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Varnsdorfská knihovna opět poskytla prostor každoroční 
přehlídce fotografií zaslaných do soutěže Fotorok. Vernisáž 
spolu s vyhlášením výsledků se konala 19. ledna. Jak při 
této příležitosti uvedl Josef Zbihlej, který za fotoklub Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf soutěž organizuje, je to její 39. roč-
ník. Připomněl též zrod soutěže v roce 1976, kdy se místní 
fotografové organizovali pod křídly Závodního klubu Velveta. 

Letos má Fotorok 
více než kdykoli 
předtím meziná-
rodní rozměr. Mezi 
26 účastnícími se 
autory byla dobrá 
třetina z Německa. 
Je to výsledek 
rozrůstajících se 
kontaktů fotoklubu 
s partnery ze sou-

sedního Saska. Porota si musela poradit s výběrem z dvou 
set padesáti prací. Fotografie byly hodnoceny anonymně, 
takže porotci neznali jejich autory.

Také jsme už dlouho na vernisáži nezažili osobní účast 
téměř všech oceněných autorů. Byl mezi nimi i Lukáš Hu-
bálek z Varnsdorfu. Návštěvníci výstavy ale na popiskách 
snímků odhalí ještě několik dalších varnsdorfských jmen, 
což můžeme počítat za další letošní „plus“.

Fotorok s vročením 2015 je tedy v mnohém výjimečný. 
Také tím, že porota naposledy hodnotila zaslané snímky ve 
dvou různých kategoriích. Počínaje příštím ročníkem se již 
nebude rozlišovat mezi „dokumentem“ a „volnou tvorbou“. 
Zpřísní se požadavek na rozměr - minimum nutné k přijetí 
do soutěže bude 20 x 30 cm. 

Výstava v knihovně potrvá do 19. března. Poté se 
přesune - tak jako v loňském roce - na svou zahraniční 
„štaci“ do radnice v Großschönau.         ham, foto Ivo Šafus

FOTOROK 2015 
úrodnější a mezinárodnější

Třetí zasedání zastupitelstva 
22. února se konalo s dvou-
měsíčním odstupem od předcho-
zího (27. 11.), přesto se v agen-
dě, která na zastupitele čekala, 
nenakupilo o nic více záležitostí, 
než bývá při jednáních měst-
ského „parlamentu“ obvyklé. 
Jeden z bodů byl však zásadní, 
pro fungování města klíčový a 
obšírná diskuse k němu vydala 
za několik jiných. Uhodli jste: 
rozpočet města. 

Ale popořádku. Do jinak už 
nevyužívaného Klubu Střelnice 
se dostavilo 19 z jednadvaceti 
členů zastupitelstva (omluveni 
Petr Jakubec a Václav Mora-
vec). Veřejnost čítala dvě až tři 
desítky hostů. To je nadprůměr, 
daný možná právě očekávaným 
schvalováním financí. Podle no-
vého jednacího řádu se začíná 
majetkovými záležitostmi. Byly to 
dva drobné převody parcel a dále 
určení člena zastupitelstva, kte-
rý bude za město spolupracovat 
s úřadem územního plánování. 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015

O PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY (s. 3)
NOVÁ KLUBOVNA MLADÝCH HASIČŮ (s. 5)

„VARNSDORFSKÉ NÁHODOU“ POMÁHAJÍ (s. 7)
FOTBALISTÉ ZDOLALI SLAVII (s. 10)

Modrá je dobrá -
školka stylově
vyzdobila úřad

Turisté chodí,
značí, opravují 

aneb
KČT v roce 2014
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Těchto povinností se ujme Václav 
Moravec. V bodě „Zprávy výborů 
ZM“ informoval Jaroslav Draský 
o první schůzce f inančního 
výboru, týkající se projednání 
rozpočtu po technické stránce. 

Na řadu se pak dostal Pro-
gram prevence kriminality na 
rok 2015, který sestává ze čtyř 
dílčích projektů zaměřených na 
situační a sociální prevenci. 
(Více na toto téma na straně 3.)

Poté vedle starosty Stani-
slava Horáčka usedla vedoucí 
ekonomického odboru Vlasta 
Hnilicová. Před hlavním chodem 
naservírovala zastupitelstvu nej-
dříve předkrm - návrh členských 
příspěvků, které město vloží do 
organizací, jichž je členem: 
Hospodářská a sociální rada 
okresu Děčín, Euroregion Nisa, 
svazek obcí Tolštejn, Svaz měst 
a obcí ČR a České Švýcarsko 
o.p.s. Celkový úhrn všech 
těchto příspěvků činí cca 215 
tisíc korun a byl schválen bez 
diskusí, jen s vysvětlením sní-
ženého příspěvku pro sdružení 
Tolštejn: profit města z členství 
nebyl adekvátní příspěvku 140 
tisíc Kč, a tak bylo „usmlouváno“ 
snížení na 50 tisíc. 

Samotný rozpočet města byl 
představen alespoň ve zkratce - 
jeho návrh byl ostatně tou dobou 
už zveřejněn na webu a úřední 
desce města. Je sice sestaven 
jako schodkový - příjmy 204 mil., 
výdaje 226,5 mil. Kč, nicméně 
záporný rozdíl 22,5 mil. Kč je 

kryt finančními prostředky z roku 
2014, s nimž přechází do roku 
2015 několik loni započatých 
a rozpočtovaných investičních 
akcí. Město se tedy nezadlužuje. 
Starosta komentoval nejnáklad-
nější investiční akce a zdůraznil 
úsilí, které vyvíjí pro získání více 
dotačních příspěvků, než tomu 
bylo v minulosti. Zvlášť také 
zdůvodnil navržený finanční 
příspěvek pro FK Varnsdorf 
(2,5 mil. Kč) coby podporu 
jedné z mála činností, které 
našemu městu získávají po-
zitivní image. Vysvětlil přístup 
k příspěvkovým organizacím 
(převážně základní a mateřské 
školy), které se musí spokojit 
s nižším rozpočtem, než s jakým 
dosud hospodařily. Diskuse 
měla pochopitelně polemický 
charakter a lze ji rozčlenit na 
př ipomínky dvojího druhu -
o samotných financích na tu kte-
rou kapitolu rozpočtu a o způ-
sobu projednávání jeho v pří-
pravné fázi. (Namísto společ-
ného pracovního semináře 
všech zastupitelů se totiž letos 
vedly se jen oddělené rozpravy 
s koaličními a opozičními za-
stupiteli.) Nejčastěji se debata 
stáčela k příspěvkům na školy 
a na sport, potažmo na fotbal. 
Na návrh Kurta Posselta se nej-
prve hlasovalo o pozměňovacím 
návrhu: vypustit z rozpočtu onu 
částku pro FK Varnsdorf. Ten 
získal podporu pouhé čtveřice 

 vypukne 
v sobotu 14. února 

v 9.00 hodin 
srazem maškar 
na nádvoří ZUŠ.

Průvod na náměstí, 
starostenský sud.

Odpolední program 
v Pivovaru Kocour

(11.30 hod. vlak ze Starého 
nádraží zdarma).

V neděli v 10 hod. 
KARNEVAL NA LEDĚ
Program na straně 4.

Zimní stadion je otevřen 
pro veřejnost:

Zimní stadion je otevřen 
pro veřejnost:

Pondělí - neděle 15.00 - 17.00 hod.
a dále v časech uvedených na www.regiavdf.cz

Výsledková listina na str. 7

Varnsdorfský
Jiøí Pavlù DiS

technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov

PLASTOVÁ OKNA
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Z DĚNÍ NA RADNICI

Výběr z jednání vedených starostou města Ing. Stanisla-
vem Horáčkem a místostarostou Josefem Hambálkem

14. 1.  - Jednání o dotačních titulech s ROP Severozápad v Ústí n. L.
          - Schůzka k problematice zubařských ordinací
          - Jednání s MAS Šluknovsko v Krásné Lípě
          - Beseda v Seniorklubu Pohádka
15. 1. - Jednání o prázdninovém provozu mateřských škol
          - Schůzka se zástupci o.p.s. České Švýcarsko
          - Schůzka s projektantem zimního stadionu
19. 1. - Jednání s firmou Sauneo - 
            nabídka webové prezentace města
20. 1. - Kolaudace zimního stadionu
          - Schůzka s veliteli Městské policie Varnsdorf a Policie ČR
          - Jednání k situaci v lokalitě Kovářská
21. 1. - Jednání o problematice městských lesů
          - Setkání s vedením firmy Frottana
          - Jednání koalice
22. 1. - Zasedání rady města a zastupitelstva města
23. 1. - Jednání s Teplárnou Varnsdorf o ceně tepla
          - Schůzka s novými majiteli penzionu Koliba
26. 1. - Správní výbor Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg
          - Jednání s MAS Šluknovsko o koordinátorovi soc. služeb 
             na Šluknovsku

• Defibrilátor opět v akci
I v novém roce pokračuje spolupráce městské policie 

se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje při 
výjezdech s automatickým externím defibrilátorem. Strážníci 
v Palackého ulici zachránili život muži v bezvědomí, který byl 
postižen zástavou srdečního oběhu. Za využití defibrilátoru 
a nepřímé srdeční masáže muže oživili a poté jej předali do 
rukou lékaře RZS, jenž zajistil odborné ošetření a transport 
do nemocnice. Jen o několik dní později zasahovali v Karlově 
ulici také u muže v bezvědomí se zástavou srdce, kde převzali 
resuscitaci od občanů, kteří již laickou první pomoc poskytovali. 
V oživování pokračovali až do příjezdu osádky RZS s lékařem, 
jež si muže převzala do své péče.

• Útočník s kladívkem zadržen
Na tísňové lince 156 bylo přijato anonymní oznámení 

o napadení ženy starším mužem, který ji měl udeřit kladivem do 
hlavy. Do Západní ulice proto ihned vyrazila hlídka strážníků, 
kteří zde kontaktovali 62letou ženu z Varnsdorfu a ošetřili jí silně 
krvácející poranění na temeni hlavy. Žena sdělila, že kromě 
útoku se jí muž pokusil ukrást kabelku, ale před svým útěkem 
z místa ji odhodil. Díky svědkům se útočníka podařilo odhalit a 
poté jej ve spolupráci s přivolanými policisty zadržet. Ve věci 
je vedeno šetření Policií ČR. 

• Pořezaný muž
Po telefonickém oznámení občana vyjela hlídka do Tyršovy 

ulice, kde měl kdosi volat o pomoc. Na místě byl nalezen ležící 
58letý muž z Varnsdorfu, který si v podnapilém stavu a vlastní 
neopatrností způsobil silně krvácející řezná poranění. Strážníci 
mu poskytli neodkladnou první pomoc a následně jej předali 
přivolaným záchranářům.

