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INZERCE

Miloš Zeman dostal ve Varnsdorfu 61,4 % hlasů

NOVINY Z BEZPEČNOSTNÍ RADY ORP
PORADENSKÉ CENTRUM STŘELNICE

BUDETE HLASOVAT PRO HŘIŠTĚ?
NA STUDÁNCE SE SLAVILY 99. NAROZENINY

Představujeme
Klub českých
turistů
Varnsdorf
(foto archiv KČT)

Školy otevřely 
dveře

(Foto ze 
ZŠ Seifertova

Ivo Šafus)
Čtěte na str. 4Čtěte na str . 3

Pokračování na str. 3

Hejtmanova „přepadovka“ 
a diskuze se starosty

Pokračování na str. 3

Michal Šafus zachytil hasiče při strhávání nebezpečných převisů 
sněhu a ledu z městských budov.

Dům kultury v Rumburku byl 29. ledna místem setkání 
nového krajského hejtmana Oldřicha Bubeníčka se staros-
ty Šluknovska. Hlavním tématem seznamovací schůzky 
byla bezpečnostní a sociální situace ve výběžku. Proto 
se účastnili také krajský radní pro sociální oblast Martin 
Klika, krajský policejní ředitel Tomáš Landsfeld, ředitel 
krajské pobočky Úřadu práce ČR Radim Gabriel a zástupci 
Agentury pro sociální začleňování. 

Této oficiální schůzce předcházela 23. ledna večerní 
„přepadovka“ hejtmana Bubeníčka a radního Kliky 
v problematických lokalitách Varnsdorfu a Rumburku. 
V našem městě je zajímala reálná situace na obou uby-
tovnách a v Kovářské ulici, kde se seznámili s činností 
romských hlídek. Hejtman chtěl také zjistit, jak se na bez-
pečnosti obyvatel projevila lednová amnestie. Prostřednic-
tvím tiskové zprávy pak sdělil, že „se nepotvrdily obavy 
starostů z dramatického zhoršení bezpečnosti občanů. Ze 
strany policie jsme byli ujištěni, že jsou dobře připraveni 
a v případě potřeby dokážou rychle zareagovat na Šluk-
novsku i kdekoli na území Ústeckého kraje.“

Město Varnsdorf Vás zve na

VARNSDORFSKÝ MASOPUST 2013
Sobota 9. února

od 8.00 hod. MASOPUSTNÍ HODY
9.00 hod. MASOPUSTNÍ MAŠKARÁDA
10.30 hod. DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ

20.00 hod. Alena Smetanová a Frank Caldera Band

Neděle 10. února
14.30 hod. KARNEVAL NA LEDĚ

15.00 hod. PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI

Podrobný program v kulturních přehledech v příloze 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 30

Se starosty Šluknovska diskutuje nový hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. Vlevo krajský radní 
Martin Klika.

Ve druhém kole první přímé 
volby prezidenta měli občané 
na výběr ze dvou postupujících 
kandidátů - Miloše Zemana 
a Karla Schwarzenberga. 
Zatímco začátek 14denní kam-
paně se vyvíjel poměrně klidně, 
s přibývajícím, či spíše ubýva-
jícím časem se kampaň začala 
vyostřovat. Téměř denně se 
v novinách, na webových strán-
kách a sociálních sítích objevo-
valy nové „zaručené“ informa-
ce o tom či onom, vytahovaly 
se bulvární informace, mávalo 
se Benešovými dekrety, opo-
ziční smlouvou a kampaň tak 

začínala připomínat spíše bal-
kánské než evropské zvyklosti. 
Ani první den volby se nestal 
výjimkou, a tak se v mnoha ro-
dinách, pracovních kolektivech, 
restauracích nebo u dlouhole-
tých přátel rozhořely vášnivé 
diskuze a emoce. Pozitivem 
volby se stal zvýšený zájem 
občanů o politické dění v naší 
zemi. Nezvykle vysoká volební 
účast dává naději, že lidé již 
nechtějí svěřovat svůj osud 
do rukou jiných, ale chtějí se 
aktivně zapojit do rozhodování 
o své budoucnosti. 

Tak jako v prvním kole, při-
vítalo voliče ve Varnsdorfu 12 
připravených volebních míst-
ností a jedna na Studánce. Po 

obě dvě kola se nevyskytl žádný 
větší problém, který by se nepo-
dařilo operativně vyřešit. Druhý 
den voleb, již po necelých dvou 
hodinách od uzavření volebních 
místností, bylo jasno. Historicky 
první přímá volba prezidenta 
v novodobých dějinách České 
republiky měla v Miloši Ze-
manovi svého prvního vítěze. 
Ve volebních štábech podle 
kandidátů zavládlo veselí, ale 
i zklamání. 

Jak vypadaly volby ve statisti-
ce u nás a co nás dále čeká? Ve 
velkých městech Šluknovského 
výběžku (Varnsdorf, Rumburk a 
Šluknov) poklesla volební účast 
o cca 2-3 %. V některých obcích 

Během posledních týdnů 
konečně, i když se zpoždě-
ním, dorazila zima. Sice ne na  
dlouho, ale přesto lidem sníh a 
led znesnadňovaly každodenní 
povinnosti. V tu chvíli právě 
přicházejí na řadu technické 
služby. A my jsme se ptali varns-
dor fských občanů, jak jsou 
s jejich prací spokojeni.

Většinou jsme se setkávali 
s kladnými ohlasy. Dokonce 
slečna rozvážející ranní noviny 
si posteskla, že by si okolní 
obce, kde má často problém se 
k předplatitelům vůbec dostat, 
mohly vzít z varnsdorfských 
udržovaných silnic příklad.  
Také nový komunální stroj na 
údržbu chodníků sklidil nemalý 
úspěch.

Samozřejmě se ale objevily 
i nějaké připomínky. Například 
na ledové výmoly na Brati-
slavské, způsobené tajícími 
vodami z přilehlých luk. Také 
se objevila výtka k nedostateč-
ně upravené silnici k nemoc-
nici, což komplikuje průjezd 
sanitkám.                           AMD

Když nasněžilo
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• Neoprávněný odběr
Varnsdorfští policisté prošetřují okolnosti neoprávněného od-

běru elektrické energie, ke kterému mělo dojít v Melantrichově 
ulici. Podvod se měl odehrávat od ledna 2011 až do konce ledna 
2012. Poškozená společnost podala trestní oznámení na místní 
policejní oddělení, kde budou prověřeny veškeré okolnosti, a 
pokud se ukáže, že skutečně došlo k podvodnému jednání, 
budou provinilci čelit nejen škodě v řádech sta tisíců českých 
korun, ale i případnému obvinění z přečinu podvodu.

• Že by zpronevěra?
Na varnsdorfské policejní oddělení bylo 16. ledna přijato pí-

semné oznámení jednatele rumburské obchodní společnosti, 
který žádá prošetření všech okolností, jež by mohly odkrýt spá-
chání přečinu zpronevěry v této firmě. Bývalá zaměstnankyně 
uvedené společnosti měla v rámci výkonu svého povolání zpro-
nevěřit částku ve výši necelých třiceti tisíc korun. Nepřípustného 
jednání se měla dopouštět během uplynulých dvou let. Případu 
se ujali policisté z obvodního oddělení ve Varnsdorfu.

• Vloupání do kůlny
V první polovině ledna došlo v Dolním Podluží k vloupání do 

kůlny rodinného domu. Neznámý pachatel si z místa činu odnesl 
mazací olej a prodlužovací kabely. Opodál byl navíc nalezen 
demontovaný elektromotor, který majiteli přeci jen nechal… 
Oznamovatel a majitel v jedné osobě vyčíslil škodu na šest a 
půl tisíce korun. Případ krádeže šetří policisté z varnsdorfského 
obvodního oddělení.

• Krádež tabletu
Majitel tabletu, jenž se pohyboval 17. ledna krátce před 

devátou hodinou ranní v místní varnsdorfské herně v Národní 
ulici, přišel o volně odloženého pomocníka v hodnotě šesti tisíc 
korun. Přečin krádeže šetří policisté z obvodního oddělení policie 
ve Varnsdorfu. 

