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Venezuelský velvyslanec otevřel výstavu 
o Amazonii i Fotorok

PO AMNESTII POSÍLENY POLICEJNÍ HLÍDKY 
NEZAMĚSTNANOST JE TÉMĚŘ 16 % 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ 

ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 31. 1. v 15 hod. 

Varnsdorfští by 
do 2. kola poslali 
Zemana a Fischera 
Foto M. Havlíček 

Jana Nepomuckého 
nechal vytesat 

karlsdorfský rychtář 
Foto J. Fischer 

Čtěte na str. 5Čtěte na str. 5

Pokračování na str. 8

Varnsdorfští proti
amnestii

Pokračování na str. 4

Spolupráce města s o.p.s. 
Regionální partner CZ pokročila 
k prvním viditelným výsledkům. 
V první polovině ledna se v uli-
cích města objevily občanské 
romské hlídky označené oran-
žovými vestami s nápisem TE-
RÉNNÍ HLÍDKA - REGIONÁLNÍ 
PARTNER.CZ.

ROMSKÉ TERÉNNÍ HLÍDKY UŽ V AKCI

Městská knihovna Varnsdorf 
sice pořádá vernisáže všeho 
druhu celkem obvykle, ale 
hned dvě najednou, a k tomu za 
účasti venezuelského velvyslan-
ce Víctora Juliána Hernándeze 
Leóna, to se jen tak nestává. 
Tuto jedinečnou příležitost měli 
milovníci krásných obrazů, ať 
fotografovaných či malovaných, 
v pondělí 14. ledna.

Datum totiž patřilo vernisáži 
oceněných prací v soutěži Fo-
torok, kterou již 35 let vyhlašuje 
klub fotografů (nyní pod hlavičkou 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf 
a s podporou města). Shodou 
okolností ovšem v ten samý 
den zavítala do našeho města 

Ve středu 9. ledna odpoledne se na varnsdorfském 
náměstí konala demonstrace proti prezidentské amne-
stii. Výzvu ke shromáždění vyslyšela necelá stovka lidí 
a zájem projevila i mnohá média.

Organizátor a hlavní řečník Petr Heinrich přečetl 
otevřený dopis prezidentu Václavu Klausovi, v němž 
kritizoval dopady amnestie a vyzval hlavu státu, aby 
ustoupila od udělování milostí. 

Jejich úkolem je dohlížet 
na klid a pořádek v rámci své 
komunity. Nedisponují žádnými 
zvýšenými pravomocemi a ne-
jsou ozbrojeny. Jsou řízeny 
obecně prospěšnou společností 
Regionální partner CZ Hradec 
Králové. 

Pro službu v terénních hlíd-

kách bylo vytipováno šest osob 
z romské komunity. Zpravidla 
bude ve službě jedna dvojice. 
Jejich hlavním působištěm 
bude lokalita Kovářské ulice 
a okolí škol navštěvovaných 
romskými dětmi. V případě 
potřeby mohou zasahovat i v ji-
ných částech města, ale jen vůči 
své komunitě. 

Na členy hlídek je možné se 
obrátit jako na aktivisty, kteří 
mají zájem řešit sousedské 
vztahy v problémových loka-
litách. 

S dotazy a náměty se ob-
čané mohou obracet na o.p.s. 
Regionální partner - www.regio-
nalnipartner.cz, e-mail: info@re-
gionalnipar tner.cz, telefon:  
604 101 047 (v provozu od pon-
dělí do pátku od 10.00 - 12.00 
a 16.00 - 19.00 hod.).

ham, foto Michal Šafus

Masopust se blíží!
Masopustní průvod s taškařicemi, hudbou a starostenským 

sudem vás čeká v sobotu 9. února 2013.
Průvod masek se po 9. hodině vydá od základní umělecké školy 

městem a zakončí svoji pouť u Střelnice, kde bude připraven do-
provodný program: hudba, stánkový prodej, zabijačkové pochoutky, 
starostenské pivo, vyhodnocení masek, diskotéka pro děti aj.

Masopust zahájí páteční hudební večer Aleny Smetanové 
v restauraci Střelnice a zakončí jej nedělní karneval dětí v maskách 
na ledě.

Velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela pan Víctor Julián 
Hernández León zahájil svou návštěvu Varnsdorfu exkurzí v podniku 
TOS Varnsdorf, a.s., poté jej přijal starosta města Martin Louka (na 
snímku v jeho pracovně při zápisu do pamětní knihy města) a dopro-
vodil jej na oběd do pivovaru Kocour. Na odpoledním programu byla 
beseda s gymnazisty v knihovně a tamtéž vernisáž obou výstav.
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Mladík pod vlivem návykových látek
Na základě oznámení občana města byla vyslána hlídka měst-

ské policie do panelového domu, kde se měl vyskytovat muž 
pod vlivem drog. Na chodbě domu byl zjištěn mladík zjevně pod 
vlivem návykových látek, který kopal do dveří jednoho z bytů. 
Vzhledem ke svému stavu na hlídku a její výzvy nereagoval, 
a proto bylo přistoupeno k použití donucovacích prostředků 
včetně přiložení služebních pout. Muž nebyl schopen prokázat 
svou totožnost, a tak byl předveden na služebnu obvodního 
oddělení Policie ČR k dalšímu řešení.

• Zapomnětlivost s dobrým koncem
V jednu hodinu po půlnoci bylo hlídkou, při provádění preven-

tivní kontroly města zjištěno, že jedna garáž vedle rodinného 
domu je zcela otevřena. Nacházelo se v ní osobní vozidlo 
a mnoho elektrického nářadí. Strážníky městské policie byl 
vyrozuměn vedle bydlící majitel garáže, který si provedl zabez-
pečení svého majetku se slovy, že zřejmě zapomněl garáž zavřít 
a strážníkům děkuje. Tato událost měla v tuto chvíli šťastný ko-
nec, což nebývá vždy.             Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

 

Rada města na svém zasedání 10. 1. 2013 rozhodla 
• Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 647 v k. ú. Studánka 
u Rumburku. • Zadat zpracování geometrického plánu na 
oddělení části p. p. č. 647 v  k. ú. Studánka u Rumburku. 
• Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení parkoviš-
tě z p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr prona-
jmout část p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf. • Pronajmout část 
p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 112 m2 za účelem 
užívání zastavěné plochy garáží za cenu 10 Kč/m2/rok  Seve-
ročeským vodovodům a kanalizacím, a.s., na dobu neurčitou. 
• Souhlasit s prominutím sankce panu Jiřímu Prchalovi za pod-
mínky zhotovení a dodávky 2 ks mříží zdarma v rámci budovy 
divadla jako náhradu škody za prodlení plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu. • Odvolat Ing. Milana Hindráka z funkce člena 
Komise pro tělovýchovu a sport do konce volebního období 
2010-2014 na vlastní žádost. • Schválit změnu v zápisu do 
rejstříku škol a školských zařízení, spočívající ve snížení 
kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí  Mateřské školy 
Varnsdorf, Seifertova 2471 ze stávajících 52 dětí na 50 dětí. 
• Odvolat paní Michaelu Frkalovou z funkce tajemnice 
Dopravní komise k 31. 12. 2012. • Jmenovat paní Šárku 
Borovičkovou do funkce tajemnice Dopravní komise Rady 
města Varnsdorf do konce volebního období 2010-2014. 
• Odvolat pana npor. Ing. Jaroslava Strože z funkce člena 
Komise prevence kriminality do konce volebního období 
2010-2014 na vlastní žádost. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu“ 
firmě CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník a pověřit 
starostu města uzavřením smlouvy o dílo za cenu 192.900 €
bez DPH. • Schválit vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemoc-
nice Varnsdorf PO.

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY Informace 
pro stavebníky

Na základě zákona č. 
350/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 
účinného od 1. 1. 2013, došlo 
k mnoha podstatným změnám 
v režimech umisťování a pro-
vádění staveb. V této souvis-
losti bylo rovněž novelizováno 
dalších 13 zákonů a několik 
prováděcích vyhlášek, z nichž 
část bude nabývat účinnosti 
v průběhu začátku letošního 
roku, a tak budou také postupně 
i zveřejňovány.

Pro stavebníky je význam-
ná již účinná změna zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, kde je v čl. XIX 
zcela nový sazebník správních 
poplatků, a vyhláška č. 431 ze 
dne 26. listopadu 2012, kterou 
se mění vyhláška č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.

Mezi další související změny 
bude patřit vyhláška měnící 
prováděcí vyhlášku č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb (za-
tím v návrhu) a novela vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřej-
noprávní smlouvy a územního 
opatření, do které bude zahrnu-
ta stávající vyhláška č. 526/2006 
Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona 
ve věcech stavebního řádu (za-
tím v návrhu), obě tzv. formulářo-
vé. Žádosti lze již ale podávat na 
nových formulářích, které jsou 
k dispozici na stavebním úřadě 
zatím v tištěné podobě a po na-
bytí účinnosti uvedených změn 
budou i ke stažení na webových 
stránkách města.

MěÚ Varnsdorf, 
stavební úřad

Policisté po amnestii posílili hlídky 
V úterý 8. ledna starosta Martin Louka a místostarosta Karel 

Dubský přijali zástupce bezpečnostních složek působících v našem 
městě - Obvodního oddělení Policie ČR, Oddělení hlídkové služby 
Varnsdorf a Městské policie Varnsdorf. Účelem schůzky byly in-
formace o bezpečnostní situaci ve městě, a to hlavně v souvislosti 
s návratem osob z věznic po vyhlášení amnestie, a také aktuální 
personální stavy u policie. 

K datu schůzky se na Varnsdorfsko vrátily asi dvě desítky 
amnestovaných vězňů. Přesto nebyl zaznamenán nárůst počtu 
přestupků ani trestných činů. Byly maximálně posíleny hlídky 
v nočních hodinách. Oddělení hlídkové služby disponuje ve Šluk-
novském výběžku třemi až čtyřmi hlídkami, varnsdorfská městská 
policie dvěma hlídkami 
a obvodní oddělení PČR jednou hlídkou, která je ale v případě řešení 
události vytížena její dokumentací.

Policisté poznamenali, že na podzim se významně snížil nápad 
trestné činnosti v regionu díky tomu, že se podařilo pozavírat nej-
větší „grázly“. Jenže ti se teď po amnestii vrátili s čistým trestním 
rejstříkem.

