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ilvestrovský   běh
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Chceme sestavit 
vyrovnaný rozpočet

Rozhovor s místostarostou Josefem Hambálkem

V době našeho rozhovoru 
uplynul právě měsíc od volby 
nového vedení města. Výsled-
kem koaličních dohod bylo 
vaše zvolení místostarostou. 
S jakými záměry - v obecné 
rovině - jste vstupoval do 
komunální politiky? 

Do politiky jsem nevstupoval 
s ambicí být ve vrcholném ve-
dení města. Jako nespokojený 
občan jsem se chtěl dostat do 
zastupitelstva města a z tohoto 
postu mít možnost alespoň 
částečně ovlivnit jeho chod. To, 
že jsem při koaličních jednáních 
přistoupil na tuto funkci, beru 
jako odpovědnost k voličům.

Z diskusí k jednomu z bodů 
projednávaných na druhé 
schůzi zastupitelstva vyplynu-
lo, že současné rozdělení funk-
cí nemělo být definitivní právě 
co se týče místostarosty, ale že 
nyní to tak zůstane. Je k tomu 
v této chvíli co dodat? 

K tomuto bodu teď není co 
dodat, v koalici to bylo takto 
dohodnuto.

Jaké jste získal  zkušenosti 
a pocity po prvním seznáme-
ní s městskými záležitostmi a 
chodem radnice? 

Postupným pronikáním do 
situace dnes zjišťuji, že vše 
je složitejší, než se na první 
pohled mohlo zdát. Stát na 
nás jako na pověřenou obec 
přesunul určité povinnosti 
i za okolní obce, spadající pod 
naši působnost, ale zároveň 
ponechal na obcích velkou část 
s těmito činnostmi spojených ná-
kladů. Stávající přerozdělování 
příjmů ze státního rozpočtu na 
jednoho obyvatele mezi velkými 
a malými městy není spravedlivé 
a malé obce, jako jsme my, na 
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Poslední den 
v roce patří na 

varnsdor fském náměstí j iž 
tradičně sportovcům. Letošní 
„Silvestrák“ ovšem oslaví 
opravdu mimořádné jubileum -
50. výročí! A tak se máme nejen 
jako sportovci, ale také jako 
diváci na co těšit. 

Patronkou slavnostního klání 
bude nejlepší česká juniorská 
atletka a rodačka z Rumburku 

slavnostně
Anežka Drahotová, která s se-
bou přiveze zvučná jména české 
atletiky. Přidáme-li k tomu další 
skvělé vytrvalce z řad triatlonistů, 
přespolních běžců a maratonců, 
dostaneme opravdu zajímavý a 
lahodný mix pro oko diváků, kte-
rých každoročně před radnici 
dorazí nemalé množství.

Vše ale začíná vždy od těch 
nejmenších, a proto, vážení 
rodičové, neváhejte postavit svá 

pochopitelně i „Ježíškova 
poštovna“ a několik „dílniček“ 
pro děti.

Ale stejně jsme si nemohli 
nechat ujít venkovní program. 
Na pódiu (kamion Noprosu) 
se vystřídal sbor Bambule 
ze ZUŠ Varnsdorf a mužské 
vokální kvarteto Q VOX, oba 
samozřejmě s vánočně ladě-
ným programem. Po sváteč-
ním proslovu starokatolického 
faráře Rolanda Sollocha, který 
zapálil první adventní svíci, 

První adventní neděle 
letos připadla na poslední 
listopad. Bylo studeno, mra-
zivo, a tak není divu, že jsme 
se co nejvíce času snažili 
pobývat uvnitř v knihovně 
a DDM mezi stánky. Věřím, 
že mnohé výrobky šikov-
ných rukou, které tu byly 
k vidění, leckoho potěší pod 
stromečkem. V „dopravní 
špičce“ mezi čtvrtou a pá-
tou hodinou se v chodbách 
bylo třeba obrnit trpělivostí. 
Prohlédli jsme si opět několik 
zapůjčených betlémů. Nej-
více pozornosti asi upoutal 
krajkový od paní Horáčko-
vé, další zapůjčili Muzeum 
Varnsdorf, pan Sucharda, 
paní Sobková, paní Jupová 
a poslední byl z Domova se 
zvláštním režimem z Krásné 
Lípy. Při práci jsme mohli 
sledovat řezbáře-betlemáře 
Ladislava Süsse. Byla tu 

Vedení města Varnsdorf a redakce Hlasu severu přeje všem 
čtenářům příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2015 

pevné zdraví, hodně štěstí a co nejvíce důvodů k úsměvu.

popřál starosta Stanislav 
Horáček krásný advent 
všem obyvatelům města a 
dal povel k rozsvícení stro-
mu. Jak už víme, hra světel 
na smrku před knihovnou 
se letos dočkala inovace, 
a snad budete souhlasit 
s tím, že mu to sluší. A jest-
li jste v podvečer o šesté 
napnuli uši, zaslechli jste 
i hudební tečku za letoš-
ním programem - troubení 
z věže starokatolického 
kostela.

P. S. Do redakce telefono-
vala jedna z účastnic rozsví-
cení stromu a přeje si touto 
cestou vyjádřit poděkování 
všem, kteří se na akci podí-
leli. Rádi vyřizujeme. 

ham, foto Ivo Šafus

…a už zase svítí strom

Na scéně sbor Bambule ze ZUŠ Varnsdorf

dítka na startovní čáru a pokusit 
se vzbudit v nich trochu soutě-
živosti. Třeba se zrodí „nová“ 
Anežka Drahotová právě na 
50. ročníku Silvestrovského běhu 
ve Varnsdorfu. 

Program začíná v 9.30 hod.  
(viz str. 6) a před polednem ho 
zakončí atraktivní cyklistické 
kroužení, kde bude rovněž 
možné spatřit zajímavá jména 
nejen našich místních kolečkářů. 
Všichni jste srdečně zváni.     JN

Uvnitř listu najdete vložený barevný kalendář s vyznačením termínů 
uzávěrek a vydání našich novin.
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

 

Oznámení 
Oznamujeme, že Měst-
ský úřad Varnsdorf bude 
ve dnech 31. prosince 2014 
a 2. ledna 2015 UZAVŘEN. 
 Děkujeme za pochopení.

Z DĚNÍ NA RADNICI

Výběr z jednání vedených starostou města Ing. Stanisla-
vem Horáčkem a místostarostou Josefem Hambálkem
26. 11. - Jednání s firmou EKO servis Varnsdorf - vize spolu-
             práce s TSmV a městem
27. 11. - Zasedání rady a zastupitelstva města
28. 11. - Zasedání rady města
   1. 12.  - Řešení stížnosti občanky města na nepřidělení bytu
           - Jednání s Mgr. Janem Duškem o stavbě Kauflandu
            - Jednání s Mgr. Filipem Mágrem o dotačních programech
  2. 12. - Jednání se sociálním odborem, Stavebním úřadem a Úřa-
              dem práce - sociální problematika, provoz ubytovny... 
  3. 12. - Schůzka s ředitelem Agentury pro sociální začleňování 
               Bc. Martinem Šimáčkem
            - Účast na Dni úcty ke stáří
  4. 12. - Zasedání Hospodářské a sociální rady Děčínska v Děčíně
            - Porada k přípravě 50. ročníku Silvestrovského běhu
   5. 12.  - Jednání s předsedou správní rady Nadačního fondu Hrádek
            - Burgsberg Ing. Karlem Jelínkem
  8. 12. - Jednání s vedením Českého svazu ledního hokeje
  9. 12. - Schůzka s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bu-
              beníčkem a vedením Polabských mlékáren
Vedení města jednalo o rozpočtu postupně s řediteli všech příspěv-
kových organizací a s vedoucími odborů městského úřadu.

• Agresivní muž napadl strážníka
Napadením vyvrcholilo agresivní chování šestadvacetiletého 

muže z Varnsdorfu, který v nočních hodinách na služebně 
městské policie nejprve slovně, vulgárními výrazy, a poté i fyzicky 
zaútočil na službu konajícího strážníka. Hlídka ho za použití donu-
covacích prostředků zpacifikovala a předala policistům z obvod-
ního oddělení ve Varnsdorfu, kde je ve věci vedeno další šetření.

• Spolupráce se záchrankou
K dalším třem výjezdům, a to k chlapci, ženě a muži ohroženým 

na životě, byli strážníci vysláni dispečinkem Zdravotní záchranné 
služby Ústí nad Labem. Jednalo se o zásahy v Kollárově, Ne-
mocniční a Mladoboleslavské ulici. V popisovaných případech 
hlídka postiženým osobám poskytla první pomoc, ve dvou z nich 
i s neodkladnou resuscitací s užitím defibrilátoru. Přivolaný 
lékař RZS s osádkou poté prováděl následné odborné ošetření. 

• Za zboží nezaplatil
Uložením blokové pokuty skončilo „nakupování“ osmadva-

cetiletého muže z Varnsdorfu, který se vydal krást do marketu 
Albert. Po zadržení pracovníkem ostrahy byl předán hlídce 
městské policie, která celý případ po zjištění všech potřebných 
skutečností uzavřela. 

• Nález dokladů
Strážníci zajistili předání pouzdra s osobními doklady muži 

z Německa. Ztratil ho poblíž marketu Albert a měl štěstí na 
poctivého nálezce z Varnsdorfu, který pouzdro nalezl a poté 
odevzdal na služebnu městské policie.

• Dopravní nehoda
Hlídka MP spolupracovala u oznámené dopravní nehody na 

Žitavské ulici, kde došlo k poražení ženy projíždějícím vozidlem. 
Spolupráce probíhala s osádkou sanitního vozu RZS a dále 
i s výjezdem hasičů ze stanice Varnsdorf, policisty OHS Varns-
dorf a vyšetřujícími policisty ze skupiny dopravních nehod. Po 
celou dobu byl strážníky mimo jiné usměrňován provoz pro-
jíždějících vozidel.            Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 27. 11. 2014 rozhodla: Schválit Školní jídelně náměstí 
E. Beneše a Školní jídelně, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů a nový odpisový plán 
na rok 2014, Základní škole náměstí E. Beneše a Městské knihovně Varnsdorf změnu závaz-
ných ukazatelů na rok 2014. • Pronajmout část p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 
za účelem údržby a užívání výstavních ploch za cenu 3 Kč/rok od 1.1. 2015 do 31. 12. 2025. 
• Pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na 
p. p. č. 3096/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a společností SČVK a.s. a uzavřením 
Smlouvy o úhradě nákladů za spotřebovanou vodu (dodanou dle Smlouvy o dodávce vody 
a odvádění odpadních vod na p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf) mezi městem Varnsdorf a 
panem Vl. Štubnerem, Varnsdorf. • Schválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015. 
• Schválit Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015. 
• Povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 1.12. 
2014 starostovi Ing. Stanislavu Horáčkovi a místostarostovi Josefu Hambálkovi dle předlože-
ných podmínek. • Schválit upravený ceník Hlasu severu s platností od 1. 1. 2015. • Jmenovat 
zástupcem vedoucího redaktora časopisu Hlas severu pana PharmDr. Jindřicha Šmída od 1. 12. 
2014. • Pověřit starostu města Ing. Stanislava Horáčka funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu. 
• Schválit vyplacení ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Varnsdorf. • Jmenovat členy, předsedy a tajemníky komisí rady města (viz seznam na str. 5). 
Rada města na svém zasedání 28. 11. 2014 rozhodla: • Odvolat pana Martina Louku z funkce 
ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf ke dni 28. 11. 2014. • Jmenovat pana 
PhDr. Martina Musílka do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, 
s účinností ke dni následujícím po dni převzetí odvolání stávajícím ředitelem Martinem Loukou.

• Dvojí fyzické napadení
Policisté od konce letošního září pracovali na případu fyzického 

napadení v restauraci v Zuzánkově ulici. Jeden ze zákazníků se 
chvilku po půlnoci 28. září uchýlil k napadení jiného návštěvníka. 
Ten byl krátce po incidentu odvezen rychlou záchrannou službou 
k dalšímu ošetření. Vzhledem k okolnostem a délce neschopnosti 
se policisté rozhodli o předání prověřované události úředníkům 
varnsdorfské radnice, která by o přestupku proti občanskému 
soužití měla rozhodnout ve správním řízení.

Varnsdorfští policisté prověřují také všechny okolnosti mož-
ného fyzického napadení, ke kterému mělo dojít 14. listopadu 
v Západní ulici. Otec zraněného mládence si incident nenechal 
pro sebe a obrátil se na zdejší muže zákona. Ti oznámenou 
událost prověřují s ohledem na přečin ublížení na zdraví.

• Bez telefonu
V neděli nad ránem se projel taxíkem a pak se sháněl po 

mobilním telefonu, který nemohl nikde najít. Po vytočení svého 
čísla se ozýval jen vyzvánějící tón. Po aparátu zn. Sony Xperia 
Z1 v hodnotě devíti tisíc korun bylo varnsdorfskými policisty 
23. listopadu navečer vyhlášeno pátrání. Současně byla zablo-
kována chybějící SIM karta.