• Chtěl bruslit?
Pětadvacetiletého muže ze Šluknovského výběžku přilákaly 

10. ledna dva batohy s dětskými ledními bruslemi a přilbou, 
uložené v neuzamčeném odstaveném vozidle na parkovišti 
nedaleko místního obchodu. Okradený majitel Škody Felicie 
vyčíslil škodu na jeden tisíc českých korun. Lapka si v budoucnu 
může vyslechnout z úst policejních inspektorů sdělení podezření 
a může přijít až o dva roky svobody. 

• Pěstoval konopí ve velkém
22. ledna provedli rumburští kriminalisté plánovanou prohlíd-

ku částečně využívaného továrního objektu v Nymburské ulici 
ve Varnsdorfu. Nalezli tam 1 640 rostlin marihuany společně 
s jednou osobou cizí státní příslušnosti. Na indoorovou pěstírnu 
přišli policisté vlastním vyhodnocením zjištěných informací. Pří-
pad bude nadále vyšetřován s ohledem na podezření z přečinu 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy. V případě, že se policistům podaří zajistit 
dostatek důkazů, bude osmadvacetiletý podezřelý muž obviněn. 
Díky svým pěstitelským schopnostem může čelit i trestu odnětím 
svobody od jednoho roku až pět let nebo peněžitým trestem.

• Shořel kontejner
Během tří hodin před úterní půlnocí 22. ledna zahořel v Praž-

ské ulici černý plastový kontejner. Případ je pod drobnohledem 
varnsdorfských policistů pátrajících po viníkovi zničení nádoby 
na odpad. Poškozená společnost vyčíslila škodu na sedm tisíc 
korun. Pokud mezi veřejností existuje svědek, který zaznamenal 
v inkriminovanou dobu na místě činu pohyb podezřelých osob, 
ať neváhá obrátit se na policii.              

Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR Zápis dětí do mateřských škol
V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

po dohodě se zřizovatelem stanovují termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
na ÚTERÝ 16. DUBNA 2013 

od 10 do 16 hodin.
Žádosti se podávají ve všech mateřských školách. 

O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy.
Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí rodný list dítěte.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VARNSDORFU:
Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,

 příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, 

příspěvková organizace,
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, 

příspěvková organizace,
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, 

Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace.
Současně proběhne podávání žádostí 

o přijetí dětí se zdravotním postižením (vady řeči, smyslové, 
tělesné, mentální postižení, vývojové poruchy chování) 

do speciálních tříd 
v těchto mateřských školách:

Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, 
příspěvková organizace,

Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, 
příspěvková organizace.

Ve stejném termínu proběhne od 14 do 16 hodin zápis do 
přípravné třídy v Interaktivní základní škole Varnsdorf, 

Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici 
na příslušné mateřské škole, na odboru školství, 
kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě 

na internetových stránkách www.varnsdorf.cz - odbory, 

Novinky 
z Bezpečnostní 

rady ORP
Za účasti členů, stálých hostů 

i pozvaných proběhlo třetí ledno-
vou středu v pracovně starosty 
města zasedání Bezpečnostní 
rady obce s rozšířenou působ-
ností Varnsdorf. Mezi základní 
body jednání patř ily zprávy 
o činnosti složek Integrovaného 
záchranného systému (hasič-
ský záchranný sbor, městská 
i státní policie, záchranná služ-
ba), informace o mimořádných 
událostech v druhém pololetí 
roku 2012, o aktuální bezpeč-
nostní situaci ve městě včetně 
nejnovějších informací souvi-
sejících s amnestií prezidenta 
apod. Důležité bylo projednání 
nového Krizového plánu ORP, 
který celý loňský rok připravo-
val ve spolupráci s krizovým 
pracovištěm MěÚ pracovník 
Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje.

S přizvanými zástupci ČEZ 
distribuce, Teplárny Velveta a.s. 
a Elite a.s. se rada zabývala si-
tuací po loňském prosincovém 
výpadku elektřiny, kdy byly vý-
razně omezeny dodávky tepla 
do města. Zástupci ČEZ distri-
buce přišli s novým technickým 
řešením zálohování elektrické 
energie do těchto dvou závodů 
během letošního roku tak, aby 
byla pravděpodobnost podobné 
situace minimalizována. Dlou-
hodobým problémem však 
zůstává zásobování celého 
Šluknovského výběžku jedním 
přívodním kabelem, bez mož-
nosti náhradního řešení. I v té-
to oblasti pokračují jednání 
s obcemi Libereckého kraje, 
Dolním Podlužím a dalšími 
majiteli dotčených pozemků. 
Ne příliš dobrou informací ze 
strany Policie ČR bylo ukon-
čení velmi úspěšného preven-
tivního projektu AJAX pro děti, 
kterému v loňském roce skon-
čila licence. Naopak příznivé 
zprávy zazněly o brzké opravě 
městského rozhlasu včetně 
obnovení jeho vysílání nebo 
o úspěšné realizaci projektu Ha-
siči z dotačního titulu EU Cíl 3,
o němž budeme psát v samo-
statném článku.

JS

Úřad práce mění úřední hodiny
S účinností od 1.2.2013 se na Úřadě práce ČR - krajské pobočce 

v Ústí n. L., kontaktním pracovišti ve Varnsdorfu mění úřední hodiny:

      Datum      dopoledne        odpoledne
 Pondělí      8.00-12.00        13.00-17.00 
 Úterý      8.00-11.00        
 Středa      8.00-12.00        13.00-17.00 
 Čtvrtek      8.00-11.00         
 Pátek      8.00-11.00*         

* Jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem 
žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty.        
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Dokončení ze str. 1

KČT Varnsdorf letos 12. ledna na výšlapu na Vlčí horu.

Z DIÁŘE STAROSTY

17. 1.  Porada k prezentaci města 
           Rozhovor pro Český rozhlas na téma romských hlídek                     
           Den otevřených dveří ZŠ náměstí
18. 1. Schůzka se zástupci Velvety Varnsdorf a.s. a Teplárny 
           Varnsdorf a.s.
           Schůzka s pracovníky muzea
19. 1. Výroční členská schůze Klubu českých turistů Varnsdorf
21.  1. Jednání s MAS Šluknovsko
23. 1. Zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působ-
            ností Varnsdorf
24. 1. Jednání s krajským zastupitelem a starostou Jiřetína 
        p. J. Zoserem - dotační politika kraje, projekt turistického 
            přemostění Šébru
25. 1. Diskuse se starosty Seifhennersdorfu a Großschönau 
            na téma doprava
25.-26. 1. Návštěvy volebních místností při 2. kole prezident-
           ských voleb
29. 1. Jednání  o bezpečnostní situaci ve výběžku (Rumburk)
           Jednání s o.p.s. Regionální partner
       Schůzka pracovní komise pro řešení bezpečnostní a so-
           ciální situace 

Nicméně na schůzce v Rumburku podotknul, že relativně klidnou 
situaci lze přičíst i ročnímu období a nevlídnému počasí. Situace se 
může na jaře změnit, zatěžkávací zkouškou v sociálně vyloučených 
lokalitách budou teplé večery. 

Krajský policejní šéf ubezpečil, že stavy policistů v kraji se 
v žádném případě nebudou snižovat. Jednotliví starostové včetně 
varnsdorfského Martina Louky ocenili vstřícnost policie při spolu-
práci s obcemi. Prioritou se teď stal boj s pěstiteli a dealery drog. 
Landsfeld informoval o vyčlenění dvou pracovníků na kraji, kteří 
se budou zabývat speciálně jen tímto tématem. Putování drog přes 
hranice znervózňuje kolegy v Německu, kde díky tomu vzrostla 
drogová kriminalita. Už jen držení drog je tam totiž trestné. Podob-
nými zásahy, jako bylo odhalení pěstírny konopí ve Varnsdorfu na 
Nymburské ulici, sice můžeme docílit omezení nabídky, ale to bude 
jen málo efektivní, pokud se nebudeme věnovat i poptávce. Proto 
Martin Klika poukázal na podfinancování protidrogových sociálních 
služeb s tím, že musí být více podpořeny  terénní sociální služby.