Změny v organizační struktuře, které u státní policie nastaly 
k 1. lednu, se Šluknovska nijak nedotkly. Varnsdorfské obvodní 
oddělení PČR  disponuje 30 policisty. Hlídková služba má tabulkový 
stav 35 lidí, z nichž několik teprve nastoupí do služby. Problémy 
s udržením početních stavů mohou hrozit v případě odchodu po-
licistů, protože nábory se nekonají. Městská policie Varnsdorf má 
21 zaměstnanců (20 strážníků a velitele).

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR ve Varnsdorfu Renát 
Calvitti představil svého nového zástupce Miroslava Truhláře, který 
bude s městem spolupracovat v oblasti prevence kriminality.

Starosta informoval městskou i státní policii o vzniku rom-
ských terénních hlídek, které zřídila o.p.s. Regionální partner, 
a požádal o vstřícnost ve vzájemné spolupráci.                    ham

Z DIÁŘE STAROSTY

  7. 1. Jednání o koncepci sportu ve městě
          Jednání s projektovou kanceláří Vaner o cyklostezkách
  8. 1. Schůzka se zástupci bezpečnostních složek
          Schůzka s pracovníky o.p.s. Regionální partner CZ
10. 1.  Jednání s Ing. Rýdlem o financování varnsdorfského 
          fotbalu
          Jednání s pronajímateli pozemků v ul. Stromovka
          Rada města
          Pracovní jednání zastupitelstva k rozpočtu města
11. 1. Zahájení prezidentských voleb, návštěvy volebních 
          místností
13. 1. Účast na výroční bohoslužbě v bazilice ve Filipově
14. 1. Přijetí velvyslance Venezuely
          Vernisáž výstav Barvy pralesa a Fotorok 2013
15. 1. Jednání s ředitelem ZŠ Bratislavská o přítomnosti 
          romských hlídek Kolik nás je

K 31. prosinci 2012 měl Varns-
dorf 15 585 obyvatel (ke stej-
nému datu v roce 2011 to bylo 
16 083). Městu přibylo za loňský 
rok 142 novorozenců (v přede-
šlém roce 162). Zaznamenáno 
bylo 157 úmrtí varnsdorfských 
občanů (o rok dříve 137). 

Před matričním úřadem 
Varnsdorf, pod nějž spadá i pět 
okolních obcí, bylo v roce 2012 
uzavřeno 67 manželství (o dvě 
méně než v roce 2011). 

561 lidí mělo ke dni 31. 12. 2012 
místo trvalého pobytu na Měst-
ském úřadě Varnsdorf.       ham

Prvním občánkem Varns-
dorfu narozeným v roce 2013 
je Kristýnka. Narodila se 
manželům Lucii a Zdeňkovi 
Posseltovým v rumburské po-
rodnici 2. ledna ve 22.52 hod. 
Po narození měřila 48 cm
a vážila 2,91 kg. 

Rodičům blahopřejeme.                      
red.

První byla KristýnkaXXII. zasedání zastupitelstva 
se koná dne 

31. ledna 2013 od 15.00 hod. 
ve Studentském centru Střelnice. 

Program: 
1. Návrhy, dotazy, připomínky 

a podněty obyvatel města 
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
3. Převody majetku města  4. Zprávy výborů ZM 

5. Různé  6. Finanční záležitosti  
7. Zpráva o činnosti RM 

a o kontrole plnění usnesení ZM 
8. Závěr.

 



MyšLenka aneb sloupek starosty

O dopisech
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Upozornění pro 
žadatele o finanční 

příspěvek
Uzávěrka k podání žádostí 

do Grantového programu 
města Varnsdorf pro letošní 
rok je stanovena na  čtvrtek 
31. ledna 2013. Pro podání žá-
dostí je rozhodující razítko přijetí 
podatelnou MěÚ Varnsdorf.

Podmínky grantového pro-
gramu a formuláře žádostí jsou 
k dispozici na webových strán-
kách města www.varnsdorf.cz 
v sekci „Nepřehlédněte“ nebo 
v tištěné podobě na odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy.  OŠKT

 Mezi další korespondencí jsem v poslední době dostal dva dopisy. 
Jeden mi byl oznámen formou dotazu z redakce, druhý jsem obdržel 
osobně. V tom prvním, který nechodí normální poštou, se říká: Vážený 
pane starosto, jako občan města Varnsdorf si Vás dovoluji požádat, 
abyste otevřeně odpověděl na níže položené otázky. Jako občan jsem 
velice znechucen Vaší osobou, která si hraje na čestnou a neposkvr-
něnou osobu veřejného života. S úžasem jsem zjistil, že jste veden 
v seznamech STB pod krycím názvem „FOTOGRAF“. Myslíte si, že 
jste morálně oprávněn kritizovat rozhodnutí prezidenta o amnestii. 
Lidé, kterých se amnestie týkala, alespoň zřejmě neudávali sousedy 
a možná rodinné příslušníky či své kamarády. Jsem zděšen z toho, 
že jste se s touto informací nepochlubil občanům města Varnsdorf, 
když jste složil slib zastupitele a ujímal jste se funkce starosty města. 
Myslím si, že byste se měl občanům města omluvit a rezignovat na 
svoji funkci jak v zastupitelstvu, tak i na funkci starosty města Varns-
dorf. Vážený pane starosto, zdá se Vám lidsky i morálně normální, 
že jako starosta města bydlíte v obci Jiřetín pod Jedlovou a do svého 
úřadu dojíždíte? Nemyslíte si, že vaše trvalé bydliště ve Varnsdorfu 
je pouze fiktivní, abyste si udržel svůj lukrativní post na radnici a do 
svého důchodu to nějak „doklepal“. Dopis, z něhož je citováno, je 
podepsán: Lukáš Kohout. Druhé psaní, které přišlo k mým rukám, je 
podepsáno M.V.: … přečetl jsem si otevřený dopis Lukáše Kohouta, 
ve kterém Vás vyzývá k rezignaci. Což je pro mne dalším argumen-
tem, že svoji práci děláte dobře. Přeji Vám hodně zdaru v další práci 
a hodně štěstí v osobním životě. Nenechte se, prosím, znechutit. 
Pro doplnění - protože Kohoutův výplod je zneužitelný. Kohout ve 
svém blábolu sice uvádí krycí jméno Fotograf, ale ne kategorii. Ta je 
ve svazku u Vašeho jména KTS - kandidát tajné spolupráce. Potom 
platí: Kategorie operativních spisů Státní bezpečnosti důvěrník (D), 
kandidát tajné spolupráce (KTS), kandidát agenta (KA) či kandidát 
informátora (KI) nejsou na základě nálezu Ústavního soudu, sp. zn. 
Pl. ÚS 1/92, kategoriemi vědomé spolupráce ve smyslu zákona 
č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační zákon). Ostatně jste ve velmi dobré 
společnosti. V podobné kategorii (KA) je evidován i Václav Havel.

Ano - dopisy jsou různé - otevřené, zavřené... A Varnsdorfákům 
rád sděluji, že z minulosti mám svědomí čisté a v současnosti 
splňuji všechny podmínky pro výkon funkce v zastupitelstvu 
města, včetně bydliště ve Varnsdorfu.              Martin Louka

Zajímají vás 
dopravní 

informace?
Jezdíte často mimo naše měs-

to a nechcete se spoléhat pouze 
na informace, které dostanete? 
Nabízíme vám možnost získat 
před odjezdem (nebo v případě 
vaší mobility i na cestě) ty nejčer-
stvější zprávy, které se v České 
republice sbíhají. Navštivte www. 
dopravniinfo.cz. Pokud uvedené 
stránky již znáte, tak vězte, že 
základní nabídka nehod a uzávě-
rek je v současné době doplněna 
o stupně provozu, sjízdnost 
v zimě, aktuální počasí, včetně 
meteorologických výstrah a 
také o informace z proměnných 
tabulí u silnic. Jako poslední 
aplikace byla v závěru loňského 
roku doplněna i záložka doprav-
ních kamer především kamer 
Ředitelství silnic a dálnic http:
//mapa.dopravniinfo.cz/. Po klik-
nutí na vámi vybranou kamerku 
se vám ukáží všechny statické 
fotografie, které kamera pořizuje. 
V případě nám nejbližší kamery 
se jedná o Novou Huť, kde se 
nabízí pohled směrem na Pra-
hu, na Šébr a také na odbočku 
na Luž. Druhá nejbližší kamera je 
umístěna na kopci nad Lískou a 
nabízí pohled směrem na Děčín 
i ke Chřibské. Další „vymoženos-
ti“ se díky dalším poskytovaným 
údajům stále doplňují.         JS

V regionech Ústí nad Labem a Liberec budou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., v roce 2013 účtovat za vodné a stočné 
88,98 Kč za metr krychlový. Cena se skládá z částek 45,41 Kč za 
vodné a 43,57 Kč za stočné. Oproti loňské ceně (83,30 Kč) je to 
zvýšení o 6,82 %. 

Podle přehledu zveřejňovaného na www.vodarenstvi.com mají 
dražší vodu už jen odběratelé z Turnovska (90,85 Kč), všude jinde 
je cena nižší. 

Tisková zpráva Severočeské vodárenské společnosti, a.s., uvádí, 
že „se vedení společnosti podařilo udržet cenu vody na rok 2013 
v mantinelech stanovených Podnikatelským záměrem při 
současném plnění požadovaných úkolů. Severočeská vodárenská 
společnost v regionu své působnosti v roce 2013 rozhodla 
o navýšení ceny vody pouze o 5,9 % oproti možným 7,5 %, což 
v absolutním vyjádření znamená nárůst o 4,31 Kč/m3 na 77,38 Kč/m3

bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného 
a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností 
Severočeské vodovody a kanalizace. Zároveň odpovídá investičním 
potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným 
v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

V celkovém kontextu vývoje ceny vody chceme poukázat na 
pozitivní trendy ve vývoji významných složek ceny vody: 1. výše 
zisku v ceně vody byla „zmrazena“ až do roku 2015 na hodnotě 
z roku 2010; 2. nárůst ceny vody má klesající tendenci a nevyužívá 
plně možnosti Podnikatelského záměru; 3. dlouhodobě roste výše 
inkasovaného nájemného pro SVS, v roce 2013 o 5,1 %, které 
je reinvestováno do obnovy majetku; 4. dlouhodobě roste objem 
oprav majetku SVS realizovaných provozovatelem SčVK.“       ham

Cena vodného a stočného pro rok 2013

Oznámení o době a místě konání volby
prezidenta republiky

 Starosta města Varnsdorf podle § 34 a odst. 3 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

a o změně některých zákonů,
oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční dne 
25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 26. ledna 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu VI.,

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu I., II.,

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu II., III.,

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Tyršova 1442, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu III., IV.,

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VIII.,

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost ve firmě LCD, s.r.o., Československých letců 

3144, Varnsdorf (OBY) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.,

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Střední škole služeb a cestovního ruchu, 

Kostelní 723, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V., VI.,

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VII.,

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otá-

halova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV., V.,

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu, Studánka.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo ces-
tovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.

