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V sobotu 6. února se masopustní 
maškary a masky jako každý rok 
shromáždily na nádvoří základní umě-
lecké školy, aby se po drobném 
občerstvení vydaly na průvod 
městem. Na početných zastáv-
kách se účastníci dosyta napojili a 
udělali dobře svým cestou vyhladově-
lým žaludkům. Za doprovodu muziky 
v početné formaci dorazili na nádvo-
ří restaurace Střelnice, kde již byly 
masopustní hody v plném proudu. 
Maškar a masek se na sále ujali šášo-
vé, zatímco se doprovod občerstvoval 
u stánků nebo v restauraci.

Varnsdorfský masopust 2016
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Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebi-
telů, uplatňování reklamací 
apod.
ve středu 2. března
od 10 do 14.30 hod.
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

PORADNA ČOI

Děti z kopečku
vyzdobily policejní 

stanici

Gymnázium Varnsdorf
...škola na hranici

pro šikovné páťáky

Přípravný kurz M a ČJ 
6. a 14. 4. 2016

Přihlášky do 15. 3. 2016 www.bgv.cz

Přijímací zkoušky  
22. a 25. 4. 2016

Na nedělní dopoledne připravili 
dobrovolní hasiči masopustní kar-
neval na ledě, kterého se zúčastnila 
většina sobotních masek a ještě mno-
hé nové, další. Několik soutěžních 
disciplín střídalo volné bruslení s hud-
bou, a tak dvě hodiny utekly jako voda. 
Masopust 2016 je za námi, ať žije 
Masopust 2017!

Poděkování za průběh maso-
pustu patří především Kulturní 
komisi Rady města Varnsdorf, 
městské policii, sboru dobrovolných 
hasičů a celé řadě sponzorů, bez 
kterých by nebylo možné akci uspo-
řádat. Těmi jsou: Město Varnsdorf, 
Perník manufaktory Varnsdorf, s.r.o., 
Pekařství Limma Group, a.s., Pavel 
Ryšavý – Nápoje a Vinotéka, Beatrice 
Žítková – cukrárna a pekárna Sluníčko, 
restaurace Sloupový sál, H & K – Ha-
back, v.o.s. – pekárna Šluknov, Martin 
Prkno – Řeznictví ve staré spíži, Pharm-
Dr. Jindřich Šmíd – Lékarna Varnsdorf, 
Pivovar Kocour, Noprosu Josef Šus-
ta.            Jiří Sucharda, foto Ivo Šafus

Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 25. února 2016

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Výtvarný projekt Děti z ko-
pečku, kterým se naše mateřská 
škola od začátku školního roku 
prezentuje na rozmanitých 
místech ve městě, úspěšně po-
kračuje. Ve spolupráci s varns-
dorfským obvodním oddělením 
Policie ČR děti svými kresbami 
vyzdobily chodby místní poli-
cejní stanice. Výkresy čerpají 
z policejní tematiky a vkusně 
oživují prostředí služebny. 
Obrázky mile překvapily i na 
krajském ředitelství a je mož-
no je zhlédnout na webových 
stránkách Policie ČR pod ná-
zvem Policie očima dětí.

Marie Rejfová, MŠ Národní
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Většinu řidičů možná ponechala 
stranou novela vyhlášky o dopravních 
značkách, která od 1. ledna změnila 
význam dopravní značky B4 - Zákaz 
vjezdu nákladních automobilů. Za-
tímco do konce minulého roku se tato 
značka vztahovala na nákladní 
vozidla nad 3,5 t (tedy s nejvyšší 
povolenou hmotností), od Nové-
ho roku platí pro všechna vozidla 
kategorie N. To ale nejsou jen ná-
klaďáky, ale také pick-upy, dodáv-
ky a obrovská flotila služebních vo-
zidel kategorie N1. Tedy např. osobní 
vozidla s namontovanou přepáž-
kou pro účely odečtu DPH. Patří sem 
kupříkladu sousedovic Škoda Octávia 
Combi, naše rodinné Mitsubischi, vo-
zidla řemeslníků, opravářů, dopravců, 
pošťáků apod. 

Těchto vozidel jsou v ČR desítky 
tisíc, v našem městě se to týká mini-

Novela vyhlášky o dopravních značkách 
zkomplikovala život tisícům řidičů

Strážníci zachraňují lid-
ské životy

Od začátku roku byli strážníci 
již v pěti případech voláni k srdeč-
ním zástavám našich spoluobčanů. 
V rámci systému first responder 
vyjíždí k případům s možností 
použití defibrilátoru, který je plně 
automatický. K posledním dvěma 
případům byli strážníci přivoláni 
ve čtvrtek 4. února v průběhu pou-
hých dvou hodin. Prvním případem 
byl v 10.30 hod. muž, který zko-
laboval v prodejně Varnsdorfských 
uzenin. Hlídka městské policie ve 
spolupráci se záchranáři muže 
ošetřila a přenesla k přistavenému 
vrtulníku, který pacienta převezl 
k následnému odbornému vyšet-
ření. Další zásah hlídky s defibri-
látorem byl oznámen dvě minuty 
po poledni, zde se jednalo o starší 
paní se zástavou srdce.