Ředitel ústecké pobočky úřadu práce měl pro obce pozitivní 
zprávy o financování veřejně prospěšných prací pro dlouhodo-
bě nezaměstnané z Evropského sociálního fondu. Novinkou 
mají být krátkodobé úvazky VPP na 20 hodin týdně. Starosta 
Jiřetína Josef Zoser si postěžoval na špatně postavená kritéria 
některých projektů pro zaměstnanost. Podle něj je také čím dál 
těžší najít v obcích práci pro Romy.                     Text a foto ham

Hejtmanova „přepadovka“ 
a diskuze se starosty

našeho správního obvodu byla volební účast o něco lepší (Chřibská 
+12, Horní Podluží +10 a Jiřetín +9 hlasů), drobný pokles zazname-
nali v Dolním Podluží (-6) a v Rybništi (-10 hlasů). Ve Varnsdorfu 
bylo odevzdáno o 152 platných hlasů méně (6 125) než v prvním 
kole. Ve všech volebních okrscích zvítězil Miloš Zeman nad Karlem 
Schwarzenbergem. Celkově ve městě bylo výsledkové skóre 61,43 
ku 38,56 %. Tradičně nejnižší volební účast byla v okrsku číslo 
12 (MCKV 32,90 %) a nejvyšší ve čtvrtém okrsku (ZŠ Východní 
55,92 %). Zatímco nejvyšší rozdíl hlasů ve prospěch Miloše Zemana 
byl až 72/28 %, ve dvou menších obcích (Jiřetín pod Jedlovou a 
Doubice) jasně vyhrál Karel Schwarzenberg, a to v Doubici dokonce 
výsledkem 72/28 %. A když jsme u těch celkových výsledků, tak 
Miloš Zeman byl ve druhém kole zvolen 32,2 % oprávněných voličů, 
Karla Schwarzenberga volilo 26,6 % voličů a více jak 40 % voličů, 
tj. přes 3,5 mil. občanů, se nedostavilo k volebním urnám. 

Rád bych poděkoval členům volební štábu a volebních komisí 
za jejich náročnou a zodpovědnou práci. Poděkování také patří 
studentům a zaměstnancům VOŠ a SŠ pod vedením pana Jirušky, 
kteří již pravidelně zajišťují bezvadný a chutný stravovací servis.

Miloš Zeman má teď ještě více než měsíc času, než se 8. bře-
zna 2013 během slavnostního obřadu stane řádným prezidentem. 
Během této doby se bude připravovat systém jeho ochrany, se-
stava hradního týmu poradců apod. Jak nově zvolený prezident 
uvedl ve své volební kampani a prvním povolebním vystoupení, 
chce být prezidentem všech občanů, a tak doufejme, že nás 
svými kroky přesvědčí o svých dobrých úmyslech a že se ná-
lada ve společnosti postupně uklidní.               JS, foto ham

I studenti si zkusili druhé kolo
Už jsme jednou psali o „studentských prezidentských volbách“ 

na VOŠ a SŠ Varnsdorf pod záštitou organizace Člověk v tísni -
Jeden svět na školách. Škola se rozhodla připojit i ke druhému kolu. 
Celkem volilo 200 žáků, 37 hlasů bylo neplatných, 83 žáci volili pana 
Schwarzenberga, 80 pak Miloše Zemana.

Zájem studentů o volby využívají i učitelé k zadávání referátů, 
slohových prací, diskuzí a prezentací. Mnozí studenti - voliči, přes-
něji prvovoliči - si velmi pochvalovali, že u skutečných voleb věděli, 
co mají dělat.           T. Vítová, VOŠ a SŠ Varnsdorf (red. kráceno)

Miloš Zeman dostal 
ve Varnsdorfu 61,4 % hlasů

V sobotu 19. ledna se členové 
varnsdorfské organizace Klubu 
českých turistů setkali nikoli 
na výšlapu, ale v příjemném 
prostředí restaurace VOŠ a SŠ 
na Kostelní ulici. Příjemné bylo 
i ohlédnutí za minulou sezonou 
s osmdesáti akcemi, téměř 15 ti-
síci nachozenými kilometry a pří-
růstkem devíti nových členů. 

V KČT Varnsdorf je nyní orga-
nizováno 52 turistů, v naprosté 
většině turistek v seniorském 
věku. O to obdivuhodnější je čet-
nost a návštěvnost akcí. Žádný ví-
kend se neobejde bez pozvánky 
na výlet, ať už jsou to vlastními 
silami organizované vycházky 
nebo účast na pochodech pořá-
daných kolegy odjinud - například 
Severní stopou, Skalní hrádky 
Českého Švýcarska, Porta Bo-
hemica... K tradičním akcím pat-
ří novoroční výstup na Jedlovou, 
Brtnické ledopády, jarní výpravy 
za bledulemi v údolí Peklo, silves-
trovský výstup na Klíč atd. „Akční 
radius“ zasahuje i na Liberecko, 
Ústecko, do saského i polského 
příhraničí. Nechybí společné 
akce s německými turisty z Neu-
gersdorfu a Seifhennersdorfu. 
K tomu připočtěme oblíbené 
týdenní pobyty: loni na Šumavě, 
v Krkonoších a Krušných horách, 

KČT, to nejsou jen nachozené kilometry
 

• Ve Šluknově sice z ekono-
mických důvodů přestalo promí-
tat kino, ale na tamějším zámku 
začala fungovat kinokavárna. 
Jednou do týdne je v hlavním zá-
meckém sále možnost zhlédnout 
filmy promítané dataprojektorem 
a využít přitom nabídku občerst-
vení čajovny.

• Na Šluknovském zámku 
v prosinci natáčel televizní štáb 
České televize další díl pořadu 
„Toulavá kamera“. Reportáž byla 
vysílána 13. ledna. 
• Protikorupční policie ukončila 
prověřování oznámení, které 
se týkalo výběrových řízení na 
rekonstrukce mostů v Rumbur-
ku. Výsledkem je, že žádný 
trestný čin nebyl spáchán. 
Žádné pochybení neshledal 
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže ani kontroloři Minister-
stva pro místní rozvoj. Neshody 
okolo těchto veřejných zakázek 
způsobily během minulého roku 
rozkol na rumburské radnici a 
změny v jejím vedení.

• V Mikulášovicích se museli 
urychleně pustit do opravy zdi 
horního hřbitova, protože ji ve 
velkém začali rozebírat zloději. 
Hrozilo její zřícení kvůli zatéka-
jící vodě a mrazům.          ham

Střípky 
z regionu 

ale i víkend na polské straně Kr-
konoš s krásnolipskými turisty. 

Předsedkyní varnsdorfských 
turistů je paní Irena Uličná, 
která mi spolu se svými kole-
gyněmi Navrátilovou a Grillovou 
vypráví o dalších aktivitách 
turistů. Také o tom, jak členky 
zdejší organizace vypomáhají 
s údržbou turistického značení. 
Vždy po třech letech je třeba 
značky obnovovat. Místní KČT 
disponuje třemi značkařkami a 
další dvě letos čeká proškolení. 
Obnovení značek na trase není 

zrovna nenáročnou vycházkou 
do přírody. V loňském roce 
vyspravených 39 kilometrů 
(modrá značka na Ptačinec, 
zelená z Nové Huti přes Jiřetín 
do Varnsdorfu s odbočkou na 
Hrádek, výpomoc na stezkách 
v Českém Švýcarsku aj.) proto 
sklidilo od děčínských „šéfů“ 
zasloužené uznání i pochvalu 
za kvalitní provedení. 

Velkým zážitkem bylo pozvá-
ní do rakouských Alp na zářijové 
oslavy 125. výročí založení varns-
dorfské sekce alpského spolku 
(1887-2012), kde varnsdorfské 
turisty reprezentovaly paní Ulič-

ná a Bachárová. Navštívily také 
Varnsdorfskou chatu - horskou 
boudu (2 336 m n.m.), kterou 
v údolí Krimmlertal ve Vysokých 
Taurech nechal zmíněný spolek 
vybudovat již krátce po svém 
ustavení v roce 1891. 

