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Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet

OTAZNÍKY NAD VLAKY 
MĚSTSKÁ POLICIE V ROCE 2012 

POČÍTAČOVÁ UČEBNA OD ČEZU OTEVŘENA 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 28. 2.
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První jednání zastupitelstva 
města v roce 2013 se konalo 
31. ledna na Střelnici. Z 21 členů 
se ho nezúčastnili pouze dva -
ThMgr. R. Solloch a nemocný 
MUDr. V. Jára. 

V úvodním bloku vyhraze-
ném pro vystoupení občanů 
se k vedení města obrátila paní 
Pisarčíková s emotivní stížností 
na prostředí v okolí seniorského 
bydlení v Nemocniční ulici (byty 
se zvláštním určením, dříve 
dům s pečovatelskou služ-
bou). Upozornila, že již dříve 
byla vedením města přislíbena 
náprava, ta ale byla provedena 
jen částečně, např. bez očeká-
vaných terénních úprav č i 
vylepšení veřejného osvětlení.

INZERCE
Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta 

z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf 
každoročně masopustní průvod, účastnila jsem se ho 
aktivně také. A pro toho, kdo si z jakéhokoli důvodu mu-
sel nechat toto veselí ujít, přináším pohled na letošní 
masopust svýma očima.

Pěkně mrzlo. Poučena z předchozích omylů, byla 
jsem naštěstí pod maskou teple oblečena. Ovšem jak 
jsem se blížila na dvůr ZUŠ, ztuhl mi úsměv na rtech. 
Mimo mě tam totiž směřovala partička „neandrtálců“, 
kteří měli na sobě jen sem tam přehozených pár ko-
žešin, zbytek těla jednoduše nahý. Mají můj obdiv. 

U ZUŠ už byl rej v plném proudu. Tančilo se a zpívalo, 
parta „muchomůrek“ se posilňovala lahvinkou z vlastních 

Nejsledovanějším bodem 
mezi návrhy předkládanými 
odborem správy majetku a 
investic byl podnět ke změně 
územního plánu na pozemcích 
bývalých jatek. Vlastník, kterým 
je firma EUROCZECH, s.r.o., 
požádal o změnu ze součas-
ného funkčního využití „výroba 
nečistá“ na „plochy smíšené 
obytné“, aby mohl nynější 
nevábné objekty přebudovat. 

Zastupitelé se dříve k témuž 
postavi l i  odmítavě, zřejmě 
z obav, že zde budou soustře-
děni „sociálně nepřizpůsobi-
ví“. Firma má nyní připravenu 
studii, která počítá s využitím 
pro ubytování seniorů, restau-
raci, mateřskou školu pro TOS, 
s prostory pro relaxaci a sport, 
chráněné dílny... Za TOS, 
který je partnerem projektu, 

Pozor na hlučné práce o nedělích
 S přibližujícím se jarem není od věci upozornit na platnost 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o ochraně nočního klidu 
a regulaci hlučných činností. Ta kromě zákazu rušení nočního klidu 
(22.00 - 6.00 hod.) stanovuje: Každý je povinen se v zastavěném 
území města o nedělích a dnech pracovního klidu v době od 
6.00 hod. do 14.00 hod. zdržet provozování zařízení a přístrojů, 
které jsou používány při práci na zahradě, při zpracování dřeva 
a kovů a způsobují hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, vrtaček, křovinořezů apod).                         -r-Cena tepla pro 

rok 2013
Na základě provedené kal-

kulace ceny tepla na rok 2013 
oznamuji, že jsme nuceni zvýšit 
cenu tepla z horkovodu v průmě-
ru o 5,1 %.

Cena tepla z horkovodu na 
patě objektu bude činit 499,50 
Kč/GJ (resp. 444,30 Kč/GJ u ob-
jektů, kde je vlastníkem stanice 
majitel). K uvedené ceně bude 
připočtena DPH ve změněné 
výši 15 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla 
v letošním roce je zejména ros-
toucí cena paliv, el. energie a 
snížené celkové množství dodá-
vaného tepla. Pokračovat bude 
výměna měřidel na objektových 
předávacích stanicích. 

Uvedená cena byla odsou-
hlasena vedením a.s. Teplárna 
Varnsdorf a schválena radou 
města dne 31. 1. 2013 a vstupuje 
v platnost dnem 1. 1. 2013.

Ing. Miroslav Novotný, 
ředitel teplárny
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Útočníci s nožem
Získal svobodu díky amnestii a nyní už opětovně pře-

kračuje zákon. Osmnáctiletý muž z Děčínska společně 
s devatenáctiletým mužem z Varnsdorfu 29. ledna kolem 
20. hodiny zaútočili na muže odemykajícího v tu chvíli svůj vůz 
v Karlově ulici ve Varnsdorfu nedaleko prodejny potravin. Po-
žadovali vydání finanční hotovosti se slovy „Dejte nám peníze!“. 
Jeden z nich držel v ruce nůž. Zaskočený muž v obavě o svůj 
život vyndal z bundy portmonku s doklady a finanční hotovostí. 
Jeden z útočníků mu ji vytrhnul z ruky a poté se oba dali na útěk. 
Nepříjemný incident se obešel bez zranění. Oloupený se obrátil 
na policii, která oba výtečníky postupně zadržela. Jak se později 
ukázalo, mladík z Děčínska má kromě loupeže a neoprávně-
ného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku 
na kontě navíc i ublížení na zdraví a výtržnictví, jelikož v pátek 
1. února ohrožoval nožem životního druha své matky a způsobil 
mu zranění hlavy. Oba muži byli rumburskými strážci zákona 
zadrženi a umístěni do policejní cely. Starší z dvojice si vyslechl 
obvinění pro trestný čin loupeže a přečin neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměňování platebního prostředku. Oběma 
hrozí trest odnětím svobody v řádech několika let. 

• Ulovil jen panel
V neděli 3. února vstoupil do zaparkovaného vozu zn. Peugeot 

106 nevítaný návštěvník, kterému padl do oka panel autorádia. 
Majitelka odcizené věci vyčíslila škodu na tři tisíce korun a sou-
časně se obrátila na varnsdorfské strážce zákona, kteří případ 
dále šetří s podezřením na případnou krádež. Jak se do vozidla 
dostal, zůstalo tajemstvím.

• Přišla o dávky
Zneužila důvěry v občana tohoto státu a zamlčela důležité 

informace. Ačkoliv každý z nás máme jisté oznamovací povin-
nosti, třiadvacetiletá žadatelka státní sociální podpory obdržela 
ze státní kasy částku přesahující patnáct tisíc korun, aniž by 
oznámila spravujícímu úřadu důležité okolnosti, jimiž zaniká 
nárok na pobírání dávek. Bude nucena vyplacenou částku 
uhradit zpět a navíc ještě čelí policejnímu šetření s ohledem na 
podezření ze spáchání přečinu podvodu. 

• Olízly je plameny
V neděli 10. února večer zahořel v Pražské ulici ve Varnsdorfu 

plastový kontejner určený k odkládání směsného odpadu. Vlivem 
dosud neujasněných okolností zahořel nejen on, ale i dvě souse-
dící nádoby uskladněné v přístřešku nedaleko panelového domu. 
Policisté varnsdorfského oddělení sbírají veškeré informace, jež 
mohou napomoci k objasnění časné ranní události, k níž byli 
přizváni i místní hasiči, kteří zajistili bezpečnost na místě činu. 
Událost je vedena na zdejším policejním oddělení jako přestupek 
proti veřejnému pořádku.                 Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Rada města na svém za-
sedání 31. 1. 2013 rozhodla  
• Zveřejnit záměr převést část 
p. p. č. 6941 v k. ú. Varnsdorf.
• Zveřejnit záměr převést p. p. č. 
4569/8 v k. ú. Varnsdorf. Rada 
města doporučuje Zastupitel-
stvu města převést stavbu bez 
č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. 
Varnsdorf za 1.000 Kč. Náklady 
spojené s převodem nemovitos-
ti a daň z převodu nemovitosti 
uhradí kupující. Rada města 
rozhodla • Uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídající věcnému 
břemeni, spočívající v právu 
spoluužívání p. p. č. 7777 v k. ú.
Varnsdorf pro potřeby zřízení 
a provozování vlakové zastáv-
ky Varnsdorf - Pivovar, mezi 
Městem Varnsdorf (povinný) a 
Josefem Šustou (oprávněný) 
za jednorázovou úhradu 1.000 
Kč + daň z přidané hodnoty ve 
výši stanovené platným právním 
předpisem v den podpisu vlast-
ní smlouvy. • Pověřit starostu 
města podepsáním dodatku č. 2 
smlouvy o dílo na akci „Výměna 
oken v bytových panelových 
domech č. p. 2739, 2740 a 2741 
ve Varnsdorfu“, kterým se mění 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Otazník nad vlaky 
do Seifhennersdorfu 

a Eibau
Vlakové spoje provozované 

německým dopravcem nás 
v blízké budoucnosti dopraví do 
Eibau, kde je přípoj na Drážďa-
ny. Nebo ne? 

Dopravce údajně zvažuje 
ukončit spoje z Liberce už ve 
Varnsdorfu a nepokračovat ani 
do Seifhennersdorfu. Na varns-
dorfského starostu se již obrátili 
jeho kolegové z Großschönau 
i Seifhennersdorfu, aby se o si-
tuaci poradili, přestože oficiálně 
zatím žádná informace o zru-
šení vlaků není. Hlavní roli hraje 
samozřejmě rentabilnost trati, 
vytíženost spojů. Ta by se měla 
zlepšit právě prodloužením 
spojů do Eibau, jak bylo původ-
ně plánováno. Zrušení by bylo 
nepříjemné jak pro německé 
cestující, kteří zatím mohou 
přes naše město pohodlně 
cestovat do Žitavy a Liberce, 
tak pro nás ve Varnsdorfu, kde 
má být zprovozněna opravená 
zastávka Staré nádraží.       ham

• Všímavost souseda
Dozorčí směny městské policie přijal oznámení od občana 

města, který si povšiml poničeného plotu u sousední zahrady. 
Vyslaná hlídka na místě provedla kontrolu zahrady včetně chatky, 
u které zjistila rozbité okno. V této chatce byl zadržen muž, jenž 
zde zřejmě chtěl přespat a následně něco odcizit. Muž byl zajištěn 
a předán přivolané hlídce Policie ČR k dalšímu šetření. Všímavostí 
souseda a rychlostí zásahu strážníků MP byl muž zadržen při činu.

• Opakovaná krádež
V marketu v katastru našeho města byl při podezření z krá-

deže ostrahou zadržen mladík. Přivolaná hlídka městské policie 
dle standardního postupu provedla kontrolu totožnosti zadržené 
osoby přes Obvodní oddělení Policie ČR Varnsdorf. Tou bylo zjiš-
těno, že zadržený měl již několik záznamů za obdobné přestupky 
a trestné činy u Policie ČR. Dle zákonných postupů byl proto muž 
předveden na služebnu Policie ČR k dalšímu řešení.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY

30. 1. Pracovní komise k řešení problematiky výherních hracích 
          přístrojů
31. 1. Zasedání rady města a zastupitelstva města
  4. 2. Schůzka s dirigentem Josefem Zadinou ke koncertním 
          záměrům v našem městě
  5. 2. Jednání s vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
          Jednání s o.p.s. České Švýcarsko
  7. 2.  Jednání o dotačních projektech na podporu zaměstnanosti 
           s pracovníkem krajské pobočky Úřadu práce ČR
11. 2. Jednání s firmou Vylep info - příprava schůzky s místními 
          podnikateli

Vyhláška o výherních 
automatech se nemění

Na vedení města se obrátili dva provozovatelé restaurací (Měl-
ník a Fenix) s žádostí o změnu vyhlášky regulující sázkové hry 
a loterie. V obou případech požadovali zařazení čísla popisného 
svého objektu na seznam povolených provozoven výherních hracích 
automatů. Argumentovali tím, že na seznamu je též Lidová zahrada, 
kde výherní automaty nejsou, a chybně uvedeným číslem popisným 
v seznamu (přestože tato chyba v č.p. restaurace U Šimků byla opra-
vena už na listopadovém zasedání zastupitelstva). Podle sdělení 
Ing. Rýdla z TOSu Varnsdorf se v Lidové zahradě se zavedením 
výherních automatů vůbec nepočítá. Zastupitelstvo oba návrhy na 
změnu vyhlášky pouze vzalo na vědomí. O návrhu na doplnění 
seznamu ve vyhlášce by se hlasovalo, pouze pokud by jej předložil 
některý ze zastupitelů, což se nestalo. 

