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20. ÚNOR 2015
CENA 6 Kč

ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Miloš Zeman ve Varnsdorfu

Prezidentův recept na nezaměstnanost:
kdo odmítá práci, ať je na existenčním minimu
Během své třídenní návštěvy Ústeckého kraje prezident
České republiky Miloš Zeman
3. února 2015 navštívil město
Varnsdorf, a to v doprovodu
hejtmana Oldřicha Bubeníčka.
Jejich první zastávkou byl
nejvýznamnější varnsdorfský
průmyslový podnik - TOS

VARNSDORF, a. s. Zde je
krátce po jedenácté hodině
přivítali předseda správní rady
Jan Rýdl a generální ředitel Jan
Rýdl ml. Následovalo uzavřené
jednání s vedením společnosti
a poté setkání se zaměstnanci
podniku. Pod dojmem z ryze
české úspěšné strojařské fir-

Uvítání prezidenta starostou města před kinem Panorama

Cena tepla pro rok 2015

Na základě provedené kalkulace ceny tepla na rok 2015 musíme
našim odběratelům oznámit, že pro letošní rok dochází ke zvýšení
ceny tepla z horkovodu v průměru oVýsledková
4,14 %.
listina na str. 7
Cena tepla z horkovodu na patě objektu bude činit 530,34 Kč/GJ
(s DPH 15 % 609,90 Kč/GJ), resp. 475,14 Kč/GJ (s DPH 15 %
546,42 Kč/GJ) u objektů, kde je vlastníkem předávací stanice majitel.
Důvodem zvýšení ceny tepla pro letošní rok je zejména očekávaný výrazný pokles vyrobeného a dodaného tepla do soustavy.
Dalším důvodem je nákup emisních povolenek, které jsme v předchozích letech nakupovat nemuseli. Všichni naši odběratelé obdrželi s oznámením o ceně na letošní rok také podrobnou kalkulaci.
Uvedená cena byla odsouhlasena představenstvem a dozorčí radou
a.s. Teplárna Varnsdorf a vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2015.
Předpokládám, že se v některém z dalších čísel Hlasu severu
ještě k této problematice vrátím.
Ing. Miroslav Novotný,
ředitel teplárny
Na Facebooku
se řešilo téma
ubytoven
Čtěte na str. 3

my zde prezident připomenul
citát Tomáše Bati: Neříkej, že
to nejde, řekni, že to neumíš.
Jako dárek obdržel od firmy
předválečný mikrometr.
Po poledni se prezidentská
návštěva přesunula do Centra Panorama, kde ji přivítal
starosta Varnsdorfu Stanislav
Horáček. Zde ve Film Pointu
nejprve proběhlo setkání s představiteli našeho města a se starosty obcí Šluknovska. Prezident
v krátkosti prezentoval své jak sám předeslal - poněkud
provokativní názory. Nabídl
návrh řešení vysoké nezaměstnanosti v regionu. V té souvislosti zopakoval svou definici
nepřizpůsobivého občana: je
to člověk, který bez závažného
(například zdravotního) důvodu
odmítne nabízenou práci. Podle něj by tito lidé měli pobírat
nižší sociální dávky na úrovni
existenčního minima (to činí
2 200 korun). Zmínil se i o nešťastné legislativě ohledně
plateb za sociální byty. Byznys
s touto kapitolou státních peněz
je zlý sen nejen Varnsdorfu. Na
výzvu hejtmana, že by starostové měli více využívat poslanců
parlamentu k zákonodárné
iniciativě, upozornil, že rovněž
kraj má právo iniciovat zákony.
Z toho se dá dovozovat, že
nebude dlouho trvat a Ústecký
kraj udělá v tomto směru zásadní kroky.
Prezidentovi se rovněž zdá,
že je příliš mnoho obcí 3. stupně,
tedy s rozšířenou působností.
Byla to reakce na postesknutí
starosty (sic prvostupňového)
Pokračování na str. 4

www.varnsdorf.cz

PRVNÍ BYLA DOMINIKA

Jmenuje se Dominika Palme a na svět přišla 2. ledna 2015
jako první varnsdorfský občánek letošního roku. Maminka
Dominika Nistorová a tatínek Lukáš Palme můžou být na svého prvního potomka právem hrdi. Starosta Varnsdorfu Ing.
Stanislav Horáček spolu s předsedkyní aktivu pro občanské
záležitosti Zorou Homanovou rodinu navštívili 11. února.
Novorozenec dostal od města darem zlatý řetízek s přívěskem a mamince starosta předal kytici.
Text a foto ham

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MěÚ (str. 3)
OTAZNÍK NAD STOMATOLOGICKOU PÉČÍ (str. 5)
ČÍM DÝCHAL OBNOVENÝ HS V R. 1990 (str. 5)
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 26. ÚNORA (str. 3)

Příští číslo Hlasu severu vyjde 6. března 2015. Redakční uzávěrka 23. února 2015.

INZERCE

K zápisu
dorazilo
o celou třídu
dětí méně
než loni
Čtěte na str. 7
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Ubytoval se ve sklepě

S žádostí o pomoc se na strážníky obrátila jedna z obyvatelek panelového domu v Husově ulici, když se v jeho sklepních
prostorách uložil ke spánku nezvaný návštěvník. Jednalo se
o jim dobře známého bezdomovce z Varnsdorfu. Hlídka ho
z domu vykázala a nabídla mu možnost přespání na noclehárně
městské ubytovny.

• Zástava srdce

Další aktivací „First respondera“ prostřednictvím operátora
zdravotnické záchranné služby započal výjezd hlídky městské
policie do Pražské ulice, a to k muži v bezvědomí postiženém
zástavou srdce. Strážníci i tentokráte ihned zahájili neodkladnou
resuscitaci, v níž pokračovali až do předání výjezdu zdravotníků
rychlé záchranné služby.
• Použitá injekční stříkačka
Na služebnu městské policie byl občankou města oznámen
nález odhozené použité injekční stříkačky. Vyslaná hlídka na
ulici Generála Svobody tuto stříkačku zajistila a převezla do
sběrného kontejneru.
• Kradli v marketech
Do marketu Albert a do Penny marketu v Kmochově ulici
byly přivolány hlídky městské policie ke třem případům krádeží
zboží. Jednalo se o osmnáctiletou ženu z Ústí nad Labem,
šestadvacetiletého muže z Varnsdorfu a devětašedesátiletého
muže rovněž z Varnsdorfu. Po zadržení pracovníky ostrahy
byli předáni přivolaným strážníkům, kteří je po zjištění všech
okolností vyřešili ve své kompetenci.
• Otevření bytu
Strážníci MP museli využít svého oprávnění ze zákona
o obecní policii otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor z důvodu
ohrožení života. Hlídka rozbila uzavřené skleněné okno u domu
a vstoupila do bytu, kde bylo zjištěno, že osoba již nejeví známky
života. Vše bylo na místě předáno přivolané hlídce Policie ČR
k dalším úkonům.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• O kabelku nepřišla

Od 28. ledna pátrají rumburští kriminalisté po neznámém útočníkovi, jenž toho dne krátce po půl osmé večer zaútočil na starší
ženu procházející Kostelní ulicí a obral ji o kabelku s osobními
věcmi, doklady a finanční hotovostí. Ihned po oznámení loupežného přepadení varnsdorfští policisté propátrali místo události
a jeho přilehlé okolí a chybějící kabelku nalezli. Jenže pár věcí
v ní chybělo. Škoda čítá necelé tři tisíce korun. Po útočníkovi se
slehla zem, nicméně policisté i nadále sbírají potřebné informace
k objasnění případu loupeže.

• Střežte si soukromí

Varnsdorfští policisté prošetřují případ nebezpečného pronásledování, ke kterému má docházet od začátku loňského ledna
až do současné chvíle. Oznamovatelka je ze strany mužského
protějšku téměř nepřetržitě atakována nevyžádanými SMS
zprávami, které sice držitelce mobilního telefonu nevyhrožují,
nicméně jejich existence svědčí o obtěžující pozornosti autora
zpráv. Pokud policisté zajistí dostatek důkazů, může se nežádoucí
pozornost proměnit v přečin nebezpečného pronásledování, za
který trestní zákoník nabízí trest odnětím svobody až na jeden
rok nebo zákaz činnosti.

• Chce vrátit peníze

40letý muž z Varnsdorfu měl zájem o nákup eur, a tak svěřil
zprostředkovatelce cizí měny částku necelých devadesáti tisíc
korun. Nakonec se ale musel obrátit na policisty, kteří pátrají po
ženě, jež zklamanému muži do současné chvíle nevrátila peníze
ani nereaguje na jeho volání. Případem možného přečinu podvodu se zabývají policisté z obvodního oddělení ve Varnsdorfu.
Nprap. Petra Trypesová, Oddělení tisku a prevence Děčín
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Město Varnsdorf vyhlásilo počátkem února výběrová řízení na obsazení pracovních míst:
Úředník / úřednice registru vozidel v odboru správních agend a dopravy MěÚ Varnsdorf
Požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost práce na PC (MS Word, Excel), organizační
a komunikační schopnosti, znalost právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti úředníka / úřednice registru vozidel. • Výhodou praxe ve vedení evidence vozidel. • Platové podmínky: 8. platová třída
• Předpokládaný termín nástupu: dle dohody. • Pracovní poměr: na dobu určitou, plný pracovní úvazek.
• Lhůta pro podání přihlášky: 27. únor 2015.
Zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru správních agend a dopravy MěÚ Varnsdorf
Požadavky: VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, znalost práce na PC
(MS Word, Excel), organizační a komunikační schopnosti, znalost právních předpisů souvisejících s výkonem
činnosti zkušebního komisaře / zkušební komisařky, řidičské oprávnění skupiny vozidel A, B, B+E, C, C+E a
T v držení minimálně 5 let; do 6 měsíců po nástupu do funkce povinnost přihlásit se na základní školení pro
zkušební komisaře a zkouškou získat průkaz zkušebního komisaře pro skupiny vozidel A, B, B+E, C, C+E a
T, pokud není držitelem průkazu zkušebního komisaře. • Výhodou řidičské oprávnění skupin vozidel D, D+E,
průkaz zkušebního komisaře. • Platové podmínky: 10. platová třída • Předpokládaný termín nástupu: dle dohody.
• Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. • Lhůta pro podání přihlášky: 27. únor 2015.
Interní auditor města Varnsdorf
Požadavky: splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a
o změně některých zákonů; VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomické
vzdělání výhodou); zkušenost s finanční kontrolou a základní orientace v účetnictví v neziskové sféře (obec a
příspěvkové organizace) výhodou; výkon správních činností ve veřejné správě výhodou; aktivní a samostatný
přístup k metodické a kontrolní práci; znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, Powerpoint).
• Předpokládaný nástup: 1.4.2015, popřípadě dle dohody. • Platové zařazení: 11. platová třída. • Lhůta pro
podání přihlášky: 27. únor 2015.
Zde zveřejňujeme zkrácená znění výběrových řízení. Přesné znění požadavků na uchazeče, náležitosti
přihlášek a adresa pro doručení jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ Varnsdorf a na www.varnsdorf.cz
pod odkazem „Úřední deska“.

