil JS

                                                         20        přítomen      omluven      neomluven          účast v %

 Solloch Roland, ThMgr.                     11        9                      55  
Jägrová Ivana                                       16        4                      80  
Jonášová Hana                                       17        3                      85  
Zbihlej Josef, Mgr.                                       16        4                      80  

Komise pro výchovu vzdělávání RM

Kulturní komise RM (oprava) 
U některých členů jsme uvedli chybné součty. Omlouváme se a přinášíme správné údaje.



Vánoce aneb Co se skrývá pod stromečkem - vystoupení ZUŠ 
v divadle (19. 12.)

Poděkování

Blahopřání
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Vzpomínka

Svozy pytlového tříděného odpadu
čtvrtek 17. 1.  2013

12.-13. 1. 2013  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

19.-20. 1. 2013 
MUDr. Zdena Sýkorová 
Tylova 650/17, Děčín II
tel. 412 516 711

Zubní 
pohotovost

Narození

Jana Puschová
Jaroslav Zajíc
Jan

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám vyjád-
řili upřímnou soustrast, a těm, kteří svou účastí a květinovými 
dary se společně s námi mohli naposledy rozloučit s naším 
milovaným manželem, tatínkem, bratrem, strýcem a švagrem 
Jaromírem Fárkou. Zvláště pak pohřební službě Kamélie, jme-
novitě paní Heczkové a panu Fundovi, za velmi vstřícný přístup 
při zařizování pohřbu.              Za pozůstalé manželka Vlasta

 Dne 12. ledna uplynou dva roky, co odešel 
pan Josef Janoušek.

Láska a vzpomínka na tebe bude náš 
život navždy provázet a obohacovat. Velice 
nám chybíš.

Ve velké lásce Tvá rodina

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 7. prosince rozloučit 
s naším drahým zesnulým Oldřichem Kropáčkem. Též děkujeme 
za projevenou soustrast a květinové dary.

Za rodinu syn Miroslav

„Jen láska zůstává, ta smrt nezná“. 
Dne 18. prosince uplynulo 8 let od úmrtí 

paní Ludmily Neumannové.
Za celou rodinu vzpomínají syn Petr, sna-

cha Ivana a vnuk Péťa.

Když zašumí větřík v ko-
runě stromů a sluneční paprs-
ky prozáří den, když radost 
naplní naše srdce, přichází 
chvíle, kdy se může vyplnit 
nejeden sen.

Dne 22. ledna oslaví paní 
Ivanka Přerovská kulaté 
50. narozeniny.

Přejem pevné zdraví, štěstí, 
úspěch a životní spokojenost 
do dalších let.

Kouzelné narozeniny za 
celou rodinu přejí rodiče. 

Srdečně děkujeme pohřební službě Kamélie, paní Heczkové, 
panu Fundovi, panu Sollochovi a všem, kteří se zúčastnili posled-
ního rozloučení s panem Václavem Slánským.

Manželka s rodinou 

K předvánočně laděnému 
společenskému životu v na-
šem městě přispělo nemálo 
koncertů, jarmarků, dětských 
vystoupení a různých dalších 
adventních sešlostí. K těm 
nepřehlédnutelným patř ila 
20. prosince Rybova vánoční 
mše, k jejímuž provedení v aule 
na Střelecké se spojila Varns-
dorfská komorní filharmonie se 
Smíšeným pěveckým sborem 
Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Karlovy. Se svým vlastním 
programem se připojil dětský 
sbor ZUŠ Sametky. Základní 
umělecká škola kromě toho 
přispěla předchozího dne tra-
diční féerií na divadelním podiu 
(Vánoce aneb Co se skrývá pod 
stromečkem) a několika dalšími 
koncerty. V divadle se 21. pro-
since předvedly také kroužky 
z DDM s přehlídkou nazvanou 
Vánoce přicházejí.

