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INZERCE

Dohoda „čtyřměstí“ stvrzena podpisem 

PODPORA VÝKONNOSTNÍHO SPORTU 
ČESKÉ RUČIČKY UČŇŮ Z VOŠ A SŠ 

PROJEKT HASIČŮ ZAPLATÍ EU 
DDM VYHLÁSILO SOUTĚŽ KOLO ŠTĚSTÍ

Čištění koryta 
Mandavy 
pokračuje 
Foto M. Havlíček 

Jak žijí 
varnsdorfští 

skauti 
Foto R. Cupalová 

Čtěte na str.  5Čtěte na str . 4

OMLAZENÍ DŘEVIN 
V MŠ ZAHRÁDKA

Pokračování na str. 2

Starostové čtyř sousedících 
měst na Mandavě podepsali ve 
středu 20. února dlouho připra-
vovanou dohodu o přeshraniční 
spolupráci. 

Hostitelské role se chopil 
Rumburk, kde se v domu kultu-
ry pod českou i německou verzi 
dohody podepsali  (na snímku 
zleva doprava): Frank Peuker 
(starosta Großschönau), Karin 
Berndtová (Seifhennersdorf),  
Jaroslav Trégr (Rumburk) a 
Mar t in Louka (Varnsdor f ). 
Kromě nich byli svědky udá-
losti další komunální politici, 
převážně členové městských 
rad. Z Varnsdorfu se dostavili 
radní Jiří Sucharda a Bohdana 
Křížová. 

Všechny čtyři obce prakticky 
tvoří souvislou zástavbu podél 
Mandavy a v mnoha oblastech 
již léta spolupracují. Jejich do-
hoda deklaruje cíl „dosáhnout 
na základě úzké součinnosti 
komplexního rozvoje celého 
území“. Tematickými oblastmi, 
k terých se má spolupráce 
týkat, jsou výměna informací, 

V průběhu měsíce ledna a části února došlo k prořezání a 
vykácení části dřevin v MŠ Zahrádka. Někteří zlí jazykové sice 
tvrdili, že po zásahu hasičů by se měla školka přejmenovat na 
MŠ Planinka, ale tak špatně to snad nedopadlo. Prostředku 
školkové zahrady totiž dominovaly dva obrovské jilmy, které 
zastínily téměř celou hlavní zahradu a navíc z nich po silnějších 
větrech začaly do blízkosti hrajících si dětí padat velké větve. 

Během přípravy jejich zkrácení a prořezání bylo 

životní prostředí, regionální 
rozvoj, školství a práce s dětmi 
a mládeží, požární ochrana a 
bezpečnost, turismus, kultura, 
sport, péče o seniory. V textu 
není řeč o konkrétních pro-
jektech, těm budou věnovány 
dodatky k dohodě nebo zcela 
samostatné smlouvy. Řada 
společných aktivit a projektů už 
funguje a další přibývají.

Ještě před samotným signo-
váním smlouvy se všechny obce 
vzájemně představily přibližně 
čtvrthodinovými prezentacemi. 
Kompozici programu osvěžily 
živé hudební vstupy rumburské 
kapely Melody Strings. 

Součástí dohody je plán kaž-
doročních společných setkání. 
Letos ho uspořádá  Seifhen-
nersdorf, v roce 2014 město 

Varnsdorf, následovat budou 
Großschönau a Rumburk. (Text 
dohody na str. 4.)

Podle Franka Peukera jsou
nejlepšími smlouvami ty, které 
jsou nakonec schovány v šuplí-
ku, ale jejichž obsah se naplňuje 
v každodenní praxi... a snad 
jen při nějakých speciálních 
příležitostech je potřeba do 
nich nahlédnout. Martin Louka 
prohlásil: „Až bude cíl dohody 
bezezbytku splněn, tak už 
nikdo z nás nebude starostou.“ 
Docílení potřebné spolupráce 
ve všech oblastech života 
obcí je totiž během na dlouhou 
trať. Jaroslav Trégr doufá, že 
společnou strategií se podaří 
zlepšit život v regionu Čtyřměstí 
natolik, že odtud lidé již nebudou 
odcházet.       Text a foto ham

Zrušen polední 
spoj autobusové 
městské dopravy

Od 3. března 2013 byl v rám-
ci druhého termínu změn jízd-
ních řádů změněn jízdní řád 
městské autobusové dopravy 
ve Varnsdorfu, linka č. 516002, 
dopravce Quick Bus, a.s., kdy 
dochází ke zrušení spoje: Varns-
dorf, aut. nádr., čas odjezdu 
12:50 hodin - Varnsdorf, žel. st., 
čas příjezdu 13.00 hod. Spoj byl 
využíván jen minimálně. 

Jízdní řád MHD č. 516002, 
platný od 3. 3. 2013 do 14. 12. 
2013, najdete na straně 7.             -r-

Městský rozhlas prošel 
náročnou rekonstrukcí

Po deseti letech téměř bezproblémové služby přišel čas na zásadní 
opravu. Ta začala už v loňském roce, kdy původní ovládací software 
z roku 2003 přestal komunikovat s modernějšími systémy. V závěru 
roku byla zadána kompletní úprava vysílacího pracoviště na systém 
Windows 7 u dodavatele a v průběhu února došlo na vlastní nasazení 
a zprovoznění systému u nás.

Městský rozhlas je možné ovládat ze základního pracoviště v za-
sedací místnosti městského úřadu a dále ze vzdáleného pracoviště 
(notebook velitele hasičů, dozorčí městské policie apod.). Rozhlas má 
47 bezdrátových bodů ve Varnsdorfu, 3 bezdrátové body na Studánce, 
náměstí a autobusové nádraží je propojeno 100V systémem. Systém 
je zálohovaný akumulátory a umožňuje téměř třídenní provoz bez 
napájení elektřinou.

Během revize byly zkontrolovány, opraveny a změřeny všechny 
vysílací body. V některých stačilo vyměnit pojistku či akumulátor, 
v některých byla poškozená deska dobíjení, přijímací deska nebo 
ulomená anténa. Během revize se ukázalo, že u dvou třetin vysílacích 
bodů je poškozen minimálně jeden kryt reproduktoru. 

Od pátku 15. února probíhá pravidelné vysílání, během kterého 
je monitorována kvalita, srozumitelnost a funkčnost rozhlasu ve 
městě. Do konce března bude ještě upraveno rozesílání SMS 
informací, které ještě není „stoprocentní“.                            JS
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Dokončení ze str. 1

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

• Posvítil si na auta
Mladý 19letý muž si 12. února vyslechl z úst policejního 

vyšetřovatele sdělení obvinění pro přečiny poškození cizí věci 
a krádeže, kterých se dopustil začátkem měsíce na území 
Varnsdorfu. Jeho cílem se stala zaparkovaná odstavená vozidla 
v ulicích Žitavská, Husova a Legií. Po násilném vniknutí si odnesl 
ve dvou případech nainstalované autorádio. V jednom případě, 
kdy došlo pouze k poškození dveří vozu, vyčíslila majitelka škodu  
na šest tisíc korun. Obviněnému mladíkovi hrozí trest odnětím 
svobody v délce od šesti měsíců až do dvou let. 

• Rozruch na diskotéce
Policisté z Varnsdorfu šetří podezřelé chování ukazující na 

přečin výtržnictví. V sobotu 23. února krátce po druhé hodině 
ranní v restauraci v Poštovní ulici zasahovala policejní hlídka. 
Strážci zákona museli zpacifikovat a zadržet dvojici mužů, kteří 
se snažili narušit zábavu ostatních návštěvníků místní diskotéky. 
Za sebou zanechali poničenou část vnitřního zařízení, jehož 
oprava vyjde správce objektu na šest tisíc korun. Ohlášený 
incident se obešel bez zranění. Oba budou v nadcházejících 
dnech čelit otázkám místních strážců zákona, kteří případ šetří 
s podezřením na poškození cizí věci společně s výtržnictvím. 
Pokud na konci policejní práce bude sděleno obvinění, mohou 
se oba aktéři obávat až dvouletého pobytu za mřížemi.

• Ač nezaplatil, platit bude
Do obchodního domu v Národní ulici zavítal nevítaný zákaz-

ník. V sobotu 23. února si „nakoupil“ zboží za 2 500 korun. Při 
svém výběru sáhl po vrtačce známé značky a čtyřech kusech 
čističů vstřikování. Vybrané pracovní nářadí ovšem k pokladně 
nedonesl a zvolil raději cestu nekalosti, na jejímž konci čekali 
pracovníci ostrahy společně s místními strážci zákona. Ještě 
téhož dne si vykutálený návštěvník zdejšího obchodu vyslechl 
z úst varnsdorfských policistů sdělení podezření pro přečin 
krádeže, za který může vlivem svých předchozích pře-
šlapů obdržet přísnější trest.      Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Rada města na svém zasedání 14. 2. 2013 rozhodla • Schválit závazné ukazatele a odpisové plány 
na rok 2013 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf. • Souhlasit s finančním vypořádáním 
s p. T. Jakoubkem za povolené úpravy v bytě dle předloženého návrhu a. s. Regia. • Zveřejnit 
záměr převést stavbu bez č. p. na p. p. č. 1610/7 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést 
část p. p. č. 170/1 v k. ú. Varnsdorf a nabýt do vlastnictví části p. p. č. 170/5 a p. p. č. 170/6 vše 
v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf. • Ukončit nájemní 
smlouvu č. 47/2000 na pronájem p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf a zveřejnit záměr převést p. p. 
č. 3493 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci 
„Zajištění odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních 
vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“, kterým se prodlužuje doba platnosti smlouvy 
o dva roky, tj. do 28. 2. 2015. • Souhlasit s výstavbou garáže na hranici p. p. č. 4552/2 a p. p. č. 4552/1 
v k. ú. Varnsdorf. • Zřídit nový bod kamerového systému s napojením na pult centrální ochrany 
a se svítidlem na budově č. p. 512 ve Varnsdorfu. • Schválit úpravu jízdního řádu městské hromadné 
dopravy č. 516002, provozované firmou Quick Bus, a. s., spočívající v nezařazení spoje č. 7 do 
nového jízdního řádu platného od 3. března 2013. • Schválit návrh na změnu projektu rekonstrukce 
CSS (Centra sociálních služeb), tj. přemístit sociální službu noclehárny do objektu Lounská 2335. 
• Schválit přerušení provozu školních družin v době jarních prázdnin od 18. 2. - 24. 2. 2013. • Doporučit 
zastupitelstvu města schválit dokument Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf na rok 2013. 