• Ztracené mobilní telefony
Žena a muž jako poctiví nálezci odevzdali, nezávisle na sobě, 

na služebnu městské policie mobilní telefony zn. Samsung a 
Nokia. Službu konajícím strážníkům se podařilo ve velmi krátké 
době vypátrat majitele, vyrozuměli je a následně jim telefony 
předali.                   Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 22. 1. 2015 rozhodla: • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 3089 
v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za její prodej ve výši 200 Kč/m2 . • Zveřejnit záměr převést část 
p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 2167, část 
p. p. č. 2168/1, p. p. č. 2165 a budovu na p. p. č. 2165, vše v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování 
geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2167 a části p. p. č. 2168/1, vše v k. ú. Varnsdorf, dle 
stávajícího užívání. • Schválit Smlouvu č. 14208043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické nároč-
nosti POLIKLINIKA VARNSDORF“ a pověřit starostu města podpisem této smlouvy. • Delegovat 
Ing. Přemysla Brzáka jako zástupce města na jednání valné hromady honebního společenstva 
Hraničář Varnsdorf v letech 2015-2018. • Schválit projekt údržby zeleně dle předloženého návrhu. 
• Schválit podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. • Schválit aktualizaci 
„Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014-2015“ pro rok 2015. • Uzavřít se své-
pomocným družstvem Mandava Smlouvu o spolupráci při pořádání městských kulturních akcí města 
Varnsdorf. • Jmenovat Ing. Bohdanu Křížovou, Mgr. Štěpánku Martinkovou, Bc. Josefa Fibigera, Mgr. 
Jana Novotu, Ing. Ilonu Martinovskou a Mgr. Josefa Rybánského do funkce členů a Josefa Hambálka 
do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2015. • Povolit užití velkého znaku města 
Varnsdorf na propagačních materiálech Mezinárodního jazzového festivalu Mandava Jazz 2015. 

• Nebezpečná hra se zapalovačem
Třiatřicetiletý muž z Varnsdorfu čelí od 15. ledna podezření 

z přečinu poškození cizí věci. Loni v červenci měl třicátník 
fascinovaný ohněm zapálit mízu, jež vytékala ze smrku v parku 
u školy ve Střelecké ulici. O pár dní později se zapalovačem 
v ruce kouzlil i v Pražské ulici, kde krátce po 22. hodině začal 
hořet plastový kontejner na odpad. Ten v daném místě zahořel 
ještě dvakrát. Muž podpálil odložené odpadky v kontejneru a než 
se oheň rozšířil, zmizel. Škoda čítá něco málo přes 24 tisíc korun. 
Během požárů nebyl nikdo zraněn.           

• Slepá důvěra
V průběhu loňského roku pracovali policisté ze Šluknovského 

výběžku na případu přečinu podvodu a zpronevěry. Od srpna 
loňského roku mu čelí dnes již třiadvacetiletý muž z Varnsdorfu. 
Obviněný měl v uplynulém roce přijmout pod svá křídla svého 
tehdejšího souseda, který se na něj obrátil s prosbou o pomoc 
při prodeji třípokojového bytu v panelové zástavbě. Důvěřivému 
sousedovi se dostalo vstřícnosti, která se později projevila 
zamlčením části peněz ze strany obviněného pomocníka. Ten 
si část z utržených peněz ponechal pro svou potřebu a majiteli 
bytu odevzdal jen 86 tisíc korun. Zbylých 112 700 Kč skončilo 
v jeho kapse. To ovšem podnikavému muži nestačilo, a tak se 
na obelstěného třicátníka obrátil znovu. Tentokrát společně 
podnikli cestu do prodejny elektra, kde měl důvěřivý soused 
zakoupit mobilní telefon iPhone 5S s příslušenstvím v hodnotě 
17 tisíc korun. I ten zřejmě skončil v rukou obviněného. Za po-
vedenou manipulaci si 20. ledna letošního roku vyslechl sdělení 
obvinění z přečinu zpronevěry.         Nprap. Petra Trypesová,

Oddělení tisku a prevence Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Upozornění
pro žadatele

Uzávěrka k podání žádostí 
v rámci Koncepce podpory 
sportu ve městě Varnsdorf 
pro letošní rok je stanovena na 
14. únor 2015. Celý dokument 
včetně formulářů žádostí je 
k dispozici na webových strán-
kách města www.varnsdorf.cz 
v sekci „Nepřehlédněte“ nebo 
v tištěné podobě na odboru 
školství, kultury a tělovýchovy. 
S případnými dotazy se žada-
telé mohou obracet na odbor 
školství, kultury a tělovýcho-
vy.     Odbor školství, kultury 
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf

Měli jste vy nebo někdo z va-
šich blízkých dopravní nehodu? 
Utrpěli jste pracovní úraz? 
Podle zákona má každý, kdo 
cizím zaviněním utrpěl újmu na 
zdraví, nárok na náhradu škody -
odškodné. 

Občanské sdružení SUB-
VENTIO poskytuje zdarma 
komplexní poradenství v oblasti 
nároků na odškodnění v případě 
újmy na zdraví či úmrtí, k němuž 
došlo při dopravní nehodě nebo 
pracovním úrazu. 

V rámci námi poskytovaných 

Kraj se stížnostmi
zabývá

Dopis z odboru dopravy a 
silničního hospodářství kraj-
ského úřadu:

Vážený pane starosto,
z pověření vedoucího odboru 

Ing. Fraňka Vám děkujeme za 
Vaše podněty, které jsou velmi 
pěkně uspořádány. 

Bohužel vzhledem k velkému 
množství připomínek budeme 
primárně řešit zásadní provoz-
ní problémy, které nám hlásil 
dopravce (a které se v mnohém 
mohou shodovat s podněty, které 
jste pro nás sesbírali). Nicméně 
postupně projdeme všechny pod-
něty a zpracujeme je, a pokud to 
bude možné, realizujeme.

Bohužel změna jízdního 
řádu vyžaduje určité časové 
lhůty, které jsou dány zákonem. 
Jakmile budou změny provede-
ny, bude vylepen nový jízdní řád 
na zastávky a také bude nahrán 
do IDOSu.

Omlouváme se za počáteční 
komplikace. S pozdravem

Mgr. Jindřich Jelínek, tech-
nolog provozu veřejné dopravy 
Ústecký kraj-východ

Poradí 
s odškodněním

služeb se snažíme poškozeným 
pomoci uplatnit veškeré nároky 
tak, aby odškodné získali v maxi-
mální možné výši. Spolupracujeme 
s renomovanými odborníky v obo-
ru práva a lékařství.

SUBVENTIO o. s., Jihový-
chodní IV 906/5, 141 00 Praha 
4, tel. 720 669 386, 720 561 213, 
e-mail: info@podanaruka.cz, 
www.podanaruka.cz.

Kontakt na regionálního ředi-
tele pro Ústecký kraj: Bc Karel 
Horák, tel. 730 980 650, e-mail: 
karel.horak@podanaruka.cz 
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Dokončení ze str. 1

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015
(Louka, Ondráčková, Posselt, 
Sucharda). Rozpočet podle 
původního návrhu pak stvrdilo 
16 hlasů, proti byli dva (Juricová, 
Louka), jeden se zdržel (Šimák).

Finanční menu bylo zakonče-
no zákuskem nazvaným „bezú-
platné předání majetku k ho-
spodaření příspěvkovým orga-
nizacím města“, tedy běžnou 
rutinní záležitostí.

Poté dostali prostor přítomní 
občané města pro své náměty 
a stížnosti. Využili jej pan Knitl 
a paní Knitlová a šlo o problém 
přepravy odpadů nákladními 
vozy z překladiště v areálu 
technických služeb po ulici, 
kde Knitlovi bydlí. Upozornili na 
provoz i ve večerních hodinách, 
na nevyhovující stav vozovky a 
stížnost vznesli také na chování 
úředníků, s nimiž své problémy 
řešili. Z odpovědí vyplynulo, že 
nové vedení města se s pro-
blémem seznamuje a o dalším 
osudu překladiště zatím není 
jasno. (Připomeňme, že před-
chozí zastupitelstvo zakoupilo 
sousední pozemek s vizí vý-
stavby nového sběrného dvora, 
aby se v areálu TSmV uvolnilo 
místo pro regulérní překladiště 
odpadu.) Starosta vybídl stěžo-
vatele, aby se v případě neko-
rektního jednání zaměstnanců 
úřadu obrátil s konkrétními 
fakty přímo na něj.

Následoval diskusní blok 
určený zastupitelům. Lenka 
Juricová připomněla své pod-
něty z předchozích zasedání 
zastupitelstva a požadovala je-
jich alespoň opožděné písemné 
zodpovězení, což bylo starostou 
přislíbeno. Nedopatření omluvil 
velkým náporem povinností 
doléhajících na vedení města. 
Tatáž zastupitelka otevřela ně-
kolik dalších témat, mj. provoz 
plaveckého bazénu (uzavření 
během letních prázdnin) nebo 
zajištění pořádku při nadchá-
zející návštěvě prezidenta re-
publiky. Jiří Sucharda se vrátil 
k problému kamionové dopravy 
v okolí hřbitova a Václav Jára 
k autobusové dopravě. 

Po ukončení oficiálního pro-
gramu schůze (po necelých 
třech hodinách jednání) ještě 
někteří využili příležitosti nefor-
málně diskutovat s přítomným 
městským architektem Vlasti-
slavem Kautem.

Ti, kdo se zasedání neúčastni-
li, ale měli o jeho průběh zájem, 
mohli sledovat on-line textový 
přenos na webu města. Audio-
vizuální (nebo aspoň audio) 
přenos by byl jistě komfortnější, 
ale také podstatně nákladnější -
a k tomu je otázkou, jak bude 
využíván, když ve třikrát větším 
Děčíně o něj projevují zájem asi 
tak tři nebo čtyři desítky občanů. 
Podstatnější je v tuto chvíli vyře-
šit, kde se v budoucnosti bude 
vůbec zastupitelstvo konat, a tam 
poté instalovat potřebnou techni-
ku.                         ham, foto Ivo Šafus                   

                  ***
Vedení města děkuje ve-

doucímu organizačního odboru 
Ing. Radku Křížovi a jeho za-
městnancům za technické a 
organizační zajištění zasedání 
zastupitelstva v Klubu Střelnice 
22. ledna. Střelnice je nyní ne-
obsazená a příprava prostor pro 
jednání ZM je o to náročnější.

-r-

Napsali na Facebooku - leden
Zastupitelstvo
Dominantním tématem varnsdorfských skupin na Faceboku bylo určitě první letošní zasedání zastu-

pitelstva spojené se schvalováním městského rozpočtu. Největší emoce způsobil příspěvek fotbalovému 
klubu FK Varnsdorf ve výši 2,5 mil. Kč, větší diskuse se rozvinula i k možnosti přímého audio, případně 
i video přenosu jednání zastupitelstva. Vzhledem k současným technickým možnostem MěÚ nyní 
zajišťuje alespoň textové on-line zpravodajství. 

Kdy bude otevřený „zimák“?
Po zveřejnění předběžné informace o otevření zimního stadionu v termínu do konce ledna diskutující 

nejvíce zajímalo, kdy už tedy ten zimák bude skutečně zpřístupněný a kdy si zabruslí. Vše nakonec 
dobře dopadlo a zimní stadion je v provozu od soboty 31. ledna.