Z akcí základních škol určitě 
nelze pominout Adventní zasta-
vení, na které pozvala Interaktiv-
ní ZŠ Karlova 18. prosince rodi-
če a veřejnost nejprve do kostela 
„bez věže“ a poté do školy na 
školní jarmark. Také gymnazisté 
uspořádali 21. prosince jarmark, 
a to ve velkém stylu. Pozvali si 
i stánkaře s dárkovým zbožím 
a taneční skupinu STARS. Ale 
především si každá třída při-
pravila do své učebny minitrh 
s vlastními výrobky - sladkostmi, 
ozdobami, dárečky, v aule běžel 
nepřetržitý kulturní program, 
lidmi na chodbách se sotva dalo 
prodrat. Jarmark na Střelecké 
byl pro mě největším adventním 
překvapením.

Teplotně silně nadnormální 
Štědrý den se zasloužil o rekord-
ní návštěvnost Živého betlému 
u starokatolíků. V kostele bylo 
pak o několik stupňů chladněji 
než venku, ale s vánočním 
zpíváním skupiny Náhodou tu 
i tak bylo velmi příjemně. Pří-
tomný žesťový soubor v pod-
večer zopakoval svůj repertoár 
v ulicích města, na sídlištích - to 
je další milá tradice, na kterou 
se každoročně my paneláčníci 
těšíme a můžeme se na ni 
spolehnout i v daleko horších 
povětrnostních podmínkách, 
než jaké byly letos.

Není to zdaleka vše. Foto-
grafie z některých dalších akcí 
(opět zdaleka ne všech) se dají 
zhlédnout na městském webu.

ham, foto Ivo Šafus

PROSINEC NEJEN S TÓNY KOLED

... a hudby na jarmarku gymnázia (21. 12.)

Studenti s nabídkou dobrot, dárků...

Děti z IZŠ Karova rozezpívaly kostel sv. Karla Boromejského 
(18. 12.)

Živý betlém u starokatolického kostela (24. 12.)
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Dokončení ze str. 1

Trenér Pavel Hradiský

Podzim ligového dorostu U19
Po loňské premiérové sezo-

ně v České lize staršího dorostu 
s konečným 14. místem jsme 
do našeho druhého ligového 
ročníku vstoupili s poměrně 
konsolidovaným kádrem. Ten 
vykrystalizoval v průběhu jarní 
části soutěže. Konkurenci ještě 
zvýšili brankář Klouda (z U16), 
obránce Čurgali (Šluknov) 
a útočníci Lorenc (Jestřebí) 
s Halbichem (Nový Bor). Cílem 
je umístění ve středu tabulky. 
Zatím se nám jej daří naplňo-
vat, když jsme po podzimu na 
8. místě s 22 body a aktivním 
skóre 39:28. Sedm zápasů 
tým vyhrál, ve stejném počtu 
odešel poražen a jednou re-
mizoval. Doma z osmi utkání 
uhrál dvanáct bodů a ze sedmi 
zápasů venku jich přivezl deset. 
V podzimních duelech jsme si 
ověřili, že oproti loňskému roku 
jsme schopni hrát důstojnou 
partii i s týmy z horní poloviny 
tabulky, a dokonce jsme soupe-
ře ze špice už dokázali i porazit 
(Chrudim, Olympia Hradec Krá-
lové). Čeká nás ale ještě hodně 
práce, abychom se vyrovnali 
mužstvům před námi, jejichž 
hráči si většinou od nejmladší 
kategorie žáků prošli kvalitním 
tréninkovým procesem a po celá 
léta hrají ligové soutěže.

V týmu je většina hráčů 
s působením maximálně na 
krajské úrovni, takže jim chybí 
správné návyky. Musím ale 
uznat, že posun je na klucích 
vidět. Tréninková docházka je 
takřka stoprocentní, přístup 
k povinnostem se také výrazně 
zlepšil. V kondici za soupeři 
nezaostáváme, možná právě 
naopak. Největší problémy 
máme v herních dovednostech, 
v práci s míčem i bez něho, ve 
správném výběru místa apod. 
Na to se hodně zaměřujeme 
v trénincích, které jsou 4x týdně 
za solidních podmínek na naší 
umělé trávě, na travnaté ploše 
„vojenčáku“ a dále na hřišti 
v Dolním Podluží a místní 
atletické dráze. Po dohodě 
s vedením klubu každých 14 dní 
dorostenci absolvují regeneraci 
(whirpool, sauna). Hráči také 
absolvovali testy v Laboratoři 
funkční diagnostiky na Pedago-
gické fakultě v Ústí nad Labem 
a provedli jsme i testy motorické 
(člunkový běh, kliky, sedy-lehy, 
běh na 2 km atd.).