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY

Podpora 
výkonnostních 

sportovních oddílů 
Pravidla pro poskytování 

finanční podpory výkonnostním 
sportovním oddílům ve městě 
Varnsdorf jsou stanovena v doku-
mentu Koncepce podpory sportu 
ve městě Varnsdorf na rok 2013. 

Koncepci podpory sportu 
naleznete na www.varnsdorf.cz  
v levé sekci „Nepřehlédněte“. 
Pod odkazem Koncepce lze 
stáhnout předepsaný formulář 
žádosti a také povinnou přílohu 
žádosti - seznam členů oddílu. 
Další povinné přílohy vyplývají 
ze žádosti o podporu. 

Zájemci o příspěvek mohou 
podat své žádosti do 15. 3. 2013 
osobně na podatelnu MěÚ na 
náměstí E. Beneše nebo poštou. 
S dotazy k vyplňování žádostí a 
dokládání povinných příloh se 
můžete obracet na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy.     OŠKT

• Snažil se „vyháčkovat“ vozidlo
V brzkých ranních hodinách víkendového dne přijal dozorčí 

směny oznámení od občana města, který si povšiml podezře-
lého mladíka pohybujícího se okolo zaparkovaných vozidel na 
sídlišti. Vyslaná hlídka při příjezdu do udané lokality zahlédla 
muže skrývajícího se za jedním ze zaparkovaných vozidel, který 
při spatření služebního vozidla začal před strážníky utíkat. Po 
krátkém pronásledování byl zadržen. Strážníky bylo na místě 
zjištěno poškození dveří jednoho ze zaparkovaných vozidel. 
O uvedené události s podezřením na spáchání trestného činu 
bylo vyrozuměno Obvodní oddělení Policie ČR, které na místo 
vyslalo svou hlídku. Výše jmenovaný muž byl předveden na 
služebnu Obvodního oddělení Policie ČR k dalším opatřením.

• Strážníci opět zachránili lidský život
Ze systému „first responder“ rychlé záchranné služby byla 

oznámena zástava srdce u obyvatele jednoho  z panelových domů  
našeho města. Vyslaná hlídka městské policie během tří minut 
od oznámení zahájila resuscitaci muže v bezvědomí pomocí de-
fibrilátoru a přímé masáže srdce. Tuto činnost strážníci prováděli 
až do příjezdu sanitky. Muž byl oživen a převezen do nemocnice. 
Jak vidno, strážníci městské policie nejen trestají za přestupky, 
ale i pomáhají lidem.            Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DIÁŘE STAROSTY

12. 2. Jednání s občany o Úřadu práce ve vztahu k podpoře 
            zaměstnanosti
14. 2.   Zasedání Hospodářské a sociální rady okresu Děčín v Be-
           nešově n. Pl.
                Návštěva prvního občánka roku 2013 (Kristýnka Posseltová)
15. 2.   Jednání Dobrovolného svazku obcí Tolštejn
16. 2. Účast v   porotě soutěže zabijačkových pochoutek při 
            Valentýnském pivním masakru
20. 2.   Podpis dohody mezi obcemi „čtyřměstí“ v Rumburku
25. 2.   Jednání Místní akční skupiny Šluknovsko - plán aktivit
            Tolštejnského panství
26. 2.  Výroční zasedání Destinačního fondu Českého Švýcarska 
            v Krásné Lípě

Využijte Fond malých projektů, 
má před sebou poslední rok

Ještě v průběhu roku 2013 je možnost podávat žádost o do-
taci na česko-německé projekty z Fondu malých projektů ERN 
Cíl 3/Ziel 3. 

Podporu ve formě nevratné dotace mohou žadatelé získat 
například na organizaci seminářů, konferencí a informačních 
akcí, setkávání, na umělecké akce a soutěže, tvorbu informač-
ních systémů, na výměny skupin, vzdělávací akce, studie (pokud 
jsou financovány na obou stranách společné hranice)... Naopak 
nejsou podporovány čistě jazykové kurzy, studie (pokud nejsou 
financovány na obou stranách společné hranice), jednojazyčné 
publikace a politické aktivity.

Dotaci ve výši 85 % ze 100 % uznatelných celkových výdajů 
projektu, maximálně však 22.500 eur, lze získat v případě part-
nerů z každé sousední země společně financovaného projektu. 
Při jednostranně financovaném projektu bez finančního podílu 
kteréhokoliv z partnerů ze sousední země lze získat dotaci 
v maximální výši 15.000 eur. O dotaci mohou požádat právnické 
osoby veřejno -, popř. soukromoprávní.

Žádosti lze podávat průběžně. Doporučenými termíny pro zbý-
vající období jsou 7. květen, 28. srpen a 29. říjen. Vždy asi po 
měsíci pak zasedá řídící výbor FMP, který rozhoduje o přidělení 
dotací. Projekty lze realizovat až do poloviny roku 2014. 

Žádost lze předem konzultovat na sekretariátu Fondu malých 
projektů u Lenky Dolákové, DiS. nebo Ing. Lucie Havlové, tel. 
485 340 975,e-mail: l.dolakova@ern.cz nebo l.havlova@ern.cz. 

Zatím posledními schválenými projekty pro Varnsdorf byly 
Výstava na téma drobné sakrální památky na Šluknovsku 
a v Horní Lužici (Kruh přátel muzea Varnsdorf), Stezka bez hranic 
(oprava cesty do Seifhennersdorfu u pivovaru Kocour), Divadlo 
nezná hranic, Partnerství mateřských škol Varnsdorf - Großschö-
nau.                                                                                  ham

dendrologem zjištěno, že spodní 
část stromů je napadená dřevo-
kaznou houbou a že hrozí jejich 
pád. Proto školka využila období 
vegetačního klidu a s pomocí 
varnsdorfských dobrovolných 
hasičů zajistila jejich skácení. 
Přestože výška stromů přesa-
hovala 30 metrů, nedošlo při 
jejich kácení k žádným škodám 
na majetku školky ani ostatních 
pozemcích. Přitom byly odstra-
něny i některé další poškozené, 
nevhodně vysazené nebo náleto-
vé dřeviny tak, aby na jaře mohlo 
dojít k náhradní výsadbě a přípra-
vě celé zahrady na letní provoz. 

Jakmile počasí dovolí, budou 
ještě naštěpkovány a odvezeny 
hromady větví, jejichž odvozu 
zima zabránila. Jak školní zahra-
da prokoukla, se však můžete jít 
přesvědčit už teď.      Text a foto JS

OMLAZENÍ DŘEVIN 
V MŠ ZAHRÁDKA

Úřední hodiny Finančního úřadu ve Varnsdorfu 
Finanční úřad Rumburk jako každoročně ve spolupráci s Městským 

úřadem Varnsdorf zajišťuje úřední hodiny v zasedací místnosti MěÚ 
na náměstí, aby občané měli možnost předat svá daňová přiznání 
bez dojíždění. 

Využít můžete následujících termínů: středa 20. 3., pondělí 
25. 3., středa 27. 3., vždy od 13.00 do 17.00 hodin v zasedací míst-
nosti - dveře č. 25 v přízemí vedle podatelny.                           ham
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Jen se tak ptám…,
tentokrát spíše sám sebe: „Kam až vlastně sahá, nebo by měla 

dosahovat PAMĚŤ NÁRODA“, když ani v oficiálním článku HS, 
kde pisatel cituje z oficiálních rozhodnutí, nedovedou správně 
pojmenovat církve jak současné, tak ani tu varnsdorfskou z roku 
1945? To již nevycházím z osobních úvah, ale podle pisatele 
z úředního rozhodnutí, v němž se mimo jiné říká: „... a následně 
zákona o likvidaci právních poměrů evangelické církve v Čechách 
na Moravě a ve Slezsku...“ Toto je naprosto nesprávné tvrzení, 
neboť v té době žádná takováto církev neexistovala, neboť: roku 
1918 se vznikem Československa vznikla z různých protestant-
ských církví Českobratrská církev evangelická, k níž se nepřipojily 
pouze církevní sbory německé a vytvořily Německou evangelickou 
církev v ČSR.  A tato varnsdorfská církev se ještě během války 
hlásila k církvi augsburského vyznání, která po válce spadala do 
kompetence tzv. Benešových dekretů. Tak se mohlo stát, že tatáž 
církev na Těšínsku dekrety zasažena nebyla. Proto nelze říkat, 
aniž bych se zastával bývalého totalitního režimu, že to zasáhlo 

všechny evangelické církve. 
(Vývoj a peripetie této církve 
jsou velmi rozsáhlé.)

V dalším pak je uvedeno, že 
kostel byl využíván pro potřeby 
československé církve (evan-
gelické). Tak tuto větu považuji 
za naprosto nesrozumitelnou, 
neboť: Církev československá 
byla založena v lednu roku 1920 

a až do roku 1971 nesla výhradně tento název. Přidání adjektiva 
husitská by bylo na samostatný výklad. Faktem zůstává, že po 
válce a po odchodu německých obyvatel se mezi novými osídlenci 
Varnsdorfu a okolí tehdy přihlásilo k Církvi československé několik 
tisíc věřících, a proto byl kostel Míru nabídnut této církvi, která ho 
používala a udržovala až do doby,  než přišel tehdejší pan starosta 
za panem farářem a sdělil mu, že se o kostel již starat nemá. 
(Z mého osobního rozhovoru s tímto panem farářem). Jak vypadal 
interiér kostela v šedesátých letech minulého století, se můžete 
přesvědčit při prohlídce barevné části Almanachu, vydaného ke 
130. výročí povýšení Varnsdorfu na město. Uvidíte, jak vypadal 
nejen oltář, ale i lavice, které byly použity při stavbě chatek na 
Mašíňáku, ale i varhany, jejichž cena byla již tehdy téměř nevyčís-
litelná. I jejich odborné hodnocení bylo popsáno v některé ročence 
KPMV. Na téměř novou měděnou střechu kostela se jistě mnohý 
z čtenářů též rozpomene.