Musí studenti povinně na besedu s prezidentem?
Možná nejvíce diskutovanou záležitostí byla návštěva našeho prezidenta ve městě na začátku 

února. Jeho kontroverznost se odrážela i v charakteru příspěvků. Příznivci i odpůrci prezidenta řešili 
otázku vhodnosti červených, případně zelených karet, házení vajíček jako projevu nesouhlasu a také 
povinné účasti žáků základních a středních škol na veřejné diskusi s ním. Žádná povinná účast studentů 
při návštěvě prezidenta není, vedení města jen prostřednictvím ředitelů středních škol nabídlo účast 
studentům a na FB už je z toho povinný první máj. Ať je to jak chce, jednou je to náš prezident, a tak 
můžeme být rádi, že všichni dosavadní čeští prezidenti město navštívili.

Jak to bude dál s Kolibou, náměstím a co opuštěný dům č. p. 715 na Karlovce?
Většinu diskutujících zajímá život ve městě, a je proto samozřejmé, že informace o prodeji restaurace a 

penzionu Koliba zahraničnímu zájemci opět otevřela širokou debatu na téma využití a obnovy veřejného 
koupaliště na Mašíňáku alespoň do takové podoby, v jaké jsme ho znali z dřívějška. Vedení města již 
jedná s novým zahraničním majitelem, a tak se možná brzy dočkáme zlepšení. Zpráva o plánované 
obnově náměstí ve Šluknově spustila rozpravu i o našem náměstí a jeho smysluplnějším využití než 
jenom jako parkovací plochy. Dotaz bývalých majitelů dnes opuštěného domu č. p. 715 v Karlově ulici 
vyvolal diskusi na téma opuštěných a chátrajících objektů ve městě.

Výpadky osvětlení a třídíme správně?
Za zmínku možná ještě stojí dvě témata. Jedním bylo veřejné osvětlení a jeho výpadky v době 

velkých poryvů větru (okolo 16. ledna). Jak jsme se informovali v TSmV, výpadky jsou způsobené 
zkraty, kdy se následkem větru spojí dva dráty mezi sloupy. Problematika třídění odpadů se tentokráte 
otevřela ve vztahu k víčkům od jogurtů, obecné povinnosti třídit a také úpravy velikosti nádob.            JS

Co přinese Program 
prevence kriminality?

Na posledním zasedání zastupitelstva města byl schválen 
Program prevence kriminality města Varnsdorf. Několik našich 
otázek na toto téma zodpověděla Mgr. Romana Cupalová, která 
je předsedkyní komise prevence kriminality a bezpečnostní a 
sociální situace.

Mohla byste prosím našim spoluobčanům objasnit, o co 
v tomto dokumentu jde a z čeho se skládá?

Program prevence kriminality (dále „Program“) je soubor dílčích 
projektů, jejichž cílem je snížení kriminality ve městě či její prevence. 
Byl vytvořen na základě výzvy ministerstva vnitra na podporu pre-
vence kriminality v obcích. Program pro první kolo (je vypisováno 
několik kol) je tvořen čtyřmi projekty. První projekt s názvem Kapka 
dětské radosti navazuje na již uskutečněný první ročník v roce 2014. 
Je zaměřen na děti v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí. 
Z evidence je vytipováno 20 dětí do 15 let, které se účastní tematic-
kých několikadenních pobytů, kde prostřednictvím aktivit dostávají 
náhled na své závadové chování či na chování svých blízkých. Cílem 
pobytů je v rámci prevence kriminality působit na děti a ukázat jim 
prostřednictvím her, odborných přednášek a praktických činností, 
jak atraktivně trávit volný čas bez užití násilí či vulgární komunikace. 

Snahou dalšího projektu, nazvaného 2 šance, je vytvoření klubu 
pro děti a mládež v lokalitě ulic Kovářská a Žitavská tak, aby se děti 
naučily vhodně trávit volný čas, stáhly se z panelákových chodeb 
a dostaly mantinely společenského chování. Cílem je odlehčit 
nájemníkům od hluku na chodbách a stáhnout děti pod odborný 
dohled. Ten budou zajišťovat pracovníci Schrödingerova institutu 
a dále pracovníci v sociálních službách. Třetí projekt je zaměřen 
na opravu skateparku za městskou policií, který je stále častěji 
vyhledáván dětmi i mládeží. Ve spolupráci s akční skupinou mla-
dých lidí vedenou Ondřejem Hulánem chceme tento prostor opra-
vit, zlepšit bezpečnost a vytvořit nový prostor pro bicros. Poslední 
projekt je zaměřen na vytvoření fotopastí. Ve městě je vytipováno 
několik oblastí, které jsou častým cílem vandalů. Pořízením foto-
pastí a jejich propagací chceme primárně vandaly odradit, případně 
je dopadnout a potrestat. Fotopasti budou přenosné a budou 
užívány dle potřeby. 

Tyto projekty vzešly z Plánu prevence kriminality města Varnsdorf 
na období 2014-2015.

Taková akce jistě stojí nemalé prostředky. Kolik to bude 
stát celkově a kolik budeme muset přispět z městského 
rozpočtu?

Jak jsem již zmínila, projekt je financován z dotačních prostředků 
ministerstva vnitra. Spoluúčast je stanovena minimálně na 10 % všech 
nákladů. Celkové náklady programu činí 1.180.000 Kč, spoluúčast 
města je předpokládána ve výši 132.000 Kč, což činí 11,1 %. 

Spolupracujete v oblasti prevence kriminality i s nějakými 
organizacemi, ať už varnsdorfskými, nebo odjinud? Pokud 
ano, jak taková spolupráce vypadá?

Kromě Policie ČR, Městské policie Varnsdorf a škol spolupra-
cujeme - prozatím na úrovni domlouvání možnosti spolupráce - se 
Schrödingerovým institutem, který má začít působit v lokalitě Kovář-
ská. Zde je nutné si uvědomit, že každá volnočasová aktivita, která 
ve městě působí a pracuje s dětmi a mládeží, je vlastně spolupracu-
jící organizací, i když tato spolupráce je nepřímá. Stejně potřebné 
jsou i sociální služby, které jsou na území města poskytovány. Pro 
potřeby projektu Kapka dětské radosti já osobně pracuji s vedoucími 
z Junáku, protože tyto lidi osobně znám, vím, jak pracují a co od nich 
mohu očekávat, a dále s vedoucím od dobrovolných hasičů.

Jak se mohou do výše zmiňovaného projektu zapojit naši 
spoluobčané, pokud by o to byl z vaší strany zájem?

Určitě uvítáme pomoc při opravě skateparku. Tento projekt je 
právě postaven na komunitní pomoci a zapojení občanů, v tomto 
případě mladých lidí, kteří o to sami usilují. Pokud se bude chtít 
někdo přidat, rádi pomoc uvítáme. Nebráníme se ani spolupráci 
v rámci Kapky dětské radosti, kde přijdou vhod nabídky na odbor-
nou přednášku, zajímavou ukázku či nápad na netradiční aktivity. 
Rovněž přivítáme jakékoli podněty z oblasti prevence kriminality, 
abychom mohli vytvořit další program pro 2. kolo.

Připravil PharmDr. Jindřich Šmíd
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Fotokronika

Hostování ústeckého operního divadla nám 21. ledna umož-
nilo - v našich končinách výjimečný - hudební zážitek - Ver-
diho operu Aida.                                              Foto Ivo Šafus

Pohádková předškolička ZŠ a MŠ Bratislavská. Do zajetí 
pohádkových postav jste se tu dostali 25. ledna.    Foto Ivo Šafus

Den otevřených dveří v ZŠ náměstí 14. ledna. V několika třídách 
se cestovalo do cizích krajů, v tomto případě do Španělska. 

Foto ham

Na dnech otevřených dveří VOŠ a SŠ Varnsdorf tradič-
ně vstupujeme do světa modelingu. Tento pohled se naskytl 
23. ledna.                                                   Foto Ivo Šafus

tvrdí spolu s Ondřejem 
Hejmou děti a učitelky z MŠ 
Zahrádka (Pražská ul.). A chtějí 
nás o tom přesvědčit výstavou 
v galerii Radnice, to jest na 
chodbě v poschodí městského 
úřadu na náměstí. Mě přesvěd-
čily už jen tím, s jakou fantazií a 
kreativitou zpříjemnily prostory 

úředních chodeb a schodiště. 
Jistě by tomu tak bylo, i kdyby 
se zhlédly v jakékoli jiné barvě. 

Na vernisáži v obřadní síni 
28. ledna se zpívala nejen titulní 
písnička, ale i několik dalších 
„modrých“ songů. Ředitelka 
Mgr. Helena Šmídová prozradi-
la, že školka měla své modré 
období, které se jim moc líbilo, 
protože modrá znamená klid a 

Modrá je dobrá, jistotu. V poděkování, kterého se 
školce dostalo od místostarosty 
Josefa Hambálka, se kromě toho 
připomnělo, že modrá je i naší 
městskou barvou. A než se šlo 
na první prohlídku, čekalo na 
malé tvůrce ještě překvapení: 
šmoulí zmrzlinu coby dárek od 
cukrárny Sluníčko nadělovala 
pravá Šmoulinka.

Text a foto ham

Několik momentek ze sezony školních dnů otevřených 
dveří:
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V lednu loňského roku 
jsme se začali zabývat dalším 
využitím dlouhodobě nevy-
užívaných prostor ve střešní 
nástavbě hasičárny, kde se 
dříve nacházela elektrodílna a 
které poslední dobou sloužily 
pouze jako odkladiště nepo-
třebného materiálu. Vzhledem 
k tomu, že se do těchto prostor 
vcházelo po kovovém schodiš-
ti, bylo jejich využití vždy velmi 
problematické. A tak př išla 
na řadu myšlenka zbourání 
vyzděné příčky z osmdesátých 
let a následné propojení s pro-
storami dětské klubovny a 
kanceláře SH ČMS, které již 
dávno kapacitně nevyhovovaly 
množství dětiček navštěvujících 
hasičský kroužek. Po prvotním 
průzkumu jsme se obrátili na 
statika, který po technické pro-
hlídce navrhl nejprve zpevnění 
poškozené venkovní zdi a pak 

upřesnil postup stavebních 
prací při obnovení prostupu a 
následném odstranění scho-
diště. Vlastní stavební práce 
trvaly celý rok a dle svých 
možností se na nich podíleli 
téměř všichni dobrovolní ha-
siči. Většinu stavebních prací 
pak odvedli mladí hasiči pod 
vedením Daniela Huráka.

V tomto prostoru kromě pů-
vodních oken nezůstal kámen 
na kameni. Krom zpevnění a 
opravy venkovní zdi byl upra-
ven a vyzděn prostup mezi 
místnostmi. Všechny stěny 
včetně stropu byly nataženy 
perlinkou a lepidlem a byla na-
tažena nová elektroinstalace 
včetně instalace nových svítidel. 
Z dotace bylo pořízeno elektric-
ky stahované promítací plátno, 
vyučovací tabule a stropní držák 
dataprojektoru. Po vymalování 
byl zazděn původní schodišťo-

vý vstup, vyrovnána podlaha 
a položen zátěžový koberec. 
Finální práce proběhly tak, že 
téměř na den po roce zasedly 
děti v úterý 20. ledna do novo-
tou vonících prostor, které nám 
může závidět většina okolních 
hasičských sborů.