S provozovateli výherních automatů a zároveň s majiteli či ná-
jemci objektů, kde jsou umístěny, chce město uzavřít trojstranné 
dohody, obsahující závazná pravidla pro herny. Týkají se zajištění 
bezpečnosti, omezení reklamy, dohledu personálu apod.             ham

 

XXII. zasedání zastu-
pitelstva se koná dne 
28. února 2013 od 15.00 
hod. ve Studentském centru 
Střelnice. Program: 1. Ná-
vrhy, dotazy, připomínky a 
podněty obyvatel města - 
2. Návrhy, dotazy, připomínky 
a podněty členů ZM - 3. Převo-
dy majetku města - 4. Zprávy 
výborů ZM - 5. Různé - 6. Fi-
nanční záležitosti - 7. Zpráva 
o činnosti RM a o kontrole pl-
nění usnesení ZM - 8. Závěr.

výše pozastávky v případě vad 
a nedodělků z 10 % na 500.000 
Kč z ceny díla. • Vyhovět žádosti 
pana H. Jakubowski a schválit 
změnu nájemní smlouvy ze 
dne 21. 8. 2006 dodatkem č. 1, 
kterým se nahrazuje čl. 1 odst. 
5 v tomto znění: „Účelem nájmu 
je zřízení a provozování obchodu 
s náhradními díly auto-moto, ja-
kož i zřízení a provozování pneu-
servisu“. • Nezařadit objekt bez 
č. p. na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf 
do přílohy prodávaných objektů 
dle „Zásad prodeje obytných 
domů, bytů, ostatních objektů 
z majetku města Varnsdorf“. 
• Souhlasit s protažením optic-
kého kabelu suterénem domu 
č. p. 2740 firmou Sitel, na který 
bude v budoucnu napojen kabel 
f irmy VDF Free. • Jmenovat 
Šárku Borovičkovou jako členku 
Likvidační komise. • Jmenovat 
Ing. Miroslava Novotného do 
funkce člena Komise pro tělový-
chovu a sport do konce volebního 
období 2010-2014. • Souhlasit 
s uzavřením dodatku č. 6 k 
mandátní smlouvě se společ-
ností Regia a.s. ze dne 22. 12. 
2003 (úprava odměny za správu 
nemovitostí). • Schválit cenu tepla 

pro rok 2013 dle předloženého 
návrhu. • Souhlasit s podáním 
Ústavní stížnosti ve věci ne-
platnosti výpovědí z pracovního 
poměru dle předloženého ná-
vrhu. • Vzít na vědomí Zprávu 
o vyhodnocení činnosti Městské 
policie Varnsdorf za rok 2012. 
• Schválit rámcový program 
městských oslav pořádaných 
ve dnech 14.-16. června 2013 
včetně předběžného návrhu 
financování této akce a pověřit 
předsedu Kulturní komise ve 
spolupráci s OŠKT a dalšími 
subjekty přípravou městské 
oslavy dle předloženého ná-
vrhu. • Jmenovat Karla Jiřištu 
do funkce manažera prevence 
kriminality do konce volebního 
období 2010-2014.
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MyšLenka aneb sloupek starosty

O převlékání
kabátů
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Dokončení ze str. 1
se přimluvil Ing. Rýdl, což by 
mělo být zárukou, že investor 
nezmění dramaticky své zámě-
ry a že zde vzniknou reprezen-
tativní prostory, nikoliv „ghetto“.

Zastupitelstvo schválilo II. 
etapu projektu revitalizace síd-
liště, tj. opravu Křižíkovy ulice 
a přilehlých ploch - chodníky, 
přístupová cesta k mateřské 
škole, nové stožáry veřejného 
osvětlení, úprava zeleně. Celko-
vé náklady činí 5,3 mil korun, při-
čemž se počítá s až 70 % dotací 
z ministerstva pro místní rozvoj. 

Mgr. Petr Šmíd předložil ke 
schválení finanční spoluúčast 
města na výstavbě víceúčelo-
vého hřiště s umělým povrchem 
u ZŠ a MŠ Bratislavská. Byl 
sice kritizován za předložení 
návrhu, aniž by zastupitelé 
měli možnost se s ním seznámit 
v předstihu, jak stanoví jednací 
řád, přesto byl návrh schválen 
jednohlasně. Ke spolufinanco-
vání dojde za podmínky získání 
dotace z Nadace ČEZ. 

Ing. Reiber předložil zprávu 
kontrolního výboru, který se za-

Červený kostel má konečně 
svého vlastníka!

Po téměř 70 letech se Červený kostel ve Varnsdorfu, správně tedy 
evangelický kostel Míru, dočkal oficiálně svého vlastníka. Po válce 
byl kostel v rámci tzv. Benešových dekretů - a následně zákona 
o likvidaci právních poměrů evangelické církve v Čechách, na Mora-
vě a ve Slezsku - původnímu vlastníku (evangelické církvi augsbur-

ského vyznání) zabaven. Až do 
začátku roku 1974 využíván pro 
potřeby československé církve 
(evangelické). Jak bylo tehdy 
zvykem, nedošlo na přepsání 
v katastru nemovitostí, kde 
stále figuroval původní vlast-
ník, což vždy způsobovalo vel-
ké problémy, zejména ve vztahu 
k jeho údržbě. Po vleklém, 
téměř desetiletém soudním 
sporu o určení vlastnictví, kte-
rý iniciovalo město, rozhodl 
Nejvyšší soud ČR v lednu 
letošního roku po vyčerpání 

veškerých opravných prostředků, že majitelem kostela je stát - 
tedy Česká republika prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.

Tímto rozhodnutím se otevírá nová cesta pro jeho údržbu a zejmé-
na další využití. Nyní je možné si kostel od státu pronajmout, převzít, 
případně odkoupit. Zejména občanskému sdružení založenému pro 
záchranu kostela nyní nastává nová možnost jeho záchrany. Od 
nabytí právní moci a úpravy záznamu v katastru je možné začít 
čerpat finanční prostředky počínaje sbírkami, přes různé dotační 
tituly či subvence ministerstva kultury. Stejně tak i město nyní může 
stát žádat o úhradu veškerých prokazatelných nákladů, které do 
zachování této zajímavé architektonické památky v posledních 
letech investovalo.

Přejme tedy kostelu, aby mu tato rozhodnutí přinesla více štěstí, 
než měl za posledních 40 let, kdy pouze chátral a stal se terčem 
místních vandalů.                                        JS, foto archiv redakce 

býval náklady na svoz a likvida-
ci odpadů ve městě ve vztahu 
k hospodaření firmy EKO ser-
vis. O tématu bude dále disku-
tovat s odborníky a dále chce 
do šetření zapojit i finanční vý-
bor. Za finanční výbor vystoupil 
Mgr. Petr Šmíd s kritikou, že do 
návrhu rozpočtu města nebyly 
zapracovány příspěvky Pano-
ramě, sportovcům apod. Výbor 
doporučil, aby případná spolu-
účast u smysluplných projektů 
byla pokry ta z úvěrových 
zdrojů (v případě, že se finance 
nenajdou v rezervách). 

Ing. Poláček seznámil zastu-
pitele s návrhy na změnu vy-
hlášky o regulaci provozování 
sázkových her - více o tom 
v článku „Vyhláška o výherních 
automatech se nemění“. 

Pokles tržeb z ubytoven, kde 
zásadně klesl počet ubytova-
ných, vedl ke schválení vyšších 
poplatků za ubytování o 21 Kč 
na den. Ztráta by jinak musela 
být hrazena z rozpočtu města. 
Ubytovaní na této změně nepro-
dělají, budou totiž čerpat vyšší 
sociální příspěvek na bydlení.

Závěrečným a nejdůležitěj-
ším bodem bylo schválení 
rozpočtu města na rok 2013. 
Zde jen základní data: Příjmy 
197 mil., výdaje 230 mil. Kč; 
schodek ve výši 33 mil. Kč 
bude kryt finančními prostřed-
ky z minulých let. Na poslední 
chvíli byla na návrh Ing. Ja-
kubce schválena pozměněná 
verze se zvýšeným příspěvkem 
pro varnsdorfský fotbal (1,5 
mil. Kč) a pro kino Panorama 
(200 tis. Kč). Rozpočet najdete 
v celém znění na webu města 
www.varnsdorf.cz.           ham

Má dnešní krátká poznámka se rozhodně nebude věnovat před-
volebním hrátkám, při nichž kandidáti hledají nejvhodnější cestu za 
zvolením do vybraného orgánu na úrovni měst, krajů, či dokonce 
státu. Oním převlékáním kabátů tentokrát opravdu nemyslím změnu 
stranické příslušnosti, ale skutečné převlečení do karnevalového 
kostýmu, který si oblékáme pro zábavu svou i okolí. 

Masopustním víkendem, který je přesně stanoven křesťanským 
kalendářem, většinou končí lehkovážné zábavy a následující Po-
peleční středou začíná období předvelikončního půstu. Snad jenom 
v protestantské Basileji začíná tamní světoznámý čtyřdenní Fasnacht 
první pondělí po Popeleční středě shromážděním karnevalového 
průvodu ve čtyři hodiny ráno v historickém centru města. Naopak ve 
věřících Benátkách vrcholí jejich vyhlášený karneval v předepsaném 
termínu. Benátčané i návštěvníci se ve svých kostýmech obracejí 
k slavné historii města a důstojnost i pracně připravená krása je prů-
vodním jevem převleků i pohybu karnevalových maškar. Charakter 
spíše nevázaného veselí mají karnevaly v zemích Jižní Ameriky. 
Český masopust vychází z lidových venkovských tradic a přináší 
s sebou nejen tradiční maškary, ale i letité zvyky obchůzek, pocho-
vávání basy či receptury masopustních pochoutek. Jako mávnutím 
kouzelným proutkem se v poslední době začaly masopustní reje 
nově šířit také v našem regionu i v místech, kde tato tradice není 
zatím zakořeněna. Lidová zábava přitahuje stále více příznivců, 
kteří odkládají „civil“ a na krátkou dobu se převtělují do představo-
vaných maškar. Svou novodobou masopustní tradici si Varnsdorf 
začal budovat už před necelými dvaceti lety, jako druhé město 
v naší oblasti. Tím prvním je Krásná Lípa, která je centrem místního 
folklorního dění. Varnsdorfský masopustní průvod, který vyráží do 
ulic o půl desáté, dostává darem „starostenský sud“. Úkolem celé 
maškarády pak je obchůzkou centrem města bezpečně dopravit 
tento sud dobrého piva na masopustní hody. Hudba, tanec a různé 
laskominy jsou pak milým zpestřením zastávek pestrobarevného 
rozesmátého průvodu. Průvodu, který v sobě nese spoustu nápadů 
a důmyslné tvořivosti - vzpomínáte? Šmoulové, vosičky, prasátka, 
ambulance, pojízdná sauna, zasedání městské rady, neandrtálci, 
muchomůrky, rytíři, bílé paní, indiáni, jeptišky, vodníci a spousta 
a spousta dalších. 

Někdy prostě stojí za to převléknout kabát a jít se bavit… 
Martin Louka

Do Varnsdorfu přichází portál 
podporující místní podnikání 

Před rokem vznikl v Děčíně privátní internetový servis www.
vylep.info, který široké spotřebitelské veřejnosti poskytuje informace 
o nabídce zboží a služeb. Její součástí je propracovaný katalog firem, 
přehled akčních nabídek, internetový magazín, internetový výlep pla-
kátů a další služby. Specifikem portálu je, že se i v budoucnosti zaměří 
výhradně na podporu firem na Děčínsku, ve Šluknovském výběžku 
a přilehlých oblastech Saska. 

Portál www.vylep.info patří mezi četné aktivity, jejichž smyslem je 
posílení hospodářské situace v našem regionu a zlepšení podmínek 
pro práci živnostníků a malých firem. V tomto případě oslovením spo-
třebitelské veřejnosti, protože právě ta má rozhodující vliv na to, jak 
se drobnému podnikání v regionu daří. Pokud lidé utrácejí své peníze 
na správných místech, aby se držely v místě, má to blahodárný vliv 
na místní prosperitu, zaměstnanost a potažmo i na rozkvět kultury, 
sportu, vzdělávání i dobročinnosti.