Závěrem bych se ještě zeptal Vás, pozorných čtenářů HS: Ne-
zdá se Vám, že tohle poslední číslo by si zasloužilo ještě mnohem 
více a důraznějších otázek, než je tato má?                           ŠMIK

Pozn. autora článku v HS: Ve svém článku jsem skutečně 
doslovně opisoval poválečné dobové listiny, ze kterých je jasně 
patrné, jak stát nějaké přesné názvy či formulace ve svých roz-
hodnutích vůbec neřešil. Veškeré dostupné informace jsem se 
pokusil shrnout na stránkách kostela, které jsou již více jak dva 
roky k dispozici na http://www.cerveny-kostel.cz/.                  JS

Po mnoha letech jednání a 
řadě neúspěšných dotačních 
žádostí uspělo město Varn-
sdorf v roce 2011 jako lead 
partner v projektu Hasiči Varns-
dorf, Rumburk, Großschönau, 
Seifhennersdorf - poskytování 
vzájemné pomoci. Za peníze 
z Cíle 3 se tak obec a města 
v tzv. čtyřměstí dočkají potřeb-
ných investic do úpravy nemovi-
tostí a nákupu nové techniky. 

Již v loňském roce (2012) se 
začalo s prvními nákupy, které 
budou ukončeny v průběhu 
roku 2013. Do konce roku 2013 
se ještě uskuteční řada spo-

Projekt hasičů zaplatí evropská unie
lečných výcviků, aby technika 
sloužila všem čtyřem partne-
rům na požádání. Prvními ná-
kupy bylo technické vybavení 
pro varnsdorfské a rumburské 
hasiče, a to tři kalová čerpadla, 
dvě třífázové dieselové elek-
trocentrály, pět záchranných 
suchých obleků a záchranná 
deska (Vdf), motorový člun 
s přívěsem, stan, šest čerpadel, 
dvě potápěčská vybavení a de-
set suchých pracovních obleků, 
deset protipovodňových bariér, 
plničky tandemových pytlů a 
vysoušeče (Rbk). 

Mezi další nákupy realizova-

né v letošním roce patří terénní 
zásahový automobil s vysokou 
brodivostí (Rbk), speciální 
technický zásahový automobil 
s hydraulickou rukou a navijákem 
(Vdf), člun, dvě čerpadla, deset 
digitálních přijímačů pro svolávání 
(Groß.) a vybudování retenčních 
nádrží a požární nádrže v Seif-
hennersdorfu. Celkové náklady 
na projekt jsou 1.085.774 eur. 

Veškeré technické vybavení 
a stavební úpravy mají za cíl 
vyšší stupeň ochrany obyvatel 
př i přírodních katastrofách, 
zejména při povodních a jiných 
živelních událostech.           JS

V Teplicích na Střední škole 
stavební, OP Krupka proběhlo 
15. února regionální kolo Celo-
státní odborné soutěže KOVO 
JUNIOR 2013 - Obráběč kovů. 
Soutěž byla určena žákům 
druhých nebo třetích ročníků 
učebního oboru Obráběč kovů. 
Z varnsdorfské VOŠ a SŠ se 
soutěže zúčastnili dva žáci 
3. ročníku tohoto oboru Petr 
Lorenc a Jiří Komín.

V hodnocení praktického 
úkolu, zhotovení součástí dle 
výrobní dokumentace na sou-
struhu (typ SV18R) a na svislé 
frézce (typ FA3V,F2V), si vedli 
velmi dobře. Petr Lorenc obsa-
dil 1. místo a 2. místo Jiří Komín. 
V celkovém hodnocení po pí-
semném testu získal 5. místo 
Jiří Komín a skvělé 3. místo Petr 
Lorenc. Ten se tímto probojoval 
do celostátního finále, které se 
bude konat 9.-10. dubna na 
SŠ technické, gastronomické a 
automobilní Chomutov.

Soutěž „České ručičky“ - 
VOŠ a SŠ Varnsdorf opět na ,,bedně“

V dnešní době, kdy stoupá 
zájem zaměstnavatelů o kva-
lifikované odborníky v oblasti 
obrábění kovů, nebudou mít 
tito žáci určitě nouzi o lukrativní 
pracovní nabídky.

Michal Hovanycz, vedoucí 
učitel odborné výchovy, Zdeněk 
Cakl, učitel odborné výchovy   

Z jiných zdrojů jsme získali 
informaci o vítězství Jakuba 
Růžičky z téže varnsdorfské 
školy v regionálním kole soutě-
že AUTOOPRAVÁŘ - JUNIOR, 
kterou pořádala zmíněná SŠ 
v Chomutově. Všem výše jme-
novaným šikovným mladíkům 
blahopřejeme.                   red

Na snímku „bronzový“ Petr Lorenc.          Foto Michal Hovanycz

Na pozvání Kruhu přátel mu-
zea Varnsdorf přijel 27. února do 
městského divadla pobesedovat 
bývalý „Varnsdorfák“ František 
Dečman. Autor animované po-
hádky ze Šluknovska Pumpot, 
natočené podle námětu Igora 
Heinze, vyprávěl necelé dvacítce 
příchozích o vzniku filmu, kterým 
zakončil bakalářské studium na 
Fakultě multimediálních komu-
nikací ve Zlíně. Posluchačům 
osvětlil půlroční tvůrčí proces 
od prvotního nápadu až po nece-
lých šest minut finálního příběhu, 
který by mohl republiku, školu 
i náš region reprezentovat na 
mezinárodních přehlídkách. 

Povídání s autorem animovaného Pumpota

Text a foto Ivo Šafus

PŘENECHÁM 
ZAVEDENOU 

PRODEJNU AUTODÍLŮ 
VE VARNSDORFU. 

VÍCE INFORMACÍ 
NA TELEFONU 

773 578 710.



5/2013                                                                                                      strana 4

Střípky z okolí

Mladí lužickosrbští autoři 
se představujíZ dohody uzavřené 20. úno-

ra 2013 mezi dvěma českými 
a dvěma saskými sousedícími 
obcemi (o okolnostech podpisu 
píšeme na str. 1), 
zde uvádíme podstatnou část:

Dohoda o spolupráci mezi 
městem Rumburk, Tř. 9 května 
1366/48, 408 01, Rumburk, měs-
tem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 
470, 470 47, Varnsdorf, městem 
Seifhennersdorf, Rathausplatz 
01,  02782 Seifhennersdorf, a 
obcí Großschönau, Hauptstraße 
54, 02779 Großschönau

Preambule
Města Rumburk, Varnsdorf 

a Seifhennersdor f a obec 
Großschönau, která spolu 
územně bezprostředně sousedí 
a historicky tvoří souvislé urbani-
zované území, stojí před podob-
nými úkoly díky své společné 
poloze, demografi ckému vývoji, 
omezeným fi nančním zdrojům a 
zostřujícímu se konkurenčnímu 
boji mezi regiony. V návaznosti 
na dosud úspěšně realizované 
jednotlivé projekty a ve shodě 
na skutečnosti, že nejrůznější 
problémové oblasti lze efektivně-
ji řešit společně, deklarují města 
Rumburk, Varnsdorf a Seifhen-
nersdorf a obec Großschönau 
(dále jen obce) svou připravenost 
vzájemně spolupracovat v rámci 
přeshraniční sítě měst.

§ 1 Předmět dohody

DOHODA O SPOLUPRÁCI

MANDAVA SE ZBAVUJE BAHNA

Předmětem této dohody je 
spolupráce níže podepsaných 
obcí v příhraniční síti s cílem 
dosáhnout na základě úzké 
součinnosti komplexního rozvoje 
celého území. 

§ 2 Témata a oblasti spo-
lupráce

(1) Níže podepsané obce se 
dohodly na spolupráci při řešení 
dále uvedených tematických 
oblastí, přičemž příprava a rea-
lizace konkrétních projektů bude 
obsahem dodatků této dohody 
nebo samostatných smluv.

(2) Spolupráce se předpo-
kládá zejména v následujících 
oblastech:

1. Komunikace a výměna 
informací:

Cílem je výměna informací 
o vývoji komunální politiky, vzá-
jemné zveřejňování informací 
v obecních médiích, jakožto i vy-
tváření vícejazyčných publikací 
v elektronické a tištěné podobě. 

2. Ochrana přírody a životního 
prostředí:

Cílem je ochrana kvality 
pozemních vod, zejména toku 
říčky Mandavy, ochrana krajin-
ného rázu a šetrné zacházení 
s přírodními zdroji.

3. Regionální rozvoj:
Cílem je výměna informací 

v oblasti regionálního rozvoje, ze-
jména pak v plánování investiční 

výstavby na území jednotlivých 
obcí a jejich případná vzájemná 
koordinace a hledání společného 
budoucího využití.

4. Školství, práce s dětmi a 
mládeží:

Cílem je rozvoj přeshraniční 
spolupráce školských zařízení 
a zařízení pro děti a mládež za-
měřená zejména na vzájemné 
poznávání, výchovu a vzdělávání 
a rozvoj jazykových znalostí.

5. Požární ochrana a bez-
pečnost:

Cílem je přeshraniční spolu-
práce hasičských sborů a jejich 
součinnost při ochraně a zabez-
pečování ochrany obyvatel při 
mimořádných událostech (např. 
povodně, záplavy).

Cílem v oblasti bezpečnosti 
je zejména zajištění vzájemné 
informovanosti a výměny infor-
mací při konání akcí, které mo-
hou mít negativní přeshraniční 
dopad (např. konání technoparty, 
demonstrací).