Tyto prostory však nebudou 
sloužit jen mladým hasičům, 
nově nainstalovaný datapro-
jektor hned následující čtvrtek 
využili dospělí během svého 
pravidelného školení a výcviku 
na téma správné použití přetla-
kové ventilace a jevy doprová-
zející požár. Tyto prostory jsou 
také zatím určeny jako záložní 
pracoviště pro krizové řízení. 
Veškeré stavební i odborné 
práce odvedli dobrovolní hasiči 
bezplatně ve svém volném 
čase, materiál byl zakoupen 
z prostředků zřizovatele, tedy 
města Varnsdorf.                       JS

Z prostor bývalé elektrodílny 
se stala úžasná klubovna

Majitelé bytů!
Pokud máte neplatiče či 

jiného podobného nájemníka 
v bytě, tak mu jistě doručíte 
výpověď. Pak čekáte, že po 
uplynutí jisté doby se neplatič 
konečně vystěhuje a byt se vám 
uvolní. Ale všechno je jinak.

Neplatič sice výpověď proka-
zatelně převezme, ale byt předat 
nechce.

Nečekáte na nic a podáváte 
trestní oznámení na neplatiče 
podle § 208 TrZ. Policie označí 
neplatiče za osobu PODEZŘE-
LOU, provede několik výslechů 
a posléze případ odloží. Podáte 
další trestní oznámení a nesou-
hlas s odložením případu. Policie 
opět provede sérii výslechů a 
případ odloží.

Tak si položíte otázku, zdali 
nemluvíte jiným jazykem, respek-
tive proč vám státní orgán nechce 
rozumět, a vezmete si k případu 
advokáta. Ten věc sepíše a podá 
nové trestní oznámení (v podstatě 
stejné), které pošle na státní za-
stupitelství. Situace se absolutně 
nezměnila, ale státní orgán se 
rozhoupe a pak vyrobí návrh 
na potrestání a PODEZŘELOU 
posílá k děčínskému soudu.

Děčínský soud dá podezřelé 
nový titul - OBVINĚNÁ a odsou-
dí ji podmíněně k trestu odnětí 

svobody na osm měsíců čes-
kého žaláře s odkladem na 18 
měsíců. Tímto okamžikem tato 
osoba získává nový titul - OD-
SOUZENÁ.

Toto vše je ale prdlačky 
platné, neboť i po nabytí právní 
moci rozsudku váženého soudu 

(21.8.2014) máte byt stále obsa-
zený a zablokovaný. Jinými slo-
vy - odsouzená stále pokračuje 
ve své trestné činnosti dle § 208 
TrZ a nic se neděje.

Podáváte tedy stížnost na 
soud, a ten vám oznámí, abys-
te si podali trestní oznámení na 
příslušné odd. PČR. Kladete 
si otázku - PROČ? Když už 
je někdo pro nějakou činnost 
odsouzen, tak proč další trestní 
oznámení pro stejnou činnost, 
respektive pro pokračování 
v trestné činnosti? Dobře tedy, 
podáváte již páté trestní ozná-
mení firmě „Pomáhat a chránit“ 
a čekáte.

Do měsíce vám přijde výzva 
od firmy Pomáhat a chránit, 

abyste se dostavili k podání 
vysvětlení k případu. Právě 
začíná druhé kolo výslechů 
a výpovědí. Nicméně se zdá, 
že PODEZŘELÁ, OBVINĚNÁ 
a ODSOUZENÁ je vychech-
taná, protože byt stále předat 
nemíní.

Toto vše je realita a jsou 
na to důkazy. Když pominete 
skutečnost, že na nemovitost 
(kde je předmětný byt) musíte 
platit hypotéku, že se věc táh-
ne od roku 2011, tak přesto se 
případ jeví jako naprosté selhání 
státních orgánů, kdy navíc tyto 
orgány brání prokazatelně a 
protiprávně poškozenému - 
tedy majiteli bytu v jeho právu 
nahlédnout do spisu.

Pak si kladete otázku - proč 
se stát takto chová? Protože 
PODEZŘELÁ, OBVINĚNÁ a 
ODSOUZENÁ je cikánka? Nebo 
proč? Je ještě vůbec možné mít 
ke státu - ke státním orgánům 
úctu a nějaký respekt? 

NEVÍM. Vím ale jistě, že 
kdybych byl za něco odsouzen, 
rozsudek nabyl právní moci a 
kdybych pak nadále pokračo-
val ve stejné trestné činnosti, 
pro kterou jsem byl odsouzen, 
tak sedím v KRIMINÁLU. Jak je 
vidět, některých lidí se to netý-
ká.                     Ladislav Zejda

Neplatičem nepohnulo 
ani soudní rozhodnutí

DOPISY
NÁZORY

POLEMIKA

Město loni využilo další možnost 
čerpání peněz z evropských fondů

Jak jsme vás informovali v červnu loňského roku, v průběhu 2. a 
3. čtvrtletí byl v objektu Husova 552 realizovány projekt Hasičská 
zbrojnice Varnsdorf, v rámci kterého byla provedena rekonstrukce 
podlah garáží vozidel a přilehlé dílny. Poškozené a nevyhovující 
betonové podlahy byly navýšeny o nový, kvalitní beton, po vyzrání 
opatřený moderní pryskyřicovou finální vrstvou s naváděcími pru-
hy. Stavební práce prováděla na základě výběrového řízení firma 
Sigmafloor Tábor (závod Liberec), která hotové podlahy předala 

8. srpna. Následoval zkušební provoz a nezbytná kontrola od 
poskytovatele dotace - Státní fondu životního prostředí z Ústí nad 
Labem, která nenašla žádné pochybení.

Součástí projektu bylo i vzdělávání mládeže  navštěvující kroužek 
mladých hasičů. Jedna přednáška proběhla v červnu před vlastní 
pokládkou betonu, dále mládež sledovala v průběhu realizace po-
stup stavebních prací a získala tak technické a praktické znalosti 
z rekonstrukce budov. Druhá přednáška následovala v říjnu po 
předání stavby, kdy si děti vyzkoušely nejen užívání nové podlahy, 
ale i její praktickou údržbu. Projekt „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“ 
byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje 
venkova ČR a jeho celková hodnota je 304.245 Kč.

Jiří Sucharda, foto MIW

Přijďte potěšit!
Sedím, ležím, cvičím, pomalu chodím, spím a těším se domů. 

Budu vůbec moci jít domů? Bude mě někdo chtít? Co se mnou 
bude? Jsou na nás hodní, ale čas se tak vleče!

To jsou starosti našich klientů v LDN Varnsdorf. Ale není vše 
jen smutné, jsou zde i chvíle radosti při vystoupení dětí, které 
vždy oblaží. Pravidelně vystupují děti ze ZŠ náměstí i s dárečky, 
které vlastnoručně vyrobily a upekly. Krásný zážitek nám připravila 
školka „Čtyřlístek“. Skautský oddíl se stará o Mikuláše se spoustou 
andělíčků a čertů. Zdravotní škola Rumburk nikdy nezklame vtipnou 
pohádkou. Dospěláci z dobrovolnického centra „Strakapoud“ každý 
druhý týden pracují se skupinou klientů. O výzdobu chodeb se 
starají děti ze ZŠ náměstí a ZŠ Edisonova. Pod stromečkem jsme 
objevili opravdovou nadílku, opět od dětí ze ZŠ náměstí. Před-
silvestrovské sezení s ovárkem nám zpříjemnila děvčata ze ZŠ 
Edisonova s kytarou. Novinkou jsou pátky „Pacienti sobě“. Sedíme 
při kávičce a nějaké dobrotě, zpíváme, cvičíme při hudbě klienta 
LDN, který doprovází hrou na klavír. Házíme míčem, odpovídáme 
na kvízy a někdy proběhne i taneček s vozíčkáři. Pan Ing. Šeps 
se stará o poezii. 

Zní to nemožně? Nic není nemožné! Děkuji všem, kteří k nám 
chodí, a i těm, kteří letos určitě přijdou.

Za pacienty LDN Varnsdorf Hana Cupalová, 
Nemocnice Varnsdorf
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Ostatní

Vypotíme to za Vás!

Palackého 2760, Varnsdorf (administrativní budova Velvety)

TISK   GRAFIKA   WEB
REKLAMNÍ P�EDM�TY
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Řádková inzerce

Služby

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zku-
šených výcvikářů v ZKO 
Studánka. Informace na tel. 
777 155 429.

Koupím zahradu na Hřbi-
tovní ul. Tel. 606 684 302.

rekonstrukce  by tů  a  by tov ých  jader  +
pronájem neby tov ých  prostor  +

údržba  by tového fondu +
vedení  účetn ic tv í  +

uby tování  +

+  provoz  sportov išť
+  správa  by tů  pro  SVJ
+  prodej  nemovi tých  věc í
+  prohlášení  v lastn íka  budov y
+  zprostředkování  ocenění  ( t r žn í/administ ra�vní )

Přijmeme:
- KONSTRUKTÉR ELEKTRO

pro oblast průmyslové automatizace a robotizace
Požadujeme:

- vzdělání VŠ nebo SŠ elektrotechnického směru
s praxí v tomto oboru

- pracovní nasazení, kdy práce se stává koníčkem

Kontakt: 602 468 286Pracoviště: Varnsdorf

Nabízíme:
- za solidně odvedenou práci
- možnost ubytování ve firemním bytu
- finanční ohodnocení: základ + prémie pohyblivé
s výrazným rozptylem dle kvality a technické úrovně
odvedené práce

solidní odměna

78 x 63 mm

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Max. a přehledné uspořádání vašich věcí

Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina

Montáže a opravy p. MYKISA - Vdf tel. 602 940 579
ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ

Vše na www.zaluzie-skrine.cz 

Rybárna u Pšeničků dě-
kuje všem spokojeným zákaz-
níkům za podporu místního 
obchodu během vánočního 
prodeje. Protože obliba ryb 
stále stoupá, uvažujeme o pro-
dloužení pracovní doby a 
rozšíření sortimentu. O mož-
nosti objednávky sezonních 
a mořských ryb budeme 
informovat v rybárně nebo na 
Facebooku (facebook.com/
rybarnaupsenicku). Kapr,  
pstruh a losos ve stálé na-
bídce.

Zajímají nás i vaše ná-
zory na možná vylepšení. 
Objednávky mořských ryb 
proti záloze budeme přijímat 
v rybárně. Všechny uspoko-
jíme - porcování, filetování, 
vykostění a stahování kůže 
vše dle vašeho přání. Děku-
jeme za podporu. 

Rybárna u Pšeničků 

Pronajmu pěkný byt 3+1 
v dobré lokalitě ve vilovém 
domě se zahradou. Jen 
solidním zájemcům. Volný 
ihned. Cena dohodou. Tel. 
722 067 479.

Nemovitosti

Pronajmu byt 3 + 1 v klid-
ném prostředí. Škola a školka 
v dosahu. Nájem dohodou. 
Tel. 728 310 739.

Hledám byt 1+1 nebo 1+2 
k pronájmu ve Varnsdorfu 
nebo v Rumburku. Tel. 776 
076 476.