Nahlížím do celoročního plánu 
akcí KČT Varnsdorf na rok 2013. 
V kalendáři je vyznačeno něco 
přes dvacet akcí. Ale nemám 
se nechat zmást, bude jich ur-
čitě zase o mnoho víc. Túry se 
totiž většinou plánují krátkodobě 
podle aktuálních podmínek a 

tipů. Ani termíny uzávěrek Hlasu 
severu tomuto tempu nepostačují, 
a tak zůstávají zdrojem informací 
„tam-tamy“ mezi členy a vitrína na 
tělocvičně pod radnicí, kam jsou 
vždy ve středu umístěny pozván-
ky na víkend. Dobrým řešením 
by proto bylo zřízení vlastních 
webových stránek. A to prý už 
je na dobré cestě. Příslušnou 
internetovou adresu čtenářům 
Hlasu severu poté rádi sdělíme.

Členům KČT Varnsdorf pře-
jme do letošního roku mnoho 
zdravých kilometrů v blízkých 
i vzdálených krajinách. 

 ham, foto archiv KČT 

Dokončení ze str. 1
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Střípky z okolí

Hlavním cílem projektu je zvýšit 
zaměstnatelnost dlouhodobě ne-
zaměstnaných osob, uchazečů 
vedených v evidenci úřadu práce 
déle než 5 měsíců. V projektu 
bude vyžito prvků aktivní politiky 
zaměstnanosti a cílené individu-
ální podpory, jako jsou motivace, 
bilanční diagnostika, pracovní 
poradenství, zvyšování profes-
ních dovedností rekvalifi kacemi 
a vytváření nových pracovních 
míst u zaměstnavatelů v regionu, 
podpořených mzdovým příspěv-
kem na 12 měsíců. 

Díky podpoře z Evropského 
sociálního fondu a operačního 
programu Lidské zdroje a za-
městnanost můžeme nabídnout 
místním lidem pomoc zvýšit 
si vzdělání a díky tomu s naší 
pomocí najít pracovní uplatnění 
na Šluknovsku, kde, jak všichni 

V pátek 25. ledna se konal den otevřených dveří komplexu „Vyšší 
odborná škola a Střední škola Varnsdorf“. Nejbohatším programem 
se honosila budova na Bratislavské ulici, kde sídlí Středisko oborů 
služeb a cestovního ruchu.

Hned po krátkém úvodu v 9 hodin to studenti bezpečnostní 
služby pěkně rozjeli na žíněnkách při ukázkách bojového umění. 
Jejich vyučující však neopomněl zmínit, že tento obor je zaměřen 
především na to, jak konfl iktům předcházet a zabránit. Pro jemnější 
duše následoval úvod do světa módy a hlavně hedvábí, z něhož 
byla zhotovena většina modelů. Ty si dívky samozřejmě samy také 
navrhly. Líčení a účesy obstaraly kolegyně z oborů kadeřnice a 

ŠKOLY OTEVŘELY DVEŘE

vizážistka, které své umění prezentovaly ještě s maséry hned 
v dalším vstupu. Protože návštěvníci průběžně přicházeli a od-
cházeli, celý program se opakoval ještě několikrát. Tato zábavná 
show by jistě přilákala nejen uchazeče o studium, ale i širší 
veřejnost, a komu to nestačilo, mohl se porozhlédnout třeba po 
kuchařském stánku, kde se fl ambovalo, nechat si sejmout otisky 
u budoucích strážců pořádku nebo zajít na drink k barmanům. Po 
celé budově byly otevřeny učebny jednotlivých oborů a ochotné 
studentky se mile ujímaly každého návštěvníka.         AMD

V lednu lákaly do svých učeben a školního zázemí také všechny 
místní základky. S fotografem Ivo Šafusem, který do leckterých 
školních „otevřených dveří“ vstoupil (přestože aktuálně žádné dítě 
do základky umístit nepotřebuje), se můžeme přesvědčit, že si žáci 
i učitelé dali záležet na výzdobě i na zábavném programu.   ham

MAS Šluknovsko začala od 1. 12. 2012 s realizací projektu 
Poradenské centrum Střelnice

víme, je nelehká situace na 
pracovním trhu.

V projektu je počítáno s rea-
lizací šesti rekvalifi kačních pro-
gramů (topenář, montér vnitřního 
rozvodu plynu a zařízení, číšník/
servírka, pracovník v sociálních 
službách, projektový manažer, 
základy podnikání) pro celkem 
48 účastníků. Pro úspěšné 
absolventy vzdělávání bude 
v rámci projektu vytvořeno 16 
podporovaných nových pracov-
ních míst.

Projekt počítá i s otevřením 
poradny pro pracovní trh. Tuto 
poradnu zajistí partner projektu, 
kterým je CEDR - komunitní 
centrum, občanské sdružení. 
„V poradně se budeme sou-
středit na poradenství pro oso-
by, které jsou déle jak pět mě-
síců v evidenci úřadu práce. 

Mimo jiné jim budeme pomáhat 
a motivovat je při hledání práce, 
psaní životopisů, komunikaci se 
zaměstnavateli,“ říká Pavlína 
Šafusová, která má ve sdružení 
poradnu na starost. „V poradně 
se budeme věnovat jak lidem, co 
půjdou do rekvalifi kací, tak lidem 
z řad široké veřejnosti,“ dodává.

Projekt bude probíhat ve 
Varnsdorfu a bude trvat do 
30. 11. 2014.

Projekt je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.

Kontakt: Miroslav Řebíček, 
koordinátor projektu, Poradenské 
centrum Střelnice, tel. 775 233 
703, massluknovsko@atlas.cz

Ing. Eva Hamplová, 
předsedkyně MAS Šluknovsko

Název masopust obsahuje celé 
období od Tří králů do začátku 
postní doby. Nejvýznamnější 
jsou však obvykle poslední tři 
dny, které celý masopust za-
končují. Původně se jednalo 
o pohanský svátek, ale protože ho 
církev nedokázala vymýtit, zařa-
dila ho do svého kalendáře. Jeho 
termín se určuje podle Velikonoc. 
Posledním dnem je úterý před 
Popeleční středou. Na tento den 
také připadaly nejbujnější oslavy a 
v dnešní době právě nejznámější 
zábava - průvod maškar.  

Kraj od kraje se podoba 
průvodu a her mění. Stejně jako 
názvy masopustních oslav. Na 
Moravě se setkáme se jmény 
fašank, fašinek či ostatky, 
šlechta užívala italského po-
jmenování karneval (z carne 
levare = maso pryč). Masky 
bývaly všude pohoštěny, někde 
dostávaly i výslužku nebo pení-
ze, které pak společně propily 
v hospodě. Závěr masopustu 
však obvykle míval nějaký 
scénický konec. Někde se topí, 

Masopust, masopust, jitrnice dejte kus!
věší, či jinak vraždí postava 
Masopusta, na Hlinecku se 
za spáchané hříchy poráží a 
následně oživuje Kobyla, jinde 
zase střílejí Medvěda. V někte-
rých krajích se navíc pochovává 
basa, jako symbol konce zábav 
a muziky během půstu.

Typické jsou všude zvířecí 
masky: Medvěd, Kozel a Kůň 
neboli Klibna, Brůna, Šiml či Ko-
níček. Na většině maškarád na-
jdeme také postavu Žida, Bábu s 
dědkem v nůši, Nevěstu, Turka, 
Biřice či Laufra, Kominíka, Smrt 
nebo nejrůznější řemesla. Často 
se objevuje i Pohřebenář čili Sla-
měný, který měl oděv upletený 
ze slámy, a ženy z něj stébla při 
obchůzce trhaly, aby jim zajistila 
dobrou úrodu.

V roce 2010 byl dokonce 
zařazen na seznam kulturního 
dědictví UNESCO masopustní 
průvod na Hlinecku, který je 
typický především pro své me-
čové tance. Ty se vyskytují ale i 
po celých jižních Čechách.

Ve Varnsdorfu se masopust 

začal slavit po sametové revoluci 
z iniciativy kulturní komise a dal-
ších nadšenců a za významného 
přispění krásnolipského folklor-
ního souboru Dykyta z Krásné 
Lípy. V prvních letech na ně sice 
lidé koukali poněkud zvláštně, 
ale dnes už je průvod maškar 
Varnsdorfem krásnou tradicí.