Ve Varnsdorfu se portál Vylep info představí formou veřejné 
prezentace ve čtvrtek 7. března od 18 hodin na Střelnici. Partnerem 
setkání je MAS Šluknovsko. Účast přislíbili též senátor Ing. Jaroslav 
Sykáček, starosta Martin Louka, Okresní hospodářská komora 
Děčín a další. Tímto zveme místní živnostníky a drobné podnika-
tele na příjemné posezení, kde bude možné mimo jiné diskutovat 
o budoucnosti podmínek pro podnikání v našem městě.                   -mz-

„Poděkování“
Dovolte mi tímto, abych podě-

koval několika lidem.
Děkuji pánům prezidentům, 

kteří byli demokraticky zvoleni 
po sametové revoluci, dále 
děkuji pánům poslancům a 
senátorům, samozřejmě všem 
vládám po roce 1989. Ptáte se 
za co? Za to, že jsem byl svěd-
kem opravdového přepadení 
občanů Varnsdorfu cikánskými 
dětmi, že při demonstraci proti 
nepřizpůsobivým jsem já dostal 
vodním dělem a ne oni, že musím 
mít ve firmě kamerový a bezpeč-

Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet

nostní systém proti zlodějům, že 
musím denně po práci jezdit pro 
manželku, jelikož jako obchodni-
ce se bojí večer sama z obchodu 
do auta, že musí mít manželka 
v obchodě kameru, že musím vo-
zit dceru na autobus a čekat, až 
autobus odjede, protože se bojí 
přepadení, že se bojím chodit 
sám večer přes město, že na 
manželku bylo zřejmě osnováno 
přepadení, že musím koupit své 
rodině na ochranu asi pepřáky, 
že mi ukradli bez potrestání zlo-
dějů několik jízdních kol, že lež se 
stává pravdou, že poctivý je za 
hlupáka etc. Jednoduše shrnuto, 
máme demokracii, konečně, toto 
slovo slyším stokrát denně. Kaž-
dý si může říkat co chce, dělat 
co chce, cestovat kam chce... 
A co já, občan? Kdo mne se zasta-
ne? Nikdo. Pro upřesnění, nikdo 
z mé rodiny není na sociálních 
dávkách a poctivě pracujeme 
jako řádní občané této republiky. 
Ptáte se, na koho vyděláváme? 
Ano, částečně i na občany, kvůli 
kterým máme jenom samé pro-
blémy a výdaje. A už mě docela 
přestává bavit cpát své pracovní 
úsilí a daně do lidí, které tady 
nechci.      Ing. Milan Hindrák, 

Varnsdorf
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Velitel Městské policie Varns-
dorf Martin Špička a ředitel MP 
místostarosta Karel Dubský před-
ložili radě města vyhodnocení 
činnosti za předchozí rok. Ze 
zprávy jsme vybrali několik úda-
jů zajímavých pro občany města.

Bezesporu nejdůležitějším fak-
tem je navýšení počtu strážníků. 
Popudem k tomu byly události 
horkého podzimu 2011. Tehdy 
u MP pracovalo 14 strážníků, nyní 
20. Jeden strážník přecházel 
z pražské MP, dalších pět do 
služby nastoupilo v březnu po 
úspěšném zakončení rekvalifi-
kačního kurzu. Tři strážníci jsou 
proškoleni na odchyty zvířat. 

Strážníci městské policie v roce 
2012 uložili celkem 434 pokut 
v celkové částce 266.400 korun, 
z toho 408 jich bylo zaplaceno 
na místě. Řešili 262 dopravních 
přestupků, 118 přestupků proti 
veřejnému pořádku a městským 
vyhláškám, 54 majetkových 
přestupků. Ve statistice dále 
figuruje například pět dopravních 
přestupků předaných odboru 
dopravy MěÚ Varnsdorf, 18 pře-
stupků postoupených správním 
orgánům (odboru životního 
prostředí, stavebnímu či živnos-
tenskému úřadu, přestupkové 
komisi apod.), 4x otevření bytu, 9x 
použití donucovacích prostředků 
(chvaty a pouta), 811 kontrol 
osob, 489 domluv, 29 předvedení 
osob, 132 odchytů zvířat, zpra-
cování 235 úředních záznamů. 

Zpráva konstatuje malý 
zájem občanů o zaregistrování 
jízdních kol, přestože se jedná 
o bezplatnou službu. Kola jsou 
zanesena do databáze a ozna-
čena viditelnou samolepkou. 
Zatím nebyly zaznamenány 
krádeže těchto kol. 

Vzrostl počet osob předve-
dených na služebnu Policie 
ČR kvůli „nákupu bez placení“. 
Jednalo se o osoby, které nebyly 
schopny prokázat svou totožnost 
nebo o osoby, které již dříve měly 
s podobným jednáním potíže. 
Strážníci předvedli i několik osob, 
které byly v celostátním pátrání, 
a to i z důvodu vyhýbání se 
nástupu trestu odnětí svobody. 
Několikrát úspěšně zasáhli proti 
pachatelům přímo na místě spá-
chání nekalé činnosti.

Za loňský rok u městské 
policie přijali přes dva tisíce 
oznámení jak osobním kontak-
tem, tak telefonicky, k tomu přes 
čtyři sta událostí souvisejících 
s pultem centrální ochrany. Bylo 
oznámeno 120 podezření z krá-
deže. Strážníci vykázali téměř pět 
a půl tisíce různých preventivních 
kontrol, 671 pěších kontrol v kata-
stru města, na kamerovém sys-
tému zaznamenali 142 událostí, 

které byly následně řešeny buď 
hlídkou MP, nebo předány Policii 
ČR. Pozitivní náhled na působení 
městské policie potvrzuje využí-
vání tísňové linky 156, kterou 
občané preferují před voláním 
na Policii ČR, neboť rychlost 
zásahu strážníků je vyšší.

Patová situace trvá v boji 
s prostitucí. Strážníkům se 
dosud nedostal do ruky legisla-
tivní nástroj umožňující razantní 
postup. Lze jen provádět kontrolu 
totožnosti osob nabízejících se-
xuální služby, jejich následné 
podání vysvětlení na služebně 
a vykázání z místa na dobu 
24 hodin. Aspoň tak se dá tato 
činnost znepříjemnit a snížit 
nezákonné výdělky.

Množí se případy volně 
pobíhajících psů, kteří napadají 
jiná zvířata a osoby. Na MP se 
toto oznámení obvykle dostane 
s časovou prodlevou, která psu 
umožní útěk. Po odchycení psa 
je záznam předáván na MěÚ 
k zajištění převozu do útulku, který 
provádějí Technické služby města 
Varnsdorf. Většina odchycených 
psů se ale vrací k majitelům.

Tak jako všude jinde, i u nás 
se potýkáme s projevy vandalis-
mu. „Některé případy se podařilo 
zachytit kontrolní činností hlídky 
MP, něco přes kamerový systém, 
ale stále je to málo,“ říká zpráva. 
Nejrušněji je po ukončení růz-
ných zábav nebo provozní doby 
podniků s podáváním alkoholu, 
hlavně v nocích z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli. 
Strážníkům ale chybí včasná 
informace od občanů. Částeč-
ně pomáhají kontrolní výjezdy 
hlídek MP i PČR. Díky zvýšení 
počtu strážníků vzrostla intenzita 
preventivních kontrol, především 
pěších v rizikových lokalitách 
našeho města (ul. Kovářská, 
Žitavská, Pražská).

Po demonstracích z léta 
2011 bylo do města dislokováno 
několik desítek policistů z jiných 
krajů (speciální pořádkové 
jednotky), kteří se podíleli na 
společných hlídkách s měst-
skou policii. Uskutečnilo se přes 
20 společných akcí s policisty 
Dopravního inspektorátu PČR 
Děčín, většinou i s radarem. 
Vytíženost těchto několika 
policistů, kteří mají celookresní 
působnost, znemožňuje větší 
frekvenci kontrol. Další oblastí 
součinnosti je zajišťování místa 
dopravních nehod, zajišťování 
místa činu do okamžiku převzetí 
policistou, pátrání po osobách 
a vozidlech. Státní policii bylo 
předáno celkem 59 podezření 
ze spáchání trestného činu.

Městskému úřadu pomáhá 
MP s doručováním písemností, 

asistencí při převozech finanč-
ních prostředků a při jednáních 
pracovnic sociálního odboru, při 
kontrolách bytů, domů a ubytoven 
ve vlastnictví města, při kontrole 
heren na zneužívání sociálních 
dávek, při zadržení nezletilých 
na útěku z nápravných zařízení, 
předávání nezletilých přestupců, 
kontrolách na podávání alkoholu 
mladistvým apod. 

Bezproblémově probíhá spo-
lupráce i s hasičským záchran-
ným sborem a dobrovolnými 
hasiči, například při likvidaci 
ropných produktů na komunika-
cích, dopravních nehodách nebo 
povodňovém nebezpečí. Samo-
zřejmostí je účast strážníků při 
zabezpečení městských akcí 
(masopust, Rampušačka, Sil-
vestrovský běh...) a organizace 
okresního kola soutěže mladých 
cyklistů BESIP.

Z novinek v technickém 
vybavení MP stojí za zmínku 
výměna služebního vozidla 
(Felicie z r. 1997 byla nahraze-
na vozidlem Dacia Duster RZ), 
rozšíření kamerového systému 
o čtyři kamery, pořízení mobil-
ních minikamer pro strážníky a 
vysílaček v digitálním pásmu. 
Strážníkům je k dispozici de-
fibrilátor, jehož použitím byly 
v loňském roce zachráněny 
dva lidské životy. Pult centrální 
ochrany chrání 29 objektů měs-
ta a 16 komerčních objektů.    

Na webu města je celé znění 
zprávy.                             ham

ŽIVÝ MRTVÝ 
je příznačný název pro filmový dokument, jehož autorem 

je Stanislav Motl. Šedesátiminutový dokumentární film natočil 
s člověkem, který byl členem osvětimského sonderkomanda, tedy 
komanda vybraných vězňů, kteří byli nuceni odvádět lidi do plyno-
vých komor a pak jejich těla spalovat v pecích krematoria.  Muž 
polské národnosti zde podává velmi sugestivní až drsné svědectví 
o nelidském zacházení s lidmi v koncentračních táborech. Je to 
svědectví, při kterém máte od začátku až do konce husí kůži po 
těle a špatně se vám dýchá. 

Velmi nás potěšilo, když S. Motl přijal naše pozvání mezi žáky 
VOŠ a SŠ Varnsdorf - střediska technických a uměleckých obo-
rů a promítl jim tento film. Podělil se s nimi také o své postřehy 
a pocity z natáčení.  

Místní akční skupina Šluk-
novsko (MAS) je občanské 
sdružení, založené v roce 2004. 
Členy sdružení jsou fyzické a 
právnické osoby - podnikatelé, 
neziskové organizace a místní 
samosprávy. MAS na základě 
svého Strategického plánu 
Leader (SPL), jehož mottem 
je „Šluknovsko návštěvníkům 
i sobě“, od roku 2009 podporuje 
a následně administruje žádosti 
o dotaci z finančních prostřed-
ků Programu rozvoje venkova 
(PRV), Osa IV Leader. 

MAS Šluknovsko působí 
na území mikroregionů Sever, 
Tolštejn, České Švýcarsko, části 
Českokamenicka a Novoborska. 

Od podzimu loňského roku 
MAS pracuje na nové Integrova-
né strategii rozvoje území. For-
mou ankety proběhlo zjišťování 
potřeb obyvatelstva, jednotlivé 
samosprávy zpracovaly dotaz-
níky k infrastruktuře měst a obcí 
a plánům na další období.

MĚSTSKÁ POLICIE V ROCE 2012

Příprava Strategie MAS Šluknovsko na období 
2014-2020 v plném proudu

Dalším krokem je komunitní 
projednávání v celém území 
působnosti MAS Šluknovsko.

Setkání se uskuteční:
28. 2. od 16.00 hod. - sál 

Klubu Střelnice ve Varnsdorfu
12. 3. od 16.00 hod. - sál Kul-

turního domu Club Šluknov
19. 3. od 16.00 hod. - „Modrý 

dům“ Česká Kamenice

21. 3. od 16.00 hod. - Obecní 
úřad Růžová

26. 3. od 16.00 hod. - Kulturní 
dům Střelnice Rumburk

Věříme, že Vám záleží na 
dalším směřování regionu, ve 
kterém žijete, a že využijete 
možnost říct své názory, připo-
mínky a podněty.

Ing. Eva Hamplová, 
předsedkyně MAS Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko  
zve všechny občany, fyzické osoby, právnické osoby 

a neziskové organizace, kterým není lhostejné směřování 
regionu působnosti Místní akční skupiny po roce 2013, 

na Komunitní projednávání 
Strategie území MAS Šluknovsko.

Program jednání:
1. Hodnocení Strategického plánu LEADER 2008 - 2013

2. Komunitní projednávání Strategie na období 2014 - 2020
Jednání se uskuteční:

28. 2. 2013 od 16 hodin
v sále Společenského klubu Střelnice Varnsdorf.