Všichni věříme, že kroky, 
které se podařily v klubu v po-
sledním roce realizovat (získání 
statutu Sportovního střediska 
pro žáky a Sportovního centra 

pro dorost), přinesou své ovoce 
a brzy uvidíme v dresu A-týmu 
nebo i jiného ligového mužstva 
hráče, který prošel výchovou 
v našem klubu. Již během 
podzimu si někteří dorostenci 
vyzkoušeli v dresu naší farmy 
SK Stap Tratec Vilémov divizi 
dospělých a určitě nepropadli. 
Kádr týmu U19 na podzim 
tvoř il i brankář i P. Klouda, 
Š. Dobrev a obránci T. Knížek, 
P. Vomáčka, L. Čurgali, M. Šolc 
a M. Šiška. Dále to byli záložníci 
J. Ruszó, F. Šimoník, V. Honců, 
M. Kučera, P. Hauer, J. Šebora, 
J. Šolín, K. Herejk a útočníci 
D. Halbich, M. Lorenc, L. Vinš 
a J. Spurný.        P.H., foto archiv

Silvestrovský běh 
v předjarním počasí

V pořadí 16. ročníku volejba-
lového Štěpánského turnaje se 
zúčastnilo 13 družstev rozloso-
vaných do tří divizí pojmenova-
ných podle bývalých varnsdorf-
ských volejbalistů - Vinklárkova, 
Nedvědova, Labunkova. A již 
v nich mohli diváci vidět některé 
výkony na úrovni první ligy, jak 
utkání hodnotili přítomní profi-
-rozhodčí. Z mnoha zápasů 
o nejlepší postupová umístění 
vzešlo následující konečné 
pořadí: 1. Stráž nad Nisou 
(3. výhra na turnaji, naposledy 
2.), 2. Aqua team Nový Bor (mi-

Obhájci prvenství Unterwassermani vybouchli
nule 4.), 3. Gorily v mlze Česká 
Lípa (nováček turnaje), 4. Toušeň 
(6.), 5. Vás zdraví Čelákovice (no-
váček), 6. Kamasutra Jablonec n. 
N. (11.), 7. Příšerky Turnov (7.), 
8. Unterwassermanni Rumburk 
(loňský vítěz!), 9. V posledním 
tažení Jablonec n. N. (9.), 
10. Růžové pudřenky Liberec 
(nováček), 11. Exmáničky Libe-
rec (8.), 12. Ježci Varnsdorf (6.), 
13. Notor team Varnsdorf (10.). 
Tradičně byl oceněn nejstarší 
hráč, kterým se stal A. Šedivý 
z družstva Vás zdraví, cenu Miss 
turnaje obdržela K. Koudelková 

z Růžových pudřenek. Organi-
zátoři z TJ Slovan si váží přízně 
sponzorů, kterými byly Vitana, 
GE Money Bank, Elite, město 
Varnsdorf, ČVS oblast Liberec, 
Friesland Tourist Club a pivovar 
Kocour. Za varnsdorfský volej-
bal přejí pořadatele čtenářům 
HS hodně úspěchů v novém 
roce. A i přesto, že bude končit 
číslem 13, aby měli hodně štěstí 
a zdraví k tomu, aby si mohli jít 
občas zasportovat nebo alespoň 
podpořit volejbalistky Slovanu při 
utkáních na domácí půdě. 