Ráda bych touto cestou po-
děkovala vám všem, kteří jste 
nám dosud pomáhali sbírat 
víčka od PET lahví. Prodejem 
tohoto materiálu získáme po-
třebné finanční prostředky na 
nákup rehabilitačních pomůcek 
a možnost využít hypoterapii 
( jízda na koni pod vedením 
speciálně vyškolených tera-
peutů) pro naši dceru Marušku 
z Jiřetína pod Jedlovou.

Žádnou z těchto pomůcek 
a terapií zdravotní pojišťovny 
nehradí. Při hypotonickém syn-
dromu a centrální koordinační 
poruše, kterými Maruška trpí, 
je však rozvoj hrubé a jemné 
motoriky nesmírně významný. 
Bez podpory zvláštních pomů-
cek a terapií, finančně velmi 
náročných, by Maruška ne-
mohla dělat takové pokroky ve 
vývoji a rozhodně by nemohla 
vést normální život srovnatelný 
s ostatními zdravými dětmi.

Všem, kteří by se chtěli dále 
podílet na podpoře tohoto pro-
jektu, s vděčností sdělujeme, 

že je možné víčka odevzdávat 
na dalších místech - v infor-
mačních centrech Jiřetíně p. 
J., Krásné Lípě a Varnsdorfu. 
Všem provozovatelům za tuto 
možnost děkujeme. Nakonec 
ještě jmenovitě děkujeme všem, 
kteří se dosud na sbírce podíleli. 
Jsou to: odd. Stealth Varnsdorf 
(p. Mrkus a spol.), Domov sv. 
Máří Magdalény (kde nám při-
dali několik krabic zcela nových 
víček); obyvatelé Varnsdorfu 
Miluše a Václav Levinští, Eva 
Poborská, Jiří Růžička, rodina 
Mesjarových; obyvatelé Jiřetína 
p. J. Vojtěch Sprátek, Angelina 
Křížová, Monika Musilová, 

Marek Bužík, Marie Bužíková, 
Marta Paserynová, Drahuška 
Malá, rodina Skočilasova, Eva 
Včeřova, Martina Bukáčková, 
Iveta Struzsková, za chalupáře 
potom rodiny Barešova a Mi-
hulkova; obyvatelé Rumburka, 
Doubic a Studánky.

Pokud se přidají i další a 
začnou využívat i nově zpří-
stupněná místa odběru, věřím, 
že se stav naší Marušky díky 
sbírce o něco zlepší a bude si 
užívat stejně radostné dětství 
jako ostatní zdravé děti. Všem 
vám za tuto pomoc a podporu 
nesmírně děkuji.

Martina Holbusová

Víčkománie pro Marušku pokračuje

SEMINÁŘE
Povinnosti spolků podle 

nového občanského zákoníku
MAS Šluknovsko pořádá 

v několik termínech seminář 
pro nestátní neziskové organi-
zace o právním režimu spolků 
(občanských sdružení) podle 
nového občanského zákoníku - 
změna názvu, stanov, zápis do 
rejstříků spolků… Přednáší Ing. 
Pavel Lampa, daňový poradce. 
Rozsah přednášky: pondělí a 
úterý vždy 15.00-18.00 hod. 
(celkem 6 hodin - 2x 3 hod.)

Místo konání: 
- Chřibská 9.-10. února 2015 

(v budově restaurace Radnice)
- Staré Křečany 16.-17. úno-

ra 2015 (v Kulturním domě)
- Růžová 23.-24. února 2015 

(v restauraci naproti kostelu sv. 
Petra a Pavla)

Všechny aktivity projektu 
budou hrazeny z Evropského 
sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky 
prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Účast ve 
vzdělávacích aktivitách je tedy 
pro účastníky zcela zdarma.

Svou účast prosím potvrďte 
nejdéle 2 dny před termínem 
semináře, kterého se hodláte 
zúčastnit, a to na adresu 
massluknovsko@atlas.cz.

Kancelář MAS Šluknovsko, 
Národní 486, 407 47 Varnsdorf,
tel. 724 778 296, e-mail: 
massluknovsko@atlas.cz.

Pojďte se vzdělávat 
s MAS Šluknovsko!

Místní akční skupina Šluknovsko pro vás připravila vzdělávací kurzy, 
které organizuje zdarma pro širokou veřejnost. V nabídce jsou:

Počítačové kurzy pro začátečníky
7. 2. 2015 a 14. 2. 2015 v Rybništi a v Dolní Poustevně
Počítačové kurzy pro pokročilé 
28. 3. 2015 a 11. 4. 2015 v Rybništi
14. 3. 2015 a 21. 3. 2015 v Dolní Poustevně
Právní minimum - občanský zákoník 
17. 2. 2015 a 10. 3. 2015 v Dolní Poustevně
19. 3. 2015 a 26. 3. 2015 v Rybništi
Dotace, jak na ně?
19. 2. 2015 a 26. 2. 2015 v Rybništi
Kurzy proběhnou v Rybništi (vhodné pro obyvatele Rybniště, 

Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou, Horního Podluží, Dolního Podlu-
ží, Doubice, Krásné Lípy a Varnsdorfu) i Dolní Poustevně (vhodné 
pro obyvatele Dolní Poustevny, Mikulášovic, Lipové, Lobendavy, 
Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova, Jiříkova, Starých Křečan, 
Vilémova) na základní škole. Odvoz (po domluvě) a občerstvení 
je zajištěno. 

Kurzy proběhnou v uvedených dnech od 8.30 hodin. 
Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Přihlášky zasílejte: massluknovsko@atlas.cz nebo volejte na 

tel. 724 778 296.

Stáže ve firmách na Ústecku 
Projekt Stáže ve firmách pomohl najít práci už více než 150 lidem 

v Ústeckém kraji. Hlavním přínosem stáže je získání praktických 
zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových 
kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschop-
nost na trhu práce. 

Kdo se může do projektu zapojit? Občané s trvalým bydlištěm 
v ČR (vyjma hl. m. Prahy), kteří jsou: starší 50 let; starší 40 let 
ohrožení nezaměstnaností; nezaměstnaní absolventi SŠ a VŠ; 
rodiče na/po rodičovské dovolené; osoby nezaměstnané déle než 
tři měsíce; osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní 
činnosti nebo o provedení práce; pedagogičtí pracovníci SŠ, kteří 
vyučují odborné předměty. Informace na www.stazevefirmach.cz 
nebo u konzultanta pro Ústecký kraj: Jan Nachmüller, jan.nachmul-
ler@fdv.mpsv.cz, tel. 778 536 458. 



K nejoblíbenějším cílům varnsdorfských turistů patří České 
Švýcarsko. Tak jako na počátku srpna, kdy je trénované nohy 
zanesly na Tokáň, Vilemíninu vyhlídku a Mariinu skálu. Zdroj: http:
//turistivdf.rajce.idnes.cz/
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Výsledková listina soutěže 
FOTOROK 2015

1. kategorie - dokument
1. místo - cena nebyla udělena
2. místo - Martin Votava za fotoseriál „Jedličkův ústav“
3. místo - Jiří Durdík za fotografii „Příliš blízko“ a Lothar Wurme 
za fotografii „Bambini lauft“
Čestné uznání bylo uděleno Lotharu Wuttke za fotografie 
„Haldenblumen“ a „Eswerde Licht“.

2. kategorie - ostatní fotografické žánry
1. místo - Jiří Durdík za fotoseriál „UFO přistane na Brou-
movsku“
2. místo - Lukáš Hubálek za fotografie „Kiburi“ a „Richard“
3. místo - Werner Grisbach za fotografii „Winter in Leutersdorf“
Čestné uznání bylo uděleno Arnoštu Bartošovi za celoživotní 
přínos v oboru výtvarné fotografie.
Složení poroty: Bořivoj Černý, Radek Petrášek, Jiří Stejskal, 
Jiří Trebatický a Josef Zbihlej.

Recyklohraní aneb Ukliďme 
si svět na ZŠ Edisonova 

Recyklohraní je školní recyklační program 
pod záštitou MŠMT České republiky, je-
hož cílem je prohloubit znalosti žáků v ob-
lasti třídění a recyklace odpadů a umožnit 
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem 
baterií a použitých drobných elektrozařízení. 
Od letošního září se do tohoto programu 

zapojila i naše škola. Prvním úkolem byla soutěž ve sběru baterií. 
K recyklaci se díky pilným sběračům v naší republice dostalo 

„Děkuji vám moc za úžasný 
zážitek, ještě teď mi běhá mráz 
po zádech. Vůbec nelituji, že 
jsem přijela až z Varnsdorfu.“ 
„Lidé jsou hloupí, že nepřijdou, 
je to nádhera. Děvčata zpívala 
úžasně, bylo to krásné ukončení 
vánočního období.“ To jsou jen 
dvě z reakcí, které mi vytanou 
na mysli po letošní Tříkrálové 
sbírce. Vybaví se mi, jak jedna 
z paní měla v očích slzy, když 
kostelem zněla píseň „Andělské 
přátelství“, a s jakou chutí se na 
závěr všichni připojili k pěvec-
kému sboru a zpívali „Nesem 
vám noviny“.

Pěvecké sdružení „Varns-
dorfské Náhodou“ vystupuje 
na koncertu, který je pořádán 
v rámci Tříkrálové sbírky naší 
Oblastní charitou Rumburk, od 
roku 2013. Tehdy jsem je oslovi-
la poprvé coby koordinátor této 
sbírky, jelikož mi tenkrát odřekl 
účast dětský pěvecký sbor, 
který účinkoval na našich kon-
certech roky předtím. Pamatuji 
si, že jsem byla nešťastná, 
obvolávala všechny sbory a 
sborečky z okolí bez úspěchu. 
Jediný, kdo mi nedal košem, 
byla Mgr. Alena Smetanová, 
která mou prosbu vyslechla a 
předala ji členkám pěveckého 

Varnsdorfský Klub českých 
turistů nás v polovině ledna 
přizval k hodnocení uplynulého 
roku na výroční členské schůzi. 
Základní bilance: 81 turistických 
akcí s celkovou účastí 1 290 lidí 
a bezmála 16 tisíci nachozený-
mi kilometry, počítaje v to i tři 
týdenní pobyty (Jizerky, Orlické 
hory, Harrachov). Členská zá-
kladna o jednapadesáti lidech, 
z toho pět značkařů. 

Ale co do statistik. Důležitější 
než číselná data byla chuť 
udržovat si „fyzičku“ a vyrážet 
za poznáním a za prožitky, jak 
jen to jde. Za celý loňský rok 
nebylo víkendu, který by zůstal 
nevyužit. Věřím, že by tomu 
tak bylo, i kdyby ten loňský rok 
nebyl nejteplejším v celé historii 
meteorologických měření. Z tu-
ristů debatujících o zážitcích a 
o plánech na další rok totiž čiší 
záviděníhodná energie a touha 
užívat každého dne. A to nejen 
k užitku vlastnímu.