Stanislav Motl svůj profesní život zasvětil mimo jiné i odhalo-
vání fašistických zločinů. Je známý svými kauzami, kdy hledal 
a předával policii fašistické zločince nebo dozorce z terezínského 
ghetta. O svém pátrání umí sugestivně vyprávět a zaujmout tak 
posluchače, což mohou naši žáci potvrdit. Jak sám říká, je nutné 
ukazovat mladým lidem, co to byl holocaust, aby nevěřili tvrzením, 
že tyto události jsou lživou propagandou.              Ilona Tesařová

Stanislav Motl při rozhovoru pro školní časopis 
Foto Miroslav Novotný
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Zlatá Múza severu bude letos 
udělena ve Varnsdorfu

Na maškarní bál Tolštejnského panství, který pořádá Místní akční 
skupina Šluknovsko a Tolštejnské panství spolu s dalšími příznivci 
kultury v regionu, jsou zváni přátelé dobré zábavy v sobotu 2. března 
od 20 hodin do klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Program plný veselí 
a tance za doprovodu skupiny Frank Caldera Band nabídne mimo 
jiné také předání tradiční ceny za nejpozoruhodnější počin v oblasti 
kultury v uplynulém roce v regionu Šluknovska „Zlatá Múza severu 
2012“. Organizátoři oznámili veřejné nominace na tuto prestižní cenu 
s tím, že do nejužšího výběru se probojovalo pět kandidátů:  

město Dolní Poustevna (za péči o stavby sloužící kultuře)
Miroslav Lošťák, Rumburk (za hudební činnost v čele Rumbur-

ského komorního orchestru)
Igor Heinz, Valdek (za knihu Z hudební minulosti Šluknovska)
Hana Brabníková, Krásná Lípa (za práci s dětmi v oblasti hudby 

a folklóru)
Varhanní duchovní hudba ve Filipově - mezinárodní varhanní 

festival, Jiříkov - Filipov (za přínos hudební kultuře regionu).      KAM

INZERCE

Vědomostní soutěž 
NP České Švýcarsko

Své znalosti o přírodě mohou zájemci prověřit ve třináctém 
ročníku vědomostní soutěže „Za poznáním Českosaského Švýcar-
ska”, kterou vyhlašuje Správa Národního parku České Švýcarsko. 
Letošním nosným tématem jsou savci našich národních parků. Účast 
v soutěži není věkově ani jinak omezena. Stačí, pokud soutěžící 
zašlou své odpovědi na otázky na adresu správy národního parku 
nebo vyplní a odešlou internetový formulář. Otázky, pravidla soutěže 
i internetový formulář jsou zveřejněny na internetových stránkách 
http://www.npcs.cz/vedomostni-soutez. 

„Soutěžící, kteří zašlou správné odpovědi na všechny otázky, 
postoupí do závěrečného slosování o zajímavé věcné ceny,” říká 
Jakub Juda z oddělení vztahů s veřejností Správy Národního parku 
České Švýcarsko a dodává: „Jsme přesvědčeni, že se účastníci 
nejen pobaví, ale také si osvěží řadu znalostí o naší přírodě.”

Soutěž není nijak věkově omezena, losování vždy tří výherců 
však proběhne v několika věkových kategoriích. Uzávěrka soutěže 
je 31. května 2013. Vědomostní soutěž patří k již tradičním soutě-
žím, které Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlašuje, 
první ročník se konal již v roce 2001.                     Tomáš Salov

Letos se podruhé otevírá mož-
nost pro žáky prvních ročníků 
středních škol získat stipendium 
Patria. Projekt stipendií ve Šluk-
novském výběžku organizujeme 
ve spolupráci s Člověkem v tísni. 
Jedná se o prospěchová stipen-
dia, kdy má žák, pokud splní pod-
mínky, možnost získat měsíčně 
1.000 Kč určených na náklady 
spojené se studiem a bydlením 
rodiny. Jak bylo se stipendiem 
naloženo, musí pravidelně každý 
měsíc dokládat.

Podmínky k získání stipednií 
jsou: alespoň jeden z rodičů 
má pouze základní vzdělání, 
omluvená absence ve výši ma-
ximálně 25 %, ne horší známka 
než trojka ze čtyř klíčových 
předmětů a žádná pětka nebo 
neklasifikován na vysvědčení. 
Pokud splní žák tyto podmínky, 
má možnost získat stipendium 
až na dva roky.

Pokud chcete o stipendium 
zažádat, vyplňte formulář s žá-
dostí a společně s kopií polo-
letního vysvědčení odevzdejte 

Generální finanční ředitelství 
upozorňuje, že většina plátců 
DPH dosud nesplnila svou 
povinnost sdělit správci daně 
do 28. února 2013 čísla všech 
bankovních účtů používaných 
pro jejich ekonomickou činnost a 
z nich zvolit ty, které budou správ-
cem daně zveřejněny na adrese 
www.daneelektronicky.cz.

Novela zákona o dani z při-
dané hodnoty přinesla v oblasti 
boje proti daňovým únikům ně-
které změny, které by se měly 
pozitivně promítnout do právní 
jistoty plátců daně. Jedním z opa-
tření je povinnost plátců sdělit 
správci daně jako povinný re-
gistrační údaj dle § 96 zákona 
o DPH, čísla všech svých účtů 
u poskytovatelů platebních 
služeb, pokud jsou používány 
pro ekonomickou činnost. Sou-
časně má plátce možnost určit, 
které z těchto jeho účtů budou 
zveřejněny v rámci veřejně pří-
stupného registru plátců DPH 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Správce daně začne účty 
zveřejňovat od 1. 4. 2013, a to 
v databázi „Registr plátců DPH“. 

U stávajících plátců DPH, tj. 
zaregistrovaných před 1. 1. 2013, 
je v zákoně zakotvena 2měsíční 
lhůta pro „doplnění“ předmětné-
ho registračního údaje. Stávající 
plátci tak musí čísla všech svých 
bankovních účtů používaných 
k ekonomické činnosti a součas-

Nefunkční zářivky sbírá 
EKOLAMP 

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do po-
pelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat 
nebezpečné látky. 

Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit 
zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou 
nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do 
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou 
ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní 
úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při 
špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské 
zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní? 
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při 

nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zá-
řivkou, je její odevzdání ve sběr-
ném dvoře v areálu Technických 
služeb, Sv. Čecha 1277, Varns-
dorf. Obsluha sběrného dvora ji 
od vás zdarma převezme a uloží 
ji do speciální sběrné nádoby, 
aby se nerozbila. Zpětný odběr 
zářivek pro naše město zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady 
provozu sběrného místa, ale 
plně hradí veškeré náklady na 

přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část 
prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. 

Kde ty zářivky nakonec skončí? 
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží 

kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. 
Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, 
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít 
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty 
jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce 
a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se 
používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro 
výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu 
použít až 90 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek 
a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.                    EKOLAMP, OŽP 

Zářivky v kontejneru ve sbě-
rovém dvoře Sv. Čecha 1277, 
Varnsdorf 

ně bankovní účty vybrané ke 
zveřejnění, oznámit správci daně 
nejpozději do 28. 2. 2013.

Z dosavadních podání došlých 
na finanční úřady je bohužel 
patrné, že většina stávajících 
plátců zatím oznámení údajů 
o bankovních účtech neučinila. 
Vzhledem k tomu, že se zákonem 
stanovená lhůta krátí, doporučuje 
Generální finanční ředitelství, aby 
plátci této problematice věnovali 
zvýšenou pozornost.

Jak bankovní účty správci 
daně sdělit? Stávající plátce 
DPH je povinen splnit výše 
uvedenou povinnost do 28. 2. 
2013 prostřednictvím formuláře 
„Oznámení o změně registrač-
ních údajů/Žádost o zrušení 
registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 -
vzor č. 1. Ten je dostupný na 
internetových stránkách www.
financnisprava.cz. 

Ing. Petra Homolová, tisková 
mluvčí Generálního finančního 
ředitelství            (red. kráceno)

Upozornění pro plátce DPH

v komunitním centru v Krásné 
Lípě nejpozději do 10. 3. 2013 
(nezapomeňte uvést platné 
kontaktní údaje). Žádosti jsou 
dostupné ke stažení na internetu 

Retrostipendijní program
na stránkách Kostky Krásná Lípa 
nebo přímo v komunitním centru. 

Kontaktní osoba Petra Vrajo-
vá, mentor@krasnalipa.cz, 775 
708 087.
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Střípky z okolí

MASOPUST 2013

zásob a pro nás méně připra-
vené byl od personálu základní 
umělecké školy přichystán hor-
ký čaj, pro dospělé s kapičkou 
posilňující meducíny. Ať jsem 
hledala, jak jsem hledala, nikde 
jsem nezahlédla ikonu varns-
dorfských masopustů starostu 
Martina Louku. Poprvé v historii 
masopustu se bohužel nemohl 
z rodinných důvodů zúčastnit. 
Jeho roli vůdce průvodu tedy 

Karneval pokračoval i v neděli odpoledne na ledě zimního stadi-
onu. Hned po skončení hokejového zápasu se led naplnil dětskými 
maskami, z nichž některé doprovázel i maskovaný doprovod. Pod 
vedením bílého zajíčka a za rozverného komentování velkého 
medvěda se děti na bruslích nebo jen tak v botách zapojovaly 
do připravených soutěží. Ve volných chvílích se zdokonalovaly 
na brusličkách, občerstvovaly připraveným čajem u hasičů nebo 
si jen tak užívaly volného bruslení. I personál kluziště byl mile 
překvapený množstvím dětiček a jen tak mimoděk si povzdechl, 
kéž by chodily i na volné bruslení. Po soutěžích, ve kterých byli 
odměňováni všichni účastníci, nastal čas vyhodnotit nejlepší 
masky a předat jim ceny. 

Dvě hodinky mrazivého odpoledne utekly jako voda a my jen 
můžeme kolektivu pracovnic DDM doplněných o dobrovolné ha-
siče poděkovat a těšit se na další ročník.       JS, foto Ivo Šafus

BUDOUCÍ PRVŇÁCI U ZÁPISU

Poté, co v Čelákovické ulici proběhla výstavba nové kanalizace 
a vodovodu, se místní už těšili na nový asfaltový povrch. Hotovo 
mělo být do konce loňského listopadu. Mezitím, při provádění zem-
ních prací, byl ale zjištěn špatný stav plynovodu i jeho nevhodné 
uložení. Na to byla upozorněna společnost RWE GasNet, s.r.o. Ta 
zařadila obnovu plynovodu do plánu staveb na rok 2013 tak, aby 
byla dokončena nejpozději do 30. května, a požádala o pozastavení 
konečné obnovy povrchů. Rada města rozhodla prodloužit termín 
dokončení povrchů do 30. 6. 2013. 

Prodloužení termínu 
nebylo způsobeno ze 
strany města. Před za-
hájením stavby kana-
lizací a vodovodu bylo 
s RWE v této záležitosti 
jednáno a společnost 
tehdy deklarovala 
vyhovující stav svého 
zařízení bez potřeby 
obnovy. Skutečný stav 

po zahájení zemních prací byl pro ně novým zjištěním.
Společnost RWE GasNet bude městem požádána o fi nanční 

příspěvek jako kompenzaci za ztíženou zimní údržbu nedokon-
čených povrchů a podíl na provedení povrchů nad výkopem pro 
plynovod.

Občany žádáme o pochopení a toleranci k přechodně sníženému 
komfortu v Čelákovické ulici.

ham, foto OSMI

Čelákovická si počká na
asfalt kvůli opravě plynovodu

převzal potulný mnich a přítel 
poustevníka Wernara, totiž Jiří 
Sucharda. Nutno podotknout, 
že svou roli zvládl opravdu 
se ctí.

Na jeho pokyn se průvod 
asi ve čtvr t na deset vydal 
od ZUŠ k dalšímu stanovišti -
cukrárně Sluníčko. Slečny 
servírky tam všem účastníkům 
za doprovodu muziky a tance 
rozdaly báječné kremrole a šlo 

se dál ke knihovně, kde čekala 
tradiční perníková prasátka a te-
kuté posilnění pro dospělé (prý 
snad od likérky Drak). Na další 
zastávce u pekárny Haback na 
ulici Legií se baštily darované 
koláčky. Opět krátká zastávka 
na tanec a pak se průvod vydal 
k restauraci Střelnice, sídlu MAS 
Šluknovsko, kde už na pódiu 
hrála kapela Pavla Zelenky, 
stánkaři nabízeli své zboží a 
především byl připraven sta-
rostenský sud s Kocourem!

Nahoře na sále pak započal 
program pro nejmenší z dílny 
DDM a Miloše Kostlána, při 
němž si děti zasoutěžily, zatan-
covaly a na závěr byly vyhlášeny 
nejlepší masky. Za dospělé to 
byla pračlověčí rodinka a za děti 
malá vodnice. Odvážní neandr-
tálci si ovšem cenu nevyzvedli. 
Asi pro něj byla teplota v sále 
příliš vysoká. Mezi maskami se 
však vyskytla ještě jedna pode-
zřelá náhoda: objevilo se totiž 
opravdu hodně masek vězňů. 
Jak vtipně podotkl mnich, jestli 
ono to nebude mít nějakou spoji-
tost s prezidentskou amnestií.