Letos masopustní veselice 
připadla na sobotu 9. února. Ve 
městě se po oba víkendové dny 
v tu dobu konají i další doprovod-
né akce, s jejichž programem se 
můžete seznámit v příloze tohoto 
vydání. Pozor na změnu termínu 
koncertu Aleny Smetanové na 
Střelnici, který byl z pátku přesu-
nut na sobotu. Rodiče s dětmi si 
v neděli odpoledne budou muset 
vybrat mezi divadelní pohádkou 
a karnevalem na ledě. 

Doufáme, že si z programu 
vyberete a podle svého gusta 
si užijete ten veselý čas ma-
sopustních zábav.  Za pomoc 
při psaní článku děkuji vedou-
címu Dykyty panu J. P. Škodo-
vi.       Alena Marie Dančová

Takto vítali příchozí návštěvníky na ZŠ Edisonova.

Den otevřených dveří na  ZŠ náměstí Eduarda Beneše
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Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Různé

Nemovitosti

Řádková inzerce

Pronajmu byt 2+1 po re-
konstrukci v rod. vile. Nájem 
5.000 Kč. Tel. 775 373 658. 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 e-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 e-mail: j.zarnack
@email.cz (zašlete životopis 
v němčině).

Prodám JAWA PIONÝR 
po TP i s doklady. Cena do-
hodou. Tel. 739 407 173. 

Pronajmu byt 3+1+L. Tel. 
723 793 497.

K pronájmu místnost pro 
modeláž nehtů v objektu stu-
dia 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. 

Žena samoživitelka se dvě-
ma 7letými dětmi hledá za-
městnání ve Varnsdorfu. 
PO - PÁ od 8.00 do 15.00 hod. 
Ne práci na PC. Jinak vezmu 
cokoliv i pomocné práce. Ne-
mám řidičský průkaz. Zdravot-
ní průkaz mám. Mohu přijmout 
i domácí práci, prostory mám. 
Kontak na případnou nabídku: 
722 115 827.

Nabízíme:
pravidelný fixní plat + další 

bonusy a benefity
Požadujeme:

min. vyučen, příjemné 
vystupování a flexibilita

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

tel. 721 346 345

„telefonního 
specialistu“.

přijme
, a. s.,

Jarní Paříž 7.-11. května, 
2x nocleh se snídaní, průvod-
ce, več. proch. a proj. lodí po 
Seině. 4.490 Kč. AD. J. Hlávka 
a CA P. Hlávka, 407 21 Č. Ka-
menice, Sládkova 773, http:
//www.bulharsko.org/, tel. 
602 231 498 hlavka.bus@
seznam.cz.

BULHARSKO Pomorie 11 
dní u moře, doprava od 3.590 
Kč, ubyt. v soukr. 2.000 Kč, děti 
sleva. AD J. Hlávka a CA P. Hláv-
ka, 407 21 Česká Kamenice, 
Sládkova 773, tel. 602 231 498 
http://www.bulharsko.org/, 
hlavka.bus@seznam.cz.

Společnost Lidl letos pokra-
čuje v projektu stavby dětských 
Rákosníčkových hřišť. Konkrét-
ní místa, kde pohádková hřiště 
vyrostou, nově vybere veřej-
nost. Rozhodující hlasování 
proběhne od 1. do 28. února 
2013. 

Šanci získat nové Rákos-
níčkovo hřiště mají všechna 
města, v jejichž blízkosti se 
nachází prodejny Lidl. Místní 
mohou výstavbu zbrusu nové-
ho hřiště ve svém okolí podpo-
řit hlasováním na webových 
stránkách www.lidl-rakosnic-
kova-hriste.cz nebo lze hlas 
poslat i prostřednictvím SMS 
zprávy. (Pozn. red.: Hřiště pro 
Varnsdorf podpoříte zasláním 
SMS ve tvaru LIDLmezera0279 
na číslo 900 11 06. Cena SMS 
je 6 Kč.) Hlasování veřejnosti 
podpoří soutěž o atraktivní 
ceny, mezi nimiž nechybí ani 
rodinné pobyty či dětské spor-
tovní potřeby.

Budete hlasovat pro Rákosníčkovo hřiště od Lidlu?
„Průběžné výsledky hla-

sování bude možné sledovat 
na webu projektu. Do konce 
roku 2013 chceme po celé ČR 
postavit celkem 19 hřišť,“ uvedl 
Michal Farník, jednatel společ-
nosti. Kompletní výstavbu hřiště 
v hodnotě 1,5 milionu Kč hradí 
společnost Lidl a poté ho předá 
městu darem.

Dětská hřiště se symbolem 
pohádkového Rákosníčka nabízí 
dětem k aktivnímu hraní velkou 
prolézačku, pískoviště, šikmou 
horolezeckou stěnu, lanovou 
překážku, nechybí kolotoč nebo 
různé druhy houpaček. Klidovou 
zónu doplňuje domeček a oplo-
cené hřiště poskytuje dostatek 
laviček a zpevněnou plochu pro 
kočárky. 

Pomoc dětem patří mezi 
dlouhodobé aktivity společ-

nosti Lidl na poli společenské 
odpovědnosti. 

Více informací o projektu 
včetně podrobných pravidel 
hlasování na www.lidl-rakos-
nickova-hriste.cz.   

Jitka Vrbová, (red. kráceno)
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Svozy pytlového
tříděného odpadu

14. 2. 2013

Poděkování

SENÁTORSKÉ
DNY

18. 2. 2013
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 12. února

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Vzpomínka

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

16.-17. 2. 2013  
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Zubní 
pohotovost

Narození

Lucie Posseltová
Zdeněk Posselt
Kristýna

Kateřina Juricová
Zdeněk Jurica
Vojtěch

Michaela Špirochová 
Marcel Mach
Tobiáš

Děkuji všem lidem, kteří se přišli rozloučit do smuteční síně 
s panem Jaroslavem Růžkem. Zvlášť děkuji panu Sollochovi za 
laskavá slova, pohřební službě Kamélii za profesionální přístup, 
přátelům z Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého 
pohraničí a všem lidičkám, kteří měli mého manžela rádi. Děkuji 
také panu primáři Škodovi a jeho kolektivu za jejich péči. 

Manželka Anna s rodinou

Dne 5. února uplynulo 10 let od úmrtí pana 
Mirko Šimona.

Stále vzpomínají manželka Marie, dcera 
Jitka, vnučka Michaela a přátelé.

Dne 5. února by se dožila naše maminka 
Berta Košumberská  93 let a dne 15. února 
by oslavil 101 let tatínek Josef Košumberský.

Vzpomíná celá rodina.

Děkuji primáři MUDr. Škodovi a rehabilitačním sestrám paní 
Hrobníkové a paní Škodové a personálu LDN 1 za vzornou péči 
při doléčení po úrazu.                                       František Slinták

Svoz zákazníků
ZDARMA
sobota 
23. 2. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
v 9.30 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Forum Liberec 

Zpět v 16.40 hod.

22. ledna se uskutečnilo prv-
ní setkání dětí z MŠ Čtyřlístek, 
Nezvalova 2024 s dětmi z MŠ 
Großschönau v rámci projektu 
„Partnerství MŠ Čtyřlístek a MŠ 
Großschönau“. Jely jsme vlakem 
do Německa a tam s němec-
kými dětmi sáňkovaly na školní 
zahradě a poté si společně hrály 
v krásném prostředí MŠ. Došlo 
k představování dětí a učitelek 
jak v německém, tak i českém 
jazyce, a na malé pohoštění. Na 
závěr jsme děti z Großschönau 
pozvaly k nám do Varnsdorfu 
do naší školky a odjely jsme 
vlakem zpět. Děti získaly plno 
nových dojmů a už se těší na 
další setkání.

Mirka Hrobníková, 
učitelka MŠ Čtyřlístek

PŘEDŠKOLÁCI SE KAMARÁDÍ PŘES HRANICE
„Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschönau 2013“, 

0761.02/02/061112/CZ.4/2/02

Nejen studiem živ je student. 
To platí i na varnsdorfské „voš-
ce“ a „průmce“. A i v zimě to na 
škole žije.

Již od listopadu připravovali 
žáci na „Mariánské“ - hlavně ti 
z internátu - mikulášskou na-
dílku, která pak probíhala celý 
týden v prosinci. 