4.  V den voleb volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební 
místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.

Ve Varnsdorfu dne 14. 1. 2013 Martin Louka v.r., starosta města

Čtyřměstí již 
schváleno

Zastupitelstva všech čtyř 
obcí Čtyřměstí - Varnsdorfu, 
Rumburku, Seifhennersdorfu 
a Großschönau - již vyslovila 
souhlas s dohodou deklarující 
vzájemnou spolupráci. Zbývá 
ji završit společným podpisem 
starostů. Slavnostní událost 
je naplánována na 6. únor do 
Domu kultury Rumburk.        ham
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Střípky z okolí

Nezaměstnanost 
ve Varnsdorfu téměř 16 %

Statistika nezaměstnanosti k 31. prosinci 2012 není ani trochu 
lichotivá. Podle údajů úřadu práce přesahuje ve Šluknovském 
výběžku 16 procent. Ve srovnání větších měst si nejlépe stojí Rum-
burk s necelými 13 procenty a nejhůře Šluknov, kde je uchazečem 
o zaměstnání každý pátý ekonomicky aktivní obyvatel. 

Nezaměstnanost ke konci roku 2011

Dolní Podluží                73                12,85 %       568 
Horní Podluží                42                 11,17 %       376 
Chřibská              129                20,25 %       637 
Jiřetín pod Jedlovou              49                16,23 %       302 
Rybniště                50                14,25 %       351 
Varnsdorf             1.184               15,96 %     7.418 
Varnsdorfsko celkem        1.527               15,82 %    9.652 
Další vybrané obce:    
Krásná Lípa               265 8,16 %    1.459 
Rumburk               674               12,66 %    5.325 
Šluknov               520               20,80 %    2.500 
Šluknovský výběžek 
celkem
Okres Děčín celkem         9.801              14,97 % *   61.660 

Míra
neza-

městnanosti 

Evidovaní 
 dosažitelní

uchazeči 
o zaměstnání

Obec nebo území 

Počet
ekonomicky

aktivních
obyvatel

4.082          16,42 %         24.857 

* Míra nezaměstnanosti za celý okres Děčín, vypočítaná podle 
stejné metodiky jako u obcí a regionů, je 15,90 %. Úřad práce ale 
uvádí 14,97 %, protože ho počítá podle odlišné metodiky pomocí 
tzv. klouzavého průměru pracovní síly (u míry nezaměstnanosti 
za města a obce byl tento postup nepoužitelný, protože klouzavý 
průměr pracovní síly za obce neexistoval). Navíc při výpočtu míry 
nezaměstnanosti u obcí k 31.12.2012 se vycházelo z údajů ze sčítání 
lidu 2011, kdežto u klouzavého průměru pracovní síly za 4. čtvrtletí 
2012 ještě z údajů ze sčítání lidu 2001.

Podle podkladů krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí n. L. 
zpracoval ham

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.

 V otevřeném dopise mimo jiné stojí: ... Neudělením dalších 
milostí vyšlete vzkaz občanům České republiky, kteří dnes, i díky 
Vaší amnestii, věří, že: „Nebát se, krást, lhát, násilnit a tunelovat 
je zcela normální, neboť se Vám nemůže nic stát.“ 

Víme, že na akt udělení amnestie máte právo. Bohužel po zjiště-
ní, kterých závažných hospodářských kauz se týká, jsme bytostně 
přesvědčeni, že byla amnestie ušita na míru některým osobám, 
a osoby, které amnestii připravovaly, věděly, na jaké závažné 
kauzy dopadne. 

Rozsah této amnestie vidíme jako škodlivý a pro slušné občany 
České republiky to byla poslední kapka ve dvacetileté éře vládnutí 
zlodějů, mafi ánů, tunelářů a násilníků. I z tohoto důvodu Vám 
zasíláme tento otevřený dopis. “

Přímo na místě k této výzvě připojilo svůj podpis téměř sedmdesát 
lidí. Dopis s podpisovými archy byl do následující středy uložen na 
podatelně městského úřadu, čehož využilo dalších několik signatářů. 
Dopis nakonec skončil v rukou prezidentova vícekancléře Petra 
Hájka, když mu jej P. Heinrich předal před televizními kamerami 
během živě přenášeného pořadu České televize Máte slovo.

Pokud se nám podařilo zjistit, demonstrace kvůli amnestii kro-
mě Varnsdorfu zorganizovali už jen v Praze a Brně.            ham

Varnsdorfští proti amnestii

Vážení čtenáři,
asi nikoho z nás nepřekvapí, 

když se prezident republiky 
rozhodne udělit u příležitosti 
ukončení svého funkčního ob-
dobí amnestii. Je to jeho ústa-
vou zaručené právo. Nicméně 
i prezident republiky se musí 
pohybovat v mezích daných 
ústavním pořádkem!!

V ustanovení čl. II rozhodnutí 
prezidenta republiky č. 1/2013 
Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 
2013 prezident republiky nařizu-
je, aby bylo zastaveno pravomoc-
ně neskončené trestní stíhání, 
s výjimkou trestního stíhání proti 
uprchlému, od jehož zahájení 
k 1. lednu 2013 uplynulo více 
než 8 let, pro trestné činy, za 
něž trestní zákoník stanoví 
trest odnětí svobody nepřevy-
šující deset let.

Tímto rozhodnutím prezi-
dent republiky vydává příkaz 
policejním orgánům, státním 
zástupcům a soudům, aby ne-
pokračovali v trestním stíhání 
určité skupiny osob obviněných 
ze spáchání trestných činů. 

Služba 
spotřebitelům

Občanské sdružení spotřebi-
telů TEST, největší spotřebitel-
ská organizace v ČR, která je 
vydavatelem časopisu dTEST, 
nabízí občanům bezplatně:

- poradenství v oblasti spo-
třebitelského práva přes tele-
fon 299 149 009 (pracovní dny 
9-17 hod., běžný telefonní tarif) 
či přes internet na www.dtest.cz/
spotrebitelska-poradna,

- databázi více než 5.000 
nebezpečných výrobků na 
webových stránkách www.ne-
bezpecnevyrobky.cz, která je 
díky mobilní aplikaci dostupná 
kdekoliv,

- vybrané vzory právních 
listin a podání vypracované pro 
konkrétní účel,

- mnoho různých informací 
a publikací pro spotřebitele, 
zaměřených na nejrůznější 
aspekty spotřebitelských práv 
(předváděcí a podomní prodej, 
nákupy přes internet, teleko-
munikace, cestování, potraviny 
a mnohé další,

- samolepku „Nevhazujte 
reklamu“ na schránky, určenou 
k volné distribuci.

Mgr. Jana Fialová, 
Spotřebitelská poradna dTest

Senátor za Děčínsko: NE amnestii 
Z výše uvedeného čl. II 

a znění trestního zákoníku 
pak vyplývá, že maximální 
hranice trestní sazby deset 
let se týká i nejzávažnějších 
úmyslných trestných činů proti 
majetku (např. krádež, zpro-
nevěra, podvod, lichva, atd.) 
a nejzávažnějších trestných činů 
hospodářských (např. zkrácení 
či neodvedení daně, pletichy při 
veřejné soutěži atd). 

Dle vyjádření Nejvyššího 
státního zástupce JUDr. Ze-
mana se čl. II amnestie bude 
vztahovat na 100-150 trestních 
věcí, kde v těchto jednotlivých 
kauzách byla vyčíslena škoda 
v rozmezí 300 milionů až 
1,75 miliardy Kč. Počty poško-
zených v jednotlivých případech 
se pohybují od jednotlivce po 
tisíce osob. Je tedy zřejmé, že 
čl. II amnestie dopadá na velké 
množství případů rozsáhlé úmy-
slné hospodářské a majetkové 
trestné činnosti s mnoha tisíci 
poškozenými a se škodou de-
sítek miliard korun.

Dále je nutno konstatovat, 
že při vyhlášení amnestie sel-
hala ústavní pojistka v podobě 
kontrasignace předsedy vlády. 
Vláda nese odpovědnost za 
uvedené rozhodnutí prezidenta, 
neboť bylo v možnostech před-
sedy vlády, ministra spravedl-
nosti a vlády zabránit vyhlášení 
takovéto amnestie. 

Z důvodů výše uvedených 
se rozhodla skupina senátorů 
Senátu Parlamentu České 
republiky podat tzv. ústavní 
stížnost, ve které žádá o zrušení 
výše uvedeného ustanovení čl. 
II rozhodnutí prezidenta repub-
liky o amnestii.

Vážení občané, i když jsem si 
vědom toho, že ústavní stížnost 
nemusí být ústavním soudem 
akceptována, jsem přesvěd-
čen, že v tak zásadních chvílích 
je nutno dát jasně najevo svůj 
názor. I proto jsem se rozhodl 
k ústavní stížnosti připojit!

Ing. Jaroslav Sykáček, 
senátor SP ČR 

za volební obvod Děčín
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INZERCE

Sochu najdete na Karlově ulici naproti vile čp. 1746. Takto ji 
viděl ještě v roce 1931 fotograf Johann Fischer.

V histor icky prvních pří-
mých prezidentských volbách 
mohli občané našeho města 
opět využít třinácti volebních 
okrsků. Ke změně došlo pouze 
přemístěním volební místnosti 
z bývalého domu dětí do mateř-
ské školy u „burákárny“.

Ačkoliv předvolební průzkumy 
předpovídaly jasný postup do 
druhého kola favorizovanému 
Miloši Zemanovi a Janu Fi-
scherovi, již hodinu po uzavření 
volebních místností se původní 
předpoklady začaly měnit. Miloš 
Zeman nakonec v prvním kole 
skutečně vyhrál, ale s rozdílem 
pouhých 0,8 % za druhým Kar-
lem Schwarzenbergem, kterému 
bylo v odhadech přisuzováno 
maximálně 4. místo. Z výsledků 
prvního kola voleb je jasně vidět, 
že volební odhady a předpovědi 
jsou někdy stejně nepřesné jako 
dlouhodobá předpověď počasí, 
a také, že ve volbách není rad-
no své protivníky podceňovat. 
Vždyť řada občanů se rozho-
dovala až na poslední chvíli 
a rozhodně k jejich volbě pomo-
hla i superdebata kandidátů ve 
veřejnoprávní televizi, kde se ně-
kteří příliš neukázali. U druhého 
postupujícího kandidáta na tře-
tího českého prezidenta vzhle-
dem k jeho věku také překvapila 
mohutná kampaň na sociálních 
sítích, podpora občanů s vyšším 
vzděláním, podpora ve větších 
městech, ale i mobilizace sil 

a dobré načasování kampaně 
v předvolebním finiši. Oběma 
postupujícím kandidátům do 
druhé volby samozřejmě gratu-
lujeme. Pojďme se nyní podívat, 
jak dopadly volby v našem městě 
a okolí.