Děkujeme všem účastníkům, 
organizátorům, a sponzorům 
a teď už nás tedy čeká jen ten 
půst. Což znamená žádné maso, 
žádné zábavy, tance, plesy… No 
jo, ale co s tím, když plesová se-
zona je v plném proudu? Je to 
na vás. Například Maškarní bál 
Tolštejnského panství 2. března 
v sále restaurace Střelnice, 
kde se bude předávat ocenění 
Zlatá múza severu, byste si 
neměli nechat ujít.   

AMD, foto Ivo Šafus

Středa 6. února byla velkým 
dnem pro 197 dětí, které jejich 
rodiče doprovodili k zápisu do 
pěti varnsdorfských základních 
škol. Je to o 25 dětí víc než před 
rokem. Z uvedeného počtu do-
stalo 34 dětí návrh na odklad. 
O přijetí dětí i o odkladech 
rozhoduje ředitel školy. Ne 
všichni rodiče na povinnost 
přivést děti k zápisu pamatují. 
Tyto případy se řeší ve spolu-
práci s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví.

Otevřeno bude osm prvních 
tříd: po dvou na náměstí, Ediso-
nově a Karlově ul., po jedné na 
Bratislavské a Východní ul. (kte-
rá spadá pod ZŠ Seifertova). 

Fotografovali jsme ve škole 
na Východní ulici (horní sní-
mek, foto Michal Šafus) a na ZŠ 
Edisonova (foto ham).       ham
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Osudy varnsdorfských pomníků a soch IV
Horejcovo varnsdorfské sousoší aneb socha ve „Sprosťáku“

V centru Varnsdorfu nedaleko 
od městské knihovny stojí v par-
ku sousoší od známého sochaře 
a medailéra Jaroslava Horejce 
(15. 6. 1886 - 3. 1. 1983).  Sousoší 
ženy svírající v náručí umírajícího 
mladého muže výtvarně vychází 
z křesťanské ikonografie. Přesněji 
z vyobrazení tzv. Piety, jež před-
stavuje Pannu Marii objímající 
v klíně tělo mrtvého Ježíše, a sym-
bolicky tak vyjadřuje bolest matky 
nad ztrátou syna. A je všeobecně 
známé, že války většinou tako-
vým utrpením zrovna nešetřily. 

Jak je tedy vůbec možné, že 

máme ve Varnsdorfu dílo od tak 
významného sochaře, jakým 
bezesporu Jaroslav Horejc byl? 
Abychom tuto záhadu osvětlili, 
musíme otevřít ošoupané desky 
městské kroniky a začíst se do 
stránek, které popisují zmatenou 
a těžkou dobu po skončení druhé 
světové války. 

Na začátku května 1946 došlo 
k přenesení ostatků vojína Rudé 
armády Ivana Bovšika, původně 
uložených v areálu dnešní firmy 
TOS Varnsdorf, a.s., na nové 
místo v tehdejší Stalinově třídě. 
Pro mladší ročníky připomene-
me, že se jedná o dnešní Národní 
ulici. V ní totiž stával již od roku 
1902 pomník vojákům padlým 
v uplynulých rakouských válkách, 
o který se zasloužil varnsdorfský 
Spolek válečných vysloužilců. 
K jeho rozšíření v memento pad-
lým v první světové válce došlo 
až roku 1925. Záhy po skončení 
druhé světové války byl pomník 
odstraněn a na jeho místě došlo 
k uložení ostatků výše jmenova-
ného vojáka Rudé armády. 

V květnu následujícího roku 
proběhly velké oslavy konce 
války. V neděli 4. května se 
konaly smuteční bohoslužby ve 
všech varnsdorfských kostelech 

a pak vyrazil průvod z ulice T. G. 
Masaryka k hrobu na Stalinově 
třídě. Zřejmě již tehdy vyklíčil 
nápad vztyčit zde pomník, 
který měl vyjádřit poděkování 
osvoboditelům. Další zápisy 
v městské kronice tuto domněnku 
potvrzují: „9. 5. 1948 byl položen 
základní kámen k pomníku vojí-
na Rudé armády ve Varnsdorfu 
na Stalinově třídě.“ A po třech 
letech došlo k slavnostnímu od-
halení monumentu. Dejme proto 
opět slovo kronikáři: „Dne 22. 7. 
1951 byl odhalen na Stalinově 
třídě pomník padlým Rudoar-

mějcům, a to na místě, kde byl 
pohřben sovětský vojín, který 
padl při osvobozování Varns-
dorfu. Pomník jest vytesán z bí-
lého mramoru a představuje 
osvobozenou vlast, pozvedající 
padlého obránce. Byl zakoupen 
z peněz získaných mezi občan-
stvem sbírkami a dobrovolnými 
příspěvky a jest výrazem úcty 
a lásky k sovětským lidem, 
kteří položili svoje životy za 
osvobození Československé 
republiky. Byl odhalen za účasti 
zástupců celé pracující veřej-
nosti a složek Národní fronty, 
kteří položili k pomníku četné 
věnce. Tento památník vděčnosti 
k našim osvoboditelům zhotovila 
podle návrhu profesora Horejce 
firma Ducháček z Prahy-Vršovic. 
Původní smluvená dodací lhůta 
nebyla dodržena, takže odhale-
ní pomníku muselo býti dvakrát 
odloženo.“ Není tedy pravdou, 
že neznáme přesný důvod 
vzniku pomníku. Nebyl vztyčen 

jako památník jednoho mrtvého, 
ale jako připomínka mnoha zabi-
tých vojáků, kteří položili životy 
v dlouhé a nesmyslné válce. 
Proč byl osloven zrovna sochař 
Jaroslav Horejc, nevíme. Možná 
se podaří dohledat další infor-
mace v zápisech ze zasedání 
pléna městského národního 
výboru či korespondence rady 
a předsedy MNV Varnsdorf, 
které jsou uloženy ve Státním 
okresním archivu v Děčíně. 

Jaroslav Horejc vytvořil ná-
vrh sochy z patinované sádry 
již v roce 1948. Tento model je 
uložen ve sbírce Galerie hlavního 
města Prahy. Sádrový provádě-
cí model vznikl o něco později 
a dnes ho nalezneme ve sbírce 
varnsdorfského muzea. Podle 
něj již sekali do sliveneckého 
mramoru zaměstnanci f irmy 
Ducháček z Prahy-Vršovic 
samotnou sochu, která od roku 
1951 zdobí naše město. 

Dnes po více než šedesáti 
letech vznikla z nepochopitel-
ných důvodů iniciativa za její 
odstranění z frekventovaného 
veřejného prostoru. Z prostoru, 
kde může oslovovat mnoho lidí 
kráčejících do blízké knihovny, 
s dětmi na hřiště, nebo prostě jen 
tak, na procházku. Nově by měla 
být umístěna na městský hřbitov, 
či v lepším případě přemístěna 
přes ulici do míst, v nichž v mi-
nulosti stával zmiňovaný pomník 
obětem první světové války. 
Podle mezinárodně uznávaných 
pravidel o nakládání s kulturními 
nemovitými památkami je jejich 
zbytečné přesouvání nevhod-
né. Může způsobit nejen ztrátu 
obsahu a autentičnosti díla, ale 
také jeho hmotnou destrukci, 
nebo dokonce jeho úplný zánik.

Josef Rybánský 

Počítačová učebna 
na IZŠ Karlova už otevřena

Středa 30. ledna 2013 byla tím slavným dnem, kdy žáci této 
školy absolvovali první učební hodinu v nově vybavené počítačové 
učebně. Po přestřižení pásky ředitelkou školy Miladou Hnilicovou 
a místostarostou Karlem Dubským (za „dozoru“ mluvčího Skupiny 
ČEZ Oty Schneppa) se páťáci s chutí pustili do díla: na počítačích 
se o několik krůčků zdokonalili v práci s textovým editorem, k če-
muž posloužila pohádka o Červené karkulce, a v přírodopisných 
znalostech, kde využili internet i multimediální prezentaci, kterou 
jim na interaktivní tabuli připravila paní učitelka. 

V anketě „Vaše volba“ umožňuje Skupina ČEZ lidem rozhodnout, 
na jaký účel věnovat půl milionu korun v jejich regionu. Mezi projekty, 
o kterých se hlasovalo na podzim roku 2011, s přehledem zvítězila 
počítačová učebna a interaktivní tabule pro Interaktivní základní 
školu v Karlově ulici ve Varnsdorfu. Připomeňme, co jsme už jednou 
psali: varnsdorfský projekt tehdy veřejnost podpořila 1 154 hlasy 
z 5 100 zaslaných v rámci celých severních Čech. 

Interaktivními tabulemi mohla škola dovybavit všechny učebny ve 
škole. Počítačovou učebnu využijí všechny třídy. Každý žák bude 
samostatně pracovat s počítačem, což učitelkám usnadní individuální 
přístup k žákům. Výhodou je propojení počítačů s interaktivní tabulí 
a připojení na internet. Moderní vybavení se uplatní při výuce příro-
dovědných předmětů, dějepisu, vlastivědy, češtiny i cizích jazyků.

Ani půlmilionový dar nestačil na pokrytí všech nákladů. Datové 
rozvody k zasíťování počítačů bylo třeba dofinancovat z městského 
rozpočtu 140 tisíci korunami.

Nadace ČEZ podpořila projekty v regionech v letech 2010 
a 2011, vždy sedm projektů v celkové částce 3,5 mil. korun. 
V prvním roce projektu Vaše volba získala dotaci Nemocnice Kadaň 
na ultrazvukový přístroj, v roce 2011 se největší přízni veřejnosti 
těšila právě IZŠ Karlova. Výsledky ankety z roku 2012 zatím Na-
dace ČEZ nezveřejnila.                                ham, foto Ivo Šafus

Naše mateřská škola „Za-
hrádka“ (Pražská 2812) se do-
čkala opravy některých částí 
pavilonu A. Patří sem výměna 
35 let starého lina na schodišti, 
po kterém několikrát denně 
prochází děti i se svými rodi-
či, krásné a veselé výmalby 
stejného prostoru a výměny 
nábytku kuchyňských linek na 
třech přípravnách a výdejnách 
jídla, které byly taktéž staré 35 
let. Máme z toho velkou radost 
a pozitivní reakce slyšíme i od 
rodičů a dětí. Na opravu čeká 
ještě druhé schodiště v pavilonu 
B a kuchyňská linka na třetí tří-
dě a velké kuchyni, která denně 

Současná podoba Horejcova 
díla (foto Josef Rybánský)

Prováděcí model sousoší 
(foto Vladimír Širlo)

Změny v MŠ „Zahrádka“
chystá chutné jídlo pro 100 dětí 
a 14 dospělých.

Těšíme se na další spoluprá-
ci s naším zřizovatelem, kterým 

je město Varnsdorf, a doufáme 
v další vylepšování interiéru 
naší mateřské školy.

Kolektiv MŠ Pražská 2812 

Schodiště ve školce před a po opravě. Foto H. Dojčánová
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V DDM lovili mamuta
Na dobu od pátku 1. února do soboty druhého dne se varnsdorfský 

dům dětí a mládeže přenesl o několik tisíc let zpět do doby ledové. Již 
v 9 hodin ráno se tam sešla zhruba dvacítka malých lovců mamutů. 
Na programu byly běžné úkony tradičního jeskynního života - dojít 
pro oheň (v podobě tenisového míčku) nebo si vyrobit nějaký ten 
oštěp či jinou zbraň k lovu.

Mezi soukmenovci je třeba udržovat přátelské vztahy. (To pro 
případ, že byste zrovna neměli lovecké štěstí…) A tak proběhlo 
také několik seznamovacích her. Před spaním se promítaly nějaké 
jeskynní malby (filmy) a pak se šlo na kutě.

Budíček byl časně ráno v 8 hodin, aby mamut náhodou neutekl. 
Za hodinu už vyrazila výprava malých lovců k divadlu, kde měl být 
lapen. Lov se vydařil, ač s jedním rozbitým rtem, protože jedna 
z holčiček se nechtěla spokojit s mamutem a pokusila se ještě chytit 
pravěkého zajíce. Po náležité oslavě byli malí hrdinové odevzdáni 
zpět do rukou svých rodičů.