6. Turismus:
Cílem je vytvoření přeshranič-

ní sítě cest a propojení turistic-
kých zajímavostí a zařízení, jakož 
i vytváření společných nabídek a 
informačních systémů.

7. Kultura a sport:
Cílem je zlepšení vzájemné 

informovanosti a nabídky kul-
turních a sportovních aktivit tak, 
aby byly využívány na obou stra-
nách hranice, včetně využívání 
sportovišť a kulturních zařízení 
v obcích.

8. Péče o seniory:
Cílem je zlepšování spoluprá-

ce organizací zabývajících se 
péčí o seniory.

(3) Další témata a oblasti spo-
lupráce lze doplnit po vzájemné 
dohodě. 

(4) Smluvní partneři tímto vy-
jadřují svou ochotu poskytovat si 
vzájemně informace o připravo-
vaných opatřeních a záměrech, 
které se rozhodujícím způsobem 
týkají shora uvedených tematic-
kých oblastí. 

(... § 3 Organizace spolu-
práce ...)

§ 4 Financování
(1) Náklady, které vzniknou 

partnerům dohody v rámci této 
spolupráce (zejména personální 
a věcné náklady v rámci setkání 
zástupců vedení obcí a pracov-
ních skupin), bude každá z obcí 
hradit ze svých prostředků. 

(2) Vzniknou-li v rámci této 
dohody projektové náklady, je 
třeba mezi partnery této dohody 
jejich financování dohodnout 
předem.

(... § 5 Účinnost ...)
V Rumburku dne 20. února 

2013

Střípky z regionu
Krásná Lípa má schváleny dotace na výstavbu kanalizace, rekon-

strukci školní jídelny a družiny, rekonstrukci domu služeb, protipovod-
ňový výstražný systém. Starosta si stěžuje na zdlouhavou a formalis-
tickou administrativu, kvůli které se reálné zahájení oddaluje.

Na modernizaci nemocnice uvolnilo město Rumburk z letošního 
rozpočtu 12 milionů korun. Bude se pokračovat v rekonstrukci dět-
ského oddělení, operačních sálů a polikliniky, zmodernizují se IT 
technologie a vybavení chirurgie.

V Rumburku otevřeli rekonstruovanou služebnu policie ČR 
s přistavěnou novou vstupní halou a nově vybavenou dozorčí a 
výslechovou místností.

Staré Křečany získaly ze Státního fondu životního prostředí 
desetimilionovou dotaci na zateplení a výměnu zdroje tepla zá-
kladní školy.

Starostové Dobrovolného sdružení obcí Sever jednali v Jiříkově 
a zabývali se ničením komunikací při těžbě a převozu dřeva. Do 
sdružení byla nově přijata Krásná Lípa, o přistoupení bude uva-
žovat též Rumburk.                    Z regionálních médií vybral ham

Od počátku prosince provádí fi rma Zemní a dopravní stavby Hrdý 
Milan těžbu sedimentů v korytě Mandavy. O průběžnou informaci 
jsme požádali Jana Železného ze státního podniku Povodí Ohře, 
který je zadavatelem práce. 

I přes přerušení, které přineslo tání, těžba pokračuje bez ohrožení 
harmonogramu. Ve dnech, kdy vychází toto číslo Hlasu severu, měl 
být hotov úsek od sportovní haly po hraniční přechod se Seifhen-
nersdorfem, vyjma nadjezí u fi rmy Noprosu (zde bude prováděno 
těžení jako poslední). Ke konci února bylo provedeno cca 50 % 
prací v korytě toku. 

 Sedimenty jsou odváženy do bývalého lomu nad vlakovým 
nádražím (nad slévárnou), kde jsou ukládány. Množství vyveze-
ného materiálu zatím odpovídá původním předpokladům, které 
počítaly s celkovou kubaturou 14 700 m3.        ham, foto Ivo Šafus

Ve čtvrtek 21. února 2013 se uskutečnila další akce z projektu 
„Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“, který 
v našem městě probíhá ve spolupráci města Varnsdorf jako lead 
partnera, městské knihovny a Svazu lužickosrbských umělců.  

Tentokráte šlo o pořad věnovaný mladým lužickosrbským 
literátům a s ním spojený křest již 13. svazku edice Setká-
vání přes hranice, knížky Páternoster, čili Almanachu mladé 
lužickosrbské literatury. Je to výbor z pěti publikací stejného 
názvu, které již desítku let vycházejí jednou za dva roky 
v Lužici. V českém Páternosteru byly představeny práce třinácti 
autorů, z nichž pět dorazilo do Městské knihovny Varnsdorf, 
aby se osobně podíleli na uvedení této knihy do společnosti -
a především aby českému publiku „naživo“ (jak sliboval plakát) 
představili nastupující generaci lužickosrbské literatury.   

Editor knihy, překladatel, autor scénáře a současně moderátor 
pořadu Milan Hrabal dal postupně slovo všem přítomným autor-
kám a autorovi, tedy Katce Baierowé, Rejzce Deleńkec, Andreje 
Wałdźic-Chěžcyně, Sylwiji Šěnowé a Michału Nukovi. Po krátkém 
představení a několika otázkách, které v souhrnu poskytly zajímavý 
pohled do současné Lužice nejen z pohledu literatury, autoři přečetli 
ukázky ze svých prací v rodném jazyce - hornolužické srbštině. 
Jejich český překlad následoval v podání moderátora a v jednom pří-
padě i spoluautora překladů a tlumočníka večera Radka Čermáka. 

Hostům, jichž přišlo na tři desítky, se během večera dostalo navíc 
zpestření v podobě klavírních vstupů Veroniky Matysové, které svým 
výběrem dokreslovaly atmosféru čtených textů. Celý program pak 
jako vždy doprovázela krásná prezentace Ilony Martinovské. Mezi 
návštěvníky pořadu se objevil vedle studentů historie z Děčína 
a dalších hostů z regionu mj. i dlouholetý příznivec Lužických 
Srbů, europoslanec Jaromír Kohlíček. Na závěr všichni přítomní 
dostali „pokřtěnou“ publikaci a ještě setrvali, aby získali podpisy 
autorů i překladatelů a zároveň s nimi neformálně pobesedovali. 

Realizaci projektu spolufi nancuje Evropská unie z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ 
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.    Alena Marie Dančová, foto Ivo Šafus
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Když jsem z redakce dostala 
zadání udělat rozhovor s ve-
doucí skautského střediska 
Romanou Cupalovou, zajásala 
jsem radostí. S Romanou se již 
nějakou dobu známe, a tak pro 
mě tento úkol znamenal vskutku 
milou povinnost.

Ahoj Romano, úvodem čte-
nářům pověz, jak ses dostala 
k funkci vedoucí střediska.

Skautingu se věnuji od roku 
2000. Po dvou letech jsem za-
čala vést děti, krátce nato přišla 
vedoucí oddílu. V roce 2007 jsem 
byla požádána bývalou vedoucí, 
jestli to nechci za ni vzít. Byla to 
výzva, tak jsem řekla ano. Jsem 
vlastně taková rychlokvaška, jak 
já říkám. Ale samozřejmě bez 
týmu by to nešlo.

Co to je, ten tým?
Střediskovou radu, já tomu 

říkám tým, mimo mě tvoří můj 
zástupce Roman Stružinský, 
dále Ríša Bejr, jeho máma Ji-
řinka Bejrová - bývalá vedoucí a 
současná hospodářka. Ona stála 
u zrodu v 90. roce. Pak tam 
máme takovou duši skautingu, 
Mirka Ulehlu. Tomu je totiž už 
přes osmdesát, ale jezdí s námi 
na tábory, stará se o dřevo a my 
na něj vždycky koukáme, co toho 
zvládne. Je nejstarším členem 
střediska. Pak tam mám tři, já 
jim říkám „první ruce“. Moniku 
Smrčkovou, Romanu Millerovou 
a Lucku Ďorďovou - holčiny, 
kterým se nebojím svěřit děti, 

JAK ŽIJÍ VARNSDORFŠTÍ SKAUTI
program. Je hezký, když nám 
vyrůstají ty „naše“ děti. Když 
vidíš toho blonďáka, kterému 
dneska rodiče říkají pane Beneši, 
ale já v něm pořád vidím sedmi, 
osmiletého klučinu, který zlobil 
na táboře. A on je také jedním 
z těch, bez kterých si to nedove-
du představit.

A co tě na skautingu vlastně 
tolik baví?

Je to životní styl, vybití ener-
gie. Baví mě organizování, akce, 
výpravy, sebeuplatnění. Oči dětí, 
kdy je vracíš po víkendu rodi-
čům... I svou diplomku dělám 
o motivaci v Junáku - co vede 
všechny ty vedoucí, kterých je 
jen v ČR kolem sedmi tisíc, aby 
se tomu bez nároku na honorář 
věnovali ve svém osobním vol-
nu. Jsem zvědavá, zda to mají 
stejně jako já. Zatím se ukazuje, 
že ano.

Co studuješ a jak potom 
hodláš skloubit skauting se 
zaměstnáním?

Já teď studuji navazující ma-
gisterské studium, vychovatel-
ství pro speciálně pedagogické 
instituce a v červnu budu dělat 
státnice. Nicméně jak to bude, 
až budu chodit do práce, nevím. 
Bojím se toho, ale skončit nechci. 
I teď vedu skauty na úkor vlastní 
rodiny, což není v pořádku. Sna-
žím se brát své děti na schůzky 
s sebou, ale Eliška, ta starší, 
nechce chodit. Což nelibě nesu, 
ale nenutím ji do toho. Je to její 

volba. Ovšem na výlety chodí 
povinně.

Za loňský rok máte rekord-
ní přírůstky členů. Jak jste to 
dokázali?

Vlastně jsme nedělali nic 
mimořádného. Ani jsme to 
sami nečekali. Dokonce jsme 
poprvé museli vyhlásit stopstav. 
Hlavně u těch mladších, včetně 
předškolního věku, se to zvedlo 
hodně. Předškoláci jsou navíc 
nová výchovná kategorie. Jsme 
mezi prvními, kdo ji zavedl.