Policie ČR děkuje

Vedení policie Územního odboru Děčín společně s policisty
Obvodního oddělení Varnsdorf
by velmi rádi poděkovali strážníkům Městské policie Varnsdorf
za úspěšnou spolupráci při bezpečnostním opatření v rámci
nedávné prezidentské návštěvy
Šluknovského výběžku. Během
návštěvy hlavy státu nebyl
nijak narušen veřejný pořádek
ve městě a nebylo zjištěno ani
žádné jiné překročení zákona,
k čemuž zcela jistě přispěla
dobrá spolupráce místních
bezpečnostních složek.
Současně bychom velmi
rádi poděkovali varnsdorfským
dobrovolným hasičům v čele
s panem Suchardou za to,
že ve spolupráci se zástupci
Technických služeb města
Varnsdorf pomohli uskladnit
značné množství nebezpečného odpadu, který policisté před
časem zajistili při odhalování
trestné činnosti.
Děčín 4. února 2015
Nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence
Děčín

Oprava

V minulém čísle v článku
„Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015“ jsme uvedli,
že při schvalování rozpočtu se
hlasování zdržel pan Šimák.
Ve skutečnosti se zdržel pan
Posselt, zatímco pan Šimák
hlasoval pro schválení rozpočtu. Oběma těmto zastupitelům a
čtenářům se omlouváme. -r-

Z DĚNÍ NA RADNICI
Výběr z jednání vedených starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem a místostarostou Josefem Hambálkem
27. 1. - Jednání s pojišťovnou RENOMIA
- Jednání s dotační agenturou SIGMIN
28. 1. - Schůzka s ředitelem Teplárny Varnsdorf k cenám tepla
- Vernisáž výstavy MŠ Zahrádka na radnici
- Zasedání komise správy majetku
- Kolaudace zimního stadionu - dokončení
2. 2. - Jednání se Schrödingerovým institutem a návštěva lokality
Kovářská
3. 2. - Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana - setkání zástupců
města a starostů z výběžku, moderování besedy s občany
v Centru Panorama
- Vernisáž výstavy „Místa utrpení…“ v knihovně
4. 2. - Porada s vedením a. s. TOS Varnsdorf k záměru zřídit soukromou MŠ
- Jednání o příkazní smlouvě s a. s. Regia
- Výběrové řízení na ředitele Technických služeb města
Varnsdorf
5. 2. - Kontrola bytů v Kovářské a Žitavské ul. ve spolupráci s Úřadem
práce ve Varnsdorfu, MP, PČR a orgánu sociálně právní
ochrany dětí při MěÚ Varnsdorf. Cílem byla kontrola osob pobírajících dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi, kontrola
záškoláctví.
- Jednání s PhDr. M. Musílkem a Mgr. F. Mágrem o přípravě
Strategického plánu rozvoje města Varnsdorf
6. 2. - Schůzka s J. Elsnerem - nabídka zhotovení propagačního
filmu
9. 2. - Jednání s ředitelem domova „Srdce v dlaních“ Ing. Bc.
J. Sembdnerem
- Jednání s firmou NEREIDE o záměru výstavby soukromého
penzionu pro seniory
- Zasedání komise Grantového programu města Varnsdorf předání žádostí k bodovému ohodnocení
10. 2. - Výběrové řízení na projektového manažera
- MAS Šluknovsko - zakončení II. semestru Virtuální univerzity třetího věku
- Jednání komise prevence kriminality a bezpečnostní
a sociální situace
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Vážený pane Jindřichu Šmíde,
Reaguji na Váš článek v Hlasu severu č. 2. Píšete tam, aby se
na zastupitelstvo lidé obraceli se svými podněty a s problémy, které
jim znepříjemňují život nebo s čím jsou nespokojeni.
Vadí, a nejen mně, jakým způsobem jsou obcházeny a porušovány
dopravní předpisy řidiči kamionové dopravy. Zhruba před 10 lety
vznikl petiční výbor za omezení a až zakázání průjezdu kamionů
v lokalitě od ulice Plzeňské až po ulici Mariánskou. Tato petice vznikla pro neúnosný stav provozu kamionové dopravy v této lokalitě kvůli
jejich průjezdu přes místo největší koncentrace občanů města.
Lidem se již přestal líbit stav, kdy pod jejich okny duněly ve dne
i v noci kamiony, pro které (a to trvá) jakoby neexistovaly dopravní
předpisy. Rychlost v obci omezená na 50 km v hodině není z jejich
strany dodržována, včetně příkazových značek směru jízdy.
Vznikl z toho petiční výbor ve složení p. Kňourek, p. Hercík a p.
Zejda. Bylo ohledně tohoto problému vyvoláno několik jednání za
účasti dopravních odborníků a policie.
Výsledkem byla dohoda o realizaci změn dopravního značení,
úpravě přechodů pro chodce a jejich nasvícení lepšími světly a
častějším měření rychlosti. Bohužel to, v co jsme doufali, se sice
realizovalo (až na chybějící dopravní značky pod železničním přejezdem u Mělníka a za kruhovým objezdem u Lidlu, kde chybí značka
omezující rychlost nákladním automobilům na 30 km za hodinu),
ale tato rychlost není u 9 řidičů z 10 dodržována. Vzpomínám si, jak
nám místostarosta pan Sucharda sliboval stabilní radar na měření
rychlosti, bývalý místostarosta p. Dubský častější měření rychlosti
policií a tak různě. Policii jsem zde viděl za 10 let, co zde bydlíme,
jednou jedinkrát, a to bylo měření neměření. Tři policejní auta seřazená za sebou a policisté ve vestách, kteří se pohybovali tak, že
byli k nepřehlédnutí, a řidiči brzdili s dostatečným předstihem, aby
se vyhnuli policejnímu postihu.
Je zajímavé, že existují města, kde také nemají policisté místo
pro zastavování řidičů. Jednoduše si je vyfotí a pozvou. Je pro mě
k nepochopení, jak může řidič z povolání drze odbočit z ulice Národní na Mariánskou, i když tam dopravní značka toto neumožňuje,
zrovna tak z ulice 5. května pokračuje do ulice Mariánská, i když
má přikázaný směr jízdy na Studánku.
Asi to hovoří i o špatné práci státní i městské policie, která má
i dbát na dodržování dopravních předpisů ve městě. Na někdejší
můj dotaz na velitele městské policie pana Špičku ohledně využívání
kamerového systému ve městě k monitoringu kruhového objezdu
u Penny marketu mi bylo odpovězeno, že ho využívají, ale kamion na
něm asi nevidí. Nebo nechtějí vidět. V dnešní době není přece problém za pomocí digitálního fotoaparátu nebo kamery tyto přestupky
dokumentovat a následně ve správním řízení řešit. Pokud by se to
namátkově dělalo, tak by to mnoha lidem ulehčilo život. Skončilo by
obtěžování hlukem, exhalacemi a v neposlední řadě možné střety
lidí s kamiony, které opravdu tu 50km rychlost nedodržují a zvláště
v nočních hodinách je to jako by nalétávaly bombardéry.
Na posledním jednání s policií, myslím cca před čtyřmi roky, mi
zúčastněný policista řekl, že vlastně ani nemají kde nákladní vozy
zastavovat. Odvětil jsem, že si počkám na další politickou reprezentaci města, která bude mít zájem řešit to, že konečně lidé po celé
trase od Mýta až po autoparky dopravců přestanou být obtěžováni
hlukem a emisemi kamionů.
Takže, pane magistře, jak a do kdy se to vyřeší?!
Josef Kňourek, Kostelní 3285 (redakčně upraveno)
Na poslední chvíli • Vážený pane Kňourku, vzhledem k tomu,
že Váš dopis je obsáhlý, dotýká se více oblastí a nebylo mnoho
času vše projednat, vyjádřím se v tuto chvíli pouze k problémům,
které se již v tuto chvíli řeší. V současné době probíhá výběrové
řízení k pořízení radarů měřících rychlost jízdy. Dále budou vyzvány
firmy provozující nákladní a kamionovou dopravu k vyjádření. Na
základě těchto jednání se budeme snažit Vámi kritizovanou situaci
řešit ke spokojenosti našich spoluobčanů. O výsledcích Vás budeme
samozřejmě informovat např. v Hlasu severu.
.
PharmDr. Jindřich Šmíd, člen RM a ZM Varnsdorf

IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
se koná dne 26. února 2015

od 15.00 hod. v Klubu Střelnice.
Program jednání: 1. Převody majetku města • 2. Zprávy výborů ZM
• 3. Různé • 4. Finanční záležitosti • 5. Návrhy, dotazy, připomínky a
podněty obyvatel města • 6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty
členů ZM • 7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení
ZM • 8. Závěr
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Výluky vlaků 2.-4. března a 9.-11. března
Od 2. do 4. března vždy od
7.15 do 15.10 hod. bude výluka
mezi stanicemi Chrastava a
Liberec. Vlaky linek TLX 2
Dresden - Liberec a TL 70
Seifhennersdorf - / Rybniště Varnsdorf - Zittau - Liberec
budou na tomto traťovém úseku
nahrazeny autobusy.
Autobusy neobsluhují zastávky Machnín hrad a Machnín.
Jako náhrada se obsluhuje
zastávka Liberec-Bedřichovka
u rychlostní silnice.