V rámci tří největších měst 
Šluknovského výběžku jsme 
měli ve Varnsdorfu druhou nej-
nižší volební účast (50,26 %). 
Horší měli už jen ve Šluknově, 
kde nedosáhli ani na 50 %. 
V rámci obce s rozšířenou pů-
sobností měli nejlepší docházku 
v Dolním Podluží (téměř 56 %). 
Mimo Jiřetína pod Jedlovou, kde 
vyhrál Karel Schwarzenberg, 
bylo pořadí na prvních pěti mís-
tech Zeman, Fischer, Dienstbier, 
Schwarzenberg a Franz. Stejné 
pořadí bylo i v druhém největším 
městě výběžku Rumburku, kde 
přišlo volit 51,94 % oprávněných 
voličů. Ve Varnsdorfu skončil 
s výsledkem 25,04 % Miloš 
Zeman, na druhém místě Jan 
Fischer (19,70 %), následova-
ný Karlem Schwarzenbergem 
(17,84 %), Jiřím Dienstbierem 
(17,28 %) a Vladimírem Fran-
zem (6,97 %). Pod 50 % účasti 
skončily okrsky číslo 8, 9, 11 
a 12, v posledně uvedeném, tj. 
ve volební místnosti ZŠ Brati-
slavská, to nebylo ani 33 %. 
Nejlepší docházku měl okrsek 
číslo 4 (ZŠ Východní), kde 
dosáhli bez 7 setin téměř 60 %. 
V pěti ze 13 okrsků bylo pořadí 

na prvních dvou místech Ze-
man, Fischer se změnami pouze 
na 3. a 4. místě (Dienstbier, 
Schwarzenberg), v dalších pěti 
pořadí respektovalo celore-
publikový výsledek na prvních 
dvou místech Zeman, Schwar-
zenberg a změnami pouze na 
3. a 4. místě (Dienstbier, Fischer). 
Páté místo až na jednu výjimku 
získal Vladimír Franz. Perličkou 
byly neplatné hlasy, například 
lístky s dopsaným jménem 
vyřazeného kandidáta T. Oka-
mury nebo se vzkazem „nikdo“. 

První kolo voleb je tedy za 
námi. V příštím čísle HS vám 
přineseme výsledky druhé vol-
by a zároveň vás seznámíme 
s novým českým prezidentem. 
Zda se jím stane Miloš Zeman, 
nebo Karel Schwarzenberg, 
ukáže sobota 26. ledna.

JS, foto Michal Šafus

První kolo prezidentské volby bylo těsné

Ani u nás ve Varnsdor fu 
nesmí chybět typická mostní 
stafáž v podobě ochránce 
před povodněmi a pomluvou, 
přímluvce za konec sucha 
a patrona dobré smrti. Takovou 
moc měl v očích našich předků 
jeden z nejoblíbenějších čes-
kých světců Jan Nepomucký. 
Mlčenlivý kněz, který podle 
legendy neprozradil králi Vác-
lavu IV. zpovědní tajemství 
jeho první manželky Johanny 
Bavorské. Co naplat, když je 
však historická realita maličko 
jiná. Jan Nepomucký byl oprav-
du umučen, také je pravdou, že 
sám Václav IV. přiložil při týrání 
ruku k dílu. Václavovi pochopo-
vé opravdu svrhli polomrtvého 
Jana do Vltavy, avšak ne kvůli 
zpovědnímu tajemství, nýbrž 
proto, že Jan jako arcibiskupský 
generální vikář potvrdil volbu 
nového opata v kladrubském 
cisterciáckém klášteře, v němž 
chtěl král nově zřídit biskupství 
a tím oslabit moc arcibiskupa 
Jana z Jenštejna. 

Čas plynul a pravda pomalu 
odplynula s ním. Okolo Jana 
Nepomuckého se začaly spřá-
dat legendy plné fantastických 
příběhů a zázraků. Náš nejzná-
mější barokní historik Bohuslav 
Balbín sice sepsal krásnou le-
gendu, její pramenná základna 
však byla poněkud vratká. 
To ale v duchovně vypjatých 
časech baroka příliš nevadilo 

Osudy varnsdorfských pomníků a soch III
Socha svatého Jana Nepomuckého

a obliba mučedníka rostla dál. 
K jeho blahořečení došlo v roce 
1721 a ke kanonizaci o osm let 
později. Tou dobou již byly Če-
chy plné Nepomukových soch.

Ta naše varnsdorfská vznikla 
až v době, kdy svatojánský kult 
spěl k svému závěru. Jak napo-
vídá nápis v dolní části soklu, 
nechal v roce 1803 vztyčit Ja-
novu sochu na mostku v tehdy 
ještě samostatné obci Karlsdorf 
místní rychtář Karl Goldberg. 
Objednal ji u pražského sochaře 

Johanna Mezdrizkého, který se 
při tvorbě inspiroval nejslavněj-
ší světcovou sochou, stojící od 
roku 1683 na Karlově mostě. 
Dokonce nevynechal ani reliéf 
s výjevem zpovědi Johanny 
Bavorské, který nalezneme ve 
střední části soklu. 

Mučedník Jan býval sice 
mlčenlivý, jeho socha ale ne. 
Svým stavem obviňuje dobu 
nedávno minulou, ale i tu 
naši z povrchnosti a duchovní 
prázdnoty.    Josef Rybánský
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IZŠ Karlova
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, 

Karlova 1700, je škola rodinné-
ho typu s přívětivým prostředím 
a se zájmem o každého jed-
notlivého žáka. Výuka probíhá 
v radostné atmosféře. JSME 
ŠKOLA V POHODĚ. Vybave-
ní školy je na vysoké úrovni. 
V každé učebně máme k dis-
pozici interaktivní tabuli a mo-
derní pomůcky. Od roku 2013 
je v provozu nová počítačová 
učebna s širokou nabídkou 
výukových programů.

Ke každému žáku přistupu-
jeme individuálně s ohledem 
na jeho schopnosti. Od roku 
2002 je na naší škole otevře-
na přípravná třída, do které 
docházejí  (na doporučení 
pedagogicko-psychologické 
poradny) děti předškolního 
věku a děti s odkladem po-
vinné školní docházky. Zápis 
do přípravné třídy je stanoven 
na měsíc duben. Docházka do 
této třídy je bezplatná.

Pro žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami je zřízena 
třída s upraveným vzdělávacím 
programem pod odborným ve-
dením speciálního pedagoga. 
Dále u nás působí asistent 
pedagoga, jenž se individu-
álně věnuje žákům, kteří mají 
potíže v jednotlivých před-
mětech. Samozřejmostí je i 
zvýšená péče o žáky nadané. 
Spolupracujeme s německými 
školami a jako škola se zapoju-
jeme do řady projektů. Mnozí 
rodiče se aktivně podílejí na 
mimoškolních aktivitách. 

Samozřejmostí je školní 
družina s pestrým každoden-
ním programem v ranních i od-
poledních hodinách. Družinu 
mohou navštěvovat také žáci 
4. a 5. třídy.

Děti v naší škole najdou 
vyžití i po vyučování v růz-
ných zájmových kroužcích. 
Například dívčí klub, mladý 
zdravotník, angl ič t ina pro 
1. a 2. třídy, výukové programy 
na PC, stolní tenis, míčové hry, 
basketbal, výtvarný, pěvecký a 
taneční kroužek,… Navíc žáci 
1. a 2. třídy mohou chodit na 
„Sportovky speciál“, které jsou 
vedeny odbornými trenéry TJ 
Slovan. Žáci zde mají možnost 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VARNSDORFU SE PŘEDSTAVUJÍ
Pět základních škol zřízených městem Varnsdorf jsme požádali o stručnou vizitku, aby se mohly představit rodičům 

před termínem zápisu dětí do prvních tříd (6. února - viz pozvánka na 4. straně).

ZŠ a MŠ Bratislavská
Naše škola a od září loňského 

roku i školka nabízí vzdělávání 
žákům prvního stupně a před-
školákům. Toto spojení je jed-
noznačně přínosné a osvědčilo 
se. Společné akce, prostupnost 
zájmových útvarů, výhoda vyu-
žití společných prostor, komuni-
kace apod.

O čem jinde sní, to my máme, 
co nemáme, uděláme. 

Naše děti mají možnost vyu-
žívat velikou, krásnou zahradu, 
kde plánujeme vybudovat letní 
třídu a kde jsme instalovali nové 
herní prvky. Interaktivní tabule 
s internetovým připojením v ka-
ždé třídě, nová učebna informa-
tiky, tělocvična. To vše a ještě 
mnohem více čeká na budoucí 
prvňáčky. Naším snem je hřiště 
s umělým povrchem a každý sen 
se jednou vyplní.

Péči a pochopení u nás na-
jdou i děti se specifickými po-
třebami. Pro ně jsou v naší ško-
le dvě třídy s upraveným vzdě-
lávacím programem. Jsme při-
praveni i na děti s výjimečným 
nadáním. Angličtina od první 
třídy je tradicí, nově se s cizím 
jazykem budou seznamovat 
i předškoláci. Další významnou 
novinkou je zapojení canistera-
pie do výuky. Zde se učí děti 
s pomocí pejska Najky. Jedná se 
o fenečku Flat Coated Retrivera, 
která se svou paničkou, naší no-
vou paní učitelkou, získala řadu 
mezinárodních certifikátů.

Ani po vyučování se děti 
nemají šanci nudit. Výborně 
pracuje školní družina, která 
připravuje neustále nové akce, 
hry a soutěže. Na škole v sou-
časnosti pracuje jedenáct krou-
žků, a to velice úspěšně, dou-
čování pro slabší a příprava na 
přijímací zkoušky pro úspěš-
nější žáky. 

Jsme školou, která nabízí 
nadstandardní péči v příjemném 
prostředí a přátelské atmosféře. 
Naši žáci jsou úspěšní v mnoha 
oblastech, ale zásadní je vzdě-
lávání. Zde je jednoznačným 
měřítkem kvality dlouhodobě 
vysoké procento přijatých na 
výběrové školy.