Proč týdenní oslavy? Je to 
jednoduché, vychovatelka do-
mova mládeže Martina Růžič-
ková - dobrá duše celé akce - to 
vysvětlila. Žákovská mikulášská 
skupina vystupuje 7x ve čtyřech 
mateřských školách ve Varns-
dorfu, pak jede do Jiřetína pod 
Jedlovou do azylového Domu 

Zimní aktivity VOŠ a SŠ Varnsdorf
pro svobodné matky a nakonec 
přichystá mikulášské odpoledne 
pro děti zaměstnanců školy. To 
je ovšem pro studenty časově 
velice náročné, protože tomu 
předchází nácvik scének, 
písniček, příprava her a sou-
těží, ale i vlastnoruční výroba 
kostýmů. A to před pouhými 
12 lety bylo vystoupení pouze 
jedno. Ale je dobré, že už tehdy 
to byla aktivita samotných žáků, 
nic nařízeného ze strany vycho-
vatelů nebo kantorů.

Těsně před Vánocemi 21. pro-
since se konečně dočkalo 
ofi ciální úřední sloučení varns-
dorfských škol převedení do 

reálného studentského života. 
Střediska z ul. Karolíny Světlé 
a ul. Mariánská uspořádala vá-
noční turnaj v sálovém fotbalu. 
Jedenáct družstev z obou škol 
spolu postupně sehrálo zápa-
sy. Dokonce si s žáky zahráli 
i učitelé. Plné ochozy sportovní 
haly fandily všem - nejen svým 
studentům. Doufejme, že první 
vlaštovka v novém uspořádání 
škol.

Poslední zimní akcí byla pak 
tříkrálová sbírka pro psí útulek 
Azyl Pes Krásný Les u Frýdlan-
tu - opět aktivita studentů, kteří 
do útulku chodí pomáhat. Ve 
vestibulu školy v Mariánské ul. 
bylo vystaveno tablo s fotogra-
fi emi, které nafotili sami žáci, a 
životopisy psů - někdy opravdu 
smutné. Parta studentů dostala 
zapečetěné kasičky a vizitky a 
vyrazila do školy. Mezi studen-
ty i pedagogy se vybralo víc jak 
2 000 Kč a také věcné dárky -
misky, vodítka, granule, pa-
mlsky. Bohužel kvůli chřipkové 
epidemii se předání výtěžku 
sbírky opozdilo.

Je pěkné, že ve vánočním 
shonu a ke všem studijním 
povinnostem si žáci na „Marián-
ské“ najdou čas i chuť dělat 
něco pro druhé bez ohledu na 
to, že je to připraví o volný čas. 
Jen to dokazuje, že ne všechna 
mládež je tak zkažená, jak si 
občas musí vyslechnout od 
starších kritiků.              T. Vítová, 

VOŠ a SŠ Varnsdorf

Druhá nejstarší obyvatelka města slavila
V úterý 22. ledna oslavila paní Marie Henková ze Studánky vý-

znamné jubileum. Bylo to přesně 99 let, co se svým narozením stala 
trvalou součástí této obce. Řady gratulantů z rodiny, blízkých přátel 
a telefonických gratulací doplnily také členky Aktivu pro občanské 
záležitosti paní Hrnčalíková a 
Kutová a členové Kruhu přátel 
muzea pánové Šebek a Suchar-
da. Osobní pozvání neodmítl ani 
Msgr. Winfried Pilz z Leutersdor-
fu (duchovní ve výslužbě), a tak 
dvě hodinky návštěvy utekly 
jako voda. S gratulací a přáním 
pevného zdraví a spokojenosti se 
připojuje i kolektiv redakce.

Nejstarší obyvatelkou měs-
ta je paní Jana Vosmeková 
z Varnsdorfu, která v prosinci 
letošního roku oslaví krásné 
100. narozeniny.

Text a foto JS

Za Aktiv pro občanské zále-
žitosti gratuluje paní Henkové 
Eva Kutová.

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Zimní akce modelářů
LMK Varnsdorf zahájil letošní 

činnost 13. ledna uspořádáním 
již tradičního halového klání 
radiem řízených halových mo-
delů v kategoriích RCEA (ha-
lové akrobatické modely s elek-
tromotorem), F3P (halová ak-
robacie dle FAI), F6B (halové 
akrobatické modely), RCHP (ha-
lové pylony) a AirRace (závod 
kolem pylonů s akrobacií). Na-
šim zástupcům Koutnému, Na-
vrátilovi, bratrům Piankovým 
a Štrubinskému se podařilo 
dosáhnout jen na bramborové 
medaile v kategoriích dle FAI 
a v kategorii AirRace skončil 
Milan Pianka pátý a jeho bratr 
Roman na sedmém místě. Zá-
vody se kolektivu organizátorů 
pod vedením Jana Pecinovské-
ho opravdu vydařily, je jen škoda, 
že návštěva široké veřejnosti byla 

slabší. Zástupci našeho klubu 
se dále účastnili čtyř veřejných 
soutěží v kategorii házedel. Na 
akci Nejsevernější házedlo si ze 
seniorů po čtyřech kolech nej-
lépe vede Stanislav Rudinský, 
mezi ml. žáky Matěj Semerád 
a mezi st. žáky vede přesvěd-

čivě David Jára. V Severní lize 
házedel, která se létá na letišti 
v Liberci, je na čele po dvou ko-
lech Stanislav Rudinský. Těch-
to zimních soutěží se účastní 
12 závodníků LMK Varnsdorf 
(8 žáků a 4 senioři).    

Josef Bartík, foto I. Šafus    

Sbírání zkušeností 
dorostu U17

Podle Františka Dužára, tre-
néra nejmladšího dorostu FAŠV, 
kterým je výběr U16, nebylo 
podzimní ligové účinkování jeho 
týmu nějakou neznámou, neboť 
někteří svěřenci absolvovali se-
zonu 2011-2012 v lize za starší 
žáky U15. Přesto se ale kvali-
tativně změnili soupeři směrem 
k těm nejlepším v ČR. Každý 
zápas byl tedy vlastně výzvou a 
každý z hráčů, ale i trenér samot-
ný, čerpali z těchto utkání nové 
zkušenosti. Vždyť mistrovské 

zápasy se Slavií, Spartou, Duklou, Bohemkou a Hradcem Králové 
se nehrají každý den. Samotný kádr prošel v létě 2012 změnami -
na hostování přišli hráči z České Lípy, Nového Boru, Hrádku nad 
Nisou a jiných mužstev. Ti hráli jen Liberecký krajský přebor. Bylo 
tedy jasné, že začátek soutěže bude těžký, ale přesto, až na zá-
pas na Meteoru Praha, tým v žádném zápase doslova nepropadl. 
Hraje svůj styl, který přináší i kýžené ovoce v podobě vstřelených 
branek a zisku nějakých bodů. Ty ale nejsou až tak důležité. Na 
prvním místě je pro trenéra Dužára výchova samotných hráčů 
pro přípravu na přechod do starší kategorie, kde se mohou od-
razit třeba i k vrcholné dráze profesionálního fotbalisty. Za celý 
podzim kluci nevypustili trénink a nedali přednost něčemu jinému 
než fotbalu. To je pro trenéra, ale i pro celé vedení FAŠV nemalé 
zadostiučinění. Dobré výkony podal tým v zápasech se Slovanem 
Liberec (prohra 2:3), Pardubicemi (výhra 3:2), Hradcem Králové 
(prohra 2:4), Bohemians Praha (prohra 0:2) a Svitavami (výhra 
9:3). Celý tým kvituje vytvořené dobré podmínky k trénování a také 
diváckou přízeň. Vždyť na domácí zápasy ve Šluknově se Slavií Pra-
ha přišlo téměř 250 a proti Liberci 190 diváků. Také venku byla velká 
sledovanost. Například utkání v Hradci Králové sledovalo 210 diváků, 
což je pro patnáctileté kluky nesporný zážitek.       FK/foto archiv

Šest bodů na pátém turnaji 
DeCe COMPUTERS Extraligy 
ÚK  stačilo týmům Turbo Děčín 
A, JK Trans Varnsdorf B a SC 
Stap Vilémov jim stačilo k posunu 
o jednu příčku. Tím se usadily na 
čtvrtém až šestém místě průběž-
né tabulky. Výsledky „jékáček“: 
JK Trans B - Bumiko Děčín 4:0, -
DeCe Computers Děčín  3:2, -
FC Veteráns Želenice  0:2. 
Rezerva JK Trans na dalším 
turnaji jen jednou prohrála, ale 

Hokeji mládeže bránil mráz
Tým žáků 4. tříd HC Varnsdorf remizoval na ledě favorita v Lito-

měřicích 5:5 a povedl se mu husarský kousek. Po odvolání svého 
gólmana vyrovnal na konečný stav patnáct vteřin před závěrečným 
hvizdem, což se v žákovském hokeji vídá zřídka. Domácí utkání 
mládeže ze závěru ledna byla odložena z důvodů velkých mrazů.