Varnsdorfská organizace si 

Turisté chodí, značí, opravují...
získává pověst líhně značkařů -
těch obětavců, kteří procházejí 
svěřené úseky a obnovují tu-
ristické značení. Jinde je o ně
nemalá nouze. Ti místní se 
loni zasloužili o obnovení tras 
v délce 43,6 kilometrů. Komu 
se to zdá málo, ať si to zkusí... 
A co víc, nechaly se proškolit 
další dvě dobré duše. Připoč-
těme údržbu zelené stezky 
na Hrádek, kde bylo nutné též 

opravit dřevěné schody, a máme 
další důvod k pochvale - i za nás, 
neorganizované turisty a příleži-
tostné výletníky. 

Doplňme, že varnsdorfskou 
organizaci vede sedmičlenný 
výbor s předsedkyní Irenou 
Uličnou a že jejich mimořádnou 
aktivitu přišel ocenit i předseda 
ústecké oblasti dr. Jan Eichler 
a kolegové z krásnolipské 
organizace.              ham

sboru. Na sjednané schůzce 
mi pak sdělila, že jsou všechny 
pro, do Rumburku se samy 
dopraví, koncert nám zdarma 
odzpívají. Tak začala naše 
úžasná spolupráce. 

Víte, každý rok se bojím, ne-
jen jak dopadne sbírka samotná, 
ale zda si udělají čas naši spo-
luobčané a přijdou na koncert, 
protože je to opravdu nevšední 
zážitek. Koncert se koná v kos-
tele sv. Bartoloměje, který nám 
u této příležitosti propůjčuje 
zdarma římskokatolická fara 
v Rumburku. Atmosféra, 
prostředí i samotný zpěv jsou 
jedinečným zážitkem, který ani 
během těch roků nezevšední. 
Není to jen můj názor a názor 
mých kolegů, ale jsou to i reak-
ce posluchačů samotných nebo 
dobrovolníka z výše uvedené 
farnosti, který zajišťuje zázemí 
v kostele samotném. Letos sice 
nebylo tolik posluchačů, což je 
škoda, ale i ti byli ujištěni sbor-
mistryní: „Nemusíte se bát, 
i kdyby tu seděl jeden poslu-
chač, budeme zpívat tak, jako 
kdyby byl plný kostel. Dáme do 
toho vše, co umíme.“ A opravdu 
tomu tak bylo. Odměnou pěvec-
kému sboru byl nejen potlesk 
posluchačů, ale i naše díky. 

„Varnsdorfské Náhodou“ 
nezištně pomáhá již třetím rokem

celkem 46 643 kg použitých baterií. Z naší školy to bylo 55 kg. 
Od listopadu 2014 na naší škole probíhá také soutěž Věnuj mobil. 
Cílem soutěže je podpora sběru, opětovného využití a recyklace 
mobilních telefonů. Během uplynulých ročníků zúčastněné školy 
odevzdaly více než 100 tisíc vysloužilých mobilních telefonů. 
Telefony, které bylo možno repasovat, byly předány jako dar 
do dětských domovů, zbylé prošly recyklací. Na „Edisonce“ se 
podařilo shromáždit za dva měsíce 68 mobilů. Zatím posled-
ním úkolem programu bylo dokázat, že i děti z naší školy umí 
připravit občerstvení, aniž by použily jeden jediný elektrospo-
třebič. Úkol byl splněn! Catering 3. B připravil lahodné tortilly, 
toastové plachetnice a jahodové pohárky, které mohli zhlédnout 
a ochutnat návštěvníci dne otevřených dveří 10. prosince 
2014. Dosavadní úkoly se nám podařilo splnit a už se těšíme 
na další vyhlášené úkoly.                      Mgr. Jindřiška Šišková, 

koordinátorka projektu 

Všichni dobře víte, že dnešní 
doba není zrovna nakloněna 
mezilidským vztahům. Není již 
běžný úsměv, nezištná pomoc, 
vše je uspěchané, lidé zamrače-
ní. Snad i proto by se mělo vědět 
o těch, kteří pomáhají, aniž by 
se zeptali kolik za to nebo co 
z toho budou mít. Právě takové 
jsou zpěvačky z „Varnsdorf-
ského Náhodou“. Přesto, že 
jsou zaměstnané, mají rodiny 
a své starosti, udělají si čas 
na dobrou věc. Nechtějí za to 
ani korunu, ba naopak, samy 
ještě přispějí, a to nejen svým 
úžasným zpěvem, ale i finanč-
ními prostředky. A pak skromně 
odjedou zpět do svých domovů, 
ke svým rodinám. I díky jejich 
pomoci můžeme na naší charitě 
poskytovat své služby potřeb-
ným spoluobčanům ze Šluk-
novského výběžku. O takových 
lidech by se mělo vědět a mělo 
by se o nich psát. To je i důvod, 
proč jsem napsala tento článek. 
Zpěvačky z pěveckého sdruže-
ní „Varnsdorfské Náhodou“ jsou 
nejen obdařené talentem a nád-
herně zpívají, ale mají srdce na 
správném místě a my jsme rádi, 
že je známe.

Bc. Pavla Nekudová, DiS., 
Oblastní charita Rumburk
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7-8. 2. 2015
MUDr. Vladyslav Lisachenko 
J. Š. Baara 26, Děčín V
Tel. 412 507 588

14.-15. 2. 2015  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

Zubní
pohotovost

Střípky z regionu

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 10. 2. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

12. 2. 2015

Vzpomínka

Dne 5. února by se dožila naše maminka Berta Košumberská 
95 let a dne 15. února by oslavil 113 let tatínek Josef Košumberský.

Vzpomíná celá rodina.

Touto cestou děkujeme všem příbuzným, přátelům, spolužá-
kům, známým, vedení a spolupracovníkům podniku Vitana za 
účast, květinové dary i za slova útěchy při posledním rozloučení 
s naším drahým zesnulým Janem Křížem.      Zarmoucená rodina

Děkujeme příslušníkům HZS našeho města, kteří se za vedení 
pana Kroupy podíleli na likvidaci nebezpečného stromu, i za per-
fektní práci.                                                                                      Šulcovi

Dne 10. února tomu bude 1 rok, co nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček 
Miroslav Štětina. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 12. února uplyne 14 let od úmrtí mého 
dědečka Antonína Polcara. 

S láskou vzpomíná vnučka Šárka s ro-
dinou.

Dne 13. února uplynou 4 roky ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček pan Walter 
Martinec. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka Jarmila a děti 
s rodinami.

Dne 18. února tomu bude 5 let, kdy nás navždy opustila paní 
Marie Kolářová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn Václav a dcera Jana s rodinami

Dne 30. ledna by se pan Josef Bureš 
dožil 90 let. 

Vzpomíná rodina.

Děkuji lékařům a sestřičkám za profesionální přístup po dobu 
mé hospitalizace v LDN Varnsdorf.                  Marie Blahová

Své mamince Janě Juráčkové moc děkuji za to, že nám poskytla 
rodinné zázemí, péči a lásku. Máme tě všichni moc rádi. 

Dcera Ilona, vnučka Žaneta a pravnučka Nela 

V pondělí 19. ledna 2015 
ve věku 88 let zemřela Anna 
Bláhová. Ve Varnsdorfu byla 
známá především jako výborná 
učitelka a dlouholetá ředitelka 
mateřské školy na Bratislavské 
ulici. Dodnes ji uctivě zdravili lidé 
mnoha generací - někdejší děti 
z „její“ školičky. Nejen vrstevníci 
z Pohádky obdivovali její neutu-
chající energii a zájem o ve-
řejné dění. 

Narodila se 17. 11. 1926 v obci
Nowy Łusć (Neu Lauske) v lužic-
kosrbské rodině Anežky a Jana 
Kindermannových. V rodné Lu-
žici absolvovala obecnou školu, 
několik tříd měšťanské školy a 
dvouletou „školu pro ženské 

Za Annou Bláhovou 

povolání“. Protože byla nouze 
o práci, sloužila u sedláků. V ro-
ce 1945 využila nabídky a 
odešla do českého Varnsdor-
fu, který se jí stal po celý další 
život druhým domovem. Zde 
dokončila měšťanskou školu 

a v roce 1947 se stala učitelkou 
v mateřské škole. V roce 1950 se 
provdala za Čecha Karla Bláhu, 
který se pro lásku k „Němce“ 
musel vzdát povolání policisty a 
stal se dělníkem. V prosinci 1950 
se jim narodila dcera Hana. 

Po absolvování učitelského 
kursu se v roce 1960 Anna Blá-
hová stala úspěšnou a uznáva-
nou ředitelkou mateřské školy, 
odkud také v roce 1982 odešla 
do důchodu. Na rodnou Lužici 
nikdy nezapomněla a také svou 
dceru a vnuky vedla tak, aby 
nezapomínali na zemi svých 
předků. 

Anna Bláhová zůstala věrná 
své katolické víře a také - pokud 
jí to zdravíčko dovolilo - nevy-
nechala žádnou akci městské 
knihovny týkající se lužickosrb-
ské kultury. Byla jednou z po-
sledních Lužických Srbek žijí-
cích na severu Čech.

Do poslední chvíle si udržela 
svůj zájem o společenský život 
a také přirozenou eleganci. Tak 
si ji budou pamatovat její známí 
i přátelé. Čest její památce!

Milan Hrabal, 
foto rodinný archiv

 Komunitní centrum Kostka 
Krásná Lípa poskytuje pro celý 
Šluknovský výběžek sociálně 
aktivizační službu pro rodiny 
s dětmi, u nichž je vývoj ohrožen 
v důsledku dopadu dlouhodobé 
krizové situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci 
překonat.

Terénní služba je poskytována 
v domácnosti uživatele a v teré-
nu v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a 
v pátek od 9.00 do 15.00 hod. a 
dle individuálních potřeb uživate-
le po dohodě s pracovnicí služby. 
Ambulantní služba je poskytová-
na v komunitním centru Kostka 
Krásná Lípa p. o. ve středu od  
9.00 do 11.00 hod.,  od 13.00 do 
15.00 hod. a dle individuálních 
potřeb uživatele rovněž po do-
hodě s pracovnicí služby.

Kontaktní údaje: tel. 412 354 
843 - kancelář služby, 774 974 
583 - sociální pracovnice Mgr. 
Renata Kučerová, 773 020 
265 - pracovnice v sociálních 
službách Dagmar Hadravová, 
777 291 370 - sociální pracov-
nice Mgr. Jana Červinková. 
E-mail: sas@krasnalipa.cz., 
http://kostka.krasnalipa.cz.

Podpora 
rodin

• Ve Šluknově probíhá pasport městské zeleně včetně kompletní 
inventarizace veškerých dřevin na veřejných prostranstvích. Jejím 
účelem je vytipovat potenciálně nebezpečné stromy a zefektivnit 
péči o travnaté plochy. Město na projekt získalo dotaci půl milionu 
korun. Po dokončení bude pasport přístupný na webu města.

• Nový územní plán v Krásné Lípě rozšířil možnosti výstavby 
rodinných domů. Na městském webu radnice zveřejnila přehled 
nabízených lokalit včetně dostupnosti inženýrských sítí, fotografií 
a zobrazení na mapě. 