MŠ Čtyřlístek lyžovala na Jedlové
Děti z MŠ Čtyřlístek Nezvalova absolvovaly lyžařský výcvik na 

Jedlové pod vedením lyžařské školy Jedlová-sport. Každý měl 
svého instruktora, který se mu individuálně věnoval a poskytl 
mu servis i v oblékání a občerstvení. Děti si vyzkoušely, že není 
snadné dělat něco, co jim nejde, ale teď už vědí, že se to dá 
překonáváním překážek naučit, a zvýšily si tak své sebevědomí. 
Získaly základy lyžování a jízdy na vleku. Na závěr měly možnost 
vyzkoušet si závody na lyžích a jako odměnu jízdu na banánu. 
Všichni byli spokojeni a odměnou nám byly rozzářené dětské oči. 
Těšíme se na další spolupráci s lyžařskou školou Jedlová-sport.

Ředitelka MŠ Bc. Veronika Strolená

se tento rok koná 26. května 
v čase od 10 do 17 hod. Od 12 
do 13 hod. je běžně plánována 
polední přestávka. Den předem, 
tedy 25. května, by se měl znovu 
konat předprogram. Zamýšleny 
jsou odborné přednášky, před-
čítání knih, promítání filmů nebo 
jednoduše příjemný večer s „od-
bornou/zasvěcenou“ diskuzí.

Zkušenosti posledních let uká-
zaly, že se jak lokální programy 
s prohlídkami a ukázkami ře-
mesel, tak i rozhovory s majiteli 
domů a odborníky velmi osvěd-
čily. Tím, že byly domy zpřístup-
něny v rámci organizovaných 
prohlídek s průvodcem, byly 
uchráněny od „přeplnění“. Stále 
větší oblibě se těší i cyklovýlety 
s průvodcem, dále hlídání dětí 
v různých zábavných a kutilských 
kroužcích, taktéž i informační 
střediska, která prezentují to, 
co je dobré vědět o podstávko-
vých domech, a hostince, které 
v tento den nabízí regionální 
kulinářské pochoutky. Prosím 

Seznam se bezpečně...
Žáci prvních až třetích ročníků VOŠ a SŠ Varnsdorf - středisko 

Mariánská 1100 se 30. ledna zúčastnili projektu zaměřeného na 
nástrahy internetu a sociálních sítí. Zhlédli film „Seznam se bezpečně 
2“ o problému tzv. sociálního inženýrství a dětské prostituce. Pořad 
pokračoval diskuzí s režisérem a moderátorem projektu Miroslavem 
Vaňurou (mimo jiné autor a moderátor pořadu Tísňová linka v České 
televizi), manažerem společnosti Seznam.cz pro internetovou bez-
pečnost Martinem Kožíškem a odborníkem na informační kriminalitu 
mjr. Mgr. Václavem Píseckým. Žáci se dozvídali o nebezpečích, která 
jim mohou hrozit neuváženou komunikací na internetu, jak takové 
případy vyšetřuje Policie ČR, jaké chování na internetu je a není 
trestné, kdy a za co máme zodpovědnost. A přestože středisko je 
zaměřené na výuku oborů výpočetní techniky, mnohdy se žáci i jejich 
učitelé udivovali nad informacemi, které se dozvěděli od všech tří 
hostů. A co říkali na přednášku žáci? Za všechny dva příklady:

„Přednášku bych zhodnotil kladně, ukázala mi to, nad čím jsem 
nikdy nepřemýšlel ani jsem si toho nikdy nevšíma. Nikdy by mě 
nenapadlo se fotit nahý a následně to někomu posílat a už vůbec by 
mě nenapadlo se prodávat za peníze. Lidé, kteří se dokáží nabízet 
nebo prodávat za peníze, bez ohledu na věk, podle mého názoru 
postrádají sebeúctu a neváží se sami sebe. Mě osobně by nikdy 
nenapadlo si vydělávat tímto způsobem“. Ondřej  Reichelt - EI2

„Myslím si, že přednáška byla velice poučná a názorná. Poutavé po-
dání problematiky a zapojení posluchačů bylo efektivní. Osobně jsem 
se nenudil, byl jsem zaujat návalem faktů. Přednáška o problematice 
sexuálního zneužívání na internetu byla poučná. Snaha moderátorů 
zapojit publikum nemusela být nikterak obrovská, samotné téma si 
vyžádalo množství pozorných posluchačů a vystupování moderátorů 
si získalo zbytek“. Stanislav Toufar - EI2           Petr Breburda, DiS,

učitel odborných předmětů (red. kráceno)

• Za nejlepší turistický pro-
dukt byla na lednovém veletrhu 
cestovního ruchu GO a REGI-
ONTOUR v Brně vyhlášena 
nabídka společnosti České 
Švýcarsko o.p.s. „Českosaské 
Švýcarsko - To jede! Aneb 
busem, parníkem, vlakem i tram-
vají do světa skalních měst“. 
Zážitkové programy s využitím 
všech typů turistické dopravy 
návštěvníci absolvují v dopro-
vodu a s výkladem certifikova-
ného průvodce. První výlety jsou 
připraveny na otevření turistické 
sezony 20. dubna. Více na webu 
akce.ceskesvycarsko.cz. 

• Spolek přátel Doubice 
usiluje o zřízení muzea. Obecní 
úřad pro ten účel poskytl míst-
nost v podkroví a členové spolku 
začali s jejími úpravami. Spolek 
zřídil účet na zasílání darů, ale 
zatím se nepodařilo k dokonče-
ní rekonstrukce shromáždit dost 
prostředků.

• Staré německé hrobky na 
šluknovském hřbitově podlehly 
nájezdu vykradačů, kteří se 
zřejmě zajímali o zlato či šperky. 
Neštítili se poškodit cínové rakve 
a v nich uložené ostatky.

Z regionálních médií 
vybral ham

Střípky 
z regionu

Celá akce se opravdu vydařila. Kazil ji však jeden malý detail. 
A to, že sportovní hala ve Varnsdorfu odmítla kvůli mokru přístup 
dětí na hřiště. To by nebyl zas až takový problém, jenže jiné ven-
kovní prostory ve městě příliš použitelné nebyly kvůli psím výkalům, 
nedopalkům od cigaret a jinému smetí. V současné době probíhá na 
webových stránkách obchodního řetězce Lidl hlasování za postavení 
Lidl Rákosníčkova hřiště právě v našem městě. Ale zamysleme 
se, zda to má vůbec nějaký smysl, když o údržbu stávajících hřišť 
a parků se prakticky nikdo nestará. Doufejme proto, že tyto řádky 
budou možnou inspirací pro místní pejskaře, aby se lépe starali o své 
miláčky. V každém případě by však mělo zakročit město a zjednat 
nápravu, ať nám děti zbytečně netloustnou u počítačů a televizí.

AMD, foto Lukáš Fabiánek

myslete také na možnosti 
parkování a veřejných toalet.

Přihlášení: Kdo byste se chtěl 
podílet na programu, využijte 
přihlašovacího formuláře, který 
odešlete do konce února pokud 
možno v elektronické podobě. 
Čeští účastníci si mohou vyžá-
dat formulář e-mailem na adrese 
katerina.tizkova@kraj-lbc.cz a 
tamtéž jej odesílají. (Formulář 
lze získat také v redakci Hlasu 
severu.) Následně bude formulář 
přeložen do němčiny a poslán 
pracovníkům kanceláře sdružení 
Umgebindeland. Pokud to není 
možné elektronicky, zasílejte 

vyplněný formulář na adresu: 
Krajský úřad Libereckého 
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2 (na obálku uveďte 
heslo - Den otevřeného pod-
stávkového domu). 

V případě dalších dotazů 
jsou Vám vždy rády k dispozici 
pracovnice kanceláře sdružení 
Umgebindeland (Fax: 03583-
54031109, e-mail: info@umge-
bindeland.de) a zástupce Libe-
reckého kraje Ing. Kateřina Tíž-
ková (tel. 485 226 690, e-mail: 
katerina.tizkova@kraj-lbc.cz). 
Ty vás také budou kontaktovat 
po vašem přihlášení.        -r-

Den otevřených dveří 
podstávkových domů

Ilustrační foto ham



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241.
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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.

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).

Jarní Paříž 7.-11. května, 
2x nocleh se snídaní, průvod-
ce, več. proch. a proj. lodí po 
Séně. 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.

Prodám byt 3+1+L. Tel. 
723 959 549.

MĚSTO JIŘÍKOV
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 

na 1 pracovní místo úředníka 
Název územního samosprávného celku: Město Jiří-

kov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
Druh práce: referent odboru výstavby a životního pro-

středí Městského úřadu Jiříkov.
Charakteristika vykonávané práce: příprava nebo rea-

lizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí vel-
kých investic města včetně provádění technického dozoru.

Místo výkonu práce: Město Jiříkov.
Předpokládaný nástup: 01. 05. 2013 nebo dle dohody.
Předpoklady dle § 4 zákona: 
fyzická osoba, která je státním občanem ČR,  popřípadě 

fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR  
trvalý pobyt • dosažení věku 18 let • způsobilost k právním 
úkonům • bezúhonnost • ovládání jednacího jazyka.

Požadavky územního samosprávného celku: mi-
nimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební 
zaměření) • praxe ve stavebnictví (zajištění provádění 
staveb) minimálně 7 let, která musí být splněna v průběhu 
7 let bezprostředně předcházejících vyhlášení veřejné vý-
zvy  •  praxe ve veřejné správě - výhodou • znalost práce na 
PC (Word, Excel, Internet) • řidičské oprávnění skupiny B, 
schopnost aktivního užívání osobního vozidla.

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsa-
hovat: jméno, příjmení, titul zájemce • datum a místo naro-
zení zájemce • státní příslušnost zájemce • místo trvalého 
pobytu zájemce • číslo občanského průkazu nebo číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 
• datum a podpis zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné 
přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech, včetně referencí 
o prováděných stavbách • výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, do-
loží se bezúhonnost čestným prohlášením) • ověřená kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. 
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 

2013 do 10.00 hod (touto lhůtou je stanoven datum a ho-
dina,  kdy musí být písemná přihláška doručena na níže 
uvedenou adresu, nikoliv odeslána zájemcem).

Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné 
přihlášky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepe-
né obálce s označením „Veřejná výzva - k rukám tajemníka 
Městského úřadu Jiříkov - neotvírat“  nebo osobně předejte 
do stanovené lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Ná-
městí 464/1, 407 53 Jiříkov. V Jiříkově dne 30. 01. 2013 

Ing. Jozef Hompora, tajemník Městského úřadu Jiříkov

Starší manželé hledají 
klidné a slušné bydlení poblíž 
centra. Tel. 721 609 910. 

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. Hlávka, 407 
21 Česká Kamenice, Slád-
kova 773, tel. 602 231 498 
http://www.bulharsko.org/, 
hlavka.bus@seznam.cz.

Pozvánka
V sobotu 9. března

v 17.00 hod.
se koná sezení

zaměstnanců (i bývalých)
závodu Velveta 1.

v restauraci U Rudolfa



Svozy pytlového
tříděného odpadu

28. 2. 2013

Místní skupina českého 
červeného kříže 

zve na výroční členskou 
schůzi, 

která se koná dne 
5. března 2013 
v 16.30 hodin 

na poliklinice ve Varnsdorfu.

Na poliklinice také začíná 
dne 13. března od 

14.00 hod. do 16.00 hod. 
sběr šatstva,

dále pak každé úterý od 
14.00 hod. do 16.00 hod.

Leden
Úmrtí

Marta Scholzeová 72 let
Zdeňka Beniačová 81 let
Jaroslav Růžek 90 let
Libuše Hegenbartová 70 let
Jaroslav Sýkora 59 let
Růžena Němcová 76 let
Josef Jedlička 70 let
Brigita Kušnírová 63 let
Dušan Kušnír 56 let
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Vzpomínka

Blahopřání

Vzpomeňte s námi 7. výročí úmrtí výborného kamaráda, trampa 
a sportovce pana Antonína  Frýby. V únoru by se dožil 70 let.

Stále vzpomíná kamarád Luboš s rodinou.

23.-24. 2. 2013  
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 153/7, Děčín VI
tel. 412 539 298
2.-3. 3. 2013 
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

Zubní 
pohotovost

Dne 13. února oslavila paní Anna Belan-
číková krásných 90 let. 

Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti 
ti přejí děti s rodinami.

Dne 13. února uplynuly dva roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček Walter Martinec. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Jarmila a děti 
s rodinami.

Dne 26. února bys čtyřicítku oslavil, dort 
na stole by stál, my však ti můžeme jen 
kytici květů na hrob dát a s bolestí a láskou 
vzpomínat. 

Děkujeme za vzpomínku na našeho  syna 
Pavla Šulce.                Za rodinu máma

25. února uplyne již 20 let ode dne, kdy 
navždy odešel Eda Vébr.

Stále a hluboce  vzpomínají manželka 
Hana, děti Lukáš a Janina s rodinami.

„Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve 
svém životě, velký ve své lásce a dobrotě.“

Dne 21. února uplynulo 5 smutných let, 
kdy náhle a nečekaně dotlouklo předobré a 
čisté srdce mého manžela a našeho tatínka 
Jiřího Zákoutského. Nikdy nezapomeneme 
a děkujeme za tichou vzpomínku.

S láskou stále vzpomíná manželka 
Danuše, dcera Kateřina a syn Jiří.  

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srd-
ce krvácí. Ta rána v srdci bolí a zapomenout 
nedovolí.

Dne 28. února tomu bude 5 let, co nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Jiří Bryknar. 

Stále vzpomínají manželka Anna, dcera 
Eva s rodinou a synové Jiří a Roman. 

Jiří Haken 62 let
Blahoslav Nekvinda 83 let
Alena Fleknová 69 let
Ladislava Macounová  67 let
Miroslav Parastuck 66 let
Kateřina Zavřelová 89 let
Karel Burzynski 40 let
Štefana Nemčeková 74 let

Vzpomínka na 
učitele a publicistu 

Jiřího Růžičku

5. února uplynulo deset let 
od chvíle, kdy mi kolegyně za-
telefonovala, že šéfredaktor Jiří 
Růžička už nikdy nepřijde na re-
dakční radu. Je neuvěřitelné, že 
už je to tak dávno, a mám radost, 
že stále ještě potkávám dost lidí, 
kteří na něj v dobrém vzpomí-
nají. A co je ještě podstatnější -
uvažují, jak by se v různých 
situacích zachoval nebo co by 
řekl Růža (jak se mu důvěrně 
říkalo). Naposledy v souvislosti 
s přímou volbou prezidenta. 
Domnívám se, že je vhodná 
chvíle připomenout důkladněji 
„pana učitele“, jak si sám přál, 
aby ho všichni vnímali. 

 Jiří Růžička se narodil 12. 3.
1933 v Liberci. V roce 1938 („po 
Mnichově“) se rodina odstěhova-
la do obce Bukvice u Jičína. Po 
absolvování gymnázia (1951) 
a po roční pauze, ve které si 
„musel doplnit dělnický původ“ 
brigádou v Ostravě, zahájil stu-
dium na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, obor češti-
na - ruština pro 2. stupeň ZŠ 
(abs. 1955). Později si rozšířil 
aprobaci o češtinu a ruštinu pro 
střední školy a stal se „promova-
ným filologem“ (1961). Většinu 
své pedagogické dráhy učil na 
varnsdorfské „průmyslovce“. Dál 
se věnoval jazykům: němčině, 
francouzštině (z té měl státní 
zkoušku) a později také espe-
rantu. Po roce 1989 byl dvě 
volební období v městském za-
stupitelstvu, působil ve školské 
komisi, kde byl mj. také velmi 
aktivním zastáncem založení 
varnsdorfského biskupského 
gymnázia. Po obnovení Hlasu 
severu v roce 1990 se ujal 
vedení redakce. Jazyky zůsta-
ly po celý život středem jeho 
zájmu, což se velmi pozitivně 
projevovalo i při redakční práci. 
Tuhle „školu života“ - zejména 
společné zkoumání jazykových 
jevů spolu s dalším excelentním 
češtinářem Josefem Fialou -
bych přál všem novinářům pí-
šícím česky.

Milan Hrabal

Vzpomínka na Edu Vébra
Pokaždé, když se chystám na nějakou kulturní akci ve Varns-

dorfu, vybaví se mi vzpomínka na jednu z nejvýraznějších postav 
zdejší kultury 80. a počátku 90. let minulého století - Edu Véb-
ra. Jistě nejsem sám, kdo na něj často myslí. A protože tři dny 
po vydání tohoto čísla Hlasu severu uplyne dvacet let od jeho 
předčasného odchodu, je načase si tohoto hudebníka, recitátora, 
fotografa a organizátora bezpočtu pozoruhodných kulturních akcí 
připomenout. 

Eduard Vébr (30. 6. 1951 - 25. 2.1993) byl varnsdorfský rodák. 
Po maturitě na zdejší strojní průmyslovce (1970) absolvoval pro-
slulou čimelickou filmovou školu (1976 u profesora Jiřího Ptáčka). 
Pracoval jako technik v městském divadle, později byl vychova-
telem na internátě odborného učiliště varnsdorfského TOSu, na 
sklonku osmdesátých let převzal vedení Velvetaklubu, ze kterého 
se s úspěchem pokusil udělat moderní kulturní středisko. V lis-
topadu roku 1990 založil uměleckou agenturu V-art. Na přelomu 

80. a 90. let se výrazně zapsal 
i do politických dějin našeho 
města, nejen jako jeden ze za-
kladatelů a organizátorů místního 
Občanského fóra, ale také jako 
první polistopadový starosta 
města. V paměti varnsdor f-
ských milovníků kultury ovšem 
zůstává především jako hybatel 
kulturních podniků pro mladší a 
střední generaci. V roce 2000 
o něm Jan Bechyně mj. napsal: 
„Dynamická osobnost Edy Vébra 
skutečně výrazně poznamenala 
varnsdorfskou kulturu 80. let.“ 

Připomeňme si oblíbené Klu-
by učňovské mládeže nebo hudební skupiny Rumpál, Hroši nebo 
Ha, v nichž byl vůdčí osobností. Nezapomenutelné jsou přehlídky 
folkové a country hudby Jarní květomluva, Podzimní listárna nebo 
legendární Gulášek. A nakonec i jeho srdeční záležitost - poetic-
ké pořady Doteky a Klubadélko. V Edově citlivé duši měla totiž 
hned vedle té hudební komůrky sídlo poezie. Kdo někdy slyšel 
jeho dynamickou recitaci, nezapomene. Co třeba úvodní píseň 
k jednomu z pořadů Doteků: „... někdo za sebou zamyká / jiný 
nedovře dveře / každý po svém přispívá / k obecné nedůvěře / 
někdo neví o ničem / jiný leccos tvrdí / někdo shání lepší byt / jiný 
drby / někdo o všem pochybuje / jiný to zas bere / svět se zvolna 
točí / a mele mele mele...“

Možná, že někdo ve svém soukromém archivu ještě má nějakou 
amatérskou nahrávku Edových písniček nebo jeho recitace. Vět-
šina pamětníků si ale jistě vzpomene i bez toho.      Milan Hrabal,

foto KAM



Zápasy FK Varnsdorf - jaro 2013 
So  02. 03. 14.00  FK Baník Most - FK VDF    
Ne  10. 03. 14.30  FK VDF - FK Pardubice    
So  16. 03. 10.15   Bohemians Praha - FK VDF    
Ne  24. 03. 15.00  FK VDF - HFK Olomouc    
Ne  31. 03. 15.00  MFK Karviná - Varnsdorf    
Ne  07. 04. 16.30  FK VDF - Bohemians 1905    
So  13. 04. 19.00  FC Fastav Zlín - FK VDF    
Ne  21. 04. 17.00  FK VDF - SFC Opava    
Ne  28. 04. 17.00  1.SC Znojmo - FK VDF    
So  04. 05. 17.00  FC Graffin Vlašim - FK VDF    
Ne  12. 05. 17.00  FK VDF - FK Viktoria Žižkov    
St   22. 05. 17.00  FC MAS Táborsko - FK VDF    
So  25. 05. 17.00  FK VDF - FK Čáslav    
So  01. 06. 17.00  FK Ústí n. L. - FK VDF

     4/2013                                                                 strana 11

Domácí led pomalu končí
 Hokejový turnaj Ústecké kraj-

ské ligy žáků 3. tříd se hrál na 
varnsdorfském zimáku nejspíše 
naposledy pod širým nebem 
a i za účasti týmů hokejových 
bašt Litvínova a Litoměř ic. 
Domácí naděje HC jej přesto 

absolvovaly bez prohry a navíc 
se nejlepším hráčem i střelcem 
stal jejich hráč Martin Veroněk.

Zápas žáků 4. tříd stejné kraj-
ské úrovně mezi HC Varnsdorf 
a HC Bílina skončil smírně 2:2 
poté, co domácí před závěrem 

prohrávali 0:2. Ti pak vsadili 
na hru jenom se svou nejlepší 
pětkou a vyplatilo se. Hráčem 
utkání byl vyhodnocen domácí 
Roman Mikloš. Tento tým zatím 
z pěti zápasů soutěže zbylé 
čtyři vyhrál.                        JHDruhá liga 

změnila název
Výkonný výbor FAČR vzal na svém únorovém zasedání na 

vědomí nový název pro druhou ligu, kterou hraje i FK Varnsdorf. 
Soutěž se nyní jmenuje Fotbalová národní liga, zkráceně FNL. 
O změně se rozhodlo už v minulém roce na zasedání Ligové 
fotbalové asociace, což je nezávislé sdružení fotbalových klubů 
první a druhé ligy České republiky, které má na starost spravování 
a zvyšování prestiže profesionálních soutěží. Návrhů na změnu 
názvu soutěže bylo několik, nakonec zvítězil ten uvedený.       -r-

Po podzimu 2012-2013 byl tým 
RC Peklo ve 3. Lužické hospod-
ské lize v kulečníku na druhém 
místě se dvěma porážkami 
z osmi odehraných zápasů. Nyní 
v prvém i druhém kole odvetných 
utkání vždy zvítězil. Má tak na-
kročeno za postupem do 2. ligy, 
obzvláště když postupují dva 
týmy. V prvním letošním utkání 
porazilo Peklo doma Árny tým 
4:2 poté, co S. Zelenka přehrál 
M. Lacinu a K. Fišer zvítězil nad 
M. Matejem. Na konečný stav 

Veteráns liga ÚK 2012-2013 
odehrála poslední tři turnaje 
v nově rekonstruované hale 
v Libouchci. Celku JK Trans 
Varnsdorf se na úvodních dvou 
nedařilo. Z prvého př ivezla 
pouhý bod, když remizovala 
s průběžně vedoucí Bělou 2:2 
a dalšími výsledky byly prohry 
0:1 s Jílovým i Boleticemi a 1:
5 s Rafany Děčín. Tři další po-
rážky na předposledním turnaji 
znamenaly sestup na 4. příčku 
tabulky a před závěrečným 
vyvrcholením tak měly týmy 
na 3. - 5. místě po 17 bodech. 
Desetibodovým ziskem si Jílo-
vé už zajistilo konečné vítězství 
v této soutěži a start v celostát-
ním finále o veteránského mistra 
republiky. Poslední turnaj tedy 
měl přinést vyřešení otázky, kdo 
dosáhne na třetí místo. Nejlépe 
se připravili a vybojovali jej vete-
ráni JK Trans se stejnou bilancí 

Bude ve Sloupáku 2. Lužická liga?   
výsledek upravil hostující J. Ši-
monek výhrou s M. Novotným. 
V dalším utkání odjelo Peklo do 
České Lípy, kde porazilo Kozlíky 
2:4. Body zajistili M. Novotný a 
K. Beneš. Překvapivě prvně 
prohrál v úspěšnosti nejlepší 
hráč soutěže S. Zelenka. Další 
výsledky varnsdorfských týmů: 
RC Peklo - U Pavla Česká 
Kamenice B 4:2. Český Lev 
Mimoň C - RC Peklo 3:3; Árny 
tým - Český Lev Mimoň C 4:2, 
Skleníkáři Kamenický Šenov -
Árny tým 6:0, Árny tým - Sport 

Bar Nový Bor B 1:5, Ťukálkové 
Království u Šluknova - Árny tým 
2:4; Český Lev Mimoň C - Měl-
ník B 0:6, Mělník B - Skleníkáři 
Kamenický Šenov 6:0, Sport 
Bar Nový Bor B - Mělník B 6:0, 
Mělník B - Ťukálkové Království 
u Šluknova 4:2. Čelo pořadí 
po 14 kolech bylo následující: 
1. Sport Bar Nový Bor B 12 
utkání/20 bodů, 2. RC Peklo 12/
19, 3. Árny tým 13/16, 4. Ťukálkové 
12/14, 5. Mělník B 12/12, 6. Český 
Lev 13/11 atd.             M. Exnar/ZdS

Podzim žáků FAŠV U15 
  

Tým se začal připravovat na novou sezonu 2012-2013  v srpnu spo-
lečným soustředěním v Jablonném v Podještědí pod vedením trenéra 
Marka Holuba (foto). Letní příprava byla narušena dovolenými, které 
hráči trávili s rodiči. Tým sehrál několik přípravných utkání, ale jen na 
jednom byl kompletní. Ke konci letní přípravy ještě přibyla dvě zranění 
(zlomená ruka a zlomený prst na noze) a k tomu byli dlouhodobě mimo 

hru dva hráči základní sestavy. Vzhledem 
k tomu hráči válčili spíše sami se sebou než 
se soupeři a v několika utkáních museli po-
moci i hráči z U14. Výkony v podzimní části 
tedy byly ovlivněny těmito vlivy. Pokud se 
sejde tým kompletní, je schopen odehrát 
kvalitní utkání. Začátek ligové soutěže byl 
výborný, ve druhém kole se vyhrálo v Praze 

nad Vyšehradem a vše vypadalo dobře. Pak ale nastala další zranění 
hráčů a tým se dostal do krize, ze které se nemohl dostat. Hra tohoto 
výběru je určitě lepší, než byla v jarní části. Pozitivem je vyšší počet 
vstřelených branek a také daleko méně inkasovaných oproti sezoně 
2011-2012. Negativem je velmi úzký kádr hráčů a o jejich kvalitě se dle 
trenéra těžko vyjadřovat. Zatím to vypadá, že tuto věkovou patnáctku 
čeká krušné jaro, ve kterém se bude prát o lepší postavení v tabul-
ce. V podzimní části našla domácí prostředí na fotbalovém stadionu 
v Rumburku. Tam měla vynikající podmínky pro trénink i utkání. 