Člověk by přitom řekl, že 
dnešní děti jsou línější. Projevu-
je se to i u vás? Má na skauting 
nějaký vliv také modernizace?

No, modernizujeme se. Samo-
zřejmě je učíme s mapou a buzo-
lou, ale chodíme i s GPS, použí-
váme notebooky na prezentace. 
On už dnes skauting není jen 
o soužití s přírodou. Hlavní je, 
aby dokázaly přežít v džungli 
jménem svět. Být připraven -
to je heslo skautů. Co se týče le-
nosti, tak je spíš problém v tom,
že si děti neumějí hrát. My byli
dravější, vymysleli jsme i něja-
kou strategii a oni tam dvě třetiny 
hry převážně stojí. I když taky ne 
každý, ale nároky se snižují, sa-
mozřejmě.

V loňském roce jste navští-
vili Velkou Británii. Jaké to 
bylo? Je vůbec nějaký rozdíl 
mezi českými a zahraničními 
skauty?

Je, a veliký. Všichni skauti 
světa se setkávají jednou za 
čtyři roky na tzv. Jamboree. Já 
osobně byla na jednom. Liší se 
nejen kroje, ale i pojetí. Každý 
v tom má obsaženou svou zemi. 
Skauti jsou všude, ale nepotká-
te například čínského skauta. 
Jsme nepolitická organizace, a 
tak ji totalitní režimy zakazují. 
Za dob komunismu u nás byla 
snaha prosadit Pionýra, spousta 
skautských vedoucí se tam sice 
tenkrát schovala, ale ti ostatní 
byli různě perzekuováni. Takže 
když nám někdo řekne: „Vy jste 
ti pionýři, že?“, tak jsme na to 
hákliví. No a zapojili jsme se do 

akce, kdy se chtělo 400 britských 
skautů seznámit s českými. Je-
jich příjezd a následně i pobyt 
byl sice plný různých patálií, ale 
vzniklo z toho nakonec krásné 
přátelství. A vloni jsme byli my 
u nich v Anglii.

A co máte v plánu pro 
letošní rok?

Kromě tábora a výletů chys-
táme okresní kolo skautské 
soutěže, Třináct klíčů - soutěž 
pro školky a školy, a také Umě-
leckou šestku. Na to se hodně 
těším. Připravujeme ji na 15. -
17. března. Bude to celorepub-
liková soutěž pro děti do 11 let. 
Zahrnuje všechny umělecké 
oblasti. Zahájení bude v aule 
VOŠ a Gymnázia Varnsdorf, kde 
bude divadelní představení. Na 
závěr chystáme vypouštění lo-
tosových květů na rybník u Billy. 
Soutěže se veřejnost může účast-
nit jen divácky, ale jinak je většina 
aktivit i pro ni. Včetně workshopů, 
kde bude např. enkaustika (malo-
vání horkým voskem - pozn. 
red.), gravírování (rytí do skla -
pozn. red.) nebo také práce s FI-
MO hmotou. K večeru bude 
hodina zpěvu Jaroslava Uhlíře 
v divadle, v neděli pak vyhlášení 
výsledků soutěže. Všichni jsou 
srdečně zváni!

To je docela značné množ-
ství aktivit. Jak to zvládáte 
finančně?

Samozřejmě máme problé-
my. Shánění sponzorů je těžké. 
Přitom my jsme jedna z mála 

organizací, která všestranně 
rozvíjí osobnost dítěte. Obecně 
se však podporují převážně ty 
privilegované oblasti, kde mo-
hou vynikat jen někteří. A my 
máme problém sehnat deset, 
dvacet tisíc. To mě štve, ale už 
jsem si zvykla. Na druhou stranu 
nesmím zapomenout poděkovat 
všem těm sponzorům, kteří při 
nás stojí.

Můj poslední dotaz. Větši-
na skautů má svou přezdívku. 
Jaká je ta tvá a jak vznikla?

Moje přezdívkaje Elár. Já jsem 
se za její vznik vždycky hrozně 
styděla, ale teď už to přešlo. Byla 
jsem na jedné z prvních schůzek 
a vedoucí vymyslela aktivitu, že 
budeme sbírat lístky, a ty nama-
lujeme barvami a budeme je 
obtiskovat. Já na ni zavolala, 
jestli by mi podala vodovky a 

ona říká: „Á tady je někdo líná 
ruka!“ No a tak jsem měla pře-
zdívku „Líná ruka“. Jenže pak, 
když se ukázalo, že zase až tak 
líná nebudu a že navíc směřuju 
k vedení, tak přišla Jiřinka s tím, 
že by se to mohlo poangličtit. 
„Frčel“ totiž Dallas, takže podle 
J. R. (Džejára - pozn. red.), jsem 
L. R. čili Elár.

Jménem Hlasu severu ti tedy 
přeji hodně úspěchu a pevných 
nervů v dalším působení u skau-
tů, ve studiu i v budoucím za-
městnání. Samozřejmě moc 
děkuji za rozhovor, že sis na mě 
a na naše čtenáře udělala i v tak 
nabitém programu čas. 

Alena Marie Dančová

Rozhovor se skautskou vedoucí Romanou Cupalovou

Tábor 2012, foto R. Cupalová

Skauti dětem - registrace, foto L. Dorďová

Skauti dětem - lukostřelba, foto L. Dorďová

Stavba tee-pee, foto R. Cupalová

Pražský bahenní útok, foto R. Cupalová
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Služby

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte zdarma 
800 611 111.

Různé

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.

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.

Nemovitosti

Řádková inzerce

Prodej bytu 3+1+L. Levně. 
Tel. 737 236 953.

Malířství - natěračství 
Hejný Miroslav provádí flá-
drování všech druhů dveří, 
emailování. Provedu profesio-
nálně portrét dle fotografie. 
Mob. 606 894 545.

Firma Swop nabízí volné 
pozice: adm.prac. - data 
entry, operátor, obchodní zá-
stupce, skladník, řidič. e-mail: 
www.personhabl@gmail.com 
Telefon 734 755 217.

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

Bankrot! Zpracování ná-
vrhu na povolení oddlužení 
podle Insolventního zákona 
č. 182/2006 Sb. Konkurzy 
pro podnikatele prostřed-
nictvím Krajského soudu 
v Ústí nad Labem. Spolupráce 
s advokátní kanceláří. Tele-
fon 776 800 328.

Koupím motocykl Jawa 
cz, nebo jen náhradní díly. 
Také větší množství hraček a 
prospektů do roku 1980. Tel. 
606 126 144.

Firma PLASTON CR, s.r.o. hledá 
spolehlivé pracovníky na pozici 

SEŘIZOVAČ
a na kombinovanou pozici

OBSLUHA STROJE -
SEŘIZOVAČ.

Kvalifikační požadavky:
• SO - technického směru s praxí v oboru vítáno
• řidičský průkaz skupiny B vítán
Předpoklady uchazeče:
• důslednost
• vysoké pracovní nasazení
• velká míra odpovědnosti
• dobré komunikační schopnosti
• časová flexibilita
• spolehlivost a technické myšlení
Pracovní náplň:
• seřizování strojů na vstřikování plastů 
• výměna forem a výměna vložek
• péče o svěřenou techniku
• vedení dokumentace
• práce ve třísměnném provozu
Nástup možný ihned. 
Kontakt: paní Farkašová, tel: 775 760 269
E-mail: lenka.farkasova@plaston.com

�������
����������

�������
�����������������������
����������������������������������������

�������������������������������
��������������������������

�����������������������������������������������

������������������
�������������
����������������

��������

� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

Prodám renovovaný byt 
3+1, 3. patro, ul. K. Světlé. 
Tel. 607 706 997.

Pronajmu byt v centru 
města 2+1 (120 m2). Byt je 
vhodný pro rodinu s dětmi. 
Nájemné nepřekročí 4.000 Kč.
Tel. 603 572 783.

Prodám 4 disky s letními 
pneumatikami - vyvážené 600 
Kč. Náhr. díly k vozidlu Cit-
roen AX-10. Tel. 602 974 359. 
Volat po 18. hodině.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy

vyhovíme 
a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.

Prodám družstevní byt 
1+1 ve Varnsdorfu. Zatep-
lený, plastová okna, slunný, 
v dobrém stavu. Obchody, 
lékař, služby do 5 minut. Cena 
dohodou. Tel. 607 400 592.



516002  Varnsdorf-Varnsdorf,aut.nádr. Platí od 3.3.2013 do 14.12.2013
Prÿepravu zaji�t�uje : Quick Bus a.s., Varnsdorf, Strakonická 3242, tel.605494970, fax 412372027
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jede v pracovních dnech 
11 nejede od 22.12.2012 do 2.1.2013,1.2.2013, od 18.2.2013 do 24.2.2013, od 29.6.2013 do 1.9.2013, od 29.10.2013 do 30.10.2013 
12 nejede od 29.6.2013 do 1.9.2013, od 29.10.2013 do 30.10.2013 

Na lince platí tarif vyhlá�ený dopravcem Quick Bus a.s. Informace o tarifu získáte prÿímo ve vozidle na lince 
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INZERCE

Ústecká komunitní nadace 
a FOND CENTROPOL věnují 
v letošním roce 450.000 korun 
na neziskové projekty, které po-
sílí sounáležitost lidí s regionem 
v severních Čechách. O pod-
poru až 50.000 korun na jeden 
projekt mohou žádat nevládní 
neziskové organizace, veřejné 
vysoké školy nebo příspěvkové 
organizace obcí a měst až do 
28. března 2013. 