P. D.

Halový fotbálek 
ovládly Teplice

Vánoční fotbalový turnaj ve 
sportovní hale vyhrály Teplice (m. 
j. s hráči jako P. Sedláček, Leden, 
Voňková) před Jabloncem (Do-
čekal, Majstorovič, Nesvadba), 
Děčínem (Hanzálius, Kolda) 
a varnsdorfským výběrem Pe-
tra a Jindry Nováků (K. Knitl, 
Z. Prchal, V. Šmalcl).                ZdS 

Turnajová prvenství hokejistů
Dva turnaje pro nejmenší hokejisty O pohár starosty 

města pořádal HC Varnsdorf. Mezi žáky 3. tříd si vítězství odvezl 
tým Loun, druhá byla Bílina, třetí Varnsdorf, čtvrtá Česká Lípa a pátý 
Děčín. Ohodnocení nejlepšího brankáře získal V. Hambálek, jako 
hráč se nejlépe představil A. Pešek (oba HC Varnsdorf). Turnaj žáků 
1.-2. tříd ovládl domácí HC, druhý skončil Děčín, třetí Česká Lípa a 
čtvrtá Roudnice. Cenu nejúspěšnějšího střelce získal J. Vaněk a cenu 
nejlepšího hráče P. Kamenický (oba HC Varnsdorf).

Hokejový turnaj gard na varnsdorfském „zimáku“ vyhrál bez pro-
hry Varnsdorf před Děčínem, Lvovou, Hodkovicemi n. M., výběrem 
Šluknovského výběžku a Johnsdorfem. Cenu pro nejbystřejšího 
brankáře získal M. Veroněk st. z domácího celku.                  JH

21:19,8. 6. J. Stránský, Jiřetín p. J. 21:34,8. Muži nar.1963-1972 
(5 000 m): 1. M. Borychowski, Polsko 17:26,3 min. Muži nar. 1953-
1962 (5 000 m): 1. Z. Bufka AC Česká Lípa 20:57,8 min., 2. J. Rein, 
ASK Děčín 21:45,3. Muži nar. 1952 a dříve (5 000 m): 1. O. Slaměný, 
AC Česká Lípa 23:01,4 min., 2. V. Kuthan, Kr. Lípa 23:28,4. Dívky 
nar. 2008 a později (50 m): 1. A. Křivohlavá 14,0 s., 2. N. Nováč-
ková 16,0. Dívky nar. 2005-2007 (100 m): 1. M. Hofmanová 21,1 s. 
Dívky nar. 2003-2004 (300 m): 1. M. Pásková 64,4 s., 2. A. Kopecká 
66,9. Nejmladší žákyně nar. 2001-2002 (600 m): 1. V. Svačinková 
2:14,8 min. Mladší žákyně nar. 1999-2000 (600 m) 1. A. Poláčková 
2:07,4 min., 2. V. Venclová 2:07,9. Starší žákyně nar. 1997-1998 
(800 m): 1. K. Špičková 2:34,0 min., 2. A. Lhotáková, Rumburk 
2:40,0. Mílařky „open“ (1 650 m): 1. A. Drahotová, USK Praha 
5:35,8 min., 2. E. Drahotová, Rumburk 5:44,5, 3. P. Kabeláčová 
7:07,2, 4. Mouleová 8:12,3, 5. M. Pásková 9:32,4. Ženy nar. 1977 
a dříve (1 650 m): 1. J. Hánová, AC Česká Lípa 7:17,2 min., 
2. V. Jínová 7:55,5. Ženy „open“ (5 000 m): 1. A. Drahotová, USK 
Praha 20:22,8 min., 2. E. Drahotová, Rumburk 20:28,9, 3. I. Loubková 
21:47,4, 4. M. Hamplová 24:00,0, 5. V. Svobodová 24:31,6. 

Hod válečkem - vložený závod: 1. N. Kučerová 15,1 m, 
2. M. Buršíková, Hraniční buk 15,1, 3. V. Bareczová 14,4, 
4. M. Galbavá, Horní Podluží 14,3, 5. I. Kolouchová, Děčín 14,2, 
6. S. Adámková 12,9, 7. V. Eliášová 12,8, 8. P. Novotová, Rybniště 
11,7, 9. M. Procházková 10,4, 10. D. Škvorová 9,6. 

Hod kládou - vložený závod: 1. Josef Galbavý 8,6 m, 
2. L. Jelenčiak 8,5, 3. J. Jelenčiak 7,9, 4. P. Kováč 7,8, 5. H. Řičica 
Praha 7,8, 6. J. Dostál 7,8, 7. L. Malina 7,8, 8. D. Poncer Rumburk 
7,7, 9. Jan Galbavý, Horní Podluží 7,0, 10. M. Janeček 6,9. 