Od 9. do 11. března vždy od
7.00 do 14.30 hod. bude výluka mezi stanicemi Hrádek nad
Nisou a Chrastava. Vlaky linek
TLX 2 Dresden - Liberec a TL
70 Seifhennersdorf - / Rybniště Zittau - Liberec budou na tomto úseku nahrazeny autobusy.
Některé vlaky budou nahrazeny
autobusy i mezi Chrastavou a
Libercem. Některé autobusy
z Hrádku n. N. a z mezilehlých
zastávek odjíždějí dřív.
Autobus pro vlak 20905

(Rybniště odj. 6.32, Varnsdorf
odj. 6.52, Zittau odj. 7.16,
Hrádek n. N. odj. 7.30) bude
nahrazen autobusem až do
Liberce. Autobus neobsluhuje
zastávky Chrastava-Andělská
Hora a Machnín. Následující
vlak 20907 zastavuje dodatečně
v Machníně.
Věnujte prosím pozornost
vyvěšeným výlukovým jízdním
řádům. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.
Uwe Miertschischk
Vogtlandbahn-GmbH/trilex

Napsali na Facebooku - únor (1)
Ubytovna v Ludmile?
Lenka Juricová - Myslela
jsem si, že s ubytovnami se již
situace změnila k lepšímu. Opak
je pravdou. Nám dobře známý p.
podnikatel Pražák (doprovázen
p. Slavikem) má v úmyslu koupit hotel Ludmila. Jelikož mu nic
nebrání požádat stavební úřad
o změnu užíváni, musíme my
být aktivnější. Proto začínám
pracovat na návrhu nové vyhlášky, která bude zakazovat
na území Vdf zřizovat ubytovny
pro sociálně slabé, tudíž na
dávkách. Doufám, že se to
vyřídí dřív, než bude pozdě…
Podle informací získaných od
realitní kanceláře a na našem
stavebním úřadu zatím nikdo
o změnu užívání nepožádal.
Jisté je jen to, že na nemovitosti
(hotel Ludmila) váznou pohledávky v řádu několika milionů,
a tak se její současný vlastník
(společnost Rosen Real) bude
určitě i nadále snažit objekt
někomu prodat nebo pronajmout. Co se týká informací
o zastupitelské iniciativě na
novou obecní vyhlášku, tak na
rozdíl od občana, který může
dělat vše, co je mu dovoleno
nebo mu není zakázáno, obci
ústava povoluje dělat jen to, co
je jí v zákoně umožněno. K podobným regulačním činnostem
podle metodiky ministerstva
vnitra obec zmocněna není, a
tak se necháme překvapit, s čím
navrhovatelka nakonec přijde.
Bude se „hotel“ Sport bourat?
Druhým tématem ze stejného
soudku je i zrušení ubytovny a
následná demolice bývalého
hotelu a dnes ubytovny Sport.
Jak jsme vás již před časem informovali, majitel po demonstracích a po rozhodnutí odvolacího
orgánu požádal o dodatečná
stavební povolení, na základě
kterých chtěl některé stavební
úpravy ubytovny legalizovat.

Sám však nařízené a vyprojektované úpravy neprovedl a
nechal si ujít i termín kolaudace
do konce loňského roku. Proto
při následné kontrole státního
požárního dozoru a lednové
kontrole stavebního úřadu byl
26. ledna z bezpečnostních
důvodů vydán zákaz užívání
objektu, a to bez odkladného
účinku. Poté běžela 10denní
lhůta pro písemné oznámení
stavebnímu úřadu o tom, že
stavba přestala být v rozporu
užívána; tuto lhůtu však místo
k nápravě majitel využil k podání žaloby na tento postup.
Doufejme, že alespoň Úřad
práce vezme tuto skutečnost
v potaz a zastaví vyplácení
příplatků na bydlení v tomto
nezkolaudovaném objektu.
K tématu jsme ještě získali
tuto zajímavou informaci od

Mgr. Nataši Golové: Nová
pravidla pro vyplácení pomoci
v hmotné nouzi pomůžou
přerušit obchod s chudobou
v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení
doplatku na bydlení. Doplatek na
bydlení bude podle návrhu nově
poskytován ubytovnám, které
splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude
moci poskytnout doplatek na
bydlení osobám, které bydlí na
ubytovně, pouze se souhlasem
obce. Hygienické standardy
kvality bydlení a souhlas obce
se budou vyžadovat od května
2015. Bude také nově stanovena maximální výše nájemného
podle částky v místě obvyklé
a normativních nákladů na
bydlení podle zákona o státní
sociální podpoře.
JS

Dobová fotografie hotelu Sport ze 60 let

Současnému „hotelu Sport“ tak říkáme už jen ze setrvačnosti.

4/2015
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Miloš Zeman ve Varnsdorfu
Dokončení ze strany 1

Proslov k zaměstnancům
TOSu
Jiříkova Michala Majáka k problému opatrovnictví, který neúměrně zatěžuje malé obce.
Varnsdorfský starosta mimo
jiné vyjádřil obdiv k prezidentovu
přímočarému vyjadřování, když
věci nazývá pravými jmény.
I přesto lze některé výroky
považovat za nepříliš šťastně
formulované, jako například ten
o skupinách lidí, kteří své příjmy
postavili na „rodění dětí“.
Starosta Krásné Lípy Jan Kolář poukázal na zátěž narůstající

zneužívání sociálních dávek.
Zopakoval, co už na toto
téma řekl starostům. Odmítl
posuzovat nepřizpůsobivost
z hlediska etnicity, náboženství
či sexuální orientace a vztáhl ji
výhradně na lidi, kteří se bez
vážných důvodů vyhýbají práci.
Navrhl zrušit zákon o příspěvku
na bydlení, který podle něj prospěl jen byznysu s ubytovnami
pro nepřizpůsobivé.
Lidé se pak obraceli na
prezidenta s několika dalšími
tématy: jeho aktivity vůči senátu a poslanecké sněmovně,
zaměstnanost lidí ve věkové
skupině 50-60 let s vyšším
vzděláním, byla také vznesena
žádost o pomoc při pátrání po
bývalých severokorejských zaměstnancích Velvety. Největší
ohlas však měla otázka mířící
k hejtmanovi - šlo o kritiku
nového systému autobusové
dopravy. Oldřich Bubeníček
přiznal řadu problémů hlavně
na Teplicku a Šluknovsku a
slíbil řešit veškeré připomínky,
které docházejí na odbor dopravy krajského úřadu. Situací se
má v druhé půli února zabývat
mimořádné jednání rady kraje.

ný místními potravinářskými
výrobky dodanými Mlékárnou
Varnsdorf, Varnsdorfskými
uzeninami, Pivovarem Kocour
a Tolštejnským panstvím.
Z Varnsdorfu vedla další cesta Miloše Zemana do Krásné
Lípy, kde poobědval s tamějším
starostou, významnými podnikateli regionu a představiteli
o. p. s. České Švýcarsko. Téhož
dne ho čekalo ještě setkání s vedením města Děčína a s děčínskými obyvateli.
Prezidentův třídenní program na severu Čech zahrnoval také návštěvu krajského
města (ubytován v zámečku
Větruše), Dubí Teplic, Mostu,
Jirkova, Červeného Hrádku.
První dáma Ivana Zemanová
měla separátní program s návštěvou firem, památek či školských zařízení v různých místech
kraje.
ham, mhra

Nachystaný dárek

Na závěr besedy v kinosále Panorama prezident zavěšuje na
vlajku města pamětní stuhu.

Sál Panoramy během besedy s Milošem Zemanem

Svědectví na panelech i z úst pamětníka

Podpis do podnikové pamětní knihy TOSu. Zleva u stolu: Jan Rýdl
ml., hejtman Oldřich Bubeníček, Miloš Zeman, Jan Rýdl st.
byrokracie. Miloš Zeman v té
souvislosti připomenul Parkinsonovy zákony, skutečnost, že
vetoval služební zákon a k evropským fondům poznamenal,
že by bylo prospěšné přenést
víc pravomocí na kraje a obce.
Následovala debata s občany v kinosále Panoramy. Přišlo
odhadem kolem pěti set lidí,
a to zejména studenti a lidé
seniorského věku. Debatu moderoval starosta. Miloš Zeman
na úvod přednesl svůj náhled
na téma, které považuje pro
oblast Šluknovska za nejzávažnější - nepřizpůsobiví občané a

Na závěr se zapsal do pamětní knihy města. Pak došlo na
výměnu darů. Miloš Zeman daroval městu pamětní prezidentskou stuhu, určenou k zavěšení
na městský prapor. Neodpustil
si ale kritickou poznámku,
že namísto praporu musí ve
Varnsdorfu vzít zavděk vlajkou
(prapor se od ní liší způsobem
zhotovení a vyvěšení) a doporučil, aby si na zhotovení praporu
město vyčlenilo peníze z úspor
v rozpočtu. Starosta spíše předpokládá získání sponzorského
daru na tento účel. Prezident
obdržel dárkový koš naplně-

„Místa utrpení, smrti a hrdinství“ - tak zní název výstavy,
která bude až do konce března
k vidění v patře městské knihovny. Putovní expozice, sestavená
z desítek panelů, je věnována
vězňům nacistických koncentračních táborů. Přestože právě
v době její instalace si svět připomínal 70. výročí osvobození
Osvětimi, je to téma stále aktuální. Na tom se shodli i účastníci
vernisáže, která se odehrála 3.
února - tím spíše, když si mohli
vyslechnout svědectví Asafa
Auerbacha. Stopa jeho rodičů
končí v Osvětimi, on sám měl
však spolu se svým bratrem
štěstí, když se jako jedno
z „Wintonových dětí“ dostal
předposledním transportem
v létě 1939 do bezpečí v Anglii.
Kdo byl při tom, byl zaskočen
nejen vitalitou a organizačním
zápalem 86letého pamětníka,
ale i jeho osobním postojem,
když se svěřoval s pocity studu
a viny vůči těm, kdo neměli to
štěstí, aby se dostali mimo dosah nacistické zvůle a skončili

v koncentrácích, v plynových
komorách...
Pan Auerbacha překvapilo
neobvykle početné publikum
na vernisáži a také zájem místních studentů o tuto etapu naší
historie. A tak byla do budoucna
dohodnuta i beseda speciálně
pro gymnázium i VOŠ a SŠ
Varnsdorf.
Výstavu připravila Historická
skupina Osvětim a Památník