FAŠV U15 patří po podzimu mezi pět týmů konce tabulky, 
kde desátý Vyšehrad a poslední, čtrnáctý Meteor Praha dělí 
pět bodů. Výběr U15 si bilancí dvou výher a jedenácti proher 
bude mezi nimi na jaře snažit vylepšit a posunout se tabulkou 
směrem nahoru co nejvíce.                            FK/foto archiv

Futsaloví veteráni skončili opět třetí

v tomto turnaji jako celkově 
druhá Bělá. Prohráli sice s Jílo-
vým 6:1, ale přehráli Bělou 3:1, 
Boletice 5:0 a smírně se rozešli 
s Rafany Děčín 3:3. Střelecky 
se na poslední akci nejlépe 
předvedli hned dva kanonýři 
- S. Vlček z Jílového a M. Miko-

lášek z JK Trans. Oba napnuli 
sítě branek soupeřů šestkrát. 
Konečné pořadí Veteráns ligy 
2012-2013: 1. Lišáci Jílové 20 
zápasů/48 bodů, 2. Sokol Bělá 
20/32, 3. JK Trans Varnsdorf 
20/24, 4. Rozbuška Boletice 20/
20, 5. Rafani Děčín 20/18.   ZdS

Také modeláři oceňují otužilost
Pátým a šestým kolem léta-

ným 9. února v Mikulášovicích 
skončil 20. ročník soutěže Nej-
severnější házedlo, jinak nejse-
vernější ligy házecích kluzáků 
v Česku. V tomto seriálu závodů 
dosáhli nejúspěšnější modeláři 
následujících umístění. Katego-
rie mladší žáci (11 soutěžících): 
1. J. Weisberger (LMK Vilémov), 
2. P. Hubálek (LMK Varnsdorf), 

3. M. Semerád (LMK Varnsdorf). 
Kategorie starší žáci (7 účastní-
ků): 1. D. Jára (LMK Varnsdorf), 
2. P. Blaschka, 3. L. Raichartová 
(oba LMK Vilémov). V kategorii 
juniorů startoval pouze jeden 
soutěžící, kterým byl vilémov-
ský J. Novotný. Jeho výsledný 
čas by stačil mezi seniory na 
5. místo. V této kategorii (8 
startujících) bylo toto pořadí: 1. 

S. Rudinský (LMK Varnsdorf), 
2. L. Paťha (LMK Mikulášovi-
ce), 3. P. Blaschka st. (LMK 
Vilémov). Celkem se soutěží 
v chladném počasí zúčastnilo 
27 otužilců ze Šluknovského 
výběžku a Bílého Kostela. Vě-
ková kategorie žáků se svými 
18 zástupci jsou dobrým vý-
hledem pro modelářský sport 
do budoucna.     Ing. J. Bartík

Největším úspěchem gardy JK Trans bylo celostátní finále v roce 2011.
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Jarní odvety začínají za týden
 Po všech stránkách vydaře-

né soustředění v Heřmanicích 
zakončilo áčko FK kvalitním 
zápasem s juniory FC Slovan 
Liberec a výhrou 1:3 (1:2). 
Branky vstřelili Martan a Kotiš, 
jedna byla vlastní. Zraněn váž-
něji je Zieris (třísla) a v utkání 
přibyl Volf. Další prověrkou bylo 
střetnutí v Děčíně s FK Ústí 
s výsledkem 2:2 (1:1). Vyrov-
nání zajišťovali ve 40. Martan 
z PK a v 87. Breite. Zranil se 
Dobrovolný (třísla) a brankáře 
Koláře odvezla záchranka 
s podezřením na otřes mozku. 
V Nymburce na přírodní trávě 
měl poté Varnsdorf dohodnutý 
duel s Viktorií Žižkov. Tu porazil 
0:1 (0:1) a Martan z PK navíc tre-
fi l svár tyče s břevnem. Branku 
dal Volf, na šance utkání vyznělo 
8:3 pro Varnsdorf. Sestava: 
Porcal - Tvaroha, Zbrožek, So-
běslav, Fabián - Rudnytskyy, Da-
níček, Cana, Martan - Schubert, 
Volf, střídali Mach, Vilkovský, 
Jakobovský, Breite, Hikspoors, 
Kotiš. Potěšující zpráva zněla, 
že zraněný Kolář byl propuštěn 
do domácího ošetřování a měl 
se v týdnu zapojit do přípravy. 

Nyní ještě čeká áčko generálka 
se Spar tou B a mistrovské 
duely zahájí 2. března v Mostu. 
Jarní los FK uvádíme na str. 11.

Marodkou deklasovaný dorost 
U19 prověřil prvoligový Liberec, 

Muži Slovanu překvapivě podlehli doma v předehrávaném utkání 
USK Ústí n. L. 84:86 (18:19, 25:14, 16:23, 25:30). Desetibodový 
náskok z prvé poloviny zápasu nedokázali udržet i kvůli tomu, že 
hostům pomohlo ve druhé části šest úspěšných trojek dvou jejich 
ostřílených borců. Body Slovanu: Novotný 30, Buben 22 (2x3), 
Lehroch 11, Šišulák 10 (1x3), Horáček 4, J. Beran 3, T. Beran 2 
a T. Doležal 2. V prostředí Slunety Ústí n L. poté basketbalisté TJ 
Slovan podlehli 76:47 (23:12, 15:14, 20:9, 18:12). Přesto zústávají 
v tabulce druzí, ale Sluneta měla zápas k dobru s juniory Děčína.

Kadetky U17 hostily BC Kolín. O osudu zápasu rozhodla druhá 
část hry, v níž domácí děvčata dokázala agresivnější obranou 
získávat míče, prosazovat se chytrými kombinacemi a úspěšně 
zakončovat. Až v samotném závěru povolily kadetky soupeřkám 
nastřílet více bodů. TJ Slovan - BC Kolín 75:46 (18:13, 22:6, 
12:9, 23:18). Body Natabou 20, Martinovská 19, Stodůlková 13 
(1x3), Hrabáková 11, Škvorová 8, Chvojanová a V. Venclová po 
2. Nebodovaly Špičková a Chlánová. Druhý domácí zápas s Basket 
PORG Praha byl pro chřipkové onemocnění soupeřek odložen.

Starší žáky U15 po odstoupení BK Beroun ze soutěže a tím 
odpadnutí dvou domácích zápasů čekala dvě utkání v Mladé Bole-

O skvělých výsledcích varns-
dorfské mladé judistky Marušky 
Dítětové informuje Hlas severu 
od jejich prvních krůčků kolem 
tatami. Nyní se již úspěšně 
prosazuje i mezi dorostenkami 
v rámci ČR a v městské anketě 
Sportovec roku 2012 v kategorii 
mládež jí hlasy příznivců zajistily 
druhé místo. K anketě i dalšímu 
sportovním výhledům bylo Ma-
rušce položeno několik dotazů.

Kdy jsi prvně slyšela o pre-
miérovém vyhlašování spor-

Mladá judistka touží startovat na ME

MUŽI S ÚSTECKÝMI
TÝMY BEZ BODŮ

tovce roku 2012 ve Varnsdor-
fu? 

„O téhle akci jsem se do-
zvěděla od své trenérky Petry 
Martincové.“

V mládežnické kategorii 
jednotlivců bylo navrženo 
devět jmen. Jak vypadaly tvé 
osobní ambice? 

„Ty nebyly v této soutěži-
-anketě přehnané a určitě jsem 
nečekala takovéto umístění na 
předních místech.“

Druhé místo je tedy jistě 

pěkné ocenění. Co pro tebe 
znamená, jak jsi jej přijala? 

„Znamená pro mne velice 
moc, vážím si toho a jsem jim 
poctěna.“

Posbírala jsi již řadu ví-
tězství i titulů. Dá se získaná 
pocta s nimi srovnat a bude tě 
motivovat do dalšího sportov-
ního snažení?

 „Každé ocenění mě motivu-
je k novým metám a podání co 
nejlepšího výkonu.“

Prozradíš svoje nejbližší 
sportovní plány nebo přání ve 
stávající i dalších sezonách?

„Momentálně přecházím na 
školu do Litoměřic, kde budu 
také trénovat s reprezentačním 
trenérem a ten se mě bude sna-
žit připravit na nastávající sezo-
nu. V ní bych se měla zúčastnit 
i zahraničních soutěží. Mé velké 
přání je kvalifi kovat se na mis-
trovství Evropy dorostenek.“               

Přejme tedy mladé spor-
tovkyni naplnění všech přání 
a mnoho prožité radosti s co 
nejlepšími umístěními nejen 
v ČR, ale třeba i v evropském či 
světovém měřítku. 

ZdS, foto M. Šafus
Maruška Dítětová při vyhlašování s moderátorem Janem Ha-

vránkem.

který v něm měl přesto v první 
půli zdatného protivníka. Po 
rohu Halbicha a hlavičce Šišky 
dokonce prohrával. 0:1. Koneč-
ný výsledek však hlásal stav 4:1
(1:1). Trenér P. Hradiský bral 
utkání přes porážku pozitivně. 
Jen si posteskl, že jeho tým 
nemohl hrát kompletní. V dě-
čínském zimním turnaji neuspěl 
dorost bez devíti hráčů kádru 

s muži Neštěmic 6:3 (2:2). Tři 
góly opět obdržel mezi 70. - 90. 
min. Branky dali Čurgali 2 a Hal-
bich. Turnajovým utkáním bylo  
také to s divizním Vilémovem 
(foto). Přes hodinu byla k vidění 

vyrovnaná partie, dorost zahodil 
několik šancí a v závěru znovu 
inkasoval na konečných 0:5 
(0:1). Branky: Červeňák 3 (39., 
70., 77.), Šťastný (85.) a Kurel 
(86.). Sestava U19: Klouda 
(70. Dobrev) - Knížek, Vomáčka 
(60. Hambálek), Čurgali, Černo-
horský - Šiška, Kučera - Lorenc, 
Halbich, Šolín (75. Zelinger) -
Vinš (46. Herejk).             ZdS

slavi, kde v prvém duelu vyhráli 30:86 (17:69), body Ježek 22 (2x3),  
Pasovský 21, Hajdu 18, Lukeš 8, Málek a Vašut po 6, Palička 5 
a ve druhém 39:88 (13:49), body Ježek 27, Zadina 16 (1x3 perfektně 
připravená), Lukeš 14, Hajdu 9, Palička 8, Pasovský, Vašut a Málek 
po 4, Bidelnica 2. Po herní pauze a částečně rozpačitém začátku se 
hráči v úvodním utkání na hřišti hledali. Soupeř ale umožnil hostům 
poměrně snadno skórovat a vytvořit si náskok. Dostali tak příležitost 
všichni hráči z lavičky. Druhý zápas měl téměř shodný průběh. 
Slovanu se dařily jednoduché akce, ze kterých bodoval. Sebemenší 
podcenění soupeře a občasná nedůslednost v obraně však umožnily 
domácím snadné body, ale konečný výsledek hovoří jasně. 

Starší minižáci bez čtyř hráčů základní desítky nestačili doma 
dvakrát na favorizovaný BK Baník Most 36:93 a 43:87. Nejvíce bodů 
v obou utkáních zaznamenali Polák 29, Kodýtek 27 a Vlk 15.

Nejmladší minižáci podlehli Kondorům Liberec 32:83 a přehráli 
Slovan Litoměřice 61:13. Nejvíce bodů Hejduk 16, Bachmanová 
15 a Petrla 14. Mezi 14 týmy oblastního přeboru drží naděje Slo-
vanu střed tabulky.                             TJ Slovan-basket, foto ZdS

Nejlepší hráčky kadetek Slovanu Martinovská (s míčem) a Nata-
bou v akci pod soupeřovým košem.