Více na našich stránkách: 
bratislavska.benjamin.cz a na 
Facebooku: ZŠ a MŠ Varnsdorf 
Bratislavská

ZŠ Edisonova
Těšíme se na každého 

nového žáčka
Základní škola „Edisonova“, 

kam jsem nastoupila v srpnu 
loňského roku, mne překvapila 
v několika ohledech. O některé 
bych se s Vámi ráda podělila 
i vzhledem k tomu, že nyní na-
stal čas rozhodování o tom, zda 
své dítko povedete k zápisu na 
tu či onu školu. Edisonka, které 
jsme dali příznačný název Škola 
v parku, má výhodné umístění.  
Je prostorná, prosvětlená, 
moderní a velmi dobře vyba-
vená pro všechny vyučované 
předměty, obklopená velkou 
zahradou se dvěma arborety, 
fotbalovým a volejbalovým hřiš-
těm, divadelní arénou a malým 
svahem na sáňkování. Součástí 
školního komplexu jsou dvě vel-
ké tělocvičny, dílny a cvičný byt 
a také velká jídelna. Stejně jako 
v jiných školách, i u nás se učí 
projektově a interaktivně. V kaž-
dé třídě 1. stupně jsou instalo-
vány interaktivní tabule, taktéž 
i v odborných učebnách 2. stup-
ně. Ve třech počítačových 
učebnách je celkem 60 nových 
PC. Stabilní a kvalif ikovaný 
pedagogický sbor vytváří pro-
středí s dobrými mezilidskými 
vztahy, s vysokými nároky na 
studijní, výchovné a pracovní 
výsledky, pracuje týmově a vy-
užívá současných moderních 
vzdělávacích metod. I když 
nejsme škola s rozšířenou 
výukou, disponibilní hodiny  
jsou věnovány jazykovým a 
přírodovědným předmětům a 
výuce ICT. Dalšími prioritami 
školy jsou: podpora integrova-
ných žáků, sportovní aktivity, 
zájmové vzdělávání (zdarma 
24 kroužků), organizace celo-
školních akcí, ekologické pobyty 
mimo školu a zapojení žáků do 
regionálních i mezinárodních 
projektů (učíme se partnerství 
a vzájemné pomoci). Velký kus 
práce odvádějí vychovatelky ve 
třech odděleních školní družiny, 
žáci mají možnost zažít mnoho 
radostí a překvapení v rámci 
tematických družinových akcí, 
jako je Halloweenská noc, 
Mikulášská show, Pohádkový 
(školní) les, Dětský den, Tančí 
a zpívá celá družina, Cesta 
za dinosaury, Putování po 

ZŠ náměstí E. Beneše
Milí rodičové budoucích 

prvňáčků,
určitě už delší dobu přemýšlí-

te, do které školy umístit svého 
potomka, protože na dobré vol-
bě hodně záleží. Chcete být jis-
tě hlavně spokojeni Vy i Vaše 
dítě. Neslíbíme Vám nemožné, 
ale za tím, co nabízíme, si sto-
procentně stojíme. 

Náš vzdělávací program 
„Škola v pohybu“ jasně doka-
zuje, že se tu pořád něco děje. 
Kvalitní a zajímavá výuka je 
samozřejmě prioritou. Anglič-
tinu si okoušíte už od první 
třídy. Projektové dny oživí kaž-
doročně pár školních dní. Na 
školní akademii objevíte talenty, 
o kterých jste neměli ani ponětí. 
Exkurze, výlety, besedy, koncer-
ty, odborné přednášky (třeba o 
drogách), dopravní výchova, 
rozšířená výuka matematiky, 
informatiky, velké množství 
zájmových kroužků, doučování 
podle potřeby žáků a mnoho 
dalšího tu na děti čeká.

Kromě toho ale také dbáme 
na to, aby naši žáci byli i fyzicky 
zdatní (nabízíme hodiny tělocvi-
ku navíc, zužitkováváme je pak 
úspěchy na mnoha sportovních 
soutěžích - ví se o nás nejen 
v okrese, ale i v kraji), aby se 
„vyznali“, aby jim záleželo na 
lidech, zkrátka aby po devíti 
letech od nás odcházeli kva-
litní lidé dobře připravení do 
života.

Líbí se Vám, s čím se může-
me „pochlubit“? Pak neváhejte 
a přijďte 6. února k zápisu na 
naši školu. Všichni se na Vás 
moc těšíme a i nějaký dáreček 
pro zapsané tu čeká.

Učitelé, učitelky a vychova-
telky ZŠ náměstí

ZŠ Seifertova
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VARNSDORF, 
SEIFERTOVA 1650, 

okres DĚČÍN
příspěvková organizace

„ZELENÁ ŠKOLA 
PRO VŠECHNY“

stopách loupežníka Vildy... 
O tom, jak škola „Edisonka“ žije 
v průběhu celého roku, a dokon-
ce i o prázdninách (malování, re-
konstrukce), do kterých všech 
akcí se žáci zapojují (divadlo, 
kino, přednášky...), bych mohla 
psát ještě další hodnou chvíli. 
Ale nejlepší bude, když přijdete 
a poznáte to „na vlastní kůži“. 
Těšíme se na Vás. 

Mgr. Bc. L. Ondráčková, 
ředitelka

vyzkoušet si různé druhy spor-
tů. Všechny tyto aktivity jsou 
pro žáky bezplatné.

Př ijďte si školu prohléd-
nout. Těšíme se na Vás.

Pedagogové školy

MILÉ DĚTI,
VÁŽENÍ RODIČE, PRARODI-

ČE A VŠICHNI OSTATNÍ!
Dovolte nám, abychom Vám 

v souvislosti se zápisem do 
1. ročníku představili první 
stupeň naší školy, který je 
umístěn v budově ve Východní 
ulici (bývalá 3. základní škola). 
Při té příležitosti Vás zveme na 
den otevřených dveří, který jsme 
pro Vás připravili na 30. leden 
2013 od 14.00 do 17.00 hodin. 
V jeho průběhu Vás rádi sezná-
míme s příjemným prostředím 
naší školy, budete si moci pro-
hlédnout učebny, hezky vyba-
venou školní družinu, tělocvičnu 
i školní stravovnu. Zaměstnanci 
školy Vám rádi zodpoví dotazy, 
týkající se našeho pojetí výuky, 
nabídky zájmových činností 
od sportovních po umělecké 
i mimovyučovacích aktivity, které 
pro naše žáčky pořádáme. Po-
drobnosti o výuce v 1. ročníku 
Vám ráda zodpoví Mgr. Alena 
Smetanová, jeho budoucí třídní 
učitelka, děti si budou moci vy-
zkoušet „zápis na nečisto“, 
připraveny jsou hry, taneční 
vystoupení, drobné dárečky 
i malé občerstvení.  Těšíme se 
na shledanou! 
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Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

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

Pronájem bytu 3+1 Varns-
dorf, klidné místo, po kom-
pletní rekonstrukci, plastová 
okna, plyn, kotel, kuch. linka, 
koupelna, vše nové. Mož-
nost garáže u domu. Telefon 
605 232 583.

Seriózní 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 e-mail: 
j.zarnack@email.cz (zašlete 
životopis v němčině).

Seriózní 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 e-mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině).

Pracující student z Pra-
hy hledá ve Varnsdorfu 
pronájem bytu 1+1, garsonky 
nebo pokoje do 3.000 Kč 
k občasnému přespání. Mob. 
724 055 003.

Prodám řadovou garáž na 
ul. Husova. Cena dohodou. 
Tel. 607 708 416.

VELKÝ VÝBĚR ZÁJEZDŮ:
- POBYTOVÝCH, POZNÁVACÍCH, WELLNESS POBYTŮ, EXOTIKA, CESTY KOLEM SVĚTA, PLAVBY  
  PO CELÉM SVĚTĚ
- LAST MINUTE
- FIRST MINUTE
SKVĚLÉ CENY, VELKÉ SLEVY PŘI VČASNÉ REZERVACI.
AKCE: CHCI SLEVU NA WELLNESS POBYTY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KULTURNÍCH ZÁŽITKŮ:
24. 2. 2013 - Divadlo pohádek Praha - Pat a Mat jedou na dovolenou - od 15.00 hod.
  2. 3. 2013 - Výstaviště Praha - muzikál Děti ráje - od 19.00 hod. 
Tel. 725 064 386, www.juliatour.cz, juliatour@seznam.cz

DALŠÍ SLUŽBY: V CA JULIA-TOUR ZA VÁS VYŘÍDÍME:
• ZŘÍZENÍ NOVÝCH ODBĚRNÝCH MÍST
• PLYNOMĚRY, PŘIPOJENÍ 
   ZAJISTÍME DOKLADY PRO NOVÉ PŘIPOJENÍ A ZNOVU ZAPOJENÍ ODEBRANÝCH  
   PLYNOMĚRŮ, VČETNĚ JEDNÁNÍ S DODAVATELEM PLYNU
• REVIZE ROZVODŮ PLYNU NTL, PLYNOVÝCH PŘÍPOJEK, HUP, ZEMNÍHO PLYNU, 
   VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PLYNOVODŮ, PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
• MONTÁŽ PLYNOVÝCH ROZVODŮ
• MĚŘENÍ EMISÍ ÚČINNOSTI SPOTŘEBIČŮ
• VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ DOMOVNÍCH PLYNOVODŮ
• OPRAVY ZAŘÍZENÍ

JULIA-TOUR
CA RUMBURK, TŘÍDA 9.KVĚTNA 853/32   
(NAPROTI VCHODU DO LORETY)

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

K pronájmu místnost pro 
modeláž nehtů v objektu stu-
dio Sluníčko, T.G. Masaryka  
(u Červeného kostela).Nájem 
+ energie 3 tis. Kč/měs. První 
2 měsíce jen 1,5 tis. Kč/měs. 
Tel. 605 224 671. 

Metoda Grunnlaget bude prospěšná 
dětem ve Šluknovském výběžku

CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení realizuje od 
května 2012 ve Šluknovském výběžku projekt Fungující rodina, 
zaměřený na sociální asistenci a poradenství rodinám, jimž hrozí 
odebrání dítěte či dětí do ústavní péče. 

Stěžejní pracovník projektu - mediátor absolvoval v listopadu 
odborný vzdělávací kurz k metodě Grunnlaget. 