Terezín. Jejím duchovním otcem
byl publicista Ota Kraus (spoluautor knihy Továrna na smrt),
ale od zrodu nápadu na počátku
80. let po realizaci uplynulo až
příliš mnoho času. Teprve v roce
2005 byla poprvé ke spatření
v liberecké knihovně. Městské
centrum kultury a vzdělávání
je její už šestašedesátou zastávkou.
ham, foto Ivo Šafus

Besedu s Asafem Auerbachem vedli ředitelka knihovny
Ing. Ilona Martinovská a místostarosta Josef Hambálek
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Čím dýchal znovuobnovený Hlas severu
V předminulém čísle jsme
přislíbili ohlédnutí za dobou před
rovným čtvrtstoletím, kdy se Hlas
severu po vynucené 15leté pauze
vrátil na pulty trafik. Ze stránek
prvních čísel roku 1990 čiší hektičnost doby, kdy otěže městské
správy převzalo Občanské fórum
a kdy se „za pochodu“ řešilo, co
a jak bude, s mnoha nadějemi,
ale i pochybnostmi a nervozitou
čerstvé demokracie. Takže malé
okénko do archivu zažloutlých
čtyřstránkových výtisků:
V prvním čísle (25. 1. 1990)
se redakční úvodník „Druhý
dech našeho Hlasu“ hlásí
k úkolu „znovuzavedení dialogu“
a seznámení voličů s kandidáty
na poslanecká místa v prvních
svobodných volbách. První
strana informovala též o kulatém
stolu (3. ledna v divadle) mezi
zástupci městského národního
výboru, politických stran a
Občanského fóra. Výsledkem
byla dohoda, že na plenárním
zasedání bude provedena volba nových poslanců a orgánů
MěstNV, a to aklamací přítomných občanů. Článek „Volby před
volbami“ seznamuje s výsledky

právě tohoto zasedání (5. ledna
v Panoramě). V čele města se
po 20 letech opět ocitnul Josef
Mašín. Rozhovor, který Hlasu
severu poskytl, se týkal jeho
osudů za normalizace, kritiky
činnosti bývalého vedení a nejbližších cílů - těmi byla příprava
svobodných voleb, řešení čistoty města a životního prostředí,
nepořádku v obchodní síti a
bytovém hospodářství.
Čtenáři se dozvěděli o schůzce zástupců OF ze všech obcí
Šluknovského výběžku a těchto
jejich společných požadavcích:
vznik nových územních samosprávných celků, ustavení orgánu pro životní prostředí (imise
ze sousední NDR), plynofikace
celého výběžku a informovanost
o záměrech týkajících se životního prostředí v našem regionu.
Ano, ekologie byla palčivým
problémem. Byl jím inspirován
i článek Milana Hrabala Ekologie ducha, vyzývající „k urychlenému vyčištění našeho ovzduší
od chemických a ideologických
zplodin“.
Bude město opět městem?,
ptal se Ivo Přikryl v obsáhlé

Informace o situaci v oblasti
stomatologické péče v okrese Děčín
Přetiskujeme dopis předsedy Okresní stomatologické komory
adresovaný městům a obcím na Děčínsku:
My, stomatologové pracující v okrese Děčín, informujeme vedení
a zastupitele měst a obcí o tom, že situace v oblasti péče o chrup
dětí, mládeže a dospělých se stále zhoršuje.
Velká část stomatologů jsou pracující důchodci, část stomatologů
do důchodového věku postupně přichází. Pracující stomatologovédůchodci (vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu) pracují ve
zkrácené pracovní době.
Z uvedených důvodů se stomatologická péče stává hůře dostupnou a předpokládáme, že stav se bude v následujících letech
ještě zhoršovat.
Žádáme vedení měst a obcí, jejich zastupitele o aktivní účast
při řešení tohoto problému. Účast měst a obcí je v tom významná
a nutná.
Zástupci stomatologů vedou jednání se zástupci VZP, s vedoucím
odboru zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje.
Na vědomí: ČSK, VZP, Krajský úřad - odbor zdravotnictví, starostové měst a obcí, regionální tisk.
MUDr. Petr Bartl, předseda OSK Děčín

kritice poukazující na jeho
„fyzickou i morální devastaci“.
Byly v ní i výhrady k práci technických služeb, a právě s touto
pasáží polemizoval již v druhém
čísle (vyšlo 12. února) jejich
zaměstnanec Jiří Skrbek.
V čísle 2 se ovšem dovídáme
hlavně o „úkolech dnešních dnů“.
Rada MěstNV totiž vydala - na
dnešní zvyklosti velice stručné programové prohlášení. Mimo
jiné šlo o zajištění bezpečnosti
a ochrany majetku před trestnou
činností, pomoc amnestovaným
občanům, možnosti rozvoje soukromého podnikání ve městě.
Nad právoplatností doplňovacích voleb z počátku ledna se
vznášel velký otazník. Hlas severu píše, že k tomuto problému
se uskutečnilo jednání na podnět
okresní prokuratury. (De facto
šlo o dvojvládí, protože členové
předlistopadového vedení města
byli formálně stále ve funkcích, a
to až do dalšího mimořádného
zasedání 15. března). OF vydalo
prohlášení vyzývající k další rekonstrukci poslaneckého sboru
tak, aby odpovídal rozložení
politických sil ve městě. Rozhovor s děkanem Alexejem
Balážem poukázal na žalostné
postavení církve za minulého
režimu a snahu o povznesení
zdejší farnosti jak v obrodě víry,
tak v záchraně kulturních památek. Bylo oznámeno dokončení
nového nákupního střediska Domácích potřeb (na horní
straně autobusového nádraží).
Komplikovaný vztah mezi

Titulní stranu prvního čísla z roku 1990 jsme již jednou reprodukovali (HS 23/2010), a tak dnes nabízíme druhé číslo z 12. 2. 1990.
obvodním oddělením Veřejné
bezpečnosti a novým vedením
města lze vyčíst mezi řádky
majora V. Šlechty a současně
publikovaného stanoviska OF
Varnsdorf.
Třetí číslo vyšlo 2. března
(stále ještě nešlo o čtrnáctideník,
teprve poté se časopis dostal do
dvoutýdenního rytmu). Oznamoval se tu konec provizória,
čili dohoda o počtu křesel,
která jednotlivé strany obsadí

O grantový příspěvek se hlásí
skoro 50 žadatelů
V Grantovém programu města Varnsdorf pro rok 2015 bylo
podáno 84 žádostí od 49 žadatelů. Úhrn všech požadovaných
příspěvků činí 1.071.655 Kč, ale k rozdělení mezi žadatele je
k dispozici 840.000 Kč. Členové grantové komise všechny žádosti
bodově ohodnotí a doporučí radě města výši finančního příspěvku
pro jednotlivé projekty.
Počty žádostí podle jednotlivých oblastí: kultura a vzdělávání
39 žádostí (v celkové výši 519.925 Kč), tělovýchova a sport
37 žádostí (448.330 Kč), sociální a zdravotní oblast 7 žádostí
(83.400 Kč), cestovní ruch 1 žádost (20.000 Kč).

Reakce na dopis MUDr. Petra Bártla Maškarní bál Tolštejnského panství

Protože zabezpečení zdravotní péče v našem městě patří mezi
priority vedení města, byla na základě výše uvedeného dopisu svolána schůzka všech zainteresovaných. Jednání je naplánované na
20. únor v kanceláři starosty Varnsdorfu. O tom, na čem se zúčastnění dohodli, vás samozřejmě budeme co nejdříve informovat.
Vzhledem k tomu, že v budoucnosti nás čeká řešení dostupnosti lékařské péče tzv. „obvoďáků“, je v plánu rovněž setkání
se zodpovědnými orgány zajišťujícími činnost praktických lékařů.
Rádi bychom ve Varnsdorfu také rozšířili nabídku lékařské péče
poskytované lékaři specialisty.
PharmDr. Jindřich Šmíd, člen ZM a RM Varnsdorf

míří v letošním roce do Krásné Lípy. Spolu s městem Krásná Lípa
a folklorním souborem Lužičan pozvou pořadatelé příznivce kultury
v pátek 27. února 2015 od 20.00 hodin do tamního Kulturního domu.
Mimo tradiční vyhlášení a předání ceny za nejpozoruhodnější počin
v oblasti kultury v minulém roce Zlatá Múza 2014 se návštěvníci
mohou těšit na příjemnou hudbu k poslechu i k tanci v podání
českolipské Galaxie, zábavné programové vstupy i na tombolu a
ocenění nejzajímavějších masek. Distribuci vstupenek zajišťuje Informační středisko Tolštejnského panství, náměstí Jiřího 300, 407
56 Jiřetín pod Jedlovou, tel. 412 379 336, e-mail info@tolstejnskepanstvi.cz. Těšíme se na tradiční příjemné setkání s vámi. KAM

v 90členném plénu MěstNV a ve
14členné radě. O tom, jak kypí
politická pluralita, svědčí hned tři
zprávy o ustavujících schůzích
místních organizací politických
stran. Objevila se i polemika
s paušálním odsuzováním všech
bývalých vedoucích pracovníků
a členů KSČ (Miroslav Novák:
Umění ctít názory druhých). Josef Fiala seznamuje veřejnost
s návrhem na přejmenování
ulic a článkem „Peršingy ve
Varnsdorfu“ zabrousí do jazykově-zeměpisných zajímavostí,
k nimž se pak na stránkách HS
ještě několikrát vrátí. A opět Ivo
Přikryl (Budeme stále stonat?)
tepající neprofesionalitu, jež ve
službách k jeho údivu masově
přežívá i po sametové revoluci. Mimochodem, jeho řízné a
přitom myšlenkově vytříbené
fejetony mi v dnešním Hlase
chybí nejvíce.
U třetího čísla skončeme,
vždyť už tak z toho vzpomínání
(vy, kdož pamětníci) musíte být
unaveni.
Na rozloučenou ještě sled
šéfredaktorů polistopadového
Hlasu severu: Jiří Růžička až
do svého skonu v roce 2003,
Jan Bechyně do svého skonu
v roce 2006, Romana Macová
do roku 2012 a moje maličkost
se s vámi čtenáři loučí právě
nyní. Pátému nositeli štafety,
jehož jméno najdete již v tiráži
příštího čísla, přeji zdar v díle - a
tedy i spokojené čtenáře.
Martin Havlíček (ham)
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Ztráty a nálezy nově
Již více jak rok jsou ztráty
a nálezy organizovány podle
nového občanského zákoníku.
Na následujících řádcích vám
přiblížíme, jak postupovat při
ztrátě či nálezu věci.
1. Ztratím-li něco, kde to
najdu?
Při ztrátě věci můžeme
kontaktovat městskou či
státní policii a informovat se,
zda věc není uložena u nich.
Pokud ne, máte možnost se
obrátit na městský úřad nebo
navštívit webové stránky
města, kde jsou jednou týdně
nálezy aktualizovány. Kompletní seznam věcí naleznete
na adrese www.varnsdorf.cz/
cz/varnsdor f/o-meste/
nalezy.html.