• Rovnou do vězení 
Při druhém pokusu o nákup bez placení štěstěna 27letého 

zákazníka opustila. Místo ní si mladého muže z Varnsdorfu 
vzali do parády strážci zákona, kteří ho „v cuku letu“ eskortovali 
rovnou do vazební věznice. Koncem listopadu nejdříve z místní 
masny odnesl nákup v hodnotě 380 Kč bez placení. O den 
později utekl z jiné prodejny s oblečením za necelých 3.200 
korun. Policisté zajistili vše potřebné a muže 4. prosince 
zadrželi, sdělili mu podezření z přečinu krádeže a převezli ho 
k jednání u soudu. Zde padlo rozhodnutí o vazbě a výtečník 
vyrazil na cestu do vězení.               Nprap. Petra Trypesová

Oddělení tisku a prevence Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Cena vody pro 
rok 2015

Severočeská vodárenská 
společnost a. s. (SVS) ozná-
mila cenu vodného a stočné-
ho na rok 2015. Ceny bez DPH 
činí celkem 83,50 Kč/m3, z toho 
vodné 42,78 Kč/m3 a stočné 
40,72 Kč/m3. Včetně patnác-
tiprocentní DPH bude vodné 
49,20 Kč a stočné 46,83 Kč 
celkem 96,03 Kč (loni to bylo 
92,46 Kč).

SVS v tiskové zprávě uvá-
dí, že nárůst ceny vody v jejím 
regionu letos stagnuje - je stejný 
jako v roce 2014. „Nárůst 3,9 % 
v absolutním vyjádření zname-
ná navýšení ceny vody pouze 
o 3,57 Kč za 1 000 litrů vody 
ve srovnání s rokem 2014. Běž-
nou vanu si tak v příštím roce 
napustíte za 5,30 Kč a jedno 
spláchnutí toalety vás vyjde na 
0,30-0,60 Kč.“ … „V současnos-
ti jde z ceny vody cca 33 % na 
obnovu majetku, 41 % na jeho 
provoz a 26 % si z ceny vody 
bere stát ve formě celé řady 
poplatků a DPH, aniž by se tyto 
prostředky někdy vrátily zpět do 
vodohospodářství.“

O všech faktorech, které 
ovlivňují cenu vody, SVS infor-
muje na svých webových strán-
kách www.svs.cz.                      -r-

Poradna ČOI každou první 
středu v měsíci

Zajištění poradenské a informační služby České obchodní 
inspekce pro rok 2015 na Městském úřadu ve Varnsdorfu
Sdělujeme vám, že na Městském úřadu Varnsdorf, v bu-

dově na nám. E. Beneše 470, v zasedací místnosti v pří-
zemí, č. dveří 25 bude Česká obchodní inspekce, Inspektorát 
Ústecký a Liberecký, poskytovat bezplatně rady a informace 
občanům, zejména o právech spotřebitelů, uplatňování rekla-
mací apod., a to počínaje 7. lednem 2015 v době od 10.00 
do 14.30 hod. a dále v následujících termínech: každou první 
středu v měsíci v době od 10.00 do 14.30 hodin, tj.: 4. úno-
ra, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 
5. srpna, 2. září, 7. října, 4. listopadu a 2. prosince 2015.

V případě dotazů mimo uvedené termíny se může veřejnost obrátit 
na tyto kontakty: Česká obchodní inspekce, inspektorát Ústecký a 
Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, kontaktní adresa: 400 01 
Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1386/6, tel. 475 209 493, fax: 
296366236, e-mail: ul_coi@coi.cz, ID datové schránky hp7dz3u.        -r-
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Svozy tříděného odpadu 2015
Tříděný odpad ve žlutých pytlích bude i v příštím roce svážen 

každý druhý čtvrtek (v lichých týdnech). V Hlasu severu vám i nadále 
budeme nejbližší termíny svozu připomínat.

Kde získat žluté pytle
Žluté pytle se fyzickým osobám vydávají zdarma:
1. na MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí (budova na 
náměstí, kancelář č. 7)
v úředních hodinách: Po a St 8.00-17.00 hod., Út 8.00-15.30 hod., 
Pá 8.00-14.30 hod.
Tel. 412 372 241, linka 114
2. v provozovně EKO servis Varnsdorf a. s. 
Svatopluka Čecha 1277
Provozní doba: Po-Pá 7.00-16.00 hod., So 7.00-11.00 hod.
Tel. 412 375 556
3. v Městském informačním centru Varnsdorf 
Otáhalova 1260
Provozní doba: Út-Pá 9.00-18.00 hod., So 8.00-12.00 hod.
Tel. 775 398 650                                                                    -r-

Přehled termínů na celý rok 2015:
leden 2. (Pá), 15., 29.               červenec   2., 16., 30. 
únor               12., 26.               srpen      13., 27.
březen            12., 26.                září          10., 24.
duben              9., 23.               říjen           8., 22.
květen              7., 21.                listopad    5., 19.
červen             4., 18.              prosinec    3., 17., 31.                 

Otevření „zimáku“ je na dohled
Jak jistě mnozí občané města zaznamenali, II. etapa jedné 

z nejrozsáhlejších investičních akcí města Varnsdorf, „Zastřešení 
zimního stadionu“, právě dospěla do své finální fáze. V roce 2013 
proběhla realizace I. etapy stavby, v rámci které došlo po veškerých 
demontážích stávajícího otevřeného kluziště k výstavbě nové hra-
cí plochy včetně kompletních podkladních vrstev, nových základů 
mantinelů a budoucího zastřešení, předehřevu podloží, nových 
rozvodů chlazení, elektřiny a kanalizace. 

Realizace II. etapy - výstavba vlastního zastřešení - byla po 
schválení financování zastupitelstvem města zahájena v dubnu 
letošního roku. V současné době je již stavba téměř dokonče-
na. Probíhají závěrečné práce na osvětlení, vzduchotechnice 
a rozvodech elektřiny, zpětná montáž mantinelů a ochranných 
skel. Zároveň se připravuje k provozu strojovna chlazení, probíhá 
závěrečný úklid šaten a okolních ploch. Vlastní kolaudační řízení 
haly a následné předání zhotovitelem stavby městu je naplánováno 
na polovinu ledna r. 2015. Všichni zúčastnění jsou přesvědčeni, že 
vše proběhne bez větších problémů a provoz nové haly bude moci 
být zahájen ještě v průběhu ledna r. 2015. 

Milan Hanousek, odbor správy majetku a investic

Návštěva hejtmana 
ve varnsdorfské mlékárně

V úterý 9. prosince ústecký hejtman Oldřich Bubeníček navštívil 
varnsdorfskou mlékárnu. Provoz je součástí Polabských mlékáren 
a právě na pozvání jejich generálního ředitele Ing. Pavla Vybírala 
se hejtman dostavil k prohlídce rekonstruované výrobny a k diskusi 
s manažery firmy. Přizván byl také starosta Varnsdorfu Ing. Stani-
slav Horáček, což byla příležitost k prvnímu seznámení hejtmana 
s novým vedením našeho města. Účastnili se také např. ředitelka 
Polabských mlékáren pro marketing Ing. Drahomíra Vybíralová, 
vedoucí varnsdorfské provozovny Jiří Svoboda a bývalý ředitel 
varnsdorfské mlékárny Ing. Timotej Šimko.

Jiří Svoboda představil modernizaci mlékárny powerpoin-
tovou prezentací, spojenou s ochutnávkou výrobků. Mohl se 
pochlubit již dlouhou řadou ocenění za jejich kvalitu, mimo jiné 
udělením značky „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“. 
Diskutovalo se například o potravinářské výrobě v regionu a 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků na severu Čech (nejen 
v potravinářských profesích). Následovala prohlídka rekonstruo-
vaných výrobních prostor, které se starosta Varnsdorfu již ne-
mohl zúčastnit kvůli jiným povinnostem.                              ham

Co se stromky 
po Vánocích…

Odstrojených vánočních 
stromků se můžete bezplatně 
zbavit ve sběrovém dvoře (ul. 
Sv. Čecha 1277, areál tech-
nických služeb) nebo je odložit 
na sídlištích v blízkosti kon-
tejnerů pro komunální odpad. 
Odtud budou společností EKO 
servis Varnsdor f odváženy 
v termínech: středa 7. ledna a 
pondělí 13. ledna. Pokud této 
možnosti využijete, odkládejte 
ke kontejnerům pouze řádně 
odstrojené stromky.       OŽP

Proč změny v jednacím řádu 
zastupitelstva města

Zastupitelstvo města hraje v životě občanů města významnou 
roli. U nás ve Varnsdorfu zasedá přibližně jednou za měsíc. Za-
stupitelstvo vzešlé z posledních komunálních voleb připravilo pro 
občany našeho města změnu v jednacím řádu, což je předpis, podle 
kterého zastupitelé postupují při svém jednání. 

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná, a protože chceme, 
aby se občané dozvídali informace o práci jimi zvolených zastupi-
telů pravdivé, nezkreslené a vyčerpávající, došlo ke změně pořadí 
jednotlivých bodů jednání. V praxi to znamená, že občan, který se 
jednání zastupitelstva zúčastní, se nejdříve dozví, jaké nemovitosti 
město prodává nebo nakupuje. Následují zprávy z kontrolního a 
finančního výboru. Zajímavé pro občany určitě budou informace 
z různých oblastí života města, týkající se např. městské policie, 
organizací zřizovaných městem a pod. Protože peníze jsou až na 
prvním místě, důležitá je také informace o finančních otázkách a 
hospodaření města. Pro dobrou práci zastupitelstva, rady a měst-
ského úřadu jsou inspirací návrhy, dotazy, připomínky a podněty 
obyvatel města. Poté přicházejí na řadu tzv. interpelace zastupitelů. 
Dalším bodem je zpráva o činnosti rady města a o tom, jak jsou 
plněna již přijatá usnesení zastupitelstva. 

Na závěr bych rád vyzval všechny občany, kteří mají zájem 
o informace z dění ve Varnsdorfu, aby se aktivně zúčastňo-
vali zasedání zastupitelstva města, využívali možnosti zeptat 
se na městském úřadě a nesbírali různé tzv. „tutovky“ někde 
bokem, např. na Facebooku.            PharmDr. Jindřich Šmíd, 

člen Zastupitelstva města Varnsdorf

27. listopadu se v Klubu Střel-
nice konalo druhé zasedání Za-
stupitelstva města Varnsdorf.

Na úvod v rámci diskuse 
veřejnosti vystoupili pracovníci 
varnsdorfského muzea s žá-
dostí, aby se pokračovalo v pří-
pravě rekonstrukce budovy
muzea. Starostou byla přislíbena 
schůzka všech zainteresovaných 
stran. Rozprava členů zastu-
pitelstva pak začala několika 
dotazy Lenky Juricové, mj. na 
plány města s budovou Střelni-
ce. Střelnice, jak už zjistili čtenáři 
minulého Hlasu severu, je nabíd-
nuta k pronájmu; s dosavadním 
nájemcem (MAS Šluknovsko) 
město vede jednání o jiných 
městských objektech. Tatáž 
zastupitelka se ptala na údajné 
zvláštní odměny starostovi navíc 
k platu - on sám odpověděl, že 
na žádnou takovou odměnu mu 
nevzniká nárok. 

V bloku věnovaném převo-
dům majetku města bylo schvá-
leno několik prodejů pozemků a 
poté několik záležitostí, o nichž 
se šířeji diskutovalo. V jedné 
z nich šlo o financování projektu 
„Snížení energetické náročnos-
ti Poliklinika Varnsdorf“ (projekt 
navazuje na předchozí opravu 
střechy a zateplení 3. podla-
ží). Město žádá na tento účel 
o dotaci z Operačního progra-

Školu v Seifertově ul. opraví STAMO, 
ale začne se později

mu životního prostředí, přičemž 
tímto usnesením doloží zajiště-
ní necelých 14 milionů korun 
z vlastních zdrojů. Diskuse 
se odtud stočila i na využití 
prostor v poliklinice, budoucí 
osud „malé“ polikliniky a mož-
nost obnovení rentgenového 
pracoviště. 

Zakázka na opravu ZŠ 
Seifertova byla přidělena firmě 
STAMO s. r. o., která nabídla 
nejnižší cenu (48,5 mil. Kč), a 
současně odložení termínu na 
rok 2016. Mezitím bude město 
vyhledávat dotační tituly, ze 
kterých by bylo možné na re-
konstrukci získat peníze. A to se 
opět ozvaly pochybnosti o tom, 
zda město z kapacitních důvodů 
tuto školní budovu bude opravdu 
potřebovat - což byla ale stejně 
jen akademická debata, proto-
že město po uzavření soutěže 
o veřejnou zakázku již fakticky 
nemá možnost z ní vycouvat. 

Bod, který se týkal veřejného 
osvětlení u obchodního centra 
Kaufland (na ul. Čs. mládeže), 
byl stažen z programu a starosta 
v té souvislosti pouze informo-
val, že město uskuteční všechny 
možné kroky k zastavení výstav-
by OC Kaufland.

V dalším programu zasedání 
byli delegováni zástupci města 
v akciových společnostech 

EKO servis Varnsdorf, Severo-
česká vodárenská společnost a 
Regionální rozvojová agentura 
Ústeckého kraje, stanovena 
odměna neuvolněnému mís-
tostarostovi Josefu Hambálko-
vi, umožněna obnova vozového 
parku Nemocnice Varnsdorf 
(nákup jednoho sanitního a 
jednoho zásobovacího vozu 
formou leasingu z vlastních 
prostředků), základní a mateř-
ské škole na Bratislavské byla 
schválena stavba zahradního 
výukového altánu. 