Princip této původem norské metody spočívá v tom, že dítě se 
nejdříve naučí chápat základní pojmy, jako je barva, počet nebo 
tvar,a poté se učí hledat mezi nimi rozdíly či podobnosti. Užití metody 
pomáhá dětem rozvíjet jazykové dovednosti a způsoby uvažování, 
které jsou pro schopnost učit se podstatné.

Znalost základních principů a postupů metody Grunnlaget 
mediátor nyní uplatňuje při předškolní přípravě sociálně handi-
capovaných dětí.

Projekt Fungující rodina je realizován za finančního přispění 
Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Euronisa a projektu spo-
lečnosti Siemens, s.r.o. Fond pomoci.                  Marta Saganová, 

CEDR - komunitní centrum, 
občanské sdružení, Krásná Lípa

INZERCE

Zastoupíme vás v péči o vaše blízké
Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou sobě-

stačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu 
v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou 
potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit.

Cílem naší sociální služby je dlouhodobě udržet člověka, který 
má sníženou soběstačnost z důvodu věku, akutního či chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, v jeho přirozeném prostředí 
domova i v době, kdy jeho pečující (příbuzní, přátelé) nemohou z jaké-
hokoliv důvodu svou péči vykonávat. Zároveň se snažíme předcházet 
psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob.

Službu poskytujeme v domácnostech uživatelů po celém Šluk-
novském výběžku. 

Klientům nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-
nek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a při obstarávání 
osobních záležitostí.

Cena za poskytovanou službu je 100 Kč/hod., včetně cestovních 
nákladů.

Službu si lze objednat na tel. čísle 777 291 359 nebo prostřednic-
tvím e-mailu odlehcovacisluzby@krasnalipa.cz

Vlaďka Vítková, OS



Svozy pytlového
tříděného odpadu

31. 1. 2013

Poděkování

Prosinec
Úmrtí

Miloslav Studený 72 let
Oldřich Kropáček 80 let
Rudolf Doležal 85 let
Petr Tietze 79 let
František Kvas 72 let
Bohumila Justová 80 let
Jaromír Fárka 65 let
Dana Friedrichová 59 let
Štefanie Křičenská 84 let
Stanislava Hrubcová 75 let
Zdeněk Ptáček 55 let
Anna Svobodová 86 let
Verona Siváková 54 let
Jaroslav Křivánek 52 let

Dokončení ze str. 1
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Vzpomínka

Blahopřání

26.-27. 1. 2013  
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

2.-3. 2. 2013
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 523 410

9.-10. 2. 2013
Mudr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Zubní 
pohotovost

Rybárna u Pšeničků děkuje všem zákazníkům, kteří si přišli 
koupit vánočního kapra a tímto podpořili místního podnikatele.

Jaromír Pšenička

Dne 31. prosince uplynul jeden rok, kdy 
nás navždy opustila milovaná dcera, sestra, 
švagrová a teta Veronika Weberová. 

Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi. 
Rodina Godlova

Dne 21. ledna uplynuly dva roky od úmrtí pana Jiřího Štiky.  
Stále vzpomínají jeho bývalí zaměstnanci. Též vzpomínáme 

na spolupracovníka Vildu.
Za všechny bývalé zaměstnance Jan Vaněk

Dne 31. ledna nás před 5 lety opustila maminka, sestra, babička 
a prababička Věra Voráčková. 

Vzpomínají manžel, děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. února oslaví paní Božena Žižlav-
ská  krásné 80. narozeniny. Touto cestou 
přijmi naše blahopřání.

Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let 
Ti přejí manžel a synové s rodinami. 

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

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

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

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

Vzpomínají manželka Alena a syn Květo-
slav s rodinou a syn Petr s dcerou Ilonkou.

putovní výstava „Barvy pralesa“ 
Jana a Radany Dungelových.

Jan Dungel je biolog, výtvar-
ník, cestovatel, ale i divadelník 
a interiérový designér. Již od 
mala byl nadšeným čtenářem 
Hanzelkových a Zikmundových 
cestopisů, a tak netrvalo dlou-
ho a Jan začal sám cestovat. 
Osudovou se mu stala Jižní 
Amerika. Již přes dvacet let tam 
maluje její zvířecí obyvatele v je-
jich přirozeném prostředí. Právě 
tyto obrazy spatříte na výstavě 
„Barvy pralesa“. Její součástí 
jsou však ještě fotografie týchž 
živočichů od jeho ženy Radany 
Dungelové. Jejich spolupráce 
prý dokonce vznikla tak, že lidé 
nevěřili, jestli si ta prapodivná 
zvířata Dungel nevymýšlí.

Venezuelský velvyslanec, 
který výstavu doprovází, ho 
ve své řeči přirovnal k němec-
kému cestovateli a přírodo-
vědci 17. století, Alexandru 
von Humboldtovi. Celou řeč 
i výstavě předcházející debatu 
s varnsdorfskými gymnazisty 
vedl ve velmi dobré češtině. 
Studoval totiž před lety v Praze 
na ČVUT. A jak se mu ve Varns-
dorfu líbilo? Živě se zajímal 
o místní pivovar, průmysl, historii 
města nebo třeba houbaření, ale 

Venezuelský velvyslanec otevřel výstavu 
o Amazonii i Fotorok

také o rovnoprávnost žen v Če-
chách. S Milanem Hrabalem 
navíc projednával možnosti 
další spolupráce v projektech 
zaměřených na venezuelskou 
kulturu. Tudíž u nás pravděpo-
dobně nebyl naposledy.

FOTOROK 2013
Na závěr se ještě vrátíme 

k Fotoroku, mimo jiné poslední 
soutěži svého druhu v děčín-
ském okrese. Neboť, jak uvedl 
jednatel KPMV, Josef Zbihlej, 
její pořadatelé stále preferují 
fotografie v tištěné podobě. 
Porota složená ze skutečných 
profesionálů ve svém oboru 
vyhodnotila ve dvou kategoriích 
tyto oceněné:

I. kategorie - dokument 
1. cena - nebyla udělena 
2. cena - Ladislav Čech za 
fotografii „Mají žízeň“ 
3. cena - Martin Votava za 
fotografie „Dotkni se zdi č. 2 a
č. 3“ 
čestné uznání: Zdeněk Lín za 
fotografii „Dědictví uranu“ 

II. kategorie - ostatní fotogra-
fické žánry 
1. cena - Zdeněk Lín za fotogra-
fii „Předjaří“

2. cena - Ladislav Čech za foto-
grafii „V podvečer“ a Zdeněk Lín 
za fotografii „Fúrie z Ještědu“
3. cena - Stanislav Domanský 
za dvě fotografie „Paprsky svět-
la“ a „Karneval“ a Arnošt Bartoš 
za dvě fotografie „Podzim 1“
a „Železo pláče“

Učitelka, psycholožka a po-
litička Zdeňka Vajsová dosud 
není příliš známá jako foto-
grafka. Přestože (podle svých 
vlastních slov) fotografuje 
už od dětství, zatím neměla 
žádnou prezentaci svých prací 
formou výstavy v ČR. Svou 
výstavní prvotinu si paradoxně 
užila v zahraničí - v Budyšíně. 
A měla úspěch. Nyní předstu-
puje s výběrem fotografií vznik-
lých v rámci projektu „Městská 
knihovna Varnsdorf - Setkávání 
přes hranice“, jehož realizaci 
spolufinancuje Evropská unie 
z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj (ERDF): „Investice 
do vaší budoucnosti“ v rámci 
programu Cíl 3 / Ziel 3.

Více než dva roky trvala 
práce na pořízení zajímavých 
záběrů v krajině našich souse-
dů a na kompozici konečného 

výstupu, jímž jsou především 
dvě výstavy: ta již zmíněná 
v Budyšíně a současná ve 
Varnsdorfu. Každá musela mít 
jiný scénář. Pro domácí (tedy 
saské) publikum bylo třeba 
vybírat záběry méně známých 
míst a vždy s neočekávaným 
úhlem pohledu. Pro varnsdorf-
skou výstavu - která je poněkud 
rozsáhlejší - je vhodné „fotogra-
fickými perličkami“ šetřit a spíš 
ukázat, pokud možno, to nejty-
pičtější. Prostě tak, aby se český 
divák nejen bavil, ale i dozvěděl 
a poučil. A tyto základní atributy 
výstava „Lužice v běhu ročních 
období“ bohatě splňuje. 

Výstavu př ipravila spolu 
s autorkou Městská knihovna 
Varnsdor f ve spolupráci se 
Svazem lužickosrbských uměl-
ců (o konečnou technickou 
výpravnost se zasloužila také 
Ilona Martinovská). Vernisáž 
se konala za účasti více než 
čtyř desítek zájemců 15. ledna. 
Ředitelka knihovny Veronika 
Matysová nejprve přivítala hos-
ty, uvedla výstavu do kontextu 
činnosti knihovny i projektu 
a později (po aktuálním vstupu 
koordinátora projektu) dopro-
vodila na keyboard zpěvačku 
Martinu Žítkovou. Po hudebním 
předělu se ujala slova autorka 
výstavy Zdeňka Vajsová. Pro-
vedla publikum celou výstavou 
a přitom zajímavě pohovořila 
o vzniku většiny snímků. Na zá-
věr svého úvodního vystoupení 
pozvala publikum k prohlídce 
výstavy. Neformální diskuse 
nad snímky s dotazy na autor-
ku pak trvala více než hodinu. 
Výstava bude otevřená do konce 
března 2013.  

Milan Hrabal, foto Ivo Šafus

Výstava fotografií Zdeňky Vajsové 
 

čestné uznání: Arnošt Bar-
toš za fotograf ie „Přízrak“, 
„Zrcadlení“, „Pampeliška 1“ 
a „Pampeliška 2“ 

Výhercům gratulujeme. Vý-
stava Barvy pralesa je k vidění 
v městské knihovně do 15. úno-
ra, Fotorok 2013 o měsíc déle.

Alena Marie Dančavá

Zdeněk Lín: Fúrie z Ještědu
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Vánoční basketbalový turnaj 2012
Tento tradiční turnaj se 

uskutečnil na Boží hod vánoční 
a přihlásilo se do něho rekord-
ních 15 týmů, když v posledních 
třech letech nepřesáhla účast 
deseti družstev. Týmy hrály ve 
třech skupinách po pěti a bylo 
jasné, že se v nich poslední 
zápas odehraje téměř v 16.00 
hod. Po dramatických bojích 
v základní části a ještě než 
začala závěrečná finálová, se 
uskutečnily soutěže ve střelbě 
trestných hodů (šestky) a z tří-
bodové vzdálenosti, obě v ča-
sovém limitu jedné minuty. 