Výsledky zpracovala Jaroslava Skalická 

Silvestrovský závod horských kol
V poslední den roku 2012 se jel 17. ročník této akce na zhruba 

2,5 km dlouhém městském okruhu. Žáci, ženy a veteráni jej absolvo-
vali třikrát, junioři a muži pak pětkrát. Zpestřením již tak vydařeného 
dopoledne byla účast historických kol, která prezentovali Milan Hra-
bal, Ondřej Louka, Jan Šišulák, Tomáš Hochman, Tomáš Havránek 
a Jitka Zeiselová. Poháry za celkové pořadí toho delšího závodu 
převzali Tomáš Podrazil, Honza Novota a Lukáš Petrásek. Závodů 
se zúčastnilo 49 cyklistů, kteří si užili příjemné počasí, skvělou 
diváckou kulisu a výbornou organizaci. Sponzory byly město Varns-
dorf, BigShock-Al Namura, Varnsdorfské uzeniny (Vohnout-Žítek). 
Z výsledků uvádíme (kompletní lze najít na www.varnsdorf.cz): 

Žáci 1997-1999: 1. J. Petrus, TJ Česká Kamenice 16:56,0 min. 
Ženy nad 40 let: 1. R. Holubářová a M. Smrčková ve stejném čase 
21:33,0 min. Ženy do 40 let: 1. I. Loubková, Cyklorenova Cvikov 
15:22,0 min., 2. P. Stránská 18:53,0, 3. I. Jeřábková, Děčín 19:
04,0. Veteráni 1953-1962: 1. M. Spurný CC Varnsdorf 15:21,0 min., 
2. O. Marco 16:45,0, 3. H. Volker, RC Oberlausitz 16:56,0. Veteráni 
I 1953 a starší: 1. H. Michel 16:58,0 min., 2. J. Podlešák 17:22,0, 
3. Pavel Retych 18:15,0. 

Junioři 1994-1996: 1. L. Petrásek 24:18,0 min., 2. M. Švorc 24:19,5, 
3. D. Burger 26:47,0. Muži 1983-1993: 1. T. Podrazil 24:03,4 min., 
2. T. Patrick 24.20,0, 3. V. Šimonek 24:24,0. Muži I 1973-1982: 
1. J. Novota 24:03,7 min., 2. A. Vohanka 24:20,0, 3. D. Nejedlý, Dolní 
Podluží 26:46,0, 4. M. Hozák 28:14,7, 5. J. Švorc 28:52,0. Muži II 1963-
1972: 1. J. Dužár 24:19,0 min., 2. J. Kroupa 24:19,5, 3. J. Neumann 
24:20,0, 4. J. Fabry 25:48,8, 5. J. Mádl 26:45,0, 6. V. Zemler 27:11,0, 
7. M. Vohnout 28:15,0, 8. R. Kamenický 29:23,0 min.                          V. Z



Nejlepší mládežničtí sportovci - zleva Petr Hájek, Marie Dítětová 
a Michal Švorc.
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Fotbalisté měli krátkou přestávku
Po skvělých podzimních 

výkonech sehrál v prosinci FK 
Varnsdorf na nové umělé trávě 
v Heřmanicích ještě přípravné 
utkání s Českou Lípou a vyhrál 
4:1 (1:0). Branky: 56. Gibala - 
29. Rudnytskyy, 50. Vilkovský, 
74. Červeňák, 89. Hemmer. 
Sestava: Porcal (46. Kovář) - Ja-
kobovský (46. Martan), Stehlík 
(46. Zieris), Kouřil, Dobrovolný -
Kotiš (46. Pimpara), Breite 
(46. Tvaroha) - Mach (70. 
Hemmer), Daníček (46. Volf), 

Rudnytskyy (46. Červeňák) - 
Schubert (46. Vilkovský). Další 
akcí fotbalistů byla tradiční 
návštěva Dětského domova 
v Krásné Lípě s balíčky plnými 
ovoce, čokolády a dalších 
sladkostí a v doprovodu čerta 
s Mikulášem. V jednom z násle-
dujících dnů si pak tým odskočil 
na ledovou plochu, kde v zajíma-
vém zápase prohrál těsně 7:8 
s fotbalovou gardou Varnsdorfu, 
i když po čas utkání několikrát 
vedl. U vítězů střelecky zářil 