Střípky
z regionu
• Během návštěvy Miloše
Zemana v Ústeckém kraji měla
první dáma Ivana Zemanová
vlastní separátní program,
během něhož se podívala
i na Šluknovsko. V pondělí
2. února zavítala do Vilémova,
kde navštívila podnik STAP a
poobědvala v restauraci Mlsná
koza, poté si ve firmě Mikov
v Mikulášovicích prohlédla
podnikovou prodejnu a muzeum a v Rumburku se seznámila s unikátními restaurovanými prostorami v Loretě.
• Chřibská vydala tři nové
obecní vyhlášky - o nakládání
s odpady, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích a
regulaci zábavní pyrotechniky.
Ta zakazuje používání pyrotechniky v zastavěném území
města s výjimkou 31. prosince
a 1. ledna, starosta může po
předložení žádosti udělit výjimku i na jiný den.
• Obce Dolní a Horní Podluží,
Jiřetín p. J., Rybniště, Chřibská
a Doubice společně uspěly
s projektem „Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn“.
Výsledkem jsou mj. digitální
povodňové plány a zejména
nové obecní rozhlasy napojené na Integrovaný záchranný
systém. Z celkových nákladů
4,8 mil. korun činil vlastní podíl
svazku obcí 537 tisíc korun;
zbytek uhradil Státní fond
životního prostředí.
Z regionálních médií vybral
ham

2. Najdu-li něco, jak postupovat?
V případě, že nalezneme
ztracenou věc, na které je například uvedena adresa či telefonní číslo majitele, jsme povinni
ji dotyčnému či dotyčné vrátit.
Nepodaří-li se nám majitele
rozpoznat, musíme nalezenou
věc bez zbytečného odkladu
odevzdat obci (na obecní úřad),
kde byla nalezena. Pokud věc
nalezneme ve veřejné budově
nebo veřejném dopravním
prostředku, odevzdáme věc
provozovateli.
Odevzdaná věc bude následně uschována po dobu tří let na
obecním úřadu v příslušné obci.
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Pokud si majitel věc do té doby
nevyzvedne, vlastnické právo
přechází na nálezce věci či
obec, které byla ztracená věc
odevzdána. Velmi praktickou
novinkou je, že pokud jde o nalezené věci, které jsou značně
poškozené nebo znečištěné
tak, že se nedají dále užívat,
postupuje se s nalezenou věcí
jako s odpadem.
3. Jak je to se zvířaty?
U ztracených zvířat je tomu jinak. Zvíře je sice také nález, ale
nově se již nejedná o věc. Musí
se vrátit majiteli nebo odevzdat
obci. Majitel se musí o zvíře
přihlásit do dvou měsíců od
vyhlášení nálezu. Pokud se tak
nestane, může si nálezce zvíře
nechat. Jestliže ovšem nálezce
prohlásí, že zvíře nechce, obec
zvíře předá do útulku.
TS

Sdružení pro rozvoj Šluknovska
jednalo poprvé po volbách
V pátek 30. ledna se konalo první setkání starostů Šluknovska po
podzimních volbách, tentokrát na pozvání starosty Františka Moravce ve Starých Křečanech. Účastnili se ho také poslanec Stanislav
Pfléger (ANO) a senátor Zbyněk Linhart (nezávislý za STAN).
V úvodu jednání proběhla nejprve volba nového předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Pomyslné žezlo převzal od Josefa Zosera
starosta Jiříkova Michal Maják.
Dalším bodem jednání byla diskuse o potřebnosti koordinátora
sociálních služeb v regionu. Právě problematika sociálních záležitostí a příbuzných agend (opatrovnictví, prevence kriminality atp.)
si vyžaduje stále větší pozornost a náklady obecních úřadů. Postupně nastala shoda na potřebnosti koordinace sociálních služeb
i na náplni práce budoucího koordinátora. Shoda však nenastala
na způsobu jeho financování. Z hlediska zákona je koordinace
sociálních věcí záležitostí obcí s rozšířenou působností, tedy měst
Rumburku a Varnsdorfu. Ta se však brání s tím, že jsou ze strany
státu podfinancována a nemohou tak všechny předpokládané
činnosti vykonávat. Řešení proto bude potřeba hledat buď ve společném meziobecním financování se zapojením Ústeckého kraje a
MAS Český sever (dříve Šluknovsko), anebo v získání projektového
financování z programů EU.
Dále byla na programu diskuse se zástupci Úřadu práce ČR s krajským ředitelem Radimem Gabrielem a šéfkou rumburské
pobočky Dagmar Peterkovou. Pozitivní zprávou je, že v nadcházejícím období bude dostatek prostředků na tzv. aktivní politiku
zaměstnanosti, tedy především na rekvalifikace, financování
společensky účelných míst a hlavně veřejně prospěšných prací to zajímá starosty především. Špatnou zprávou naopak bylo, že
ty klienty, kteří se podobným aktivitám zručně vyhýbají a užívají
si bezpracně štědrého sociálního polštáře, Úřad práce jen těžko a
komplikovaně trestá odebráním či snížením dávek. A to z mnoha
důvodů - komplikovanost správního řízení o odejmutí dávek, „ochota“
některých praktických lékařů vycházet „nemocným“ lenochům vstříc
neschopenkou atd. Takže, bohužel, vše při starém.
Nejdůležitějším bodem jednání však byla situace v dopravě na
Šluknovsku po 1. lednu 2015. K tomu byl přizván krajský radní Jaroslav Komínek (KSČM) i dva úředníci odboru dopravy Ústeckého
kraje. Zaznělo mnoho výhrad starostů, kteří postupně předali kraji
k vyřízení stovky podnětů k nedostatkům především v autobusové
dopravě. Zástupci kraje naopak své konání obhajovali, vysvětlovali,
ale nakonec také připustili řadu chyb a nedostatků. Některé se pokusí napravit a k 1. březnu bychom se tedy měli dočkat některých
dílčích úprav. Mnoho si však od změn asi nelze slibovat. Tak jako
téměř vždy, jde především o peníze.
Příští jednáni SPRŠ se bude konat v Krásné Lípě.
Jan Kolář, starosta Krásné Lípy

Zaměstnání

V městském depozitu nálezů
je i několik jízdních kol, např. stříbrný Author, nalezený v listopadu
loňského roku.

Řádková inzerce

Nemovitosti
Pronajmu byt 3 + 1 v klidném prostředí. Škola a školka
v dosahu. Nájem dohodou.
Tel. 728 310 739.
Koupím byt 3+1 v centru
Varnsdorfu. Tel. 724 170 829.
Koupím zahradu na Hřbitovní ul. Tel. 606 684 302.
Prodám byt 2+1 v os.
vlastnictví. Tel. 723 175 496.
Prosím jen vážní zájemci.

Přijmeme do zaměstnání vyučenou sklářku či skláře
s kreativním výtvarným a estetickým cítěním. Pracoviště
Varnsdorf. Bližší informace
na tel. 602 468 286.

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

Ostatní
5 DŮVODŮ, PROČ VAŘIT
S THERMOMIXEM TM5
zdravě, rychle, úsporně, jednoduše, kreativně. Kontakt:
797 708 265.
Vařte rychle a bez špinavého nádobí! Seznámení
s THERMOMIXEM TM5. 774
965 713.
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Vypotíme to za Vás!
www.sauneo.cz
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TISK GRAFIKA WEB
REKLAMNÍ P�EDM�TY
Palackého 2760, Varnsdorf

(administrativní budova Velvety)
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Zápis budoucích prvňáčků Vystavují
Středa 4. února byla velkým dnem pro ty varnsdorfské děti, kterým
se přiblížil čas školní docházky. K zápisu na pěti základních školách
se jich dostavilo 176 (loni 199). Z nich 29 dostalo návrh na odklad.
První třídy se tedy v září tohoto roku zaplní asi 147 školáky. O přijetí
do první třídy i odkladech rozhoduje ředitel školy.
Po dvou prvních třídách otevřou ZŠ náměstí E. Beneše a ZŠ
Edisonova, ostatní školy (Bratislavská, Seifertova-Východní a
Karlova) po jedné třídě.
Zápis probíhal i ve Speciální ZŠ a MŠ - zde evidovali 15 dětí,
z toho dvě s návrhem na odklad.
ham, foto Ivo Šafus