Vítězem šestek se stal Jan 
Novotný (19 úspěšných poku-
sů, tým Šimkáči), ale soutěž 
v trojkách neměla při rovnosti 
nastřílených košů po prvním kole 
jasného vítěze. Mezi Danem Paj-
mou a Klárou Stodůlkovou proto 
muselo rozhodnout kolo druhé. 
Díky jednomu úspěšnému hodu 
ze tří možných zvítězil nakonec 
Daniel (tým Opičák). Vítězkami 
obou soutěží se však mohly 
stát sestry Prchalovy. Mimo 
soutěž totiž dokázala Zuzka 
odstřílet za jednu minutu v šest-
kách 25 a Simča v trojkách 

12 úspěšných pokusů. Až poté 
a v časové tísni se odehrály 
poslední tř i zápasy turnaje 
mezi týmy z prvních míst ve 
skupinách. Celkovým vítězem 
se po perfektním a zároveň 
zábavném týmovém výkonu 
stal tým Opičák (Homan, Kříž, 
Lehroch, Pajma, S. Prchalová, 
Z. Prchalová, Smrčka). Ten 
dokázal ve finále porazit jak ús-
tecké Vobod (skončili druzí), tak 
varnsdorfské Samüce (Marek, 
Pečenka, T. Relich, Svoboda, 
F. Čelko, T. Hanousek, Hladík).

   Ing. Strolený

Premiérový ligový 
podzim dorostu U17

Na trati dlouhé něco málo přes dvacet pět kilometrů se jelo 
ve Stříbře MČR 2013 v cyklokrosu. S nadějemi v co nejlepší 
umístění se jej zúčastnili i varnsdorfští borci Tomáš Podrazil 
a Michal Malík. Oběma se nakonec podařilo vtěsnat do první 
dvacítky, když Tomáš dojel 18. a Michal v pořadí hned za ním. 
V domácím prostředí si pro titul suverénně dojel dvojnásobný 
mistr světa Z. Štybar, který se na tento jeden závod vrátil od 
silniční cyklistiky. Byl to jeho sedmý titul mistra ČR. Druhý skončil 
M. Bína, který po dvouleté přestávce a operacích kolenou měl 
skvělou sezonu a umístěním si potvrdil bezpečné celkové vítězství 
v Českém poháru Toi Toi Cupu 2012-2013.                               ZdS

Zhodnocení podzimní části sezony 
2012-13 shrnul trenér Zbyněk Přibyl (na  
fotu) jen do několika vět. „Tento celek hraje 
od této sezony nově nejvyšší soutěž v ČR. 
Takže bylo více než jasné, že od počátku 
v ní bude zapotřebí získat hodně zkušenos-
ti, které přicházely s každým odehraným 
zápasem. Výkony i výsledky týmu měly po-
měrně slušnou stoupající tendenci. S tím 
jsem jako trenér spokojený. Byly samozřej-

mě také zápasy, ve kterých jsme hráli až podřadnou roli, ale musíme 
si upřímně přiznat, že na dorostenecké týmy Sparty, Slavie, Hradce 
apod. zatím výkonnostně ani fotbalově nemáme. Odehráli jsme však 
i celkem povedené utkání na Dukle, s Kolínem či ve Svitavách. Do-
sud jsme získali pouze 7 bodů a myslím, že s tímto počtem málokdo 
počítal. V dlouhé zimní přestávce máme dost času se zlepšovat  a 
doufám, že v jarní části budeme minimálně stejně úspěšní.“ Tým na 
podzim odehrál 12 zápasů (2 výhry, 1 remíza, 9 proher) při skóre 
14:67. O vstřelené branky se podělili: Zounar 3, Badi, Hambálek 
a Zelinger po 2, Fara, Devátý, Hoke, Smejkal a Zima. Pro malé porov-
nání je ještě vhodné uvést, že za předloňský podzim 2011 dorost U17 
odehrál v nižší soutěži, tedy v krajském přeboru, 13 utkání a získal 
jen o pět bodů více, tedy 12.                                 Text a foto FK

Vánoční turnaj VOŠ a SŠ 
v novém 

Vánoční turnaj v kopané konaný tradičně poslední školní 
den roku, tedy 21. 12. 2012, se nesl ve znamení změn. Nové 
bylo obsazení, když se účastnila družstva z celého střediska 
technických a uměleckých oborů (sídlících v ul. K. Světlé 
i Mariánské). Nešlo o turnaj tříd, ale školy reprezentovaly výběry 
ročníků a nehrálo se vyřazovacím způsobem, ale postupovalo 
se ze skupin, kde hrál každý s každým. Vyřazovací systém měla 
až nadstavbová část. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 družstev 
a závěrečné boje dopadly následovně. V boji o 3. místo zví-
tězilo družstvo 1.U (prváci-učni) nad 2.M (druháci-maturanti) 
3:1 brankami Šolína, Danča a Kosáčka, za poražené skóroval 
Ahrend. Ve finále porazil tým 3.M (třeťáci-maturanti) celek 4.M 
(čtvrťáci-maturanti) 1:0 brankou Mendela. Nejlepšími jednotlivci 
byli vyhlášeni brankař Chlan (1.U) a hráč Mendel (3.M). Nej-
více branek vsítil Honců (4.M) a cenu pro sympaťáka turnaje 
převzal Pešek (3.M).                                                      M. Š.

Podrazil a Malík 
v první dvacítce na MČR

Jubilejní turnaj stolních tenistů 
Nejstarší varnsdorfská liga letos slaví 40. výročí a každoroč-

ně se také koná vánoční turnaj, kterého se před svátky v herně 
TS Varnsdorf zúčastnilo 23 hráčů Slovanu. V jednotlivcích došlo 
k překvapení, když vyhrál M. Charouzek před P. Tůmou. Třetí 
byl J. Peleška, čtvrtý L. Žítek a pátý P. Šimek. Soutěž útěchy 
vyhrál V. Strnad před A. Ondráčkem a J. Charouzkem. Čtyřhru 
ovládla dvojice Č. Charouzek s P. Tůmou, když ve finále porazila 
3:2 pár J. Somič-M. Exnar. Po turnaji následoval slavnostní ráz 
akce s vyhodnocením. Stolní tenisté přejí čtenářům Hlasu severu 
vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2013.          M. Exnar

Varnsdorfští 
otužilci 

ve Vltavě
 Čtyři členové Klubu otužilců 
Varnsdorf - Hop mezi kry, kterými 
jsou Jan Novota, Miroslav Vencl, 
Stanislav Havránek a hostující 
Diana Čičmanová (všichni též 
členy České otužilecké unie) 
se již podruhé zúčastnili o vá-
nočních svátcích 26. prosince 
zimní plavecké soutěže. Byl jí 
66. ročník Memoriálu Alfréda 
Nikodéma pořádaný ve vodách 
Vltavy v Praze u Národního di-
vadla. Při venkovní teplotě 7°C 
nad nulou a ve vodě 4°C si tito 
otužilci spolu s ostatními více jak 
240 plavci zaplavali na tratích 100 
a 300 metrů.                     KOV

SOUTĚŽ V ŠIPKÁCH SKONČILA
Šestý a poslední turnaj roku 2012 uzavřel 1. ročník soutěže 

v elektronických šipkách hrané převážně hosty varnsdorfského 
Sloupáku. Většinu vyrovnaných zápasů odehrálo dvanáct mužů 
a čtyři ženy. Palmu vítězství v turnaji nakonec získal J. Peleška 
před V. Chlanem a P. Švehlíkem.  Mezi ženami si nejlépe vedla 
J. Svobodová před P. Feiglovou a J. Elfmarkovou. V součtu umís-
tění ze šesti turnajů byl nejlepší J. Mrkvička před O. Voženílkem, 
M. Čáchou a M. Elfmarkem. Celkové pořadí žen kopíruje to ze šestého 
turnaje. Všichni zúčastnění hráči již nyní vzhlížejí k připravovanému 
2. ročníku tohoto turnaje s nadějí v ještě lepší výsledky a umístění.   

M. Exnar

RC PEKLO MÍŘÍ DO NEBE
  V 8. kole 3. Lužické hospodské ligy v kulečníku přivítal tým RC 

Peklo ve Sloupáku ve varnsdorfském derby družstvo Mělníku B. V 
prvním utkání zvítězil M. Novotný nad M. Císařem a druhý bod připojil 
K. Burzynski, když přehrál nejstaršího hráče soutěže K. Smuže. 
Hladké vítězství 3:0 dovršil S. Zelenka jasnou výhrou na A. Koberou. 
Tímto vítězstvím obsadilo po polovině soutěže RC Peklo druhé, 
postupové místo těsně před dalším varnsdorfským družstvem Árny 
týmem. Mělník B byl šestý. Vedoucím celkem jsou Ťukálkové Králov-
ství u Šluknova, u kterých Peklo prohrálo v 7. kole 2:1. Oproti loňské 
sezoně, kdy Peklo skončilo mezi posledními družstvy soutěže, jde o 
velký skok dopředu. Pomohl k tomu nový hráč S. Zelenka, který do 
osmého kola všech svých sedm odehraných soubojů vyhrál a byl na 
1. místě v úspěšnosti. Projevil se také pravidelný trénink, takže se 
tým pokusí o postup do 2. LHL (Lužická hospodská liga). Přejeme 
hráčům, aby se jim cíl podařilo splnit. Doplňme, že 2. LHL vedlo po 
11. kole (hráno 14. 1.) družstvo Mělníku A.                          M. Exnar

Šachový 
turnaj DDM
 
Za účasti tř iceti mladých 

šachistů pořádal varnsdorfský 
DDM šachový turnaj v rapid 
šachu. Zúčastnili se jej hráči 
z šachových klubů České Lípy, 
Nového Boru, Kamenického 
Šenova, Sloupu, Kunratic, 
Arnultovic a samozřejmě i do-
mácí. Ti potvrdili své kvality 
a obsadili nejpřednější umís-
tění. Vyhrál V. Paulus před 
D. Ožvoldem a K. Hofmanem 
z Kamenického Šenova. Čtvrtý 
skončil varnsdorfský A. Brabec, 
pátý M. Kočí z Arnultovic, šestý 
T. Horáček z Kunratic, sedmý 
D. Fak z Nového Boru, osmý 
O. Daněk z Arnultovic, devátá 
byla M. Hamadová z České Lípy 
a desátý J. Sucharda ze Sloupu. 
Podle umístění obdrželi všichni 
účastníci medaile, poháry, 
pěkné ceny a diplomy.        VH
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Herní úvod přípravy v Německu
Při zahájení zimní přípravy 