R. Quaizer, mezi poraženými byl 
nejlepší Matěj Kotiš. 

Áčko zahájilo zimní přípravu 
v pondělí 7. 1. a aktuální infor-
mací byl možný odchod stopera 
Jiřího Pimpary do Liberce. Tento 
víkend hraje tým halový turnaj 
v Bautzenu a ve středu 16. 1. 
hostí doma na UMT Vilémov. 
Dorost U19 se sešel ve stejný 
termín jako áčko a čeká jej zimní 
turnaj v Děčíně. Prvními soupeři 
budou muži Pirny (19. 1.) a Juni-
oru Děčín (22. 1.).                 ZdS

 Slavnostním vyhlášením výsledků v městském divadle byl 
12. prosince zakončen první ročník ankety o nejlepšího sportovce 
uplynulého roku.

Soutěž zorganizovala Komise pro tělovýchovu a sport Rady 
města Varnsdorf ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf. Moderátor 
Jan Havránek si k předávání cen na podium přizval starostu Martina 
Louku a místostarostu Karla Dubského. Zaplněné hlediště divadla 
sledovalo pořad prokládaný tanečními a pěveckými vystoupeními 
a napjatě očekávalo vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií. 
Vždyť během roku se v celostátních a regionálních sportovních soutě-
žích prosadila řada varnsdorfských sportovních talentů. Ve stínu dru-
holigových fotbalistů rozhodně nezůstávají cyklisté, futsalisté, plavci...

Doslova husarský kousek 
se podařil Lubošovi Šosovi 
počátkem prosince 2012, kdy 
dokázal vyhrát hned dvě soutě-
že v rozmezí tří hodin. A nejen 
to.…každá ze soutěží se konala 
v jiném státě! Ostřílený závod-
ník hájící barvy OST Varnsdorf 
se předvedl ve výborné formě 
přesto, že je sužován zdravotními 
komplikacemi.

Soutěžní „maraton“ začal 
v německém Eibau, kde oddíl 
silového trojboje SG Fortschritt 
Eibau pořádal velmi povedenou 
a tradiční soutěž v benchpres-
su. Kolem šestnácté hodiny 
Luboš nastoupil na první pokus, 
kterým hravě zdolal váhu 230 kg 
a dostal se hned do vedení, když 
překonal místního šampiona 
A. Schonfelda s 205 kg, který 
v dalších pokusech zdolal 210 
a 220 kg. Mezitím atakování 240 
kg nebylo z Lubošovy strany 
dotažené a tím ani uznané. 
Před posledním pokusem jsme 
změnili benchovací triko a zvedli 

Benchpressový maraton
váhu na 255 kg. Krátká příprava 
s novým trikem byla znát a pokus 
se nezdařil. Luboš tak prvenství 
uhájil prvním pokusem.

Před osmnáctou hodinou ná-
sledoval přesun do Nového Boru, 
kde se v SK Olymp Fitness konal 
tradiční mikulášský benchpress. 
Hodinu poté už Luboš absolvoval 
svůj soutěžní pokus s váhou 180 
kg (soutěžilo se bez benchova-

cích trik). Tímto jediným pokusem 
v úplném závěru soutěže porazil 
druhého Pavla Černáka, který s 
již vzepřenými 160 kg pomýšlel 
na vítězství. Parádní výsledky 
v předvánoční době podpořili 
syn Richard, Dan Kadeřábek, 
Dan a Honza Piankovy. Patří 
jim velký dík stejně jako všem 
sponzorům oddílu OST Varns-
dorf.                 Text a foto M.T.