Dalším tématem byl finanční 
schodek v provozu ubytovny 
Centra sociálních služeb. Ka-
pacita ubytovny není zdaleka 
naplněna a příjmy z ubytova-
cích poplatků nestačí k pokrytí 
provozních nákladů. Nyní dojde 
k úsporám tak, že k údržbě ob-
jektu jsou přijímání pracovníci 
dotovaní Úřadem práce, a na 
řadu přicházejí různá technická 
opatření zlevňující provoz. 

Mezi finančními záležitostmi 
šlo například o poskytnutí 
návratné f inanční výpomoci 
základní škole na náměstí na 
projekt „Dotyková zařízení 
ve výuce“ a bylo schváleno 
rozpočtové provizorium na rok 
2015 (schválení rozpočtu se 
předpokládá v lednu 2015). 

Zastupitelstvo také změnilo 
svůj jednací řád, kterým se bude 
řídit od příště. Změna spočívá 
v přesunu bodu „převody majet-
ku města“ na začátek jednání, 
zatímco „návrhy, dotazy, při-
pomínky a podněty“ obyvatel 
města a členů zastupitelstva byly 
přeřazeny až téměř na závěr. 
Zde se ukázala jasná dělicí čára: 
pro změnu bylo právě 14 hlasů 
od členů koalice, zatímco ostatní 
se změnou nesouhlasili.    ham
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Josef Hambálek v roli hokejového trenéra.

to doplácejí. Co se týče zaměst-
nanců, pracuje zde mnoho kva-
lifikovaných odborníků. Ale ne-
zastírám, že se chceme podívat 
na efektivitu městského úřadu.

V rozhovoru se starostou 
v předchozím čísle byla mezi 
prioritami zmíněna bezpečnost 
ve městě. To je určitě vaše par-
keta, protože právě vy jste byl 
pověřen řízením městské po-
licie. Jak hodnotíte dosavadní 
činnost MP a jak nahlížíte na 
její personální obsazení? 

U MP vidím určité rezervy 
v systému i v práci. Zatím bylo 
na radikální změny málo času. 
Prvotně jsme zavedli od 1. 12. 
2014 zkušebně rajonizaci. Po 
určité době tento systém vyhod-
notíme a uvidíme, zda by mohl 
být přínosem, či nikoli. Městská 
policie je jedním ze subjektů, kte-
rý spadá pod vládou podporova-
nou oblast prevence kriminality. 
Budeme se snažit i na tomto poli 
hledat možnosti získání finanč-
ních prostředků z dotací. 

Co se podle vás dá dělat 
pro problematickou lokalitu 
na Kovářské? 

Nikdo neznáme zaručený 
recept, ale tuto lokalitu znám a 
snažím se jednat v rámci svých 

Chceme sestavit vyrovnaný rozpočet
Rozhovor s místostarostou Josefem Hambálkem

Na základě výsledků voleb 
a uzavřené koaliční smlouvy 
vydávají členové koalice vo-
lebních stran ve Varnsdorfu 
pro volební období 2014-2018 
toto programové prohlášení:

Vědomi si své odpovědnosti 
za svěřené oblasti, cítí se všichni 
podepsaní zástupci koaliční 
smlouvy vázáni předloženým 
programovým prohlášením, které 
je základem čtyřleté spolupráce. 
Programové prohlášení zahrnuje 
podstatné, průnikové body pro-
gramů politických stran, které 
tvoří koalici. Hlavní důraz bude 
kladen na zlepšení bezpečnosti 
občanů, čisté životní prostředí, 
rozvoj vzdělanosti, zlepšení ko-
munikace s veřejností, zlepšování 
pověsti a prestiže našeho města 
ve všech oblastech života. 

Budeme prosazovat a snažit se 
o dosažení níže uvedených spo-
lečných cílů a záměrů zejména 
v následujících oblastech: 

I. Hospodaření města
Budeme prosazovat stabilizaci 

veřejných financí, hospodárné a 
účelné nakládání s financemi 
městského rozpočtu při zacho-

možností. Předal jsem sociál-
nímu odboru byt na Kovářské, 
který je v majetku města a byl již 
delší dobu nevyužit. Bude sloužit 
jako zázemí pro práci v oblasti 
prevence kriminality. Na vyšších 
místech se snad v současné době 
dolaďují změny některých záko-
nů, které souvisí se zneužíváním 
sociálního systému, tak snad se 
blýská na lepší časy.

Nelze si nepovšimnout, že 
na radnici vedete i mnoho 
dalších jednání. Která z nich 
považujete v dané chvíli za 
zásadní? 

Ano, jednáme každodenně 
jak s vedeními okolních obcí, 
tak s řediteli příspěvkových 
organizací města. Důležitá byla 
jednání s investory zamýšleného 
OC Kaufland. Dále pak jednání 
s veřejně prospěšnými organi-
zacemi jako je Schrödingerův 
institut a s vládní Agenturou pro 
sociální začleňování ohledně 
situace na Kovářské.

Jakých konkrétních vý-
sledků, dohod či rozhodnutí -
alespoň z těch důležitějších - 
v nich bylo dosaženo? 

S investory OC Kaufland 
máme zatím protichůdné názory. 
Sportovní terminologií je to pat. 
Naopak se Schrödingerovým 
institutem se blížíme dohodě 
o zřízení nízkoprahového centra.

Kam směřují jednání o roz-
počtu na příští rok? Očeká-
váte ho vyrovnaný, schod-
kový...? Dá se už naznačit, 
kde dojde k úsporám a které 
oblasti budou přednostně 
podpořeny? 

Rozpočet chceme určitě vy-
rovnaný. Prioritou jsou hlavně 
úspory ve všech městských 
příspěvkových organizacích, 
naopak podpořit chceme hlav-
ně investice do školství, kultury 
a sportu s maximální možností 
využití všech dostupných dotač-
ních titulů. 

Doposud jste byl ve Varns-
dorfu znám jako majitel 
obchodního centra Prima a 
zároveň jako činovník míst-
ního hokejového klubu. Jak 
se daří skloubit tyto aktivity 
s prací na radnici? 

Podnikám již téměř 25 let 
společně s manželkou a ta je teď 
naštěstí schopná a ochotná nést 
velkou část starostí o firmu, navíc 
jsme zapojili ve firmě i naše dvě 
starší děti, takže se to skloubit 
dá. Děti na hokeji se snažím ne-
šidit, ale část tréninků jsem teď 
musel přesunout na asistenty.

Jistě se velmi těšíte na ote-
vření zastřešeného zimního 
stadionu.... 

No těšíme se velice. Hlavně 
děti a jejich rodiče. To dojíždění 
do Rumburku nebo jinam, kde je 

krytý led, je opravdu už neúnos-
né, a to časově i finančně. Věřím, 
že halu bude navíc možné využít 
i k jiným účelům, než je hokej 
nebo bruslení, takže z ní nakonec 
budou mít užitek všichni občané. 

Mezi dalšími vašimi zájmy 
figuruje též cestování, histo-
rie... Můžete konkretizovat? 

Rád na vlastní oči poznávám 
hlavně místa, kudy šla historie. 
Z historie mám rád hlavně staro-
věk. Naposledy mě fascinovaly 
např. egypské pyramidy, Řím nebo 
Pompeje. Závěrem bych chtěl 
popřát všem občanům Varns-
dorfu hezké prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok 2015.

Děkujeme za rozhovor
Připravil ham

Programové prohlášení koalice volebních stran
ANO 2011, Česká strana sociálně demokratická, Volba pro město, Náš Varnsdorf a PRO Sport a Zdraví

pro volební období 2014-2018 ve Varnsdorfu
vání vyrovnaného nebo přebyt-
kového rozpočtu města. Pracovat 
hospodárně a efektivně i ve všech 
organizacích řízených městem. 
Transparentní a nediskriminační 
výběrová řízení na veřejné zakáz-
ky jsou jednoznačnou prioritou. 
Zlepšíme komunikaci městského 
úřadu směrem k občanům. Chce-
me výkonný, efektivní a zároveň 
přívětivý městský úřad.

II. Bezpečnost a občanské 
soužití

Zlepšení, zefektivnění a pod-
pora činnosti městské policie. 
Vrátit do činnosti MP systém 
rajonizace. Zvýšení součinnosti 
MP s Policií ČR. Budeme prosa-
zovat kroky ke zlepšení bydlení 
občanů ve všech lokalitách města 
bez rozdílu. Klid a bezpečnost ve 
městě zajistíme možnostmi daný-
mi platnou legislativou i přijetím 
nových obecně závazných vyhlá-
šek města. Prosadíme opatření 
zamezující negativním dopadům 
hazardu na život ve městě.

III. Vzdělávání
Vzdělávání je předpokladem 

budování občanské společnosti 
ve městě a rozvoje města. 

Budeme usilovat o zlepšení 
materiálních a kapacitních 
podmínek na všech stupních 
vzdělávání od mateřských škol 
přes střední školství po zájmová 
vzdělávání. Důraz klademe na 
utváření a rozvoj osobnostních 
vlastností mladé generace. Za-
jistíme kvalitní prostředí v našich 
mateřských a základních školách 
pro výuku dětí.

IV. Zdravotnictví
Naším cílem je dostupnost a 

kvalita poskytované zdravotní 
péče. Chceme zachovat akutní 
zdravotní péči po 24 hodin včetně 
chirurgické ambulance. Zaměří-
me se na vytváření podmínek pro 
lékaře a zdravotnické pracovníky 
v našem městě. Soustředíme se 
na pomoc seniorům a handicapo-
vaným, kteří potřebují zvýšenou 
péči.

V. Podpora sportu a volno-
časových aktivit

Zvýšíme podporu sportu a 
sportovců bez rozdílu a zaměření. 
Budeme se věnovat podpoře dětí 
a mládeže i v souvislosti s pre-
vencí kriminality. Přímá finanční 
podpora sportovním kolektivům 

i jednotlivcům reprezentujícím 
město. Obnova sportovních 
hřišť ve městě a maximální 
využití sportovišť a tělocvičen 
pro všechny věkové kategorie 
je naším společným cílem. 
Budeme podporovat spolkové 
činnosti, kulturní a všeobecně 
prospěšné akce všech subjek-
tů. Zlepšíme rozvoj kulturního 
života prostřednictvím městem 
řízených příspěvkových organi-
zací, jako je městská knihovna, 
městské divadlo, DDM aj.

VI. Životní prostředí
Pořádek v ulicích, parcích, 

na veřejných prostranstvích, 
ale i pozemcích soukromých 
subjektů ve městě je společnou 
prioritou. Budeme prosazovat 
revitalizaci zelených ploch ve 
městě a jejich řádnou údržbu. 
Stav a úklid veřejných prostran-
ství je naší vizitkou. Zaměříme 
se na systém svozu a třídění 
komunálního odpadu. Zefektiv-
nit třídění domovních odpadů je 
naším cílem. V rámci zlepšení 
životní úrovně budeme prosa-
zovat investiční projekty zlepšu-
jící životní prostředí. Příkladem 

je „Obnova odpočinkové zóny 
v okolí rybníku Mašíňák“.

VII. Rozvoj města a městské 
investice

Budeme prosazovat účelné, 
pro Varnsdorf přínosné inves-
tice, které pomohou zlepšení 
životní úrovně obyvatel města. 
Podpoříme příhraniční spo-
lupráci a dopravní propojení 
regionu. Iniciujeme hledání 
zahraničních partnerských 
měst. Podpoříme vznik a rozvoj 
cyklotras ve městě s návazností 
na vybudované a plánované 
úseky v sousedních obcích a 
SRN. Vyvineme maximální úsilí 
pro zapojení finančních zdrojů 
ze Strukturálních fondů EU a 
státního rozpočtu na spolufinan-
cování městských investičních 
i neinvestičních projektů.

Ve Varnsdorfu dne 27. 11. 2014
Josef Šusta, ThMgr. Roland 

Solloch, PharmDr. Jindřich 
Šmíd, Ing. Stanislav Horáček, 
Luboš Funda, Zbyněk Přibyl, 
Zbyněk Šimák, Ing. Václav Mo-
ravec, MUDr. Václav Jára, Ing. 
Bc. Petr Jakubec, Ing. František 
Hricz, Josef Hambálek, Jaroslav 
Tomášek, PhDr. Martin Musílek



     23/2014                                                        strana 5

Od 1. 1. 2015 zajišťuje autobusové spoje v oblasti Šluknovsko (objednávané Ústeckým krajem) firma 
Autobusy Karlovy Vary, a.s. Současně dojde ke změně vedení některých linek a systému odbavování 
cestujících. Ve výběžku budou v provozu následující linky:

Na městskou linku
vyráží nový dopravce

Od pondělí 15. prosince 2014 bude zajišťovat dotovanou měst-
skou okružní linku společnost Autobusy Karlovy Vary a. s. Tato 
společnost zvítězila ve výběrovém řízení především díky nejlepší 
nabídce svého vozového parku. Komfort pro cestující by měl být 
zajištěn novými autobusy, které např. zajišťují lepší přístupnost 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nebo mamin-
kám s kočárkem. Změnou pro občany našeho města se tak stává 
posun času odjezdu, a to o pět minut dříve než byli zvyklí        JS

Autobusová doprava od 1. ledna 2015

Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny vizuálním 
i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet 
plošina pro invalidní vozíky a kočárky, musí být vybaveny nájezdovou plošinou.

Povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální 
teplotu jak v zimě, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze 
opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je samozřejmě na přepravu kočárků.

Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje 
budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset 
čekat na svůj pravidelný spoj v obavách, „co mu zrovna přijede“. 

Výše uvedená tabulka linek zobrazuje dva typy autobusů, které se na linkách budou pravidelně 
pohybovat. Níže jsou uvedeny minimální kvalitativní parametry, které musí autobus splňovat. (Pozn.: 
Dopravce může provozovat i jen 1 typ autobusu. Pokud by se tak stalo, platí minimální parametry pro 
vozidlo s vyšší kapacitou).

A jak to bude s odbavováním cestujících? Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který ces-
tujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího 
se zjednoduší odbavování (postačí znát, z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné 
jet například ze Šluknova do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat.

Pravidelní cestující si pro změnu budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do za-
městnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Nosičem 
zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. 

Nový integrovaný tarif přinese možnost používat přestupní jízdní doklady několikaminutové až 
několikadenní. Cestující budou moci nejen přestupovat, ale i využívat slev, které jsou vázány na 
předplatné jízdné. V nabídce jsou sedmidenní, třicetidenní a na čipové kartě též devadesátidenní, a 
to díky skutečnosti, že všichni „krajští“ dopravci budou vybaveni novým odbavovacím systémem, tedy 
novými čipovými kartami a strojky. Jedna zóna bude zpravidla vymezovat katastrální území jedné obce. 
O tom, která zastávka bude přiřazena do které zóny, se cestující dozví z jízdních řádů, kde u každé 
zastávky bude určeno číslo zóny. Jako povolená cesta bude uznána cesta nejkratší, nejrychlejší nebo 
s nejmenším počtem přestupů v rámci povolených nadzón. 

Na autobusovém nádraží ve Varnsdorfu i nadále najdete informační kancelář. 
Kontakty: tel. 412 335 500, e-mail: info.varnsdorf@autobusy-kv.cz. 
Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.   ham, s použitím webu www.kr-ustecky.cz

Komise Rady města Varnsdorf 
pro volební období 2014-2018

Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport - předseda: 
Zbyněk Šimák; členové: Zdeněk Damašek, Ing. Bohdana Křížová, 
Mgr. Štěpánka Martinková, Mgr. Jan Novota, Mgr. Bc. Václav 
Zemler, Jiří Žďárský; tajemník: Jana Neubauerová.

Komise pro kulturu a cestovní ruch - předseda: Mgr. Josef 
Rybánský; členové: Mgr. Margita Kolková, Miloš Kostlán, Ing. Ilona 
Martinovská, PhDr. Martin Musílek, ThMgr. Roland Solloch, Jiří 
Sucharda; tajemník: Jiřina Trebatická.

Bytová a sociální komise - předseda: Jan Šimek; členové: 
Bc. Iva Farová, Miluše Gabrielová, Martina Procházková, Bc. Re-
nata Riedelová, DiS., Hana Školníková, Jana Šolcová; tajemník: 
Irena Hrabáková.

Komise správy majetku a výstavby - předseda: Ing. Václav 
Moravec; členové: Radomír Grafek, Ing. Václav Hynčica, Ing. Bc. 
Petr Jakubec; Ing. Václav Kročil; PhDr. Martin Musílek, Jiří Swadosch; 
tajemník: Eva Kunčarová.

Aktiv pro občanské záležitosti - předseda: Zora Homanová; 
členové: Soňa Hladíková, Jana Hocková, Věra Hrnčalíková, Dag-
mar Jančeková, Jaroslava Křížová, Soňa Mádlová; tajemník: Eva 
Kutová.

Komise pro posuzování veřejných zakázek - předseda: 
Ing. František Hricz; členové: Zbyněk Přibyl, Roman Roubíček, 
Ing. Jan Rýdl, Pavel Tesař; tajemník: Eva Kunčarová.

Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situ-
ace (BESOS) - předseda:  Mgr. Romana Cupalová; členové:Renáta 
Hambálková, Stanislav Horák, Mgr. Marek Jasa, Michael Šatník,
Ing. Ludvík Šmíd, Martin Špička; tajemník: Lenka Holubová, DiS.         -r-

Kdy bude zábradlí u „Hypky“?
Termín instalace se sice posunul o necelý týden, ale pracovníci 

firmy Bardzák zábradlí podél rekonstruovaného chodníku u Alberta 
ve dnech 4.-6.12. namontovali. Společně se zábradlím u bývalé „ko-
merčky“ a parkem naproti s meteostaničkou vypadá tato část středu 
města opět kulturněji. Ještě jestli bude v termínu prostor u Věžičky.

McDonald u hranic?
Obavy některých obyvatel způsobila deponie (meziskládka) 

uloženého stavebního materiálu na obou stranách ulice 5. května 
v prostoru U Městského statku. Jak se ukázalo, materiál pochází 
z rekonstrukce koryta řeky Mandavy, prováděné Povodím Ohře. Byly 
tak rozptýleny obavy občanů z výstavby dalšího komerčního objektu, 
např. McDonald, který se nakonec staví u Kauflandu v Žitavě.

Bude skutečně místo autoservisu a čerpací stanice 
Kaufland?

V bývalém bazaru firmy FB automobil se začala těžit a připra-
vovat na odvoz zámková dlažba. To má pravděpodobně souvislost 
s přípravou těchto ploch na plánovanou výstavbu marketu Kaufland. 
Více zkusíme zjistit do dalšího čísla HS.

Co se děje u Matěje, aneb co se staví ve vodárně?
Podle informací přímo z vodárny začala společnost SČVK na 

základě povolení s demolicemi garáží po levé straně vjezdu a celý 
areál „vodárny“ dozná významné změny. V roce 2015 budou v souladu 
s územním povolením po etapách s ohledem na stávající provoz 
postaveny nové provozní a administrativní budovy. Po dokončení 
rekonstrukce by měl mít areál menší plochu a část u bývalé české 
školy by měla být odprodána. Firma tak reaguje na současné skladové 
a provozní potřeby a upravuje prostory k obrazu svému.

Z facebookových skupin „Varnsdorf“ a „Pro slušný Varnsdorf“ 
vybral JS

Napsali na Facebooku

Zasedala správní rada NF Hrádek-Burgsberg
V pátek 5. prosince se v zasedací síni městského úřadu sešla většina členů správní rady nadačního 

fondu ve složení K. Jelínek, J. Poláček, M. Louka a J. Sucharda. V první řadě se zabývali letošními 
pracemi,  které spočívaly v opravě přístupové cesty a zábradlí od Čáslavské ulice v hodnotě téměř 50 
tis. Kč a osazení dvou oken ve spodní části hrubé stavby. Kvůli navýšení hodnoty pojištěného majetku 
byla aktualizována i pojistná smlouva. Velmi kladně byla oceněna práce dlouholeté kustodky a patronky 
Hrádku průvodkyně paní Jupové. 

V druhé části jednání se členové SR zabývali přípravou nové smlouvy s REGIA a.s. a příspěvku 
na provoz z rozpočtu města. Z důvodů překročení funkčního období a s ohledem na změny v zastu-
pitelstvu po volbách byla navržena obměna členů SR. Na to zareagovala dne 11. 12. na svém zase-
dání rada města a jmenovala správní radu ve složení: předseda Ing. Karel Jelínek, místopředseda 
Ing. Stanislav Horáček, členové Ing. Jan Rýdl, PharmDr. J. Šmíd a Jiří Sucharda a dozorčí radu ve 
složení: předseda Ing. Vlasta Hnilicová a členové Ing. Miroslav Bím a Marie Šeráková. Do dalšího 
období je zapotřebí vytvořit koncepci dalšího rozvoje Hrádku, zabývat se možnostmi získání finanč-
ních prostředků na dokončení dalších částí Hrádku, urychleně realizovat přípojku vody a kanalizace 
a pokračovat v dosavadní činnosti spolehlivého fungování vyhlídky včetně obřadní síně.        JS
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Ředitelem 
divadla je opět 

PhDr. Martin Musílek
Rada města na svém mi-

mořádně svolaném zasedání 
28. listopadu odvolala ředitele di-
vadla Martina Louku a jmenovala 
na toto místo PhDr. Martina Mu-
sílka. Vedení města zdůvodňuje 
tento krok nedodržením dohody 
ze strany M. Louky. Ten k tomu 
uvedl, že přislíbil novému vedení 
města odchod z divadla poté, co 
si vyřídí důchod. To ale potrvá 
déle, než sám předpokládal. 

Martin Louka byl ředitelem 
varnsdorfského divadla od roku 
1990. Poté, co byl na podzim 
2010 zvolen starostou, bylo 
vypsáno výběrové řízení na 
ředitele divadla. V něm uspěl 
Martin Musílek a byl jmenován 
na dobu uvolnění pana Louky 
do funkce starosty. Letos 
6. listopadu se M. Louka vrátil do 
divadla a po třech týdnech byl 
z rozhodnutí rady města nahra-
zen opět M. Musílkem.        ham

Ráda bych všechny občany 
severu kupující kulturní zážitky 
přes Agenturu Ma-Ja ve spolu-
práci s Kulturním domem Rum-
burk upozornila na nekorektnost 
této agentury, kde jsme zakou-
pili vstupenky na koncert Lucie 
Bílé 1. prosince ve Varnsdorfu 
v Centru Panorama, a to do 
1. řady jako nejdražší za 990 Kč 
(2. řada byla již levnější o 100 
Kč). Rezervováno bylo přes we-
bové stránky KD Rumburk, na 
kterých byla vyznačena pouze 
1. řada v této ceně. Při nákupu 
jsme byli ujištěni, že se jedná 
o první řadu.

Překvapením nás všech 
hledajících první řadu bylo 
další přistavení židlí do tzv. 
řady NULTÉ, kde byli usazeni 
úředníci a příbuzní zaměstnan-
ců KD Rumburk - přistavení za-
jistila agentura! Tímto jsme se 
dostali do řady druhé a nebyl 
splněn náš nárok na řadu první 
za plné nejvyšší vstupné - jed-
nalo se o 21 osob, tedy celkový 
rozdíl 2 100 Kč.

Lístek do první řady? Stížnost a odpověd agentury
Navíc jsme všichni za toto 

nejvyšší vstupné byli omezeni 
a cítili se podvedeni. (Je logic-
ký fakt, že přístavky nemohou 
omezovat plně hradící diváky, 
dávají se do boků, ať už na 
nich sedí „kdokoli“ !) Tento 
přístup k divákovi mi přijde 
v dnešní době nemožný, jde 
o pohrdání a jsem přesvědčena, 
že by se neměl  stát. Dejte si 
prosím tedy po našich zkuše-
nostech POZOR při nákupu 
dalších vstupenek přes KD 
Rumburk + spojený s Agentu-
rou Ma-Ja. 

Jindra Dudová, Praha 2

Reagujeme na stížnost paní 
Jindry Dudové, která v příspěv-
ku poukazuje na nekorektnost 
naší agentury. V první řadě 
bychom rádi uvedli na pravou 
míru nepravdivé informace 

o pořádání koncertu Lucie Bílé 
ve spolupráci s DK Rumburk. 
Tento koncert nepořádala agen-
tura ve spolupráci, ale pouze si 
pronajala a řádně zaplatila plo-
chy pro inzerci a online systém 
od DK Rumburk. To znamená, 
že plochy, na kterých byly ban-
nery s informací o koncertu, byly 
řádně zaplaceny a to samé platí 
i u online systému. DK Rumburk 
tudíž nemá nic společného 
s pořadatelstvím. Je to podob-
né jako například u společnosti 
Ticketportal či Ticketpro, které 
agentura využívá, když se kon-
cert koná v jiných okresech. Je 
lepší si nejdříve ověřit pravdivé 
a přesné informace. Dále 
bychom rádi uvedli na pravou 
míru nepravdivou informaci 
o omezování plně hradících di-
váků a přidáním tzv. nulté řady. 
Nikdo omezen nebyl a řada před 
pódiem byla přidána pouze z dů-
vodu, aby nedošlo k zamezení 
průchodnosti nouzových výcho-
dů. Toto rozhodnutí bylo plně 

v kompetenci pořádající agen-
tury a zejména v rámci bezpeč-
nosti návštěvníků. Bezpečnost 
hrála v daný moment primární 
úlohu. Právě z tohoto důvodu si 
každý pořadatel vymezuje právo 
na poslední uspořádání sálu a 
zároveň změny programu. Tato 
informace je vždy řádně uve-
dena v anotacích ke konkrétní 
akci. Koncert Lucie Bílé mohl být 
ve Varnsdorfu pouze z osobní 
intervence naší agentury a 
jsme velmi rádi, že se nám sem 
Lucku podařilo dostat. Největší 
poctou pro nás je, když ná-
vštěvníci odcházejí s dobrým 
pocitem, což v tomto případě 
bylo velmi velké procento. O to 
víc je nám líto, že musíme řešit 
případné připomínky. Vždy se 
ale najdou jedinci, kteří se na 
naší práci chtějí zviditelnit, či 
pouze očernit jméno agentury. 
I přesto paní stěžovatelce pře-
jeme mnoho úspěchů a krásné 
Vánoce.         Agentura Ma-Ja 

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA
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INZERCE

Čelní pohled na školku před...