FK Varnsdorf v týmu chyběli 
Pimpara, Kovář (oba Liberec) 
a Schubert (Mladá Boleslav). 
Objevili se však noví, či sta-
ronoví hráči. Byli jimi brankář 
Ondřej Kolář a stoper Ondřej 
Soběslav z Liberce, Tomáš 
Fabián z Mladé Boleslavi, útoč-
ník Josef Just z Jablonce nad 
Nisou (byl zkoušen v létě 2012) 
a Martin Kouřil z Jablonce nad 
Jizerou. Z hostování v Novém 
Boru se vrátil Milan Červeňák a 
do přípravy áčka se zapojili i dva 
dorostenci Jan Ruszó a Tomáš 
Knížek. Na dobře obsazeném 
halovém turnaji v Bautzenu (viz 
foto) skončil kombinovaný tým 
FK čtvrtý. Vedle dorostenců tam 
hráli jen Volf, Kotiš, Dobrovolný, 
Fabian a Rudnytskyy - ten byl 
vyhodnocen jako nejlepší hráč 
turnaje. V zápase o 3. místo 
prohrál FK s celkem Budissa 
Bautzen 4:2 a ve fi nále Neu-

gersdorf zdolal Kamenz 2:1. 
Ve stejném termínu, v jakém se 
hrál uvedený turnaj, nastoupil 
nekompletní A-tým proti celku 
3. Bundesligy Hallescher FC a 
prohrál 4:1, když na 3:1 upra-
voval Vilkovský. Na domácí 
UMT se pak Varnsdorf střetl s 
Vilémovem, svojí divizní farmou 
a ta odjela s porážkou 8:2 (5:2). 
První vážnější prověrkou byl až 
zápas proti FK Mladá Boleslav, 
s níž varnsdorfští předváděli 

hodinu vyrovnanou partii. Po 
poločase 1:0 však mezi 65. 
a 75. min. třikrát inkasovali, a 
tak konečný výsledek zněl 4:0. 
Sestava: Kolář - Tvaroha (65. 
Červeňák), Kouřil, Soběslav, 
Fabián (46. Dobrovolný) - Cana 
(46. Jakobovský), Kotiš (46. 
Mach) - Rudnytskyy (46. Mar-
tan), Hikspoors (46. Daníček), 
Breite (46. Just) - Volf (46. 
Vilkovský).         ZdS, foto FK

 Muži Slovanu sehráli další tři zápasy Severočeské ligy. Ještě 
před Vánoci se v libereckém Harcově utkali s VSK. Po vyrovna-
ném úvodu Slovan rychlostně a takticky propadl ve druhé části 
a do šaten odešel s mankem devíti bodů. Třetí čtvrtina ale změnila 
lídra zápasu. I když vysokoškoláci mohutně dotahovali, dvě šestky 
Bubna pár vteřin před sirénou udržely Slovan až do konce ve vedení. 
Vánoce tak strávili varnsdorfští basketbalisté na čele Severočeské 
ligy! VSK Slavia Liberec - TJ Slovan 69:72 (15:18, 23:11, 14:27, 
17:16). Body Buben 13 (1x3), Novotný 13, Lehroch 12, Voráček 11, 
Horáček 11, Činka 10 a Vakulenko 2. Souboj Litoměřic a Slovanu, 
prvních dvou celků tabulky, začali domácí famózně. Už v šesté 
minutě na tabuli, svítilo skóre 19:2, hosté byli zralí na ručník a až 
do poločasu těžko zvedali hlavy. Brzy po přestávce dokázal Slovan 
změnou aktivity v obraně a šňůrou 23:5 získat dokonce tříbodové 
vedení. To pod vlastním košem vládli Novotný s Ježkem a střelba 
se dařila prakticky všem hráčům. Závěr se však vůbec hostům 
nevydařil. Slavoj se odpíchl trojkou, začal trefovat do koše z dálky 
a zápas dotáhl do vítězného konce. Zápas nabídl náboj a zdařilé 
pasáže na obou stranách. Slavoj BK Litoměřice - TJ Slovan 72:61 
(22:11, 21:21, 9:16, 20:13). Body Novotný 15, Lehroch 11, Buben 
9 (2x3), Vakulenko 7, Ježek 6, T. Beran 6, Šišulák 5 (1x3) a Relich 
2. O týden odložené utkání s Mostem B zvládl Slovan přesvědčivě 
115:50 (30:12, 25:10, 27:11, 33:17) a je druhý za Litoměřicemi. Body 
Lehroch 16 (2x3), J. Beran 15 (1x3), Šišulák 14 (2x3), Sucharda 12 
(1x3), Voráček 11 (1x3), Šimák, Relich a Eichler po 11, Buben 6, 
Novotný a Horáček po 4.

Starší žáci U15 cestovali zkraje nového roku za lídrem soutěže 
do Benešova a přivezli dvě výhry! V úvodním zápase dovedli po 
úvodním výpadku (7:0) otočit stav a postupně vedení navýšili. I přes 
remízu třetí čtvrtiny (15:15) si pak uhlídali závěr a výsledek ještě 
malinko pojistili. BC Benešov - TJ Slovan U15 58:68 (29:35). Nejvíce 
bodů Ježek 17 (1x3), Pasovský 14, Lukeš 12, Zadina 10, Hajdu 6 
a Palička 4. Ve druhém měření sil odpověděli žáci na vedení domá-
cích šňůrou deseti bodů a s náskokem čtyř zahájili druhou čtvrtinu. 
Pak emoce domácích vůči rozhodčím, navíc podporované hledištěm, 
zapříčinily přerušení na 20 minut. Vydělal na tom Slovan. V klidu si 
do poločasu zajistil velký náskok. Druhou polovinu ovlivnila uvedená 
aféra, takže rozhození žáci třetí čtvrtinu prohráli o 9 bodů a v závěru 
vítězství i přes množství chyb uhájili. Výsledek 58:66 (26:52). Body 
Ježek 16, Palička 13, Hajdu a Lukeš (1x3) po 10, Pasovský 7, Zadina 
a Vašut po 4, Málek 2.

Kadetky U17 utrpěly v Kladně zbytečnou porážku 75:65 
(37:31). Body Natabou 21, Stodůlková 15, Martinovská 12, Hrabáko-
vá 9, Ryšavá a Chlánová po 4. Poté vyhráli v hale BA Sparta Praha 
41:81 (24:39). Body Stodůlková 20, Martinovská 13 (1x3), Natabou 
11, Maternová 8, V. Venclová a Špičková po 8, Hrabáková 6, Chlá-
nová 5 a Ryšavá 2.  

Nejmladší minižáci prohráli v Ústí se silnými Lovosicemi 
46:29 (21:17) a porazili domácí Slovan 32:4 (25:4). První utkání 
bylo vyrovnané tři čtvrtiny (stav 25:25) a v závěrečné části pětka 
Slovanu zcela odpadla (21:4). Ve druhém nastoupili minižáci proti 
celku děvčat, s kterými na minulém turnaji nešťastně prohráli o bod. 
Nyní podali lepší výkon zejména v obraně a hladce získali další 
vítězství. Nejvíce bodů v obou utkáních Bachmanová 17, Effl er 14, 
Hejduk 10, Petrla a Gerhát po 5.                     TJ Slovan-basket

Další ligové zápasy futsalistům 
JK Trans body nepř inesly. 
V Brně, ještě před svátky, 
prohráli s domácí Gioiou 
6:1 (3:1), a na 2:1 snižoval 
M. Kučera. Už v lednu pak pro-
hráli v Jilemnici s Vamberkem 
1:3 (1:2) a s Poličkou 1:2 (0:1). 
V obou duelech vyrovnával stav 
na 1:1 J. Rada. V domácím pro-
středí dále čekal na varnsdorf-
ský tým důležitý souboj s Novým 

Futsalistům se stále nedaří
Borem. Ten šel do vedení, ale 
Jiří Beránek srovnal stav a navíc 
otočil v úvodu druhé půle skóre 
na 2:1. Pět minut před koncem 
Bor upravil na 2:2 a nakonec byl 
šťastnější, když před závěreč-
ným hvizdem sudího rozhodl 
o výhře 2:3. Ve druhém do-
mácím zápase se překvapení 
nezrodilo. JK Trans  - CHEMCO-
MEX Praha A 2:5 (1:3), branky 
M. Dostál na 1:3 a na 2:5. Domá-

Hokejová družstva mládeže 
HC Varnsdorf odehrála v lednu 
několik dalších, vesměs úspěš-
ných utkání. Žáci 2. tříd se před-
stavili v Lovosicích a suverénně 
tam zdolali dvojcifernými výhra-

Skvělé výsledky a plná ledová plocha

ŽÁCI DVAKRÁT 
ZVLÁDLI LÍDRA

cí tým ale v zápase nezklamal. 
Zbylé zápasy: Jilemnice - Nový 
Bor 2:4 (1:3), - CHEMCOMEX 
Praha A 1:2 (1:1). Nový Bor 
si šesti body ve varnsdorfské 
hale hodně pomohl k záchraně 
ligy. Poslední výsledky z Klatov: 
JK Trans - Větřní 1:5, - Klatovy 
2:7. Tyto prohry poslaly „jékáč-
ka“ s velmi vysokou pravděpo-
dobností do baráže o další účast 
v lize.                           ZdS

mi vrstevníky domácího týmu, 
Litoměřic a Roudnice. Tým 
3. tříd hrál v Bílině, kde pora-
zil Litoměřice 16:5 a prohrál 
s domácím výběrem 13:14 
v utkání, ve kterém trefi l 6x tyč 

soupeřovy branky! Družstva 
4. tříd již hrají velký hokej, tedy 
na celé ledové ploše. Varns-
dorfský celek zvítězil v Bílině 
4:5 a doma přehrál favorita 
z Ústí nad Labem 6:2. Hattrickem 
se blýskl nejmladší hráč na ledě 
Jan Vaněk, který jinak nastupuje 
ještě v týmu 2. tříd a jedná se 
o obrovský hokejový talent.

Varnsdorfský „zimák“ bývá 
v týdnu, zejména ve čtvrtek 
a pátek, nesmírně vytížen. Od 
časného rána jej využívají střed-
ní školy a učiliště, po deváté ho-
dině si ledovou plochu oťukávají 
děti z varnsdorfských školek 
a po nich pak žáci základních 
škol a učilišť. Všechny kabiny 
a vhodné prostory k převlé-
kání jsou tak neustále nabité 
a v permanenci.                  JH, foto HC