Zápisové momentky z Interaktivní ZŠ Karlova (nahoře) a ZŠ
náměstí E. Beneše

v Děčíně

Vážení příznivci mladého
umění,
zavítejte do 27. února do
nevšedního nákupního Centra Pivovar v Děčíně. Vedle
rozmanitých možností využití
volného času na vás čeká
výstava školních prací studentů
čtvrtých ročníků a absolventů
z oboru Grafický design při VOŠ
a SŠ ve Varnsdorfu. Výstava je
rozdělena do tří hlavních sekcí propagační grafika, fotografie
a figurální kresba. Žákovské
ročníkové a čtvrtletní práce
vznikly pod odborným vedením
varnsdorfského pedagogického
sboru (Bc. Tereza Janošková,
Bc. Růžena Mimrová, Mgr. Jitka
Kubištová, Margita Hryzáková,
DiS., ak. mal. Stanislav Honzík).
Plakáty propagují divadelní představení, knihy, fiktivní časopisy a
nápoje. Fotografie vznikly na
téma Fotomanipulace, Ulice a
Stínohra. Kresebné práce představují studie lidských figur.
Výstavu lze zhlédnout denně
od 9.00 do 20.00 hod. Jste
srdečně zváni!
Autoři vystavených prací:
Marie Bednářová, Lenka
Chovanová, Tereza Klásková,
Oliver G. Krištof, Kateřina Pavlíková, Martina Ryšavá, Jana
Šedivá (všichni z třídy GE4) a
dále absolventi Petr Bambas,
Jindřich Jan, Zdeněk Král, Iveta
Prýmková, Jakub Sus a Kateřina
Špetová. Mgr. Jitka Kubištová,
VOŠ a SŠ Varnsdorf

Pokračuje Virtuální univerzita třetího věku
Dne 10. února 2015 byl ve Varnsdorfu zahájen již 3. semestr Virtuální univerzity třetího věku při PEF
České zemědělské univerzity v Praze na téma Čínská medicína v našich zahrádkách.
Přednášky budou probíhat v nových prostorách MAS Šluknovsko na Národní 486 ve Varnsdorfu,
a to opět ve 14denních intervalech v dopoledních hodinách. Semestr se skládá z šesti přednášek,
zakončených testem, poté následuje souhrnný sedmý test.
V případě zájmu volejte na tel. 724 778 296 nebo pište na massluknovsko@atlas.cz. Těšíme
se na nové studenty!
MAS Šluknovsko

Slavnostní ukončení 2. semestru 10. února za účasti místostarosty Josefa Hambálka

Martina Ryšavá, GE4

Projekt „Z pohádky do pohádky“
Máme za sebou druhou část literárně-výtvarného projektu
„Z pohádky do pohádky“, podpořeného z Programu rozvoje venkova
ČR. Nejenom děti, ale mnohdy i jejich rodiče přicházeli do základních
škol Šluknovského výběžku strávit svůj čas, kdy naslouchali pohádkám, které napsaly děti, a aby na ně společně vytvářeli ilustrace.
Vyzkoušeli si zde různé výtvarné techniky, jako je kolorovaná kresba,
kresba tuší, kresba pastelem nebo akvarel. Máme tedy namalováno.
Obrázky jsou vyhodnoceny a ty nejlépe zdařilé budou součástí knihy
pohádek. Výběr nebyl lehký, celkem se nám sešlo 230 obrázků, ale
otištěny budou jen ty nej…
Slavnostní vyhodnocení celého projektu proběhne v červnu.
Výstupem bude kniha pohádek a ilustrací dětí. Pro účastníky to
bude příjemné ukončení nejen projektu, ale zároveň celého školního roku. Autoři otištěných pohádek a obrázků budou odměněni,
z ostatních obrázků se uskuteční výstava. Nebylo opravdu snadné
vybrat ty nejhezčí, krásný a originální byl každý obrázek. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se projektu zúčastnili, bylo to s vámi
fajn. Tolik zapálení a talentu jsem pohromadě už dlouho neviděla.
Já si to prostě užila a doufám, že i vy.
Dita Špačková, MAS Šluknovsko, Varnsdorf
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Rákosníčkovo hřiště - hlasujte pro Varnsdorf

Vzpomínka
Dne 17. února uplynul 1 rok od úmrtí pana
Františka Hesse.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka, syn Marcel a dcery Helenka a Markétka
s rodinami.
Živote, měl jsem tě rád. Odešel jsem moc
mladý, nestihl jsem, co jsem si přál.
Dne 21. února to bude 1 rok, co nás
navždy opustil pan Karel Hofman. Stále
budeš žít v našich srdcích, nikdy na Tebe
nezapomeneme.
Maminka, bratr Jaroslav s rodinou, dcera
Markétka a přátelé

Dne 26. února by náš syn Pavel Šulc
narozeniny slavil, šampaňské by proudem
teklo. Je to už dávno, co to tak bylo. Dnes
můžeme jen květiny na hrob dát, zapálit
svíčky a v slzách s láskou vzpomínat.
Nikdy na tebe nezapomeneme. Máma
a táta.
Dne 27. února uplyne smutných 5 let od
úmrtí MUDr. Antonína Ulricha.
S láskou stále vzpomínají manželka Marta
a dcery s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Blahopřání

Dne 21. února oslaví 88. narozeniny pan Jiří Šubrt.
Vše nejlepší přeje rodina.

72 let
75 let
64 let
69 let
45 let
83 let
44 let
84 let
84 let
73 let
81 let

Jindřich Žihla
Anna Bláhová
Vlasta Strculová
Miroslav Vrtělka
Jiří Vít
Stanislava Krátká
Miluše Klustová
Pavel Kozel
Eva Roubíčková
Václav Kalenda
Lubomír Zrnečko

85 let
88 let
74 let
74 let
52 let
67 let
84 let
68 let
71 let
82 let
66 let

řejněna na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku:
http://w w w.facebook.com /
tym.rakosnickovahriste
Je to celkem jednoduché:
po kliknutí na „Hlasování“ se
zobrazí mapa, v níž kliknete
na Ústecký kraj a poté na
Varnsdorf a vyplníte jednoduchý formulář. Na své e-mailové
adrese pak adresu žádost
o potvrzení hlasování, což provedete jediným kliknutím (bez
toho by vaše hlasování nebylo
započítáno). Hlasovat můžete

maximálně jednou za den (tedy
z jedné e-mailové adresy je
možné potvrdit maximálně jedno
hlasování za jeden den po dobu
konání hlasování).
Obdobně to probíhá při hlasování přes Facebook. Zde máte navíc možnost zapojit do hlasování
i své facebookové přátele, když
dle instrukcí odešlete pozvání
k účasti na tomto hlasování svým
přátelům. K hlasování ovšem
musíte mít zřízený svůj vlastní
facebookový profil.
-r-

za „Poradnou v kostce“
Poděkování Ohlédnutí
„Poradna v kostce“, provozovaná v krásnolipském komunitním

Touto cestou děkujeme za
obětavou péči o naši maminku
Ester Kesslerovou a lidský přístup do poslední chvíle jejího
života. Poděkování patří ošetřujícímu lékaři MUDr. Holišovi,
dále primáři MUDr. Škodovi,
MUDr. Hakimiovi a celému
personálu LDN 3. Jejich práce
si velice vážíme.
Rodina Kesslerova a
Zajíčkova

Z ubní

pohotovost
21.-22. 2. 2015
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
28. 2.-1. 3. 2015
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

Úmrtí
Regina Hubálková
Miroslav Svoboda
Tereza Bartková
Igor Heinz
Pavel Chlan
Zdeněk Balcárek
Jan Kříž
Ester Kesslerová
Karol Oláh
Karel Hejduk
Richard Skořepa

Společnost Lidl pokračuje
čtvr tým rokem v projektu
Rákosníčkova hřiště. O lokalitách, kde Lidl letos postaví
dalších 10 Rákosníčkových
hřišť, bude opět rozhodovat
veřejnost hlasováním, a to na
webových stránkách a na Facebooku.
Hlasování začalo 9. února
a skončí v neděli 8. března ve
23:59:59 hod.
Neváhejte a podpořte výstavbu hřiště ve Varnsdorfu!
Pravidla hlasování jsou zve-

Děkujeme lékařům a celému kolektivu LDN 3 za péči,
kterou věnovali panu Jiřímu
Vítovi. Dále všem přátelům a
známým za projevy upřímné
soustrasti a za květinové
dary při posledním rozloučení.
Rodina Vítova

Co zmůže stáří, když jsou na něj dva?
Dne 12. února oslavili naši drazí rodiče Ladislav a Marie
Štajnerovi diamantovou svatbu.
Pevné zdraví do dalších společných let přejí milující dcery
s rodinami.

Leden
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centru Kostka, funguje už tři a půl roku. Za tu dobu jejích služeb
využilo 789 osob a proběhlo 2 399 konzultací. Z uvedeného počtu
osob bylo 72 občanů z Varnsdorfu. Jde o poskytování registrované
sociální služby Odborné sociální poradenství.
Poradna byla otevřena v červenci 2011 v rámci projektu „Aktivizace rodin“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Díky tomu mohla poradna v rámci doplňkových aktivit
poskytovat také finanční a pracovní poradenství. Poradenské činnosti se mohlo věnovat až 5 poradců. O tom, jaké problémy lidi trápí,
svědčil velký zájem o protidluhové a finanční poradenství. Poradna
zorganizovala v rámci prevence i několik přednášek reagujících na
zvyšující se zadluženost občanů a činnost tzv. „šmejdů“.
Projekt „Aktivizace rodin“ však v červnu 2014 skončil a tím skončilo i financování poradny z evropských fondů a činnost poradny
byla omezena. Nyní poskytuje poradenské služby pouze jeden
sociální pracovník.
Změnil se i okruh osob, pro které je odborné sociální poradenství
určeno. Této služby může využít každý občan Šluknovska starší
15 let, který je v krizi, je příslušníkem etnické menšiny, žije ve vyloučené komunitě, ale nově i občan, který se stal obětí trestné činnosti.
Konzultační hodiny byly upraveny následovně :
Pondělí 9.30-18.00 (15.00-17.00 bez objednání)
Úterý
7.00-15.30 ( 9.00-11.00 bez objednání)
Středa
7.00-15.30 (13.00-15.00 bez objednání)
Čtvrtek 8.00-11.00
Pátek
9.00-11.00 (jednou za 14 dní)
Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který
poskytuje právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci
vždy od 17.00 hodin.
Na konzultaci v „Poradně v kostce“ i u JUDr. Pražáka je vhodné
se objednat, a to osobně v budově Komunitního centra, telefonicky
(tel. 412 354 839, mobil 777 925 302) nebo na e-mailové adrese
poradna@krasnalipa.cz.
Služby „Poradny v kostce“ i právní poradenství JUDr. Pražáka
jsou poskytovány bezplatně.
Podle tisk. zprávy KC Kostka