Program s názvem „Lidé a 
místo - posilování vztahu k mís-
tu“ má za cíl přispět k posilování 
sounáležitosti a vztahu lidí 
k místu, kde žijí a k jeho oživení 
aktivním zapojením místních 
obyvatel. „Uchování kontinuity 
a historické paměti je to, co náš 
region dlouhodobě postrádá. Po-
mocí podpory tohoto programu 
chceme alespoň do určité míry 
přispět k větší sounáležitosti 
lidí s místem, ve kterém žijí,“ 
zdůvodnil zapojení do pro-
gramu obchodní ředitel a člen 
představenstva CENTROPOL  
ENERGY Lukáš Pokrupa.

Téma chybějící sounáležitosti 
s regionem vzešlo jako jedno ze 
stěžejních z nedávného rozsáhlé-
ho průzkumu Ústecké komunitní 
nadace „100 problémů - 100 
příležitostí pro ústecký region“, 
ve kterém odpovídalo na 100 
místních osobností. „Potřeba 
sounáležitosti s místem, ve kte-
rém žijeme a její posilování, bylo 
v průzkumu jedním z nejvíce 
zmiňovaných problémů našeho 
regionu,“ dodala Kateřina Valešo-
vá z Ústecké komunitní nadace. 

Zájemci o podporu z okresů 
Děčín, Litoměřice, Teplice a 
Ústí nad Labem mohou až do 

28. března 2013 předkládat pro-
jekty ve třech oblastech podpory. 
Prvním je téma „Moje obec, můj 
kraj, můj domov“, které má při-
spět k hledání a vytváření pocitu 
sounáležitosti a patriotismu ve 
vykořeněném regionu a zvýšit 
jeho image. Téma „Tady to žije“ 
je zaměřené na vytváření míst 
a zázemí k setkávání občanů 
a společnému trávení času, ale 
také na zvelebování, zkrášlo-
vání a oživování míst, vytváření 
příjemné atmosféry center měst. 
Podpora je také směřována 
do zdravého životního stylu, 
sportovního vyžití veřejnosti, ale 

i na nekomerční a alternativní 
kulturu. Poslední téma „Naše 
obec - naše věc“ je zaměřeno 
na podporu společných projektů 
veřejné správy a občanského 
sektoru. 

Podpořené projekty z vyhláše-
ného programu budou zveřejně-
ny nejpozději do 10. června 2013. 
Realizace projektů musí proběh-
nout od 1. července 2013 do 
30. června 2014. Více informací, 
včetně přihlášek a podrobných 
pravidel je možné získat na 
www.komunitninadace.cz.

Kateřina Valešová, 

Nadace poskytne 450 000 Kč na projekty neziskovek 

Ústecká komunitní nadace



Svozy pytlového
tříděného odpadu

14. 3. 2013

Poděkování

SENÁTORSKÉ
DNY

18. 3. 2013
15-17 hodin

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf
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Vzpomínka

9.-10. 3. 2013  
MUDr. Eva Křížová
Tylova 650/17, Děčín II
Tel. 412 516 712
16.-17. 3. 2013
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 513 989 

Zubní 
pohotovost

Svoz zákazníků
ZDARMA
sobota 
23. 3. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
v 9.30 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
OC Forum Liberec 
Zpět v 15.40 hod.

Dne 21. března si připomeneme 2 roky od 
úmrtí milované maminky, babičky a prababič-
ky Anny Krajmerové.

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

S úctou děkujeme kolektivu zdravotního personálu LDN II 
Varnsdorf za laskavý přístup a péči o našeho tatínka MUDr. 
Petra Pecháčka.                                   Rodina Pecháčkova

Dne 11. března uplyne 25 let ode dne,  kdy 
náš navždy opustil pan Josef Mach. 

Stále vzpomínají manželka a dcery s ro-
dinami. 

Dne 27. února uplynuly smutné tři roky od 
úmrtí pana MUDr. Antonína Ulricha. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají manželka Marta 
a dcery s rodinami.

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 12. března

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Po schůzi zveme 
v 15.30 hod. na přednášku 

o nanotechnologii. 
Více v kulturním přehledu 

v příloze HS.

Dne 10. března by se dožil pan Josef Křivák 82 let. 
S úctou vzpomíná dcera p. Kanichová s rodinou, vnučkou a 

vnoučaty. 
Stále na Tě, tatínku, vzpomínáme v našich srdcích.

Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich 
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. 

Dne 16. března to bude 10 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka 
Eva Černá. 

S láskou vzpomínají dcery Eva, Martina 
a ostatní příbuzní. 

KOLO ŠTĚSTÍ 
Soutěž Domu dětí a mládeže Varnsdorf

1. Kde roste strom, který vidíte na fotografii? Víte, kolik měří?
2. Kolik zvířátek pomáhalo krtečkovi šít kalhoty a která to byla 
(vyjmenujte)?
3. Proč „kostel bez věže“ nemá věž?
4. Jaký obrázek je v horní části dveří kanceláře v domě dětí 
a mládeže?

Správné odpovědi napište na papír (popřípadě vložte do obálky) a 
doneste nám je do domu dětí a mládeže. Nezapomeňte připsat: celé 
jméno, adresu, věk, telefon. Odpovědi můžete nosit do 3. 4. 2013. Správ-
né odpovědi budou zařazeny do slosování, které proběhne 5. 4. 2013 
v 15.30 hod. Připravené jsou pro vás zajímavé ceny.                 DDM Varnsdorf

Poznámka redakce: Upřesněme, že kostel sv. Karla Boromej-
ského v Karlově ul., zvaný „bez věže“, ve skutečnosti věž má, sic 
nedokončenou. 

Brtnické ledopády
Každoročním atraktivním cílem zimních výletů jsou skalní údolí 

v severovýchodním cípu Národního parku České Švýcarsko. Le-
dové scenérie Betlému, Varhan, Opony, Velkého ledového sloupu 
či Jeskyně víl přitahují pozornost turistů z blízka i daleka. V závěru 
této zimy se obzvlášť vydařily, a tak si dovolujeme upozornit i ty 
z vás, kteří si je zatím nechali ujít.

Pravidelný výlet k Brtnickým ledopádům jsme letos naplánovali 
na neděli 17. února. A vyšlo to. Sníh byl sice poněkud kluzký (což 
se zase líbilo dětem, které většinu trasy projezdily po zadku), ale 
potvůrky ledovatý zato pěkně rostly. Ve dne lehce nad nulou s táním 
a noční teploty pod bodem mrazu jsou tou pravou živnou půdou pro 
jejich růst. Namlsáni menšími ledopády jsme se proto velmi těšili na 
slavnou Oponu a další zajímavé úkazy. Opona byla sice letos trošku 
menší, než ji známe, ale společně s desítkami dalších ledopádů 
tvořila nezapomenutelnou atmosféru výletu. V jedné z jeskyň jsme 
dokonce nalezli ledový stalagnit, tedy ledový krápník vyrůstající od 
spodu směrem vzhůru, kterého jsme si předtím nikdy nevšimli.

Kdo jste si letos tento zážitek ještě nedopřáli, nezbývá nic jiného, 
než se buď spokojit s fotkami některého z účastníků, nebo si vzít 
dobré boty, přiměřenou svačinu a vyrazit na vlastní výlet. Ledo-
pády tam ještě nějaký ten týden (možná měsíc) počkají.          JS

Hornolužický 
den pláteníků
V neděli 17. března mezi 11. a 

17. hodinou se vyplatí zavítat do 
Seifhennersdorfu a ponořit se do 
dávných dob života pracovitých a 
skromných tkalců plátna. 

V Karáskově muzeu budou 
předvádět způsob pěstování 
a zpracovávání lnu. Zarachotí 
i originál tkalcovského stavu 
z roku 1800. Návštěvník se 
zde dozví mnoho zajímavého 
o vzniku a stavbě hornolužických 
podstávkových domů. Dále bude 
k vidění výstava fotografií „Na 
cestě Karáskovým revírem“ a 
expozice „Tenkrát v DDR - kaž-
dodenní život“ s 800 exponáty. 

Samotné Karáskovy přírodní 
trhy s více jak 70 prodejními 
stánky se konají na parkovišti 
u Karáskova muzea, na náměstí 
u radnice a v historickém třístran-
ném dvoře (Bulnheimischer Hof). 
S dětmi se také můžete vydat do 
nedalekého Querxenlandu na 
návštěvu domova velikonočního 
zajíčka, kde si v době od 14 do 
17 hodin oblíbení ušáci připravili 
pestrý program. 

Ina Köhler, Heiner Haschke, 
Karasek-Museum/Tourist-

Information Seifhennersdorf

Zemřel primář 
MUDr. Petr Pecháček

V noci 18. února 2013 zemřel 
ve Varnsdorfu těsně před svými 
73. narozeninami MUDr. Petr 
Pecháček, bývalý primář orto-
pedického oddělení Nemocnice 
ve Varnsdorfu. Zemřel po dlouhé 
těžké nemoci, které vzdoroval s 
příkladnou vůlí a trpělivostí.

MUDr. Pecháček převzal ve-
dení ortopedického oddělení ve 
Varnsdorfu po jeho zakladateli 
MUDr. Petru Koškovi. Oddělení 
vedl od 70. let až do poloviny 
90. let. Oddělení or topedie 
tehdy nebylo v širokém okolí a 
ještě dlouhou dobu poté sloužilo 
klientele nejen z okresu Děčín, 
ale i přilehlých dalších okresů 
(Česká Lípa, Mělník i Mladá Bo-
leslav). Po odchodu z nemocnice 
odešel do privátní praxe, kterou 
ve Varnsdorfu, Rumburku a Dě-
číně vykonával až do posledních 
týdnů před svou smrtí. 

MUDr. Petr Pecháček byl 
obdivovatelem opery a vážné 
hudby. Miloval město svého dět-
ství Liberec. Byl však především 
dobrým lékařem. Památka na něj 
zůstane dlouho nejen v myslích 
jeho pacientů, ale i mnoha kolegů.