Řádková inzerce

Služby

Nemovitosti

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte 603 536 
548.

Prodej levných nemovi-
tostí ve Šluknovském výběž-
ku (Rumburk, Varnsdorf, Kr. 
Lípa). Více na www.skzrea-
lity.cz.

SALON VIKTORIA. Nově 
prodej látek a galanterie. Krej-
čovství. Půjčovna svatebních 
a společenských šatů včetně 
doplňků. Adresa: Národní 
1863, Varnsdorf. Telefon 777 
583 506. 

Nabízím k pronájmu byt 
3+1 - 1. patro, v klidné části 
Varnsdorfu cca 3 min. od ná-
městí (případně i se zařízením 
a garáží). Nájemné 4.500 Kč. 
Volný od 1. 1. 2015. Telefon 
608 872 866.

Pronajmu byt 3+1, zatepl. 
fasáda a balkon, u tenis. kurtů. 
Tel. 728 310 739.

Pronájem bytu 2 + 1 - 65 m2.
Ul. Karlova 2699, Varns-
dorf. Tel. 736 613 314.

Od července do listopadu 2014 probíhala v naší mateřské 
škole celková rekonstrukce, které se školka dočkala po 36 letech. 
Obnášela výměnu oken, opravu a zateplení střechy, zateplení 
celého objektu a novou fasádu. Investorem rekonstrukce bylo 
město Varnsdorf, dohled nad rekonstrukcí měl odbor OSMI, 
zastoupený Ing. J. Beránkem a T. Klimešem. Velkou měrou se na 
vzhledu mateřské školy podílí místní architektonická kancelář RG 
architects studio pod vedením R. Grafka, která navrhla výsledné 
architektonické řešení a barevné ztvárnění celé budovy, jež celou 
stavbu výrazně oživilo. Moc děkujeme. 

V MŠ Zahrádka mají radost z rekonstrukce
Poděkování patří také truhlárně firmy RETOS, která nám jako 

sponzorský dar věnovala nové dřevěné kryty na radiátory sociálního 
zařízení budovy A. S rekonstrukcí souvisely i úklidové práce, se kte-
rými nám ochotně pomohla veřejná služba pod vedením T. Fraňka, 
a spoustu práce v naší mateřské škole odvedl i pan R. Tesař.

Děkujeme za spolupráci všem výše jmenovaným. Poděkování 
patří i všem zaměstnancům mateřské školy za zdárné zvládnutí 
celé akce.

A co říci závěrem? Pojďme si hrát….                     MŠ Zahrádka, 
foto původní stav H. Dojčánová, nový stav R. Grafek

... a po rekonstrukci

Nepřijatelní 
s Vodníkem 
v knihovně...
Prý to bylo poprvé, co se 

v knihovně hrálo divadlo. Ale 
proč, když o kus dál máme 
opravdové divadlo? Svou logiku 
to mělo. Varnsdorfská knihov-
na totiž plní úlohu „kontaktního 
místa pro Lužici“. A tak drama 
Wodny muž - Vodník, zasazené 
do současné Lužice, s mladým 
rebelským hrdinou, potýkajícím 
se s konzervativními předsudky 
i s mytickou postavou lužických 
bájí, našlo 25. listopadu své im-
provizované jeviště právě zde. 
S tak skromnými scénickými 
prostředky, jaké hra vyžaduje, 
to šlo zařídit bez velkých kom-
plikací. Stejně se počítalo s ko-
morní návštěvností, a to, že se 
musely donášet další židličky, 
bylo příjemným překvapením. 
Účinkujícím souborem bylo 
sdružení „Nepřijatelní“, které 
hru nastudovalo v překladu 
Radka Čermáka a v režii 
Petra Smyczka, s hudebním 
doprovodem (zdejšímu publiku 
již nikoli neznámé) Silvie Mo-
rasten. Diváci byli podarováni 
i několika dialogy v lužickosrb-
ském originále. Místo prologu 
jsme ostatně vyslechli několik 
veršů přítomné lužickosrbské 
básnířky Róži Domašcyny.

ham

• V Jiřetíně pod Jedlovou 
zvětšují lesopark u sportovního 
areálu a zvelebují ho o jezírko, 
lavičky a malé hřiště pro děti. 
Jenže nově vysazované stromy 
se ztrácejí. Firma, která pracuje 
na rozšíření lesoparku, vypsala 
odměnu na informace důležité 
k dopadení zloděje.

• Už i ve Velkém Šenově se 
dočkali volby starosty. Se svo-
láním ustavujícího zasedání 
zastupitelstva se muselo počkat 
na rozhodnutí soudu o stížnosti 
na průběh voleb. V čele města 
zůstává i na další čtyřleté obdo-
bí Vladimír Vykoukal.

• O železniční spojení z Rum-
burka přes Dolní Poustevnu a 
Sebnitz do Děčína, které funguje 
na obnovené trati od letošního 
léta, je mezi cestujícími až 
nečekaný zájem. O víkendech 
je dokonce třeba některé spoje 
posilovat.       

Z regionálních médií 
vybral ham

Střípky 
z regionu
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NA DOSAH
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Ve třetím pokračování o bea-
tové historii v našem severním 
regionu si zájemci z řad čtenářů 
mohou připomenout některé 
další z mnoha kapel, které zde 
vystupovaly a bavily návštěv-
níky pravidelných zábav. Také 
ale fakta kolem nich, jako byla 
jejich často se měnící obsazení, 
a vzpomínky, které se podařilo 
díky ochotným beatmanům - 
pamětníkům shromáždit.

Po absolvování vojenské služ-
by založil v roce 1966 v Mikulášo-
vicích Jan Jirásko nový beatband 
Vařící Kotle, jejichž hudebními 
idoly byli především Shadows, 
Olympic, Beatles, Small Faces, 
Animals, Drafi Deutscher, Bill 
Haley, Cliff Richard a další. Brzy 
poté nebo prakticky v témže roce 
už ale začala éra proslulých The 
Snakes. To byla další nesmírně 
populární formace své doby. Na 
Děčínské Kotvě 1968 vystupo-
vala ve složení Vlastik Kabelka -
zpěv (v roce 1969 emigroval 
do SRN a již není mezi živými), 
Standa Šetka - kytara, zpěv, 
Jan Jirásko - kytara, zpěv, Josef 
Havlík - bicí (emigroval do SRN 
ve stejném roce jako Kabelka a 
je rovněž po smrti) a Jiří Smělík -

Když na severu nastal beatový třesk (III)

Skupina Markýz (1969) - 
dole zleva Milan Korba a Karel 
Dubský, nad nimi Jiří Hanzalík 
(technická výpomoc), Vlastimil 
Ticháček a za bicími Ladislav 
Škach.

Dříve MAS Šluknovsko, v budoucnu 
MAS Český sever, z. s.

MAS Šluknovsko mění po 10 letech své činnosti název
Všechny členy, přátele a příznivce Místní akční skupiny Šluknov-

sko bychom chtěli informovat, že na výroční valné hromadě v Klubu 
Střelnice ve Varnsdorfu dne 2. prosince byla schválena změna ná-
zvu. Tato změna byla vyvolána jednak změnou občanského zákoníku 
a nutností přetransformovat svou právní subjektivitu z občanského 
sdružení v zapsaný spolek, jednak rozšířením své působnosti z pů-
vodních 18 obcí na Šluknovsku na 41 obcí, ležících kromě Šluknovska 
na Děčínsku a Novoborsku v sousedním Libereckém kraji. 

Před rokem jsme vyhlásili soutěž o nový název s požadavkem na 
jeho srozumitelnost a výstižnost. Obdrželi jsme 14 návrhů, z nichž 
představenstvo vybralo nejvhodnější tři názvy. Členská základna 
pak byla vyzvána k hlasování. Autor vítězného názvu MAS Český 
sever, z. s. (zapsaný spolek) pan Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou 
obdržel za největší počet odevzdaných hlasů dárkový koš s nejlepšími 
regionálními výrobky na zmíněné valné hromadě MAS. Nebyl však 
sám, spolu s ním převzali dárkový koš milí hosté paní Libuška Hlinková 
ze Starých Křečan, pan Hynek Raichart z Vilémova a pan Mgr. Filip 
Mágr z Rumburku. Právě oni totiž figurují na zakládající listině MAS 
Šluknovsko, která byla podepsána přesně před deseti lety. Ano, uteklo 
to jako voda, je nám už deset roků!

Na Střelnici jsme bilancovali svou dosavadní historii, tj. podpořené 
projekty z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV Leader, projekty 
spolupráce - ukončené i probíhající, ale i naše další aktivity. Sou-
časně jsme projednali návrh nových stanov, které jsou nezbytnou 
součástí změny naší právní formy.

Po letošních říjnových komunálních volbách došlo rovněž 
k personálním změnám v představenstvu MAS. Po skončení valné 
hromady proběhla schůzka nového devítičlenného představenstva, 
které si poté zvolilo svého předsedu - stal se jím pan Ing. Miroslav 
Jemelka, dříve starosta Dolní Poustevny.

Členy MAS, realizátory podpořených projektů, ale i širokou ve-
řejnost chceme upozornit, že s novým názvem se změní také naše 
internetové stránky a e-mailové adresy. Tyto změny si však vyžádají 
ještě určitý čas. Do té doby stále platí naše dosavadní kontaktní 
údaje www.mas-sluknovsko.cz, e-mail massluknovsko@atlas.cz, 
telefon do kanceláře 724 778 296. O oficiálním zavedení nových 
údajů vás budeme včas informovat.

Všem členům i přátelům MAS přejeme příjemné prožití Vánoc a 
šťastné vykročení do nového roku 2015.       Kancelář MAS Šluknovsko 

basa. Zvukařem byl Standa 
Hořínek, mj. virtuos na Echola-
nu. O rok později, v létě 1969, 
se mění složení, když k bicím 
zasedá Ramona Jirásková a 
roli zvukaře přebírá Jan Borga. 
V roce 1970 volí kapela pod 
tlakem úřadů název Hadi. S ni-
mi později v letech 1972 až 
1976 zpíval rumburský rocker 
Karel Vychytil. Repertoár The 
Snakes nebo Hadů představo-
valy skladby Beatles, Rolling 
Stones, CCR, Uriah Heep, Deep 
Purple, Fleetwood Mac, Boney 
M, Olympic, Juventus, Canned 
Heat, Bee Gees, Status Quo, 
Kinks, Dave Dee, Dozy, Beaky, 
BTO, Procol Harum aj. Jan 
Jirásko na určitý úsek své hu-
dební dráhy vzpomíná takto: „Až 
do konce roku 1968 byl ‚bigbít‘ 

na Děčínsku celkem bez tlaku 
shora, anebo se dalo kličkovat 
a hrát podle vlastního vkusu. Až 
s Husákem začal tlak sílit. Do té 
doby si beatové skupiny mohly 
účtovat honoráře na blok exter-
ního kapelníka s oprávněním. 
A náhle tu bylo ultimátum - buď 
kapelnické zkoušky jednoho 
z členů skupiny, nebo konec 
hraní na veřejnosti. První 
přehrávky ve šluknovském 
divadélku jsme zvládli v roce 
1968 ještě s vypůjčeným 
kapelníkem. Na dalších, o dva 
roky později v Mikulášovicích, 
jsem jako adept kapelnického 
kurzu dostal oprávnění a Hadi 
povýšili v kvalifikaci. Později 
v rumburské Střelnici jsme to už 
kvalifikačně dotáhli na nejvyšší 
stupeň.“

V letech 1968-1969 se zvol-
na utváří varnsdorfská kapela 
Markýz. V prvně uvedeném 
roce ještě nehrála, spíše se 
scházela, kde se dalo, například 
doma u jednotlivých členů. Zkou-
šela se sehrát, najít pro sebe to, 
co jí bude vyhovovat nejvíce. 
Repertoár se skládal především 
z převzatých skladeb od skupin 
a hudebníků, jako např. Cream, 
Doors, Jimmi Hendrix, Rolling 
Stones a Beatles. „Později 

jsme měli i cca pět vlastních 
skladeb, text i hudbu připravoval 
Láďa Škach. První vystoupení 
se uskutečnilo na jaře 1969 
v restauraci Lidová zahrada ve 
Varnsdorfu, kdy nám tehdejší 
taneční orchestr pana Suchánka 
umožnil zahrát pět skladeb při ta-
neční zábavě,“ zavzpomínal Ka-
rel Dubský, baskytarista skupiny 
Markýz. Dále v ní hráli Vlastimil 
Ticháček - sólová kytara Milan 
Korba - doprovodná kytara, a 
Ladislav Škach - bicí a harmoni-
ka. Zpívali všichni, nejvíce však 
bubeník Ladislav Škach. Jeho 
emigrací v roce 1971 do Kanady 
a odchodem ostatních členů na 
vojnu pak celé nadšení mladých 
kluků definitivně zaniklo.