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady
a informace občanům, zejména
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

4. března 10.00-14.30 hod.

v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

Svozy
pytlového
tříděného
odpadu

26. 2. 2015
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Velká cena Varnsdorfu v olympijském šplhu Memoriál Karla Hofmana

Béčko JK Trans doma
nezaváhalo
V šestém kole 1. Autocentrum Jílové ligy mělo béčko JK Trans
Varnsdorf výhodu domácího prostředí. A protože svá tři utkání
s přehledem vyhrálo, vytvořilo si skvělou pozici před závěrečnými
dvěma turnaji k celkovému vítězství. Shodným výsledkem
7:1 jednoznačně porazilo Notu Děčín i Transco Bohemia Děčín

Tým béčka JK Trans po skvěle zvládnutém turnaji ve sportovní
hale. Nahoře J. Bobelák. M. Langer, M. Fiala, P. Svoboda a
J. Zadina. Dole M. Mikolášek, J. Damnitz, T. Skotnica a M. Kučera
a na závěr si poradilo s týmem Lesní bezpečnost Šluknov
výsledkem 2:0. Největší soupeř béčka Turbo Děčín B dvakrát
klopýtlo, kleslo o jedno místo zpět a na varnsdorfský celek tak už
ztrácí osm bodů. Na druhou příčku se dvěma výhrami posunula
Bělá. Mladý tým Lesní bezpečnost Šluknov po prohře s domácími
zvítězil nad Tullamore Dew Děčín 4:2 a rozešel se smírně 4:4
s Jílovým. Hráčem turnaje byl zvolen domácí hráč Jakub Zadina.
Průběžné pořadí prvních čtyř týmů: 1. JK Trans B 15 utkání/38
bodů, 2. Bělá 15/31, 3. Turbo B 16/30, 4. LB Šluknov 16/28.
Předposlední turnaj sezony se hraje 28. ledna v Libouchci.
DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK má vyvrcholení finálovým
turnajem již nyní o víkendu 21. února ve varnsdorfské sportovní
hale. Obhájce vítězství v extralize áčko JK Trans čeká první ze tří
duelů od 11.30 hod., SC Vilémov, v sezoně 2013-2014 druhý tým
soutěže, bude překvapivě bojovat jen o záchranu už od 8.00 hod.
V pátém a šestém turnaji Veteráns ligy získala garda JK Trans
ze sedmi utkání jen sedm bodů a usnadnila Jílovému výhru po
základní části soutěže. Sama skončila druhá při shodném počtu
bodů s Bělou i Notou - Slovankou Děčín. Finálový turnaj se hraje
7. 3. ve Varnsdorfu.
Text a foto ZdS

Vstup do odvet z poloviny úspěšný
Druhou polovinu krajské soutěže Libereckého kraje zahájily volejbalistky Slovanu A v Jablonci n. N. s místní Bižuterií. Poměrně
smolné dvojutkání však přineslo našim ženám alespoň 2 body za
vítězství v tie-breaku druhého zápasu. Hned v úvodu prvního střetnutí
se zranila blokařka Damašková, což mělo vliv na celý jeho vývoj, a
ženy podlehly 3:1. Domácí ženy šly po prvním setu do vedení 1:0,
ale my jsme druhým vítězným setem vyrovnali (body 18:25). Bohužel,
rozhodovaly koncovky našich prohraných setů (vždy 25:23).
V druhém utkání se našim ženám již dařilo více a skóre
setů již nebylo vyrovnané jako v prvním utkání. Po drobném
zranění další hráčky (Likavcová) sice naše ženy prohrávaly již
2:1, ale nakonec se výsledek podařilo otočit a zvítězit 2:3 (13:25,
25:13, 32:30, 13:25, 14:16). Ženy TJ Slovan hrály ve složení:
N. Procházková, D. Škvorová, I. Procházková, R. Likavcová,
K. Mrázková, K. Buřičová a J. Němečková.
PD

V neděli 8. února proběhl ve
varnsdorfské sportovní hale už
15. ročník Velké ceny Varnsdorfu v olympijském šplhu. Závod
uspořádal tradičně Horolezecký
klub Varnsdorf jako první kolo
Českého poháru. Od letošního
roku ponese též smutný podtitul Memoriál Karla Hofmana
na památku a počest našeho
kamaráda a spolulezce, který
před necelým rokem tragicky
zahynul.
Olympijský šplh je náročná
sportovní disciplína, v níž musí
muži vyšplhat osm metrů ze
sedu a bez přírazu, ostatní
šplhají čtyři a půl metru. Závod
probíhá na čtyři kola. Na startu
se sešlo osmnáct borců, mezi
nimi jedna žena a po jednom
dorostenci a seniorovi. Jediná
zástupkyně něžného pohlaví,
dvacetiletá Veronika Szabóová
z Poděbrad, dosáhla času 5,44 s.
Dorostenec Matouš Lachman
(Příbram) vyšplhal 4,5 m v čase 5,05 s a seniorský zástupce
Pavel Coufal ze Všetat dosáhl
na 8 metrech výkonu 8,73 s.
V hlavní kategorii se utkalo
patnáct mužů a bojovalo se
opravdu do posledního kola.
Na třetím místě se umístil Ondřej
Košťák časem 7,26 s, druhý byl
Tomáš Filip za 6,99 s (oba ŠSK
Palestra Praha). Vítěz závodu
Štěpán Muchka z Mladé Boleslavi dohmátl na cílovou metu

v čase 6,48 s. Všichni odvedli
velmi dobré výkony a i účastníci z kategorie dorostu a žen
vyšplhali mimo soutěž 8 metrů.
Jediným zástupcem Varnsdorfu
byl Aleš Kohák, který po pauze a
bez tréninku dosáhl času 15,05
s, což je hluboko pod jeho
možnostmi.
Závěrem bych chtěl jménem
všech členů Horolezeckého
klubu Varnsdorf poděkovat
závodníkům za účast, organizátorům akce za hladký průběh
a sponzorům (Alpen Varnsdorf,

Jeden ze startujících mužů
při šplhu na osmi metrech
TOS Varnsdorf, Jan Jarý,
T-mapy, Pivovar Kocour, Safety
Master, České Švýcarsko o.p.s.,
R. Kuranda - zámečnictví a
elektromontáže a Varnsdorfské
uzeniny) za podporu.
St. Feigl, foto archiv HK

Bowlingové
lize vládnou
favorité
Jediná žena na startu memoriálu Veronika Szabóová

Stolní tenisté Slovanu A stále bez prohry
Většina družstev Okresního přeboru RSST Děčín odehrála
do poloviny února podle tabulky čtrnáct či patnáct kol soutěže.
Jednou z výjimek bylo áčko varnsdorfského Slovanu, které
mělo za sebou třináct střetnutí. Navíc Slovan A byl stále bez
porážky, jen se dvěma remízami, a na vedoucí SKST Děčín
C (15 utkání/39 bodů) ztrácel pouhé dva body. Filipov C byl
třetí (15/33), Slovan D čtvrtý (14/32) a Slovan B šestý (12/30).
Úspěšnosti hráčů přeboru vládli V. Hampejs (SKST C) a
M. Neumann s 87,5 %, třetí V. Andrla (oba Filipov C) dosáhl
na 84,1 %. Z varnsdorfských stolních tenistů si nejlépe stáli
P. Šimek (se 81,8 % byl šestý) a V. Chlan (se 78,9 % osmý).
ZdS

Pozvánky na hokej do zimní haly
První domácí zápas mužů HC Varnsdorf v nové hale se
uskuteční 22. února v 14.00 hod. Soupeřem budou muži partnerského klubu HC Jonsdorf. Mistrovská utkání zde sehrají ještě dříve
mladší žáci, a to v pátek 20. února od 17.25 hod. proti HC Hronov a
v sobotu 21. února od 13.00 hod. proti HC Třebechovice pod Orebem. V pondělí 23. února pak sehrají od 17.25 hod. žáci čtvrté třídy
HC Varnsdorf mistrovské utkání proti HC Česká Lípa.
Koná se také škola bruslení ZDARMA pro děvčata a chlapce ve věku od 5 do 10 let. Každou středu a pátek od 17.30 a
v neděli od 9.00 hodin. Kontakt na hlavního trenéra mládeže: Karel Hornický 731 547 914.
JH

Varnsdorfská bowlingová liga
odehrála v tomto roce zatím šest
kol (k 10. 2.). Naposledy jsme
o výsledcích ligy a snažení
některých týmů psali v Hlasu
severu číslo 1/2015. Na prvních
místech se nic nezměnilo, vedl
tým Nic-moc (74 bodů) a druzí
byli Spliťáci s odstupem osmi
bodů (ke konci roku 2014 to
bylo devět). Třetí místo však
vyklidil předtím dlouho vedoucí
X-team (nyní 47 bodů) a propadl
se už na pátou pozici. Na jeho
místo se posunuli Black horses
(50,5) následováni čtvrtými BC
Tos (47,5). Na dalších pozicích si
polepšila Kobra11, posunula se
na šestou příčku (38,5) a měla
na Žlábky náskok pěti bodů. Do
konce základní části VBL zbývá
odehrát šest kol.
Pořadí hráčů ligy vedl
J. Trojan (Nic-moc) s průměrným náhozem 172,2 bodů před
S. Miškovou (170,1) a J. Vašutem
(165,4). Dalších čtrnáct hráčů
z celkového počtu 53 klasifikovaných se může pochlubit náhozem nad 160 bodů.
ZdS