• V Jiříkově počátkem ledna otevřeli novou budovu mateřské školy.
• Město Velký Šenov zavádí „motivační program“ pro své občany 

v separaci odpadu. Občané si bou moci na radnici vyzvednout sa-
molepky s čárovými kódy, kterými označí pytle s tříděným odpadem 
a odloží je na svozové trase. Podle množství vytříděného odpadu 
evidovaného podle čárových kódů získají v následujícím roce slevu 
z poplatku za odpad. 

• Ze zastupitelstva Velkého Šenova odstoupili tři členové zvolení 
za ČSSD se zdůvodněním, že koaliční strany nepřistoupily na spo-
lupráci s opozicí a ta nebude mít v tomto volebním období šanci ke 
kontrole činnosti vedení města.

• Národní park České Švýcarsko pokračuje ve snahách o navrá-
cení lososů do říčky Kamenice. Kromě již vyzkoušených inkubačních 
schránek s lososími jikrami jsou nyní testována i takzvaná umělá 
hnízda. Správa národního parku využívá při pokusech o repatriaci 
lososů zkušeností rakouských odborníků.

Z regionálních médií vybral ham
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Atletické víceboje 
v jablonecké hale

V novém roce začíná atletům halová sezona pravidelně kraj-
skými přebory ve vícebojích. Pro Liberecký kraj byl určen termín 
hned druhý víkend ledna, kdy v jablonecké hale měřili své síly a 
dovednosti ti nejvšestrannější od žactva po dospělé. Protože mnozí 
ambiciózní závodníci zpravidla nemají jinou příležitost pro splnění 
limitu k účasti na republikové soutěži, byly závody v Jablonci doslova 
přecpány závodníky z celé republiky. Vidět se zde nechala třeba 
celá rodina šéftrenéra atletické reprezentace Tomáše Dvořáka, na 
dráze a v sektorech zastoupena dvojčaty Bárou a Kateřinou. Byla 
zde i česká rekordmanka v sedmiboji kladenská Eliška Klučinová. 
Varnsdorfskou atletiku reprezentovala Sára Godlová, která počet 
dorostenek z Libereckého kraje doplnila na číslo tři. Znám v kraji řadu 
dalších atleticky šikovných dívek tohoto věku, ale patrně jim chyběla 
potřebná odvaha. Sára tak dostala příležitost získat krajskou medaili 
a nakonec to byl bronz za 2 111 bodů. Její výkony v pěti disciplínách 
víceboje lze hodnotit ve zkušebním vystoupení jako uspokojivé.

Hned v následujícím víkendu dostalo příležitost nejmladší 
žactvo. Dívky a chlapci narození v letech 2004-2007 zápolili 
v trojboji sestaveném ze sprintu na 50 m, skoku dalekého a hodu 
1 kg vážícím míčem. Tato kategorie závodí v podobném víceboji 
i v soutěžích družstev během dráhové sezony. Proto je přebor 
jednotlivců pravidelně masovou záležitostí. Počet účastníků 
v kategorii zpravidla dosahuje až k číslu 70. Z varnsdorfských 
elévů odvedl vysoký standard Jakub Zajíček. Jeho zisk 668 
bodů znamenal 5. místo. Pepa Tomašov skončil se 436 body 19., 
Jan Starý (180 bodů) 54. a Toníku Kalivodovi (142) připadla 60. 
příčka. V případě děvčat brala za 701 bodů 14.-15. místo Eliška 
Přerovská a za 188 bodů 65. místo Petra Dulkajová.        Skalický

 Do závěrečných kol vstupují tři soutěže Lužické hospodské ligy 
2014-2015, kde se snaží co nejlépe prosadit i čtyři varnsdorfská 
družstva a několik dalších z měst či obcí Šluknovského výběžku.  
Deset týmů 1. LHL mělo k 25. lednu odehráno 10 až 13 utkání. Stále 
vedl Pilínkov Liberec (12 utkání/22 bodů), který utrpěl jedinou poráž-
ku, a to u družstva U Jelena A Velký Šenov výsledkem 4:2. Dobře si 
vedl i mimoňský Český Lev (12/18) či novoborský Sport bar A (13/18) 
na druhém a třetím místě se třemi, resp. čtyřmi prohrami. Ze Šluk-
novského výběžku se prosazují zejména družstva U Jelena A Velký 
Šenov (13/16, bylo čtvrté), RC Peklo Varnsdorf (10/13, páté) a Rafa-
ni Rybniště (11/12, šestí). Následovaly už jen týmy našeho severu 
v pořadí: KK Krkovička Brtníky (13/9), 1. KK Šluknov (13/7), Ťukálko-
vé Království (12/4) a poslední byl Nový Jitrovník Království (13/3). 

Ve 2. LHL válí Skleník Varnsdorf, jehož tým tvoří J. Šimonek, 
M. Matej, M. Lacina, S. Svitič a R. Kuča), který se z druhého místa 
po čtyřech kolech propracoval už na čelo pořadí. Po 13 kolech vedl 
s 20 body a o dva méně měla v pořadí druhá Rychlá rota Zdislava. 
O další bod zpět byli Tragédi Česká Kamenice a na paty mu šlapal 
tým U Jelena B Velký Šenov (4. místo, 16 bodů). Ve druhé lize se 
ve středním pásmu tabulky snaží držet i BSC Mělník Varnsdorf 
(7., 10 bodů). Ten byl v úvodu soutěže dlouho bez úspěchu, takže 
uzavíral pořadí. Kulečníkové soutěže končí sezonu dle rozpisu 
závěrečnými zápasy ve dnech 27. 2.-1. 3.                           LHL

Kulečníkové ligy jdou 
do finiše 

Udrží JK Trans B na domácím turnaji vedení?
 Soutěže vstoupily v lednu do 

nového roku již pátými turnaji 
sezony. DeCe COMPUTERS 
Extraliga ÚK zaznamenala 
návrat JK Trans Varnsdorf A 
ze šestého místa na pomysl-

nou „bednu“, když tým porazil 
Metalligu Teplice 6:5, Bumiko 
Děčín 2:1 a Veterans Želenice 
4:3. Ani na pátém turnaji se ne-
chytil SC Vilémov (tři porážky) 
a sezona je pro něj ztracená. 

Průběžně vedlo Jílové A (41 
bodů) před Bumikem (40) a JK 
Trans (27). Závěrečné šesté 
kolo určilo o víkendu vítězem 
základní části extraligy Bumiko 
(49 bodů) následované Jílovým 
(44) a Želenicemi (42). Áčko JK 
Trans ustoupilo na bramborovou 
pozici, ale s uvedenými týmy si 
to nyní rozdá o titul krajského 
šampiona. V 1. Autocentrum 
Jílové lize si béčko JK Trans 
Varnsdorf udrželo prvenství 
po výhrách nad Dumbo Děčín 
7:1 a remíze s Turbo Děčín B 
2:2. Celek Lesní bezpečnost 
Šluknov neuspěl s Las Žlebas 
Děčín 4:5, Bělou 3:8, ale zvál-
coval Hezouny Děčín přesvěd-
čivě 11:1. Kanonýrem pátého 
turnaje se stal Martin Žďánský 
z LB Šluknov s osmi trefami do 
sítí branek soupeřů a s 20 góly 
se propracoval na čelo kanonýrů 
této ligy. Třetí byl se 14 brankami 
Jan Bobelák z JK Trans. Průběž-
né pořadí prvních čtyř týmů: 
1. JK Trans B 12 utkání/29 bodů, 
2. Turbo B 13/27, 3. Bělá 13/25, 
4. LB Šluknov 13/24. Vítanou 
zprávou pro příznivce futsalu 
ve Šluknovském výběžku je, že 
se konání 6. turnaje dne 7. února 
přesouvá z Libouchce do Varns-
dorfu.             Text a foto ZdS

Volejbalistky vyhrály 
turnaj v Roudnici

Volejbalistky TJ Slovan Varnsdorf A se představily s novými 
posilami na tradičním turnaji v Roudnici nad Labem za účasti 
domácích družstev a dále z Ústí n. L. a Litoměřic. K jeho průběhu 
sdělil předseda oddílu Petr Damnitz následující: „V prvním utkání 
skupiny B si naše ženy celkem hladce poradily s družstvem Ústí 
n. L. v poměru 2:0 (25:11, 25:12). Po druhém utkání mezi Ústím 
n. L. a Roudnicí n. L. B (výsledek 2:0) jsme věděli, že nám stačí 
jeden vyhraný set k vítězství ve skupině a postupu do finále. A to 
se podařilo hned na úvod utkání s Roudnicí n. L. B po hladkém 
výsledku 25:12. Poté došlo k podcenění soupeřek a ani závěrečný 
finiš nestačil odvrátit porážku 23:25 ve druhém setu. Ve finále nás 
čekal domácí tým Roudnice n. L. A, který neprohrál ve skupině A 
žádné utkání. Nepodcenění soupeřek a soustředěný výkon nás 
přivedly k výhře 2:0 (25:22, 25:20), čímž se naše ženy staly vítěz-
kami turnaje. Do našeho družstva se vrátila odchovankyně Diana 
Škvorová, která hrála od roku 2002 v Rumburku. S ní k nám na 
zbytek sezony přichází dále hostovat Romana Svobodová. Všichni, 
jak hráčky, tak i trenéři si ověřili, že zimní přestávka neubrala nic 
na jejich výkonech. Naopak vše nasvědčuje tomu, že jsou na tom 
herně i fyzicky lépe a že je tedy v našich silách splnit cíl, to jest 
udržet se ve vyšší soutěži.“ Nezbývá než popřát volejbalistkám 
v jarních bojích mnoho zdaru, vždyť již 7. února je čeká ve dvojut-
kání družstvo TJ Bižuterie Jablonec n. N. a do 4. dubna je prověří 
soupeřky v dalších čtrnácti střetnutích.                                    red.

Po dojetí silvestrovského cyklistického závodu proběhlo rovněž 
vyhlášení vítěze Poháru CC Varnsdorf. Potřetí v něm zvítězil 
Aleš Vohanka, tentokráte před Jiřím Švorcem a bronzové po-
řadí si opět zajistil Filip Holubář. Obhájce druhého místa z roku 
2013 Milan Spurný skončil čtvrtý. Na prvenství v jednotlivých 
kategoriích dosáhli F. Holubář (M do 30 let), A. Vohanka (M +30), 
J. Švorc, (M +40), Milan Spurný (M +50) a Pavel Retych (M +60). 
V ženách vyhrála Lenka Mašková. Nový ročník poháru zahájí 
25. dubna závodem Jarní prolog. Registraci do seriálu si lze zajistit 
na e-mailu: fabryjiri@seznam.cz. Ostatní informace průběžně na 
www.ccvarnsdorf.xf.cz                                                                                  JF

POHÁR CYKLO CLUBU 
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Ještě
 z vánočních 

turnajů
Každoročně se  26. prosince 

koná turnaj stolních tenistů 
TJ Slovan. Při tom posledním 
si účastníci vylosovali jednu 
ze tří skupin, ve kterých hrál 
každý s každým, a jejich 
vítězové se vzájemně utkali 
o tři nejcennější umístění. Hráči 
na dalších místech ve skupinách 
se pak střetli o zbývající pořadí. 
Vítězem se tentokráte stal 
nejmladší účastník Ladislav 
Žatečka, druhý byl Ladislav 
Žítek a třetí Jiří Somič. 