Zhruba ve stejné době jako 
předchozí kapely bavila obe-
censtvo i skupina Flying Stars 
(Létající hvězdy, roky 1965-1968) 
a byla jakýmsi souputníkem The 
Beavers. V době svého působe-
ní se s nimi střídala ve zhruba 
hodinovém hraní na Lidovce 
při vystoupeních tanečního 
orchestru Václava Suchánka. 
Jejími členy byli Tomáš Podlešák 
(v roce 1969 odešel do Austrá-
lie), Oldřich Fridrich, František 
Biedermann, Bořek Strnad a 
zpěvák Karel Vychytil (zpíval 

The Snakes se svou limuzínou (rok 1969). Zleva Smělík, Jirás-
kovi a Šetka. „To auto by nebylo špatné..., za pět let jsme si pořídil 
Barkasa, vše made in DDR,“ doplnil Honza Jirásko.

The Rabbles foceni z balkonu na Lidovce - vlevo Jiří Růžička, dole 
Karel Vychytil, vpravo Olda Fábry a nahoře Sváťa Strýček

i v orchestru V. Suchánka). Ke 
konci jejího působení zde hrál 
i Luboš Švejnar (dříve Beavers). 
Na beatovém festivalu ve Šluk-
nově získaly Flying Stars 2. mís-
to. To bylo někdy v letech 1966 
nebo 1967. K repertoáru patřily 
skladby Beatles, Mamas and Pa-
pas a tehdejší hity Petra Nováka, 
Matadors atd. Nástup beatmanů 
na vojenskou službu v roce 1968 
znamenal také konec kapely, jak 
už to v té době bývalo. 

O rok později (1969) se na 
scéně objevují The Rabbles 
(Sebranka). Hráli v ní Sváťa 
Strýček, Jiří Růžička, Karel Vy-
chytil a Olda Fábry. Název ka-
pely se tehdejším úřadům brzy 
nezamlouval, a tak si hudebníci 
za čas zvolili název Fantom. 
O nějaký měsíc později se vrátil 
z vojny Oldřich Fridrich, jehož 
otec měl pro hudbu pochopení 
(patřil k nejlepším harmoniká-
řům v republice), a tak mu ro-

diče koupili varhany a záhy se 
stal členem Rabbles. To už byla 
kapela bez Jirky Růžičky, ale 
s Pavlem Křížem. Kvůli zdravot-
ním komplikacím Sváti Strýčka 
(operace) pak přišel bubeník 
Jan Pospíšil. Někdy začátkem 
sedmdesátých let se přihodil na 
varnsdorfské Lidovce při jedné 
ze zábav velký malér (úmrtí 
návštěvníka po rvačce), na 
kapelu se shora poněkud více 
„přisvítilo“ a to znamenalo její 
zánik. Vychytil, Pospíšil a Kříž 
pak dali dohromady o několik 
roků později slavné Množiny. 

Pokud má čtenář zájem 
dovědět se další zajímavostí 
od pamětníků začátků beatové 
éry v našem regionu nebo vidět 
dobové fotografie, stačí zadat 
do internetového vyhledávače 
tři slova: beat nejsevernějších 
Čech. Stránky jsou průběžně do-
plňovány, neboť je nadále odkud 
čerpat. Vítané budou na webu 
v poznámkách i další informace, 
případně upřesnění beatových 
nadšenců.        Připravil ZdS

Dokončení v příštím čísle 
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Kostel „u divadla“, „nad Be-
sedou“ či „růžový kostel“ - pod 
tímto názvem občané Varnsdor-
fu znají kostel Proměnění Páně 
v Tyršově ulici (dříve Döllinge-
rově). Před 140 lety na druhý 
vánoční svátek 26.12.1874 byl 
slavnostně vysvěcen a předán 
svému určení.

V podrobné zprávě o tom 
píše pan Hermann Roskoschny 
v „Abwehru“: „Poslední neděle 
tohoto roku byla dnem slavnosti 
a radosti v plném slova smyslu 
pro obyvatele Varnsdorfu a 
okolí. Jeden rok pracovaly tisíce 
lidí, chudých a bohatých, starých 
a mladých v šlechetné horlivosti 
s podivuhodnou odevzdaností 
a vzácnou obětavostí - stavba 
starokatolického kostela byla do-
končena a skvostný chrám mohl 
být nyní předán svému účelu. 
V 9.00 hodin ráno se příslušníci 
obce shromáždili naposledy ve 
své modlitebně, odkud se - po 
krátkém proslovu faráře Nittla na 
rozloučenou - kolem 10.00 hod.
dali v průvodu do pohybu. V če-
le kráčela hudební kapela 
Spolku veteránů a následoval 
Tělocvičný spolek a Spolek 
hasičů se svou zástavou. Když 
čelo průvodu došlo na kopec 
u Ottova domu, zazněly poprvé 
zvony nového kostela svým 
harmonickým zvukem, který se 
mísil se zvuky kapely… Vnitřek 
kostela skýtal překvapivý a 
vskutku slavnostní obraz. Šle-
chetná jednoduchost stylu, tak 
impozantní v celkovém dojmu, 
ozdobná a vkusná v detailech, 
učinila novou svatyni skutečnou 
ozdobou města.“

Během 140 let tento kostel 
zažíval chvíle vznešené, ale 
i kruté. K těm hezčím a slavnost-
nějším patřila určitě období, kdy 
spolu s farností vzkvétal. Obec 
čítala přes pět tisíc členů. Mnohé 
průvody, shromáždění, synody, 
kněžská svěcení, povýšení na 
katedrální chrám, to určitě byly 
okamžiky slávy a rozkvětu. 
Zlom a těžké chvíle přicházejí 
po válce a po odsunu němec-
kých obyvatel. Po smrti biskupa 
Paška v roce 1946 kostel začíná 
chátrat kvůli nezájmu „nových“ 
občanů Varnsdorfu a také kvůli 
nastolení komunistické vlády 
v Československu. Tento smut-
ný čas trvá až do roku 1990, 
kdy proběhla celková oprava 
kostela a začíná nové období 
dějin tohoto chrámu. 

Doba se mění a Starokatolic-
ká církev v ČR, které tato budova 
patří, ví, že „nabízet“ kostel jen 
k bohoslužebným účelům je málo. 
A proto v kostele uvidíte zpěváky, 
muzikanty, herce, sv. Martina 

Starokatolický kostel slaví své 140. narozeniny

V úterý 18. listopadu se v sá-
le klubu důchodců Pohádka 
konala Okresní konference 
Českého svazu bojovníků za 
svobodu. Ze 33 členů okresní-
ho výboru se jednání zúčastnilo 
dvacet. Pozvaní hosté se na 
jednání omluvili, ale členové 
měli svůj program i tak nabitý. 
S výroční zprávou o činnosti a s 
perspektivou dalšího působení 

V Pohádce se uskutečnila okresní konference ČSBS
okresního výboru předstoupil 
předseda bratr JUDr. Majz-
lík. Zprávu o hospodaření 
přednesla hospodářka sestra 
Šlechtová, po které následo-
vala zpráva revizní komise. 
S příspěvkem o 17. listopadu 
1939 vystoupil v diskusi mís-
topředseda okresního výboru 
bratr Sucharda, následovaný 
děčínským členem, dlouho-

letým předsedou židovské 
obce a správcem synagogy 
v Děčíně bratrem Vladimírem 
Poskočilem, který i přes svůj 
vysoký věk neustále sportuje, 
reprezentuje v nejvyšší věko-
vé kategorii náš okres i celou 
republiku (4. místo v MS v Ma-
ďarsku 2014) a jde tak krásným 
příkladem nejen ostatním senio-
rům, ale i mladým lidem.      JS

i jeho koně, předškoláky u stro-
mečku, živý betlém s ovečkou, 
biskupa s kytarou a harmonikou, 
točí se zde pivo o noci kostelů 
a troubí z věže… Ano, časy se 
mění. Ale stařičký kostel žije a 
pookřál a již snad zapomněl na 
zlé časy, i když sem tam spadne 
kus omítky na Schürzův kopec. 

Jako farář tohoto kostela a 
farnosti přeji „mému“, promiňte, 
našemu kostelíku to, co tehdy 
před 140 lety 26. prosince řekl 
Franz Richter, když předával klí-

če kostela faráři Nittlovi: „Obec 
od vás očekává, že v těchto Bohu 
zasvěcených prostorách budete 
zvěstovat čisté učení evangelia, 
jakož slova pokoje a pravdy, aby 
bylo světu den ze dne jasnější, 
že my starokatolíci nade vše 
ctíme náboženství Krista a 
považujeme je za základ všeho 
mravního pořádku a za pramen 
své radosti a své útěchy. Bůh 
vám žehnej!“

ThMgr. Roland Solloch, 
starokatolický farář

Dobové fotografie - interiér  a čelní pohled na kostel 

Den úcty ke stáří
„Den úcty ke stáří“, pravidelný a varnsdorfskými seniory vítaný 

pořad organizovaný Aktivem pro občanské záležitosti, se letos nově 
konal v budově VOŠ a SŠ Varnsdorf v Kostelní ulici. Za město přišli 
seniorskou veřejnost pozdravit starosta města Ing. Stanislav Horáček 
a radní PharmDr. Jindřich Šmíd. V krátké improvizované besedě se 
přítomní ptali starosty zejména na finanční podporu seniorského spo-
lečenského života. Poté si publikum mohlo vychutnat mažoretková a 
hudební vystoupení dětí ze ZŠ Edisonova a potlesk sklidila též krea-
ce irského stepu Viktorky Průšové (svěřenkyně paní Marie Budské). 
K taneční zábavě pak hrál pan František Veselý.      Text a foto ham

Mažoretky z „edisonky“ ukázaly seniorům, co umí.

Mám ráda advent, období čtyř 
neděl před vánočními svátky. 
Z církevního hlediska je to po-
čátek liturgického roku, doba 
radostného očekávání příchodu 
Spasitele, duchovních příprav na 
Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti. Dříve byla dobou postní, 
dnes se vyznačuje materiální pří-
pravou Vánoc - kupováním vá-
nočních dárků, pečením cukroví 
a výzdobou domovů adventními 
a vánočními dekoracemi. Je to 
doba zamyšlení, kdy bychom měli 
přerušit ustavičný shon a hodnotit 
uplynulý rok. Hlavně bychom se 
měli k sobě hezky chovat.

Miluji podvečerní procház-
ky městem v době adventní. 
Dívám se, jak lidé hezky zdobí 
své domy, jak se rozzáří okna 
ozdobená girlandami, rozsvítí se 
mnohé stromky v zahradách. 

A tak jsem, ostatně jako 
každý rok, vyzdobila i náš dům 
a měla jsem radost z toho, jak 
je to hezké. Jaké však bylo moje 
překvapení, když jsem v sobotu 
ráno, těsně před první adventní 
nedělí, vyšla před dům. Vý-

zdoba zmizela. Později jsem 
se dozvěděla od souseda, že 
v noci viděl jakousi ženu v kapuci, 
jak se podezřele dlouho zdržuje 
v závětří našeho domu. Bylo mi 
to líto. Ale optimismus zůstal a 
nakoupila jsem výzdobu novou. 
Řekla jsem si, že bych měla být 
obezřetnější, a tak jsem na noc 
výzdobu raději uklízela domů. 
Vydrželo to tři dny. Čtvrtý den 
ráno jsem opět vyzdobila závětří 
a odjela do zaměstnání. Po mém 
návratu domů (podotýkám, že za 
bílého dne) jsem se nestačila di-
vit. Závětří bylo prázdné.

Nevím, jestli se stejná osoba 
přišla podívat, zda by se dalo 
ještě něco sebrat, nebo to byla 
náhoda a druhou výzdobu mi 
vzal někdo jiný. Tohle už asi 
nikdy nezjistím. 

V každém případě mám 
v tomto adventním čase důvod 
k zamyšlení. Jakou asi radost 
může člověku udělat výzdoba, 
kterou předtím někomu ukrad-
ne? Nejsem naivní holka, jsem 
ženská životem otřepaná, která 
už zažila ledasco. Přesto mi ta-
kovéto chování v předvánočním 
čase připadá zarážející. A tak 
mám ponaučení. Budu dál cho-
dit na večerní procházky a dívat 
se, jak mají lidé, kteří naštěstí 
nemají stejnou zkušenost jako 
já, hezky vyzdobené domy. 
Před náš dům však již žádnou 
výzdobu nedám.

Všem, kteří při čtení těchto 
řádků kroutí nevěřícně hlavou tak, 
jako jsem kroutila já, přeji krásný 
advent a ještě krásnější svátky 
vánoční.       Lenka Dlasková

Adventní zamyšlení



Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Sobota 20. 12. 2014
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Poděkování

Svozy pytlového

tříděného odpadu

2. 1. 2015

Vzpomínka

Listopad
Marie Divišová            82 let
Karel Berdich             70 let
René Zatloukal          44 let
Alexandra Janošková  92 let
Anna Turková             74 let
Dušan Poncer            19 let
Oldřich Vohník             82 let
Marie Říhová                93 let
Marie Henkeová        100 let
Vlasta Štěpánková       81 let
MUDr. Danuše Krejčí    90 let
Miroslav Maršál             65 let
Božena Poncová           73 let

ÚmrtíNarození

Svoz zákazníků 
do OC FORUM Liberec 

ZDARMA 20. 12. 
Tam: Varnsdorf AN v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM v 15.40 hod.