Fotbalové jaro klepe na dveře
Play-off zahájí
Slovan s Horejskem
K přímému souboji o konečné umístění na druhém až čtvrtém
místě základní části Severočeské ligy zajížděli muži Slovanu do
Litoměřic (třetí v tabulce) a chtěli vybojovat dva body. Byť se to
nepodařilo, Slovan zůstal po porážce 82:61 (13:11, 38:27, 55:51)
druhý a měl k dobru bodík náskoku před Teplicemi. Nejvíce bodů
dali Voráček 27 (3x3), Buben 11 (1x3), Činka 8 (1x3) a Novotný 6.
V sobotu 14. února hostil Slovan právě Teplice, porazil je 71:56
(19:12, 31:31, 57:48), i když bylo vzhledem k ostatním výsledkům
jasné, že po základní části SL skončí druhý. Ve čtvrtfinále play-off
se tak střetně v pořadí se sedmým týmem ligy BK Horejsek Děčín
B. První duel hraje Slovan doma 21. 2. od 17.00 hod.
Muži B nedokázali ve svém druhém utkání oblastního přeboru
o 5. - 8. potvrdit výhru z Lovosic. Neuspěli doma s BK Baník Most
B 61:73 (21:19, 37:35, 49:54), takže čtyři týmy mají nyní ze dvou
zápasů po třech bodech. Bodově se prosadili zejména Schilling 16
(2x3), Sucharda 11, Lehroch 11 a Houngbedji 8.
Juniorky U19 čekaly dva náročné souboje venku. V Poděbradech, u 6. týmu tabulky, podlehly po vyrovnaném boji těsně 54:52
(14:11, 30:22, 40:37) až v samém závěru utkání po nevyužité střele
z nájezdu a neproměněných dvou trestných hodech. U lídra ligy ŠBK
P-H Sadská pak odešly poraženy 81:55 (20:16, 44:28, 64:42). Těšit
může jen fakt, že děvčata stačila soupeřkám po fyzické stránce.
Kadeti U17 měli papírově v domácím utkání se Slavojem BK
Litoměřice B potvrdit své druhé místo. Překvapení se nekonalo,
vyhráli zcela jasně 104:58 (26:14, 53:31, 76:50).
Starší žáci U15 hostili BK Kralupy Junior, který dosud v sezoně
nezvítězil. Podobně jako kadeti, se i žáci radovali z nadělené stovky
po výsledku 112:27 (25:10, 60:13, 96:18).
TJ Slovan - basket

Varnsdorfští běžci v zimě nespí
Poloviční maratonský závod BĚH NA BLANÍK (41. ročník) měl
na startu ve Vlašimi 324 účastníků. Byl mezi nimi i Karel Valenta,
který s časem 1:40:24 hod. obsadil 32. místo celkově a v příslušné
věkové kategorii skončil devátý. Vlašimské desítky se mezi více jak
stovkou běžců zúčastnil Pavel Vodička. Celkově doběhl druhý, ve
své kategorii ale zvítězil s časem 40:52 min.
Akce Muffrun se konala v Rumburku u rybníku Racek, pořádal ji Schrödingerův institut. Ani zde se P. Vodička na trati
3,8 km dlouhé neztratil a pronásledován Herbertem Schwarzem,
který je znám spíše z cyklo-závodů, doběhl na prvním místě.
Třetí skončil Martin Smrčka a na pěkném čtvrtém místě pak
Dominik Ďurovec. V rámci nultého ročníku této akce se konal také
canicross (běh s doprovodem psa). Zde si K. Valenta společně
s Bellinkou doběhli pro druhé místo. Zvítězil Martin Smrčka, který
si tak v Rumburku zajistil dvě medailové pozice.
BK
INZERCE

+
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provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování

+
+
+
+
+

Přípravná utkání A-týmu FK
Varnsdorf pokračovala střetnutím proti Vltavínu Praha, devátému celku ČFL. I přes marodku
se favorit zápasu prosadil góly
Pavla Tvarohy a Radima Jurča
během úvodní půlhodiny. Další
šance pak již nevyužil, soupeř
branku rovněž nedal, takže výsledek zněl 0:2. Osmý přípravný duel hrál FK proti Jablonci
n. Nisou v Nymburku. Po absolvované chřipkové viróze tým
podal podle trenéra Frťaly dobrý
výkon, i když prohrál 4:1 (2:0).
Na 2:1 snižoval Rudnytskyy.
Gólové šance varnsdorfští měli

a o výsledku rozhodly zbytečné
chyby v defenzivě. V týdnu před
tímto utkáním připadlo v anketě
Nejúspěšnější sportovec Děčínska 2014 Radimu Breitemu
čtvrté místo a tým fotbalistů
skončil tradičně druhý za basketbalisty Děčína.
Skalní fotbaloví příznivci již
dávno vědí, ale připomínáme
dalším, že z podzimu odložené
utkání mezi lídrem druhé ligy
SK Sigma Olomouc a v pořadí
druhým FK Varnsdorf vysílá
přímým přenosem ČT sport
v úterý 3. března od 18.00 hod.
Varnsdorfští fotbalisté poté za-

míří novým autobusem značky
MAN k utkání do Pardubic
(hraje se 7. 3. od 10.15 hod.)
a v prvním jarním domácím
duelu hostí Viktorii Žižkov
(v neděli 15. 3. od 14.30 hod.).
Vrtochy počasí snad tento
program nenaruší.
Dorost U19 překvapil výhrou
v Jablonci 2:3 (0:1), branky dali
Jícha 2 (hráč U21) a Berounský.
Poté porazil v České Lípě tým
mužů Arsenálu 1:2 (0:1) góly
J. Černého a Hauera. Tým
zahajuje ligové jaro 8. 3., juniorka už v pondělí 23. 2. doma
s Hradcem.
ZdS

Zahraje si Matěj Kotiš znovu první ligu?
Nesporně jeden z největších talentů severních Čech
začal své první krůčky s míčem
ve varnsdorfské přípravce tehdejšího TJ Slovan zhruba před
25 roky u trenéra Pavla Greňa.
Dalšími trenéry v útlém fotbalovém věku byli Jaroslav Matějka,
Jiří Minařík a Karel Karban.
Pokračoval pak přes žáky,
dorosty (soutěže jako Česká
liga či divize) až po B-muže
SK Slovan (2003-2004) a poté
si užil tři a půl velice úspěšných
sezon s Vilémovem (od léta
2006 do zimy 2009). Odehrál
tam zhruba 70 utkání, v nichž
vstřelil 20 branek. Následoval
návrat do mateřského klubu a
čtyři stále spokojenější druholigové sezony. Pro podzim 2014
se naskytla možnost okusit
půlroční hostování v nejvyšší
soutěži v barvách Hradce
Králové (13 utkání/1 branka).
Z rodinných důvodů (narození
dvojčat - kluků a nutná pomoc
rodině) se vrátil zpět a na jaře
by chtěl notně přispět k tomu,
aby FK řádně a úspěšně
zabušil na dveře I. ligy. Mezi
odchovanci zdejšího fotbalu
také nejspíše není hráče, který
by vedle své technické vytříbenosti zatížil konta soupeřů ve
varnsdorfském dresu od žáků
po dospělé tolika góly jako
Matěj. Bez branek ve II. lize
(dosud 21) jich bylo za deset
let hodně přes 200, a to nejsou
evidovány ty z přípravek a přípravných utkání. Ve varnsdorfské anketě Sportovec roku 2014
pak nedávno obhájil třetí místo
z předešlého ročníku a se svým
spoluhráčem Radimem Breitem
byl od ledna v širší nominaci na
Nejúspěšnějšího sportovce

Děčínska 2014. S bývalým
kapitánem FK Varnsdorf jsme
připravili rozhovor.
Jaké nové zkušenosti jsi
za půl sezony s prvoligovým
fotbalem načerpal?
„Že bych překypoval zkušenostmi z 1. ligy, se říci nedá.
Má zkušenost je taková, že
každému malému fotbalistovi
budu tvrdit, že jeho sen hrát
1. ligu není nemožný. Ale! Musí
tomu hodně obětovat!“
Již více méně přetřásaným

tématem je, že výkonnostně
horší polovině týmů nejvyšší
soutěže se vyrovná a mohlo
by ji zdárně nahradit několik
těch špičkových z druhé ligy.
Jaký na to máš názor?
„Rozpolcený. Dám příklad z
letní přípravy. Hradec Králové Varnsdorf 3:0. Varnsdorf byl po
celý zápas lepším mužstvem,
ale jen k vápnu či šestnáctce
soupeře. Fotbal se však hraje
na góly.“
Vzpomeneš některé hráče, s kterými se ti na hřišti
v dosavadní kariéře nejlépe
spolupracovalo?

“Samozřejmě. Sice jich už
bylo mnoho, ale přesně vím
s kterými. Na prvním místě je už
od dětství můj „fotbalový bratr“,
místní rodák Tomáš Jägr, a v posledních letech pak Radim Breite.“
Přejděme do nynějšího
přípravného období. A-tým
v nich dosud odehrál osm
utkání, ty ses však i vlivem
průduškového onemocnění
v sestavě neobjevoval tak
často, jak by se očekávalo.
Zdá se, že budeš muset nyní
sáhnout hodně do rezervoáru
sil, abys získal místo v základní sestavě...
„Musím o místo v sestavě bojovat tak jako ostatní, nemám nic
předurčeno. Nemyslím si však,
že jsem díky nemoci ztratil
hodně sil. V posledních letech
jsem si udržoval kondici i mimo
tréninky.“
Jak osobně vidíš ambice
Varnsdorfu v dobře rozehrané sezoně? Kádr se až na
odchody Janouška a Kouřila
prakticky nezměnil.
„Osobní ambice jsou ty nejvyšší. Jako mužstvo chceme
postoupit, ale uvidíme. Těch
faktorů, které budou rozhodovat je víc.“
Pokud bys hlasoval v anketě Sportovec roku 2014, komu
by v kategorii dospělých připadl tvůj hlas?
„Kdyby šlo o celostátní anketu, tak Radkovi Jarošovi, který
bohužel není ani v Top 10. To, co
dokázal, je pro mě k nepochopení. A ve Varnsdorfu by to byl Jan
Novota, můj kamarád.“
Děkuji za tvé odpovědi
a přeji ti rodinnou pohodu
a radostné fotbalové jaro.
ZdS, foto archiv MK
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