Po loňském nultém ročníku se odehrál opět Memoriál Lu-
káše Uhlíře formou zápasu Masťa týmu (spoluhráči a trenéři 
Lukáše) proti Výběru Varnsdorfu. Ten odešel poražen 11:7 
po dramatickém, ale slušně hraném hokeji.                     JH

Jeden z velkých favoritů 
Varnsdorfské bowlingové ligy, 
tým Nic-moc, se probojoval na 
čelo tabulky. Ale Killers, Žlábci, 
BC Tos a možná i některé z dal-
ších družstev mohou v druhé 
polovině soutěže pořadím zamí-
chat. Zatím se na čele vystřídaly 
již tři týmy. Pořadí po 17 kolech: 
1. Nic-moc 17 zápasů/26 bodů, 
2. Killers 16/24 , 3. Žlábci 16/24, 
4. BC Tos 16/22, 5. Spliťáci 
17/21, 6. Black horses 16/20, 7. 
BK Retos 17/19, 8. Čárovci 17/16, 

Trenér František Dužár

Futsalové béčko JK Trans klopýtá   dvě remízy jí bodový účet moc 
nevylepšily. Střelcem kola se 
stal Václav Fišer z JK Trans B se 
šesti přesnými trefami. Výsledky 
JK Trans - Nica Rumburk 1:2, 
- Tenis Proboštov 6:6, - Arsenal 
Děčín 3:3. Pořadí prvních šesti 
týmů: 1. Želenice 36 bodů, 2. 
Jílové A 34, 3. Rumburk 28, 4. 
Turbo Děčín A 25, 5. Vilémov 24, 
6. JK Trans B 24. Předposlední, 
sedmé kolo se koná 16. 2. ve 
varnsdorfské sportovní hale.

Jubilejní 20. finále krajského 
poháru ÚK v sálovém fotbale 
se hrál za účasti čtyř kvalitních 
týmů, jimiž byly Turbo Děčín (ob-
hájce titulu), Metalliga Proreka 
CZ Teplice, Autocentrum Jílové 
a domácí JK Trans Varnsdorf. 
Fotbaloví labužníci si přišli na 
své při zápase JK Trans s Auto-
centrem, kde se, jak se později 
ukázalo, hrálo o celkové vítěz-
ství. Skvělý duel rozhodli pro 
sebe v závěru Jílovští, čímž si 
zajistili start v celostátním finále 
a pohár získali již po šesté. Ko-
nečné pořadí: 1. Jílové 9 bodů, 
2. Varnsdorf 4, 3. Turbo Děčín 3, 
4. Metalliga Teplice 1 bod.   

Poslední ligové zápasy A-tý-
mu přinesly i přes dobré výkony 
těsnou prohru se Slavičínem 2:
1 (1:0), vyrovnával Zadina, a s 
domácím Zlínem 3:0 (2:0). V 
baráži o nejvyšší soutěž 2013-
2014 se nyní áčko futsalistů 
utká s vítězi krajských lig.   ZdS

 

Hospodský turnaj pro Kovárnu

Bowlingová liga má náboj
9. Kobra11 17/16, 10. Bahňáci 
17/10, 11. X-team 17/8, 12. V. 
Victoria 17/ 6, 13. Aspoň kilo 16/4. 
Mezi jednotlivci je stále nejúspěš-
nější J. Vašut (průměrný nához 
173,8, družstvo Nic-moc) před 
M. Neumannem (170,2, Killers), 
M. Knapem (168,9, Nic-moc), 
M. Langerem (166,5, Black hor-
ses), J. Trojanem (165,1, Spliťá-
ci), J. Trojanem (164,7, Nic-moc), 
M. Javůrkem (164,1, BC Tos), 
R. Boháčkem (163,2, Black 
horses), J. Ševčíkem (162,8, 

BC Tos), J. Brožkem (162,7, 
Kobra11), M. Junkem (162,4, BC 
Tos), J. Bortelem (161,5, BK Re-
tos), M. Fleknou (161,1, Bahňáci) 
a N. Popovem (161,0, Killers).

Ligový rekord jednotlivců v ná-
hozu drží stále M. Klocperk (245 
bodů, Black horses) a v družs-
tvech Nic-moc (1119). Oba rekor-
dy padly v minulém ročníku VBL 
2011/2012. Nejvíce tisícovek, a 
to po čtyřech, naházely v pro-
bíhající soutěži zatím týmy 
Nic-moc a BC Tos.            ZdS

Pět týmů má za sebou náročný hospodský turnaj v halo-
vé kopané konaný v lednu. Hrálo se systémem každý s každým Se 
třemi výhrami a jednou remízou si vítězství vybojoval celek Kovárny 
s 10 body (viz foto) před týmem U Rudolfa (7 bodů) a výběrem Ben-
teler - Hilton (6). Čtvrté se umístilo družstvo Pražáku (4) a pátá byla 
Zlatá Podkova Dolní Podluží (1). Výsledky: Kovárna - U Rudolfa 1:1, -
Hilton 2:1, - Pražák 2:1, - Podkova 5:0; U Rudolfa - Hilton 0:2, - Pra-
žák 3:1, - Podkova 6:1; Hilton - Pražák 2:4, - Podkova 6:1; Pražák -
Podkova 1:1. Nejstaršími hráči turnaje byli V. Chalupa (Podkova) 
a   K. Knitl (Hilton), nejmladším  pak   R. Chalupa   (Podkova).         Text  a  foto  JV
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Slibné výsledky áčka s ligovými týmy
 FK Varnsdorf pokračoval 

v přípravných zápasech s prvo-
ligovými soupeři a výsledkově 
i herně si nevedl zle. U 1. FK 
Příbram remizoval 1:1, když 
od 10. minuty vedl gólem po 
rozehraném rohovém kopu 
zásluhou Zbrožka, jinak hráče 
Mladé Boleslavi. Odtud se vrátil 
do přípravy i Schubert. Trenér 
Frťala byl celkem spokojený 
s hrou obrany, ale i útok si vypra-
coval šance, které však zůstaly 
nevyužity. Na hřišti v Nymburce 
byla dalším soupeřem Jihlava, 
kterou varnsdorfští fotbalisté po-
razili gólem Daníčka ze 13. min.
0:1 po centru Fabiána. Stínem 
střetnutí bylo zranění obou 

stoperů FK Zbrožka a Zierise. 
První únorovou prověrkou byl 
duel s posledním vítězem ligy 
FC Liberec. Ten svoji výhru 2:0 
zařídil již v první půli. Na druhé 
straně šance zahodili Rudnyt-
skyy, Daníček a Hikspoors. 
Sestava:   Porcal - Jakobovský 
(46. Tvaroha), Stehlík, Soběslav 
(46. Kouřil), Dobrovolný (46. Fa-
bián) - Daníček (46. Cana), 
Breite (46. Kotiš) - Rudnytskyy 
(46. Mach), Hikspoors (46. Schu-
bert), Martan (46. Just) - Volf 
(46. Vilkovský). V tomto týdnu od 
5. 2. do 9. 2. absolvovalo áčko 
v soustředění v Heřmanicích.