Blahopřání

20.-21. 12. 2014 
MUDr. Adolf Křemen  
Teplická 270, Jílové 
Tel. 412 550 343 

24. 12. 2014 
MUDr. Tomáš Charvát   
U přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619  

25. 12. 2014 
MUDr. Pavel Hladík  
Weberova 1537/7, Děčín VI. 
Tel. 412 539 928 

26. 12. 2014 
MUDr. Renata Bolfíková  
Varšavská 1863/7 Děčín 
Tel. 737 501 440
 
27.-28. 12. 2014 
MUDr. Alena Křemenová  
Sokolská 129, Děčín 9  
Tel. 412 544 539  

1. 1. 2015 
MUDr.  Jana Jůdová 
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 523 410

3.-4. 1. 2015
MUDr. Jana Jůdová  
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 523 410
 

Zubní 
pohotovost

Pavlína Křenová
Petr Prokopič
(Mikuláš Křen)

Jiřina Kusíková
Jiří Font
(Jiří Font)

Monika Tremlová
Pavel Kotulič
(Erik Kotulič)

Petra Dudková
Jaroslav Šaver
(Emilly Šaverová)

Maminky neumírají, jen usnou, aby se každé 
ráno probudily v našich srdcích.

Ta moje se v mém srdci probouzí již 10 let.
Petr, Péťa, Ivana

Rybárna u Pšeničků
Národní 538, Varnsdorf, tel. 739 242 908

Prodej vánočních ryb
od 20. 12.-24. 12. 2014

• Kapr bez objednání
• Živé ryby na objednávku: štika, sumec, amur, 
   candát, tolstolobik, lín
• Chlazené ryby na objednávku: losos, tuňák

Otevírací doba před vánočními svátky:
20. 12. 2014         9-12 hod.
21. 12. 2004         9-12 hod.
22. 12. 2014         9-17 hod.
23. 12. 2014         9-18 hod.
24. 12. 2014         9-11 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou 
jen jednou. Kdybychom si oči vyplakali, ty její 
se neohlédnou.

Dne 3. ledna uplyne rok plný bolesti od úmrtí 
naší milované maminky a babičky paní Marie 
Zemanové. 

S láskou stále vzpomínají dcera Ladislava
s rodinou, rodiny Blahova a Zemanova.

Dne 26. prosince s hlubokým zármutkem 
vzpomeneme nedožité 85. narozeniny naše-
ho drahého tatínka a dědečka pana Ladislava 
Zemana. 

Stále žiješ v našich srdcích.

Dne 30. prosince oslaví 85. narozeniny paní Ludmila Tesařová. 
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody jí přejí kolegyně důchodkyně.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, spolužákům, vedení SLŠ 
a SOŠS Šluknov a známým za účast, květinové dary i za slova 
soustrasti na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým synem 
Dušanem Poncerem.

Současně bychom chtěli poděkovat pohřební službě Kamélie 
Varnsdorf a panu Suchardovi.

Za celou zarmoucenou rodinu děkují rodiče.
Rozpis zubní akutní 
péče ve Varnsdorfu -
 konec prosince 2014 

V pracovní dny kolem 
vánočních svátků budou 
zajišťovat akutní zubní péči 
následující ordinace vždy od 
8.00 do 11.00 hodin: 
23. 12. 2014 
MUDr. Věra Bartlová 
Varnsdorf, Cihlářská 3124

29. 12 .2014 
MUDr. Zdena Černá  
Varnsdorf, Poštovní 412

30. 12. 2014 
MUDr. Helena Bartlová 
Varnsdorf, Cihlářská 3124

31. 12. 2014 
MUDr. Ivana Hrozová 
Varnsdorf, Poštovní 2060
(poliklinika)

2. 1. 2015
Z PROVOZNÍCH A PERSO-
NÁLNÍCH DŮVODŮ
NELZE ZAJISTIT

Zemřela obětavá paní Henková 
Dne 22. listopadu zemřela ve 

věku 100 let nejstarší obyvatelka 
Studánky paní Marie Henková. 
Celý svůj dlouhý život prožila na 
Studánce. Do vysokého věku 
pracovala jako prodavačka 
v místním „Tuzexu“, starala se 
obětavě o místní kostel a ope-
čovávala studánecký hřbitov. 
Svoji péči věnovala také řadě 
svých zestárlých spoluobčanů 
a do kostela ke křtu přinesla 
jako kmotra mnoho studánec-
kých novorozenců. Byla vždy 
tam, kde se něco dělo - ať už 

jako organizátorka různých brigád, nebo účastnice masopustních 
i jiných oslav.

Poslední měsíce jejího života už pro ni nebyly dobré: musela 
Studánku opustit (svůj dlouhý život nakonec dožila v domově dů-
chodců v Krásné Lípě), podrobila se těžké operaci, která ji upoutala 
na invalidní vozík a nakonec se musela vyrovnat i se smrtí staršího 
syna. Oporou v posledních měsících jí byla rodina a přátelé, kteří 
na ni nezapomněli ani v domově důchodců. S paní Marií Henkovou 
se důstojně rozloučili v místním kostele a doprovodili ji k odpočinku 
na studáneckém hřbitově její přátelé, přesně tak, jak si to vždy přála. 
Ve vzpomínkách nám navždy zůstane tato drobná paní s nezbytným 
šátkem na hlavě, barevnou zástěrou a svým oblíbeným kolem.

Ing. Olga Říhová, obyvatelka Studánky

Sportovec roku 2014
Vyhlášení výsledků v pořadí třetího ročníku varnsdorfského 

Sportovce roku se konalo po naší uzávěrce 10. prosince. Hlavní 
ceny si ze slavnostního večera v divadle odnesli mezi dospělými 
Jan Pianka (silový trojboj) a FK Varnsdorf - A tým; v kategorii 
mládeže Ondřej Koštejn (plavání) a Cheer STARS Varnsdorf a 
trenér Zdeno Frťala (FK Varnsdorf). 

Podrobněji se k akci vrátíme v příštím čísle.                                   ham
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Předmikulášská sobota v samém závěru listopadu připravila 
učebnicovou lekci barevného minivolejbalu přímo na hřištích. Do 
Varnsdorfu dorazila silná výprava Nového Boru (9 družstev),  dále 
5 dětí z Velkého Šenova a 13 domácích družstev Koček a Tygrů. 
Tentokráte se organizátorům pro nemoc nedostavilo 8 dětí, ale 
nechyběla velice početná skupina rodičů a prarodičů. Do centra 
barevného minivolejbalu ve Šluknovském výběžku nedorazily bo-
hužel děti se svými trenéry ze Šluknova, Mikulášovic, Krásné Lípy, 
Rumburku a České Kamenice, což je velká škoda. 

A jaká byla matematika Mikulášského poháru? Hrálo se ve dvou 
barvách minivolejbalu (žlutá, červená) a všech klání se zúčastnilo 
24 družstev s celkovým počtem 48 hráčů a hráček. Na 8 hřištích 
bylo odehráno 96 utkání a byl nahlášen pouze jeden úraz (naražené 
koleno). Zájem o Mikulášský pohár byl výjimečný. V hale Slovanu se 
během dne vystřídalo více jak 200 hráčů, hráček, maminek, tatínků, 
babiček, dědečků. Boje byly opět líté, dramatické, ale současně 

Fotbalisté znovu 
obdarovali děcka v MŠ

Téměř polovina z kádru hráčů A-týmu FK Varnsdorf spolu 
s trenérem Zdenko Frťalou a vedoucím týmu Milanem Tajnertem 
po roce opět navštívila s mikulášskou nadílkou mateřskou školku 
Čtyřlístek, která se mj. věnuje i zdravotně postiženým dětem. Ty 
se na úvod pochlubily svými dovednostmi, poté obdržely dárky 
v podobě čtyř speciálních kol věnovaných vedením klubu a hráči 
navíc přidali mikulášské balíčky. Poté byl věnován čas hrám a 
trenér Frťala nakonec za celou delegaci poděkoval za pěkně strá-
vený čas a pozval děti MŠ spolu s jejich doprovodem na některý 
z domácích zápasů ve vhodném letním počasí.       FK Varnsdorf

Mikulášský pohár 
minivolejbalu

čisté, férové a hlavní rozhodčí Aleš Podroužek v nich řídil činnost 
8 svých spolupracovníků, což byli především starší žákyně TJ Slo-
van Varnsdorf, dále pak paní Tomašová a pan Vinklárek ml. Pohyb 
v tomto minivolejbalovém mraveništi těšil obětavé trenéry, trenérky 
i organizátory, kteří si vychutnávali neutuchající zájem možná bu-
doucích mistrů republiky i reprezentantů. 

Při vyhodnocení turnaje spojeném s mikulášskou nadílkou vy-
stoupily také děti z Domova Máři Magdaleny s krátkým kulturním 
programem. Na závěr je vhodné poděkovat pořadatelskému týmu 
TJ Slovan Varnsdorf, konkrétně rodině Damnitzových za zorganizo-
vání turnaje takříkajíc „na klíč“. To obnášelo přípravu hřišť, zajištění 
Mikuláše, anděla i čerta, rozhodčích a také drobných cen.    red.

Po Miroslavu Koktovi, mistru 
světa v jiu-jitsu (rozhovor uvedl 
HS v letošním čísle 12), je jím 
Josef Vodák (ročník narození 
1977), další z úspěšných borců 
KBC Krásná Lípa, založeného 
v roce 2009, a věnujícího se 
kickboxu i klasickému boxu. Pů-
vodně obyvatel Rumburku nyní 
více jak pět let žije ve Varns-
dorfu. Na nedávném mistrovství 
světa v kickboxu, thaiboxu a 
MMA konaném 10.-15. listopadu 
v Praze vybojoval dva tituly 
mistra světa v kategorii LC 
i KL muži ve váze +91 kg. Pro 
vysvětlení, v disciplíně LC jsou 
povoleny kopy pouze od pasu 
nahoru, v KL se kopy provádějí 
i na stehna soupeře. 

Kterým sportům se Josef 
věnoval od dětských let, to 
byla první položená otázka. 

Ve školních letech jsem vy-
zkoušel mnoho sportů, chvilku 
to bylo karate, pak nohejbal, 
hokej a fotbal. Hokeji a fotbalu 
se doplňkově a ve volném čase 
věnuji dodnes. 

Kudy vedla vaše cesta 
k boxu či kickboxu? 

Kamarád se mi zmínil o nově 
otevřeném klubu kickboxu 
v Krásné Lípě, který založil dnes 
už státní trenér Milan Dušek. 
Spolu jsme pak jeli na trénink 
a ten mě zaujal natolik, že jsem 
u tohoto sportu zůstal a začal se 
mu věnovat naplno.

Výčet úspěchů Josefa Vo-
dáka je přesvědčivý. Posuďte 
sami. Rok 2010 - 2. místo 
na národním poháru Čech 
(Most) full contact; 2011 -
3. místo na NP (Liberec) K-1, 
2. místo na Leon Open (Cho-
mutov) full contact; 2012 - 2x 
2. místo MČR Lovosice; 2013 -
2. místo NP Lowkick Krásná 
Lípa, 1. místo Czech Open, 2x 
1. místo MČR Lipence; 2014 - 
1. místo Leon Open 2014 Most, 
2. místo MČR Lowkick Krásná 
Lípa, 2x 1. místo Czech Open 
2014, 2x 1. místo na MS 2014 -
LC+KL muži +91.

Na začátku prosince jste byl 
ve stavu nemocných. Souvisí 
to nějak s vašim sportovním 
zaměřením? Momentálně jsem 
byl jen nachlazen, ale doléčuji 
i drobná zranění, o které není 
v kickboxu nouze.

Jak často trénujete a v ja-
kém věkovém rozmezí jsou 
vyhlašovány soutěže, kterých 
se s klubem účastníte? 

Trénuji 6x týdně, když to 
jde. V našem závodním týmu 
jsou děti od 10 let, tedy mladší 
žáci, junioři nad 15 let, muži nad 

Ani na miniházené nechyběl 
Mikuláš s doprovodem

V poklidném předvánočním čase na Mikuláše se na palubovce 
varnsdorfské sportovní haly odehrála rychlá, bojovná a pestrá utkání 
třetího ročníku ŠKOLNÍ LIGY MINIHÁZENÉ, jejího II. kola. Turnaje 
se zúčastnilo cca 110 malých házenkářů a házenkářek, kteří byli 
podporováni plným a bouřlivým hledištěm z řad žáků a učitelů. Svými 
dobrými výkony tentokráte překvapili žáci 2.-3. třídy IZŠ Karlova. Po 
odehrání patnácti zápasů přišli mezi děti čert, anděl a Mikuláš a uvol-
nili napjatou sportovní atmosféru. Turnaj sledovali sponzoři turnaje 
manželé Jakoubkovi, kteří za účasti místostarosty města Varnsdorf 
Josefa Hambálka předali házenkářům odměny a medaile. Třetí kolo 
školní ligy MINIHÁZENÉ se uskuteční 13. února 2015. Výsledky 2.-3. 
třídy: 1. IZŠ Karlova, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí, 4. ZŠ Seiferto-
va, 5. ZŠ Dolní Podluží, 6. ZŠ Bratislavská. Výsledky 4.-5. třídy: 1. ZŠ 
náměstí 2. ZŠ Bratislavská, 3. ZŠ Seifertova, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ 
Dolní Podluží, 6. IZŠ Karlova. Dovolujeme si tímto i pozvat na 18. roč-
ník Vánočního a vzpomínkového turnaje Zdeňka Siebera v házené 
mužů a žen, který se bude konat 20.-21. prosince 2014 ve sportovní 
hale za účasti ligových hráčů.                     TJ Slovan, oddíl házené

V regionu máme dalšího mistra světa 

18 let, ale soutěžíme i v dis-
ciplínách nad 40 let, tzv. mas-
ters. Nejmladšímu závodníkovi 
je 11 let a nejstaršímu bude 
v lednu 51.