O den později se v restaura-
ci Na mostu uskutečnil 2. ročník 
Vánočního turnaje v elektronic-
kých šipkách. Při účasti šesti 
startujících hrál každý s každým 
na 15 pokusů do 500 bodů. Nej-
lepší mušku na turnaji měl Josef 
Kužel, druhá skončila Irena Kře-
menáková a třetí místo obsadil 
vítěz premiérového ročníku Jiří 
Mrkáček.              M. Exnar
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Kadeti zvládli 
neporažený Brandýs

 Částečně oslabené A-družstvo Slovanu porazilo hráčsky ob-
měněný a nezkušený BK Horejsek Děčín B vysoko 104:54 (25:8, 
48:22, 80:33). Nejvíce bodů zaznamenali Lehroch 25 (2x3), Činka 
24 (3x3) a Voráček 16 (2x3). Před play-off zbývá áčku mužů sehrát 
6. 2. utkání v Litoměřicích a 14. 2. doma s Teplicemi.

Muži B rozehráli nadstavbovou část oblastního přeboru o 5.-8. 
místo v Lovosicích a uspěli tam 69:72 (19:15, 37:32, 45:53). Body: 
Šimák 16 (1x3), Unger 16 (3x3), Tomek 13 (1x3), T. Sucharda 12, 
M. Ježek 11, Vu Quoc a Houngbedji po 2.

 Juniorky bojující o udržení ligové příslušnosti hostily DBaK Plzeň 
a BK Klatovy. Oběma soupeřům chtěly vrátit podzimní porážky, což 
se ovšem nepovedlo po výsledcích 65:82 (17:18, 28:37, 50:60) a 

 Varnsdorfský A-tým po ode-
hrání tří utkání Zimní Tipsport 
ligy s Pardubicemi, Mladou 
Boleslaví a Hradcem Králové 
(konečný vítěz tohoto turnaje) 
měl na programu další zajímavé 
duely s prvoligovými celky. Na 
umělé trávě v pražském Edenu 
zdolal domácí Slavii Praha 
2:3 (1:3) poté, co se o branky  
postarali Martan (PK), Zieris 
a Rudnytskyy. Následně ho 
v Nymburku čekal na přírodní 
trávě zápas s Libercem. Po 
bezbrankové půli se ujal FK 
vedení gólem Rudnytského, 
soupeř brzy vyrovnal z PK a 
výhru 2:1 si zajistil dvě minuty 
před koncem střetnutí. Do 
obou zápasů naskočili na pod-
statnou část druhých poločasů 
bývalé opory dorostu a nyní U21 
J. Ruszó a L. Čurgali. Na UMT 

Jeho jméno a aktivity jsou 
dlouhodobě dobře známy širší 
sportovní veřejnosti nejen na 
severu Čech. Jen namátkově 
uveďme Honzův start na MS 
XTERRA - Hawaii v roce 2005 či 
loňskou účast na cyklistickém MS 
Masters ve Slovinsku. A startů 
i úspěchů na domácích cyklistic-
kých závodech nebo kousek za 
hranicemi v Německu je za dlou-
há léta nepočítaně. Stejně tak se 
čile věnuje pořadatelství mnoha 
akcí. Třeba Varnsdorfský triatlon 
je již dávno nedílnou součástí 
cyklistického kalendáře, podílel 
se na zimním otužovacím plavání 
v Mašiňáku nebo byl v roce 2013 
u zrodu závodu GEMA XC Hrá-
dek. Ten se posléze stal i jedním 
z několika podniků Pekla se-
veru (letos jich bude již sedm). 
V anketě Sportovec roku 2014 -
kategorie dospělých obsadil 
Jan Novota (ročník nar. 1981) 
druhé místo, čímž zopakoval 
své umístění z premiérového 
ročníku před dvěma lety. Hon-
zu, mezi sportovci přezdívaného 
Hany, jsme požádali o odpovědi 
na několik dotazů.

Jak náročné jsou pro tebe 
nynější zimní měsíce profes-
ně i mimo školu? „Poměrně 
hodně. Ve sportu probíhá sa-
mozřejmě zimní příprava na 
plné obrátky. Profesně se také 
nenudím, to na gymnáziu snad 
ani nejde,“ sděluje s úsměvem. 

v Děčíně byl dalším soupeřem 
FC Chomutov, účastník ČFL. 
Po vyrovnaném a bezbranko-
vém poločase dostal Varnsdorf 
rychle do vedení Zieris, soupeř 
však ihned vyrovnal. Utkání 
rozhodla čtvrthodina mezi 50. 
a 65. minutou, kdy se dvakrát 
trefil do černého Jurča, jednou 
Zbrožek a konečný výsledek tak 
zněl 1:4 pro varnsdorfský FK. 
Ten utkání odehrál v sestavě: 
Porcal (46. Samoel) - Landov-
ský (46. Kruty), Zieris, Kvída, 
Tvaroha (46. Linka) - Novotný, 
Zbrožek, Martan, Daníček (46. 
Jurča) - Rudnytskyy, Schubert 
(57. Đurđević).

Dorost U19 nastoupil 
v Hrádku n. N. proti domácímu 
týmu mužů hrajícímu krajský 
přebor. Ti si za půl hodiny vypra-
covali tříbrankový náskok díky 

„Sotva skončil Vánoční jarmark, 
už chystáme GymplFest a další 
drobné akce.“ 

Připravuješ pro letošek ně-
jaká překvapení z pozice 
účastníka cyklistických závo-
dů, případně coby pořadatel? 
„Trefa! Dalo se dohromady pár 
šikovných hlav, vznikla zbrusu 
nová organizační skupina a 
v současné době zakládáme 
spolek Mandavan. Všechny 
stávající akce plus nějaké nové, 
které se doufejme podaří rozjet, 
zastřešíme pod hlavičku seriálu 
vytrvalostních závodů s názvem 
MandaOne! Vše se momentál-
ně řeší. Do toho ještě s Cyklo 
Bartys zakládáme registrovaný 
cyklistický oddíl CK Šluknovsko. 
Zaměříme se především na 
mládež. K tomu můj, řekl bych, 
standardní závodní program na 
celou sezonu, no a ve volných 
chvílích člověk musí taky trochu 
pracovat. Takže otužování po-
slední dobou velmi šidím, což 
mě mrzí, ale naštěstí to vzali do 
svých rukou ti správní lidé.“

Jsou již známy termíny triat-
lonových a cyklistických akcí 
v roce 2015 ve Varn-
sdorfu, případně v nej-
bližším okolí (Rumburk, 
Jiříkov)? „XC Hrádek už 
9. května! Triatlon 19. července, 
k tomu snad silniční Po stopách 
Feminin týden před triatlonem 
a na podzim nově běžecký zá-

vod MandavaRun z Rumburku 
do Varnsdorfu. Potřebujeme 
nějaký čas, vše bude brzy na 
www.MandaOne.cz“

A na závěr. Pokud jsi 
hlasoval v anketě Sportovec 
roku 2014, komu jsi ve své 
kategorii dal hlas? „Hlasoval 
jsem pro Honzu Strože, prvního 
opravdu profesionálního cyklis-
tu z našeho města, minimálně 
z doby polistopadové.“

Děkuji za odpovědi a za re-
dakci přeji mnoho úspěchů. 

ZdS, 
foto archiv JN

Fotbalové áčko si vyšláplo na Slavii Praha
tomu, že hostující mladíci brali na 
lehkou váhu své defenzivní úkoly. 
Až poté přišlo vyrovnání hry a zro-
dil se nakonec nezvyklý výsledek 
5:5 (3:1). Branky dali J. Černý 2, 
Devátý, Hamada, Jícha (výpomoc 
z U21 z důvodu velké marodky). 
Po čtyřdenním soustředění 
v Heřmanicích absolvoval poté 
zápas s muži Šluknova na domácí 
umělé trávě. V přípravě pilovaná 
rychlejší rozehrávka se dorostu 
dařila, a tak soupeř odjel s vyso-
kou porážkou 9:2 (5:1). O góly se 
zasloužili  Ticháček 2, Mpongo, 
Zounar, J. Černý, Mičica, Chlan, 
Černohorský  a Vrabec. Sestava: 
Ticháček (46. Krajčovič) -
Šimůnek, Devátý (46. Čer-
nohorský), D. Černý, Vrabec  
Smejkal, Mičica, Zounar (46. 
Máslík), Mpongo (69. Ticháček) 
- Chlan, J. Černý.         ZdS

 

64:69 (18:18, 31:33, 52:46). Nyní tým čekají čtyři zápasy v halách 
soupeřek, a pak 6 duelů play-out (doma, venku) týmů z 8.-11. místa 
o udržení. Sestupují dva plus již jistě poslední, 12. Kralupy. 

Kadeti U17 se vypjali k perfektnímu výkonu proti nejlepšímu a 
neporaženému týmu soutěže BK Brandýs nad Labem n. L (foto 
z utkání). Po dlouho vyrovnaném duelu slavili výhru 84:73 (18:20, 
37:35, 59:54) a srovnali s ním krok na špici tabulky, ale ten měl ještě 
jedno utkání k dobru. Body J. Vašut 19 (1x3), O. Lukeš 17, Š. Ježek 
15 (2x3), D. Hajdu 13, R. Pasovský 12, T. Zadina 6 a O. Kodytek 2. 
Z Mladé Boleslavi si přivezli o víkendu vítězství 20:80.

Starší žáci U15 sehráli během prosince a ledna dalších pět utkání 
Oblastního přeboru středních Čech, kde patří k družstvům středu 
tabulky. Zvítězili nad Benešovem zcela hladce 115:22, od týmu Ko-
lína, suveréna soutěže, se vrátili s porážkou 71:43 a zdolali Českou 
Lípu 65:49. O víkendu je čekaly zápasy u předních celků soutěže. 
V Děčíně si připsali porážku 58:35 a v Teplicích 92:42.

  Text a foto TJ Slovan - basket

Hokejovým nadějím 
uniklo třetí místo

 
Liga mladších žáků 2003, 2004 Libereckého kraje dokončila 

v závěru prosince 18. kolem svoji základní část. Tým HC Varnsdorf, 
který v anketě Sportovec roku 2014 skončil 3. mezi kolektivy mláde-
že, figuroval po třinácti zápasech druhý (psali jsme v HS 22/2014). 
V dalších  tř ikrát vyhrál, jednou remizoval 5:5 s vítěznými 
Benátkami n. J. (v případě výhry mohl být první), a přes-
to klesl na konečné čtvrté místo. Při shodném počtu bodů 
s třetími Bílými Tygry Liberec měl totiž horší celkové skóre. 
V utkáních nadstavby (přibyly v ní celky Královehradeckého kra-
je) zatím HC neuspěl v Náchodě 7:5, vyhrál ale v Opočně 0:13 
a v Třebechovicích 3:8. Doma pak porazil tým Nová Paka-Jičín 
8:1. Tyto výsledky zatím stačily na lepší střed tabulky.     ZdS

Jan Novota v anketě Sportovec roku 
po dvou letech opět druhý  