Zimní turnaj v Děčíně ab-
solvuje dorost U19 a na úvod 

remízoval s muži 1. FC Pirna 
1:1 (0:1), když vedoucí gól zařídil 
Vomáčka. Poté prohrál s áčkem 
Junioru Děčín 1:5 (1:1) po čty-
řech inkasovaných brankách 
v závěru zápasu. S dorostem FK 
Ústí n. L. U19 dále zvítězil jasně 
6:1 (2:0). O branky se podělil 
Halbich 3, Šolín, Kučera a Lo-
renc. Sestava: Klouda - Šiška, 
Vomáčka, Čurgali, Kučera -
Šimoník, Honců - Herejk (46. Lo-
renc), Halbich, Šolín - Vinš. 
Následoval turnajový duel 
s muži TJ Doksy na domácí 
UMT. První půle vyšla, dorost ji 
vyhrál 2:1 góly Honců a Čurga-
liho, ale po změně stran soupeř 
rozhodl o své výhře 2:6.  FK

 

Muži Slovanu zajížděli k utkání SL k soupeři, kterým byl BNK 
Most a dovezli odtud výhru 60:71 ((15:17, 22:25, 12:10, 11:19). 
Body: Novotný 25, Lehroch 12 (2x3), Buben 9 (3x3), Horáček 9 
(3x3), Šišulák 7, M. Šimák 3 (1x3), J. Relich, Vakulenko a Činka 
po 2. BK Teplice B pak doma porazili 88:67 (20:20, 22:20, 29:6, 
17:21) a jsou druzí o bod za Litoměřicemi. Body: Novotný 20, Vo-
ráček 12 (2x3), Horáček 11 (1x3), J. Beran J. 11, Šišulák 10 (1x3), 
Buben 10 (2x3), Lehroch 6, M. Šimák 4, J. Relich a Schilling po 2.

Kadetky U17 hostily v domácím prostředí tělocvičny Sokolovny 
vedoucí celek krajského přeboru středních Čech, kterým je BK 
Tábor. A vedly si skvěle, když byly dvakrát stoprocentně úspěšné 
a výhrami se vyhouply do čela tabulky. Slovan U17 - BK Tábor 
74:43 (17:12, 17:4, 14:14, 26:13) a 67:52 (16:14, 17:14, 21:11, 13:13).

Starší minižáci hráli v prostředí lídra tabulky Slunety Ústí n. L., 
odkud odešli poraženi 90:16 (24:2, 23:1, 15:8, 28:5) a 83:33 (17:8, 
21:10, 13:14, 32:1). Body v prvním utkání Vlk a Ježková po 4, Novák, 
Polák, Strnad a Kodytek po 2. Ve druhém se o body podělili Vlk 8, 
Polák 6, Ježková 5, Novák a Strnad po 4, Kodytek a Vuong po 3.

TJ Slovan-basket

Talent nadějného běžce 
oddílu atletiky TJ Slovan se 
výrazněji projevil před pár lety. 
Ve varnsdorfské premiérové 
anketě Sportovec roku 2012 se 
v kategorii mládež umístil na tře-
tím místě, a i proto byl požádán 
o krátký rozhovor.

Nejprve malé představení 
se (věk, preferované atletické 
disciplíny, záliby)...

 „Je mi 15 let. V atletice prefe-
ruji běh na 800 m. Když zrovna 
neběhám, rád si zajezdím na 
kole, v zimě lyžuju a hlavně mě 
baví vše, co má rychlá kola - auta 
i motorky.“ 

Jak dlouho se věnuješ atle-
tice, kdo tě k ní přivedl? 

„Je to dva roky, co jsem začal 
trénovat s trenérem Skalickým a 
jeho ženou. Do té doby jsem se 
účastnil školních závodů. Po-
stupně jsem vyzkoušel mnoho 
sportů, jako basketbal, fl orbal, 
ale atletika mi je nejbližší. Inspi-
raci jsem měl ve svém otci, který 
také závodně běhal.“

Kdy jsi prvně slyšel o vyhla-
šování Sportovce roku 2012 ve 
Varnsdorfu?

Mladý atlet Petr Hájek neskrývá ambice

„Ve škole, od svých kama-
rádů.“

V kategorii Mládež jed-
notlivci bylo navrženo devět 
jmen. Jaké byly tvé osobní 
ambice? 

„Chtěl jsem se umístit do 
třetího místa, což se mi splnilo. 
Jsem za to rád.“

Co pro tebe třetí místo zna-
mená, jak jsi jej přijal? 

Měl jsem velikou radost, i když 
nesportuji pro to, abych se stával 
sportovcem roku, spíš pro to, že 
mě to vnitřně naplňuje, baví mě 
překonávat sama sebe, zdolávat 
nastavené limity.“

Svoje první vítězství v kraj-
ském přeboru II. třídy zazna-
menali stolní tenisté Slovanu 
v úvodním kole nového roku, 
když porazili pátý celek tabulky 
SKP Ústí C v jeho herně 9:10. 
Při nerozhodných výsledcích 
9:9 po osmnácti dílčích utkáních 
celého zápasu musí o ko-
nečném výsledku rozhodnout 
další čtyřhra. Tu dvojice J. Pe-
leška, V. Chlan rozhodla ve svůj 

Výhra áčka stolních tenistů

Kadetky i starší žáci
na špici tabulek

Dá se získané ocenění po-
rovnat s již docílenými úspě-
chy a bude motivací do dalšího 
sportovního snažení? 

„Tak určitě, při přebírání mě 
méně bolely nohy. A necítil 
jsem takovou únavu, jako když 
doběhnu osmistovku.“

Prozradíš svoje nejbližší 
sportovní plány nebo přání 
ve stávající sezoně? 

„Blíží se halové mistrovství re-
publiky, rád bych zde dosáhl na 
stupně vítězů.“  Popřejme Petrovi, 
aby se mu přání vyplnilo a umís-
ťoval se i na dalších atletických 
startech hodně vysoko.   ZdS

prospěch 1:3. V celém utkání při-
spěli hráči Slovanu k úspěchu tak-
to: J. Peleška 4 body, M. Charou-
zek 2,5, V. Chlan 2 a L. Žítek 1,5. 

V dalším kole hostil Slovan A
lídra soutěže Filipov A, na kte-
rého nestačil a odešel poražen 
2:16. Přes jednoznačný výsledek 
bylo několik utkání hráčů obou 
soupeřů vyrovnaných. P. Ši-
mek porazil pátého hráče z ta-
bulky úspěšnosti, kterým je 

K. Kopecký, a těsně neuspěl 
s S. Honzíkem, který si v hod-
nocení stojí ještě lépe než jeho 
týmový kolega.  Pavel Šimek 
k začátku odvetných zápasů 
soutěže poznamenal: „Věříme, 
že se nám výsledkově i bodově 
druhá polovina přeboru lépe vy-
daří. Bude to ovšem těžké, neboť 
krom kvalitních hráčů soupeřů 
v jejich týmech často nastupují 
i ještě lepší stolní tenisté hrají-
cí divizní soutěže.“        ZdS

Petrův treninkový ostrý start v letní sezoně.

Populární kapela bude hrát k tanci a poslechu v sobotu 
23. 2. od 20.00 hod. na sále Lidové zahrady. Vstupenky  je  
možné předem zakoupit v IC Regia v ulici Otáhalova.     

Kulečníkové ligy 
do druhé poloviny  

Tři Lužické hospodské ligy 2012-2013  v kulečníku mají odehrány 
své poloviny. V 1. lize s 11 družstvy vede Pilínkov Liberec A (16 bodů) 
před týmem Pod Poštou Česká Lípa (14) a družstvem Ajeto Nový 
Bor (13).  Hromci Horní Podluží jsou zatím šestí se ziskem 10 bodů 
a Club Velký Šenov devátý s 8 body. 

Ve 2. lize, kde bojuje 10 družstev, je zatím první Mělník Varnsdorf A
(18 bodů) před týmem Pod Poštou Česká Lípa A (16) a KK Krkovičky 
Brtníky (16). Šluknov 1KK je pátý s 13 body, Country Klub Království 
A šestý s 10 a Rafani Rybniště sedmí po zisku 9 bodů. 

A nakonec 3. ligu, v níž se utkává 9 týmů, průběžně vede 
RC Peklo Varnsdorf (16 bodů) před Ťukálky Království (14) 
a Árny týmem Varnsdorf (14). Mělníku Varnsdorf B po půlce 
soutěže připadla pátá příčka po zisku 10 bodů.             ZdS

Žáci U15 mají v KP s vedoucím Benešovem shodně bodů.
Zápasy doma s odhlášeným Berounem jim nyní odpadly.