Být mistrem světa v ja-
kémkoliv sportu není jenom 
tak. Máte ještě nějaký další 
vysněný cíl? 

Vyšší cíle ani ambice ne-
mám, jen bych chtěl ještě chvíli 
zápasit, pokud mi to ještě zdra-
ví dovolí. V dnešní době nám 
samozřejmě chybí sponzoři a 
s tím je spojený nedostatek 
financí, hlavně na zahraniční 
výjezdy. Ale ani účast na tu-
zemských turnajích není levnou 

záležitostí. Dále bychom přivítali 
větší zájem dětí, mládeže, ale 
i dospělých. Začátkem roku 
2015 provedeme jako každo-
ročně nábor nových zájemců 
o bojové sporty. Součástí nábo-
ru budou dny otevřených dveří, 
kde zájemcům předvedeme, že 
trénink kickboxu není zdaleka 
tak brutální záležitostí, jak se 
často traduje a jak tento sport 
často popisují lidé, kteří mnohdy 
ani nebyli na tréninku vedeném 
kvalifikovaným trenérem. 

Josefu Vodákovi patří podě-
kování za poskytnuté odpovědi 
s přáním mnoho dalších úspě-
chů.             ZdS, foto archiv J. V.

Medailoví soupeři z Irska a Německa stačili v přímích soubojích 
vzdorovat vítězi Josefu Vodákovi pouze v prvním kole.



Tým Novotný - Hovorka při 
focení na jedné ze světových 
soutěží
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Béčko mužů 
dvakrát vítězně

Šachové střípky

Prvním prosincovým soupeřem varnsdorfských basketbalistů, 
v tabulce druhého týmu Severočeské ligy, byla v Ústí n. L. domácí 
Sluneta, momentálně bezkonkurenční lídr soutěže. Ta ani v osmém 
kole ligy nezaváhala a zvítězila se Slovanem 85:68 (32:23, 47:32, 
74:46), když si vybudovala solidní náskok už v prvních třech čtvr-
tinách utkání. Hosté i díky soupeři už pak jen snižovali skóre na 
konečný stav až v závěrečném dějství. Body Slovanu Vakulenko 11 
(1x3), Činka 10 (1x3), Voráček 10, Lehroch 9 (2x3), Doležal 7 (1x3), 
J. Beran 6, Novotný 5, Šišulák a Houngbedji po 4 a Zamrzla 2. Slovan 
má nyní možnost upevnit svou druhou pozici v závěrečném letošním 
duelu 19. 12. v Lounech, které uzavírají pořadí SL. 

Muži B si připsali druhou výhru v soutěži poté, co porazili TJ 
Stadion Nový Bor 74:63 (20:9, 32:27, 59:45). Vytvořené náskoky 
Slovanu soupeř několikrát snižoval na pouhých pět bodů, ale závěr 
si domácí ohlídali. Body: Schilling 15 (3x3), Unger 11 (3x3), Šimák 
11, Smrčka 9 (1x3), Janoušek 8, Šolc 5 (1x3), Michalina 5 (1x3), 
Poláček 4, Houngbedji, Pajma a Š. Ježek po 2. Doma přehráli 
i Roudnicí. Výhra 76:70 (8:13, 25:38, 50:61) ale přišla až díky 
závěrečné čtvrtině utkání. 

Juniorky U19 absolvovaly dvě ligová utkání venku. Solidní výkon 
proti BK Brandýs n. L. vydržel děvčatům již po několikáté jen do 
poloviny střetnutí, a i proto odešly poraženy 71:46 (16:12, 36:30, 
54:40). Stejné se opakovalo proti druhému týmu tabulky BK Pro-
sek. A když se některé střely varnsdorfských hráček vykroutily 
z obroučky, znejistěly a Prosek se pak dostal do výraznějšího vedení. 
Konečný výsledek 68:60 (17:14, 35:30, 55:46). 

Kadeti U17 nezvládli doma duel se Slavojem Litoměřice B. 
V utkání druhého a čtvrtého týmu tabulky KP středních Čech zvítězili 
hosté 80:83 (24:20, 39:42, 60:68). 

Starší žáci U15 vyhráli v Kralupech 35:74 (8:18, 22:36, 26:58), 
starší minižáci U13 nejdříve podlehli Slunetě Ústí n. L. 37:45 a poté 
ji přehráli 35:32. Podobně se vedlo mladším minižákům U12 s BK 
Horejsek Děčín - výhra 50:53 a prohra 64:58.    TJ Slovan-basket 
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Na sklonku listopadu proběhl 21. ročník turnaje Liberec Open 
určený pro všechny věkové kategorie. Hrálo se švýcarským 
systémem na 9 kol při tempu 2x 10 minut + 5 sekund na tah. Mezi 
44 startujícími nechyběl varnsdorfský Václav Vladyka, který se 
6 získanými body (4 výhry, 4 remízy) skončil na cenném 6. místě. 
Od roku 2007 vyhrál turnaj počtvrté Marek Braun (Desko Liberec), 
který v uvedeném turnaji prohrál pouze s Vladykou a jednou 
remizoval s jičínským Kadeřábkem, který se umístil celkově druhý. 

Vánoční turnaj mládeže a současně i 3. turnaj Velké ceny 
Libereckého kraje konaný v České Lípě zaznamenal mezi šedesáti 
startujícími solidní umístění mladých varnsdorfských šachistů. 
Uvádíme je dle jednotlivých věkových kategorií: H 15 - 1. Václav 
Paulus 9 bodů z 9 možných a absolutní vítěz (!), 15. Miroslav Hejný 
3 body; H 12 - 7. Marcel Locker 5,5; H 9 - 2. Michal Papoušek 5, 
8. Jiří Mikuš 4; H 7 - 3. Marian Mikuš, 4. Matěj Hejný 3 body. I tyto 
další úspěchy mládeže naznačují, že by varnsdorfský šachový 
sport mohl mít o úspěšnou budoucnost postaráno.    ZdS/VH 

Člen LMK Varnsdorf Franti-
šek Hovorka (ročník narození 
1951, Horní Podluží) je v klubu 
od roku 1975. Modelařit začal 
jako většina z nás stavbou 
kluzáků ze stavebnic, které 
v začátku osmdesátých let byly 
k dispozici v prodejnách mo-
delářských potřeb. Běhání za 
volně létajícími modely ho však 

Portrét Modeláře roku 2014

Stručně z dalších sportů
Cyklokrosový TOI TOI CUP 2014 odjel závody v Kolíně a v Milo-

vicích. V prvním dojel M. Malík 13., T. Podrazil 21. a ve druhém si 
zapsali 9. a 18. místo. Průběžně jim před MČR 10. ledna ve Slaném 
patří sedmé a třiadvacáté pořadí. 

Áčko futsalistů JK Trans Varnsdorf neudrželo po třetím turnaji 
sezony bronzové postavení (připsalo si výhru, remízu i porážku), 
ale pocty hráče turnaje se dostalo alespoň Tomáši Jägrovi. Útěchou 
pak snad může být druhé místo v Českém poháru ÚK za vítězem 
Autocentrum Jílové. Poslední turnaj roku byl výbuchem gardy 
JK Trans, ve třech zápasech nebodovala a umožnila vedoucímu 
Jílovému zvýšit náskok na plných 12 bodů.                       ZdS 

Podzimní hry 
škol 2014 

zakončil florbal 
Poslední díl her byl plný tech-

nické dovednosti a vyspělosti, 
bojovnosti i touhy po gólech. 
Zápasy proběhly v duchu fair 
play, což uvítali nejen rozhodčí. 
Potěšila přítomnost žáků ze ZŠ 
Seifertova. Byť věkově spadali 
na první stupeň ZŠ, zúčastnit 
se chtěli a hlavně kluci překva-
pili svým umem. Turnaj rozhodl 
o konečném pořadí škol a zvítězit 
mohly především ty, které se pra-
videlně zúčastňovaly. Celkovým 
vítězem se stalo Gymnázium 
Varnsdorf těsně před ZŠ ná-
městí a ZŠ Edisonova. Výsledky 
florbalu i celých Podzimních her 
byly vyhlášeny ihned po skonče-
ní turnaje. Celá akce je součástí 
grantového programu města, a 
tak ceny předával nový místosta-
rosta Josef Hambálek. Pořadatel-
sky se všech čtyř dílů Podzimních 
her 2014 na výbornou zhostila 
ZŠ náměstí E. Beneše.             V. Z.

neuspokojovalo. Jakmile se 
seznámil s bratry Tomancovými -
modeláři, kteří již v té době 
soutěžili s upoutanými akroba-
tickými modely, propadl zcela 
touze létat s těmi řízenými rádi-
em, v čemž mu hodně pomohla 
i spolupráce s pány Dobešem, 
Thörichtem a dalšími kolegy
v klubu. Jejich ovládání nejdříve 

zvládl na dvou povelových 
větroních a postupné zdoko-
nalování se projevovalo lepšími 
umístěními v soutěžích těchto 
větroňů. Ty se konaly na letišti 
v České Lípě a na bývalém letišti 
aeroklubu Varnsdorf v Rybništi 
u Velkého rybníku. Nebýval 
poslední, ale pořád pošilhával 
po motorových akrobatických 
modelech a tehdy po nově se 
rodící kategorii závodu kolem 
pylonů. První závod absolvoval 
s mechanikem Jendou Thörich-
tem, m. j. radiovým mechanikem 
klubu. Později vystřídal několik 
dalších, patřili k nim Kučera, 
Kozel či Polach. Od roku 1989 
se natrvalo začlenil v závodním 
poli nejrychlejší modelářské 
kategorie F3D a později i Q40. 
Nevynechal snad nikdy Velkou 
cenu Modely na letišti v Mělní-
ku - nejprestižnější soutěž této 
kategorie na světě, a postupně 
se dostával na přední místa 
žebříčku v této kategorii. Za 
největší osobní úspěch pova-
žuje vítězství na tehdy největší 
soutěži F3D v SRN a dále pak 
dobrá umístění na soutěžích ve 
Francii i v ČR. Loňským rokem 
přesídlil od řízení modelu k tr-
valému postu mechanika týmu 
Novotný-Hovorka. 

O kvalitě týmu svědčí letošní 
vítězství ve Velké ceně Mělníku 
a první místo na mistrovství ČR 
F3D. Franta je od roku 1989 
dodnes dlouhodobým členem 
reprezentativního družstva ČR. 

S kolektivem reprezentantů 
sjezdil jako závodník většinu 
zemí Evropy mimo Rusko, zá-
vodil také ve Spojených státech 
a Austrálii. Jen ve Francii se 
zúčastnil závodů F3D více jak 
15x. Lákavá a téměř ideální 
představa modeláře byla však 
vždy vykoupena obrovským 

úsilím a prací věnovanou jak 
modelu a motoru, tak zajištění 
finančního zabezpečení repre-
zentační činnosti. Materiál a ces-
ty si vyžádaly ročně více jak sto 
tisíc korun, které si musel každý 
soutěžní tým nějak sehnat.  
Podpora od svazu modelářů 
byla jistě důležitá, zdaleka však 
nepokryla náklady na závodění. 
Jen cesta do Austrálie stála 

200 tis. Kč. František je oprav-
du nejrychlejší létající modelář 
v LMK Varnsdorf. Vždyť jeho 
model (na fotu) o hmotnosti 
2,25 kg  poháněný spalovacím 
motorem o objemu 6,6 ccm do-
sahuje po vyladění motoru více 
jak 34 tis. otáček/min. a v soutěži 
se model pohybuje rychlostí nad 
350 km/hod.! Tento člen našeho 
klubu patří mezi přední špičkové 
výrobce modelů v této kategorii 
a to mu výrazně pomohlo 
financovat jeho soutěžní čin-
nost. Během kariéry se pokusil 
několikrát získat i zacvičit mladé 
modeláře. Přestože je výrazně 
materiálně podpořil, nezůstali 
modelářství věrni. V neposlední 
řadě je nutné zdůraznit jeho prá-
ci kvalifikovaného organizátora 
při akcích pořádaných naším 
klubem. Čas však běží a ani 
u Franty se nezastavil. A tak 
v roce 2013 odešel do důchodu. 
Doufáme však, že modelářství zů-
stane nadále jeho životním stylem, 
neboť náš klub jej stále potřebuje.     

Text a foto LMK Varnsdorf