Poslední rozloučení s prim. 
MUDr. Pecháčkem proběhlo 
dne 1. března 2013 ve 13 hodin 
ve smuteční síni varnsdorfského 
hřbitova.       MUDr. Ivan Sucharda
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Účastníci finálového závodu seriálu

Sezona 2012 varnsdorfských střelců
Střelecká sezona 2012 

skončila a nutno prohlásit, že 
docela úspěšně. Seriál závodů 
v tzv. „malé odstřelovačce“ 
(malorážná puška s optikou) 
měli loni organizačně na sta-
rost právě Varnsdorfští, a to 
od tvorby kalendáře pro osm 
závodů až po obstarání cen 
pro všechny zúčastněné. Lze 
se pochlubit, že jsme se toho 
zhostili na jedničku a navíc 
s dosaženými výsledky dobře 
reprezentovali naši střelnici, a 
tudíž i město Varnsdorf. Této 
sportovní akce se zúčastňovalo 
39 střelců, takže celkové 2. 
místo není vůbec špatné, navíc 
i pohár za rekordní nástřel závo-
du a pohár za rekordní položku 
pro snad nejstaršího účastníka 
Jana Ševců. Ani umístění ostat-
ních mezi 10. a 15. místem neby-
la nejhorší, když většinou neměli 
odstříleny všechny závody. Na 
třech klubových závodech pak 
dále Štěpán Ševců, Tomáš Kře-
menák a Honza Vitouš obsazo-
vali opakovaně 1. až 4. pořadí 
s průměrnou účastí patnácti 
střelců. Není to lehká disciplína - 
zkuste na 50 m trefit tečku o prů-
měru 0,5 mm anebo přestřelit 
špejli. Takže jen do toho - rádi 
vás na střelnici uvidíme, je 

na souřadnicích N50o55“88‘ 
E14o37“49‘ nebo můžete volat 
na telefon 608 332 885. Lze si 
i rekreačně zastřílet, a pokud ne-
máte zbrojní průkaz, pomůžeme 
vám s přípravou ke zkouškám, 
které zde organizuje Policie ČR.

Ani další sportovně-střelec-
ké disciplíny nepřišly zkrátka. 
V rámci okresu Děčín běžel 
již 14. seriál v Evropském po-
licejním parkúru s účasti 49 

Ohlédnutí za podzimem 
FAŠV U14 

 Tým FAŠV U14 složený především z hráčů Šluknovského 
výběžku, hraje Českou ligu žáků ve skupině B. Do sezony 2012-2013 
vstoupil s novým trenérem Jaromírem Hetverem (59 let), vedoucí je 
Iva Lisá. Příprava proběhla střídavě na hřištích ve Varnsdorfu 
a v Rumburku. První přípravný zápas odehrál celek v Děčíně 
s výhrou 9:0. Poté odjel na soustředění do Jablonného, kde 
absolvoval od soboty do čtvrtka fotbalovou dřinu. Bohužel, ze 
soustředění odjelo několik hráčů, což se logicky projevilo na přípravě. 
Dalším soupeřem byl tým Lomu a byla z toho výhra 6:3. Následoval 
výprask se Souší 9:2 a nejkvalitnější duel přípravy byl s celkem 
FK Ústí nad Labem s vítězstvím 4:2. To povzbudilo. Ale vstup do 
soutěže už ne, i když prohra doma s FK Kladno 11:0 byla zasloužena. 
Oklepání přišlo na Vyšehradu po remíze 2:2 a další body se získaly 
doma s FK Ústí n. L. výhrou 4:2. V zápase s Duklou předvedli kluci 
přes prohru kvalitní výkon, ale zabalili zase třeba ten v K. Varech proti 
poslednímu celku. Potěšil pak výkon i výsledek 4:2 v Děčíně a znovu 
nasazení a bojovnost přes porážku 4:0 s předním celkem soutěže 
Mostem. Po úspěšném výsledku s Litvínovem poskočil tým na 
6. místo, ale následovaly prohry na Meteoru 3:2, doma s FK Teplice 
0:9 a s Motorletem 0:2. Na úplný závěr se neuspělo v odloženém 
zápase na Admiře 4:3. Toto družstvo podává v soutěži nevyrovnané 
výkony, když po dobrém výkonu je schopno příště zcela propadnout.  
Schází zde kvalita a konkurence na jednotlivých postech, ale to je 
úděl menších klubů a jeho některých mládežnických týmů. Celková 
bilance podzimu FAŠV U14 v lize jsou tři výhry, jedna remíza a 
devět proher. Jeho hráči vstřelili dvacet čtyři branek a tým inkasoval 
padesát pět gólů. Mezi čtrnácti celky soutěže je „čtrnáctka“ průběžně 
jedenáctá před K. Vary (10 bodů), Juniorem Děčín (9) a Ústím n. 
L. (2). Bodově na dosah je osmý Vyšehrad (13), devátý Litvínov a 
desátý Meteor (oba týmy po 12 bodech).  Ostatní kluby skupiny B 
od prvního do sedmého místa jsou převážně fotbalovými baštami 
mládeže, takže jejich naděje jsou fotbalově i bodově někde jinde 
(např. Teplice, Kladno, Most nebo Dukla). Mládežnické celky FAŠV  
(žáci U12, U13, U14, U15) a dorostu (U 16, U17) vstoupí do jarních 
ligových odvet o víkendu 16. - 17. března.                         FK/ZdS

Rád bych touto cestou vzpo-
menul 25 let od úmrtí mého 
tatínka Jaroslava Čecha a 30.  
výročí vzniku prvního hokejové-
ho oddílu ve Varnsdorfu, který 
otec jako správce zimního sta-

Vzpomínky na vznik oddílu hokeje

V sobotu 23. února se sešli 
nejen sparťané, ale i fandové 
jiných klubů na dalším Spar-
ťanském fotbalovém turnaji se-
verního výběžku 2013, tentokrát 
ve sportovní hale ve Varnsdorfu. 
Pořadatelem byl FanClub Spar-
ty, pobočka Rumburk. Za účasti 
4 celků vše proběhlo ve správné 
sportovní atmosféře, bez zálud-
ností, zbytečných faulů, řeklo by 
se v duchu FAIR-PLAY. Dobře 
se zhostil úkolu i rozhodčí Dušík, 
řídící všechny zápasy turnaje 
bez problémů. Vítězem se stali 
Sparťané z Rumburku, druhý 
byl Kovárna klub Varnsdorf, 
třetí FanClub Rumburk a čtvrtý 
Fan-Club Varnsdorf. Vyhodno-
ceni byli i jednotlivci. Nejlepším 
střelcem se stal Michal Vyskočil 
z celku vítěze, nejlepším hráčem 
Josef Eliáš z Kovárny klubu a 
brankářem Josef Drahoňovský 

střelců, z nichž mnozí působí 
i mimo Ústecký kraj. Čtyři závo-
dy se střílely i u nás. Celkově si 
pěkné 14. místo zajistil  Štěpán 
Ševců. V biatlonu se slibně 
jevil Tomáš Novotný, zkoušel 
se prosadit i na závodech, ale 
nakonec dal přednost, bohužel, 
studiu na vysoké škole v Praze.

Není však u nás vše jen 
o střílení. Aby se střelnice udr-
žela v provozuschopném stavu, 
vyžaduje péči. Podařila se nám 
tak řada vylepšení sloužících 
ke zvýšení komfortu uživatelů. 
Členové střeleckých klubů se 
na nich podíleli v souhrnu 250 
hodinami. 

Závěrem bychom chtěli za 
pomoc ocenit firmy INTERTOS 
Varnsdorf, s.r.o., zastoupené 

Ing. Jančekem a TERMI v oso-
bě Ing. Dostála. Ti poskytli 
sponzorský finanční dar, jenž 
posloužil k pořízení pozornosti 
všem účastníkům závodů bez 
ohledu na jejich umístění. 

Jaroslav Horák, předseda 
Klubu biatlonu Elite Varnsdorf

Stolní tenisté Slovanu B hrají o postup
Béčko Slovanu našlo v okresním přeboru přemožitele až v 15. 

kole soutěže, kdy odešlo poraženo v herně SKST Děčín C 12:6. 
Pak však vyprovodil Malou Veleň jasným výsledkem 17:1. Průběžně 
mu po 16. kolech patřila vedoucí příčka tabulky při rovnosti bodů s 
SKST Děčín D. Mělo však šest kol před koncem soutěže k dobru 
neodehraný zápas s Filipovem B.  Slovan D držel střed tabulky a 
Slovan C měl u konce průběžného pořadí náskok tří bodů na Filipov 
C a Slavoj Děčín A. V úspěšnosti hráčů okresního přeboru si zatím 
z varnsdorfských borců nejlépe vedou J. Somič a P. Tůma. Patřilo 
jim čtvrté a páté místo za úspěšnost 88,2 resp. 83,7 %.         ZdS

z FCS Rumburk. Organizátoři 
si váží přízně Labské investič-
ní, a.s. Ústí n. L. ve sponzorství 
(poháry pro mužstva i jednotliv-
ce) a dále Regie, a. s. Varnsdorf 
za velkou ochotu a poskytnutý 
servis při pronájmu haly a další 
služby. Sparťané z výběžku spo-
lu s ostatními fandy se už těší na 
příští ročník v roce 2014.    -fš-

dionu založil v roce 1983. Tehdy 
s námi, čtyřletými žáčky, kterým 
vštípil hokejové návyky a kladný 
vztah k tomuto sportu, vybojoval 
první úspěchy a vypracoval nás 
k postupu do krajského přeboru. 
Měli jsme také přátelské spor-
tovní vztahy s německými kluby 
a byli jsme zváni na zápasy žáč-
ků do Bautzenu a Drážďan. Na 
letní soustředění se jezdilo do 
sportovního areálu v Teplicích 
nebo do České Lípy. 

Jsem velmi rád, že poselství 
mého tatínka má nadále místo 
na varnsdorfském zimním sta-
dionu a že většina tehdejších 
žáčků, dnes již dospělých ho-
kejistů, tento sport neopustila. 
Činím tak stejně, hraji dosud za 
tým Velkých Popovic. Touto ces-
tou bych rád poděkoval Josefu 
Hambálkovi, který hokejovou 
tradici v našem městě stále 
udržuje, a také mému kamará-
dovi Zdendovi Damaškovi. 