Známe vítěze a další pořadí účastníků Podzimních her, které 
tradičně pořádá naše škola. Tato klání mezi čtyřmi varnsdorfský-
mi školami odstartovala atletika již v září a pokračovala turnaji 
v košíkové a fotbalu. Veškeré snažení dovršil v pondělí 10. 12. 2012 
turnaj ve fl orbalu, ve kterém jsme viděli 12 zajímavých zápasů. Mezi 
chlapci dominoval tým z naší školy před ZŠ Edisonova, Gymnáziem 
a ZŠ Seifertova. Mezi dívkami excelovala ZŠ Edisonova před Gym-
náziem, naší ZŠ Náměstí a ZŠ Seifertova. Po posledním fl orbalovém 
zápasu čekalo konečné sečtení všech bodů a celkové vyhlášení 
Podzimních her. První pozici jednoznačně vybojovali žáci Gymnázia 
Varnsdorf. My jsme ve skrytu duše doufali ve druhé místo, které nám 
nakonec o pouhé dva body uteklo a obsadili jsme tak třetí příčku 
za druhou ZŠ Edisonova. Celé Podzimní hry doprovázela skvělá 
sportovní atmosféra v duchu fair play, ale i neskrývaný smutek 
z prohraných zápasů. Především jsme si hry užili bez větších úrazů 
a těšíme se na další ročník!               Mgr. Petra Šulcová, ZŠ náměstí

Závěrečná část 
Podzimních her 2012

Varnsdorfská 
halovka 2013

Ve sportovní hale se usku-
teční v neděli 13. ledna závod 
rádiem řízených modelů v 
halové akrobacii, létání na 
hudbu a další napínavé sou-
těžní klání nejlepších českých 
závodníků v tomto oboru. Zá-
vodu se zúčastní i mládežnické 
naděje varnsdorfského LMK, 
a to David Koutný, bratři Pi-
ankové a Jindřich Štrubinský. 
Začátek soutěží je stanoven 
na 9.00 hod. LMK zve všechny 
členy klubu, příznivce a širokou 
veřejnost.            Ing. J. Bartík 

Ve Varnsdorfu poprvé
vyhlášen sportovec roku

Anketní hlasy nakonec rozhodly o tom, že vítězství v kategorii 
dospělých jednotlivců připadlo hokejistovi Ondřeji Havlíčkovi, 
hráči HC Škoda Plzeň. V tento večer byl se svým týmem právě 
na ledě, a tak za něj trofej přebíral jeho agent Robert Šatník. 
Mezi týmy se nejlépe umístilo futsalové mužstvo JK TRANS, 
které letos postoupilo do nejvyšší ligové soutěže. V mládežnic-
kých kategoriích si cenu za vítězství odnesli triatlonista Michal 
Švorc a plavecké družstvo trénované Zbyňkem Šimákem. Právě 
on byl vyhodnocen v samostatné kategorii jako nejlepší trenér.

Zcela na závěr ceremoniálu se odehrálo ještě jedno, původně ne-
plánované ocenění. Starosta Martin Louka přišel poděkovat dvěma 
varnsdorfským fotbalistům, Jiřímu Stehlíkovi a Přemyslu Kovářovi, za 
jejich příkladný čin, když v srpnu letošního roku včasným zásahem 
zachránili život cyklistovi po vážné nehodě na kruhovém objezdu.

Kompletní výsledky ankety:
Mládežnický sportovec roku: 1. Michal Švorc - triatlon + pla-

vání, 2. Marie Dítětová - judo, 3. Petr Hájek - atletika
Mládežnický kolektiv roku:
1. Plavecký oddíl TJ Slovan Varnsdorf (trenér Zbyněk Šimák), 

2. HC Varnsdorf 3. + 4. třídy (trenér Zdeněk Damašek), 3. Basketbal 
dívky U 15 TJ Slovan Varnsdorf (trenér Jan Šišulák)

Trenér roku: 1. Zbyněk Šimák - plavání, 2. Jaroslava Skalická -
atletika, 3. Petra Martincová - judo

Dospělý sportovec roku: 1. Ondřej Havlíček - hokej, 2. Jan 
Novota - cyklistika, 3. Jan Hocko - řeckořímský zápas

Dospělý kolektiv roku:
1. JK Trans Varnsdorf - futsal (trenér Pavel Šiška), 2. FK Slovan 

Varnsdorf - kopaná (trenér Zdenko Frťala), 3. Basket muži TJ Slovan 
Varnsdorf (trenér Zdeněk Strolený)                 ham, foto Michal Šafus

Borci OST po soutěži v německém Eibau byli spokojeni.