Jaroslav Čech ml.

Severním výběžkem znělo - SPARTA!

Mladí varnsdorfští hokejisté na archivním fotu

           Jaroslav Čech
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Bude odklad pouze jednoho kola?
Druholigové áčko si odbylo 

zamýšlenou generálku na jarní 
část soutěže na UMT v Nymbur-
ce se Spartou B, osmým týmem 
ČFL, v neustálém sněhovém 
přívalu. Po poločasovém ve-
dení zásluhou gólu Fabiana ve 
druhé části dvakrát inkasovalo, 
a proto konečný výsledek byl 
1:2. První jarní mistrovský zá-
pas měl FK Varnsdorf odehrát 
v Mostu. Kompletní 17. kolo bylo 
však kvůli podmáčeným hřištím 
odloženo až na závěr sezony. 
V případě zlepšených podmínek 
tak soutěž začne o tomto víken-
du. Náhradou bylo domluveno 
utkání se Sokolovem v Blšanech 
na přírodní trávě, které skonči-
lo 1:1. Góly dali Rudnytskyy 

(10.) a u soupeře Čada (13.). 
Sestava: Porcal (46. Kolář)  -
Zieris, Zbrožek, Tvaroha, Cana 
(46. Kotiš) - Daníček, Fabián, 
Rudnytskyy (46. Breite), 
Schuber t (46. Hikspoors) -
Martan, Volf (46. Just). Hráči 
i realizační tým FK již jsou na 
jarní odvety patřičně natěšeni, 
a tak se snad o víkendu spolu 
s fandy proti Pardubicím dočkají.

V rámci soustředění v Heř-
manicích a za stálého sněžení 
porazil dorost U19 účastníka 
krajského přeboru Arsenal Čes-
ká Lípa U19 7:0 (2:0). Branky: 
Šolín 4 (6., 51., 72., 81.), Kučera 
(42.), Halbich (49.), Vinš (70). 
Tým si v zápase ověřil útočné 
i obranné kombinace a také růz-

 Na Varnsdorfské halovce 2013 (psali jsme o ní v HS č. 3) si do-
mácí piloti LMK svými výkony splnili limity pro MČR. Tam letka tohoto 
klubu podala mezi 33 soutěžícími výborné výkony. Především pak 
dorostenci, se kterými se bude muset do budoucna rozhodně počítat. 
Uvádíme jejich umístění: kategorie F3P - 7. David Koutný, RCEA B2 -
13. Jindřich Štrubínský, RCEA B1 - 15. Miroslav Navrátil, 
16. Milan Pianka a 18. Roman Pianka (oba 10 let), F6B AEROMUZIKÁL - 
5. Miroslav Navrátil, 6. David Koutný. Mistrovství bylo hlavně pro mladé 
letce obrovským modelářským zážitkem a velkou výzvou do další práce 
a tréninku. K vidění byli nejlepší haloví akrobaté ve všech kategoriích.

Již pár let patří mezi nejlepší 
varnsdorfské mládežnické spor-
tovce. K plavání si navíc naložil 
kolo a odtud již bylo blízko k tria-
tlonu. A s ním se dostal i do re-
prezentace ČR. Není tedy až tak 
překvapivé, že se Michal Švorc 
stal vítězem ankety Sportovec 
roku 2012 v kategorii jednotlivců 
mezi mládeží. Nemohli jsme jej 
tedy nepožádat o zodpovězení 
několika otázek.      

Kdy jsi prvně slyšel o pre-
miérovém vyhlašování spor-
tovce roku 2012 ve Varnsdorfu? 

„Nejsem si jistý, zda jsem 
tuto informaci získal z webových 
stránek města či Hlasu severu.“

Michal Švorc svá sportovní přání tají  

Výhry kadetek i žáků

V kategorii mládež jednot-
livci bylo navrženo devět jmen. 
Jaké byly tvé osobní ambice?

 „Vzhledem k dosaženým 
sportovním výsledkům a mé 
účasti v mezinárodních závo-
dech jsem věřil, že můžu do-
sáhnout dobrého umístění.“

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

„Ocenění prvního ročníku 
sportovce roku 2012 ve Varns-
dorfu mě potěšilo, považuji to 
za tzv. „třešničku na dortu“ po 
dobře odvedené sezoně.“

Posbíral jsi již řadu vítězství 
a titulů. Dá se získané ocenění 
s nimi rovnat a bude tě moti-

vovat v dalším sportovním 
snažení?

 „Jak už jsem uvedl v před-
chozí odpovědi, letošní sezona 
byla celkem vydařená, i když 
vždy je co vylepšovat. Jsem 
rád za každé získané ocenění 
či umístění. Ocenění sportovce 
roku je výsledkem hlasování lidí, 
ostatní mé dosažené výsledky 
závisí jen na mém úsilí.“

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

David Koutný provádí jeden a půl výkrutu ve visu.

né varianty standardních situací. 
Na skvěle připravené umělé trá-
vě v Roudnici vyhrál dále celek 
dorostu s domácím účastníkem 
České ligy skupiny A 2:5 (1:3). 
Branky: Halbich 2, Šimon, Kuče-
ra a Šolín. Poslední přípravnou 
prověrkou devatenáctky byl duel 
v Mostu, kde neuspěl proti dru-
hému týmu stejné soutěže po 
výsledku 3:1 (1:0). Branku dal 
Čurgali. Dorost U19 zahajuje 
jarní část ligové soutěže 10. 
března na hřišti Slavie Praha 
B, suverénního lídra České ligy 
skupiny B. Doma se představí 
na UMT o týden později 17. břez-
na od 11.00 hod. proti Viktorii 
Žižkov. Ta měla před dorostem 
v tabulce k dobru dva body.      ZdS

Liga stolních tenistů do fi niše
V lize varnsdorfských stolních tenistů 2012-2013 působí 19 týmů a 

47 hráčů. V základní části hrály týmy na jedno kolo každý s každým 
od října 2012 do ledna 2013. Po 171 zápasech následuje v současné 
době nadstavba, kde hraje prvních osm družstev o vítězství a zbylá 
o další umístění. Pořadí prvních osmi: 1. Bowling bar, 2. Bernard, 
3. Čendové I, 4. Axe Borci, 5. Restaurace Šimek, 6. 3 K, 7. Kocouři, 
8. Obchod Vohnout. V úspěšnosti jednotlivců byli nejlepší P. Tůma 
(Bowling bar), L. Žítek (Bernard) a P. Šimek (Restaurace Šimek). 
Ve čtyřhře pak J. Somič s V. Strnadem (Axe Borci), J. Peleška 
s V. Chlanem a M. Fuchsig s P. Tůmou. Vítěze a celkové pořadí 
ligy budeme znát koncem měsíce března.       Miroslav Exnar 

Z basketbalových týmů TJ Slovan měla na programu zápasy 
jen družstva kadetek a žáků. Kadetky U17 oslabené nemocemi 
a zraněními hostily BA Sparta Praha. Díky týmové práci přesto 
dokázaly zvítězit a navíc si Chlanová s Hrabákovou zapsaly rekordní 
střelecké výkony. V druhé půli již domácím evidentně docházely 
síly. TJ Slovan - BA Sparta 81:60 (27:14, 27:12, 11:19, 15:15). Body: 
Stodůlková 27 (1x3), Hrabáková 20, Chlánová 13 (1x3), Natabou 
10, Špičková 6, Škvorová 3 a Dědečková 2. Starší žáci U15 měli 
na programu dvě utkání s BK Kladno. V prvním s výsledkem 
76:49 (17:15, 12:11, 25:12, 22:11) se poločas hledali a ve druhém 
hráči na lavičce už dlouho před přestávkou skandovali stovku. 
Zásluhou hlavně skvělé 2. čtvrtiny se ukazatel skóre zastavil na 
stavu 117:72 (28:11, 41:17, 27:23, 21:21).                TJ Slovan - basket

Futsalové béčko v krajské lize 
   Bez bodu zůstal na domácím turnaji DeCe COMPUTERS Ex-

traligy Ústeckého kraje celek JK Trans Varnsdorf B, což bylo přes 
těsné prohry veliké překvapení. Přesto dále udržel šestou pozici, 
tedy střed tabulky. Výsledky: JK Trans B - Jílové A 3:5, - Turbo Děčín 
A 2:3, - SKP Cizina 2:3.

V závěrečném kole ligy v Rumburku hrálo béčko (24 bodů) 
s Vilémovem (28) pouze vzájemný duel a vilémovští se výhrou 
4:1 (gól béčka dal Fišer) posunuli na bramborovou pozici. Kraj-
skou ligu vyhrál prvně nováček soutěže Želenice (48 bodů) před 
Jílovým (44) a Nicou Rumburk (40).                                        ZdS

„Teď se věnuji plnému trénin-
ku, který mám doplněný o různá 
reprezentační soustředění v triat-
lonu i plavání. Mým cílem je opět 
se co nejlépe umístit ve všech 
možných závodech v ČR i za-
hraničí. Přání do stávající sezony 
bych rád nechal utajená. Když je 
vyslovím, nemusí se splnit.“ 

Nejaktuálnější informace od 
Michala nejsou zrovna radost-
né. Při zimní přípravě si přivodil 
problémy s kolenem, takže místo 
plného trénování jezdí za lékaři a 
po různých vyšetřeních. Přejme 
mu proto rychlou rekonvalescen-
ci, neboť sezona se rychle blíží.   

ZdS, foto archiv M. Š.

               Mladí piloti LMK na MČR

Kluci z LMK na domácí halovce, 2. Milan Pianka, 3. Roman Pianka

  Na závěr patří poděkování společnosti REGIA, a.s., provozovateli 
varnsdorfské sportovní haly a Andree Ruďákové, která v ní má na starosti 
fi nancování a provoz. Také pak našim klukům za celosezonní píli a 100% 
účast na trénincích, která se všem vyplatila.            J. Š. ml., foto LMK