Zadržení celostátně hle-
daného 

Ve spolupráci se sociálním od-
borem městského úřadu byl při 
prováděném šetření zjištěn na 
útěku chovanec diagnostického 
ústavu pro mladistvé. O útěk se 
pokusil i po svém zadržení. Stráž-
níky byl po několika metrech běhu 
zadržen a omezen na svobodě dle 
zákona. Mladík byl v přítomnosti 
sociální pracovnice předveden na 
obvodní oddělení Policie ČR. 

Psi ve městě
Od ledna tohoto roku strážníci 

v našem městě odchytili už 39 
psů, kteří se volně pohybovali na 
veřejném prostranství a obtěžo-
vali naše občany. Obecně závazná 
vyhláška města ukládá povinnost 
majitelům mít psa očipovaného a 
mimo vybrané lokality na vodít-
ku. Ani jeden z odchycených psů 
neměl identifikační čip a z tohoto 
důvodu byli psi bez možnosti zjis-
tit majitele převezeni do psích 
útulků.                   Martin Špička, 

velitel městské policie 

Z policejního deníku

Únorové zasedání
zastupitelstva

málně několika set vozidel. Ta všech-
na od 1. ledna nesmí jezdit např. po 
ulicích Národní nebo Západní, na-
tož přes sídliště Pražská. Tam, kde jsou 
vyhrazené pruhy pro nákladní vozi-
dla, musí zůstat mezi kamiony v pra-
vém pruhu, což způsobuje vznik do-
pravních kolon... 

Nevěříte? To snad nikdo, kdo
alespoň minimálně přemýšlí. A co
s tím? Možností je několik. Prv-
ní - nechat překvalifikovat osobní 
vozidlo z N1 do kategorie osobní. 
U některých to z principu nejde, 
u některých to stojí 1.200 Kč, u někte-
rých až desítky tisíc. Nebo si řidič může 
požádat na úřadě o výjimku a vozit 
s sebou šanon s výjimkami (obzvláště 
pikantní třeba u PPL, GEIS Parcel, 
České pošty apod.). Řidiči však prý 
mohou být klidní, policie je „ne-
vyboduje“, ale bude nějakou dobu 

tolerantní. Tím se však sama bude 
pohybovat na hraně zákona.

Poslední variantou je vyměnit ve 
městě všechny stávající značky a na-
hradit je tou s nákladním autem pří-
mo doplněným údajem nad 3,5 t. Nebo 
značku doplnit dodatkovou tabul-
kou. Cena dodatkové tabulky se pohy-
buje kolem 500 Kč, cena nové doprav-
ní značky je cca tisíc korun. 

A to vše jen proto, aby naše le-
gislativa byla v souladu s vídeňskou 
Úmluvou o dopravních značkách a 
signalizaci. Zmiňované opatření vel-
mi zkomplikuje život řidičům těchto 
vozidel, úředníci budou vydávat 
další a další výjimky, obce si zapla-
tí ze svých rozpočtů nákup a výmě-
nu dopravních značek nebo jejich 
doplnění. Vše, aby se docílilo stavu, 
který zde byl před přijetím změ-
ny! Také tomu nerozumíte?        JS

Rada města potvrdila rohodnutí vý-
běrové komise o vítězi soutěže o ná-
vrh rozhledny na Špičáku, kterým se 
stala místní společnost For WOOD. 
Radní dále pověřili starostu podpi-
sem smlouvy o dílo s touto firmou na 
projektovou dokumentaci za 126 ti-
síc Kč bez DPH za předpokladu schvá-
lení zajištění financování zastupitel-
stvem města.

Výběrová komise i radní se shod-
li s výsledky veřejné ankety. Do té se 
zapojily bezmále dvě tisícovky lidí, a 
stala se tak bezesporu nejúspěšnější 
anketou v historii města. Pro vítězný 
návrh se ve zmiňované anketě vyjád-
řilo 40 procent všech hlasujících. 

Úvodní myšlenkou vítězného návr-
hu je cesta časem. Tvůrci našli inspi-

Rozhledna na Špičáku bude symbolizovat vznik města
raci v historii. Jejich rozhledna má 
symbolizovat vznik města, který se 
odehrál v roce 1849 spojením 6 obcí: 
Starý Varnsdorf, Nový Varnsdorf, Flo-
riansdorf, Karlsdorf a Starý a Nový 
Franzental. V roce 1868 byl pak Varn-
sdorf rozhodnutím císaře Františka 
Josefa I. povýšen na město.

Stavbu tvoří 6 základových pa-
tek, ze kterých se vinou jednotlivé 
nosné ocelové pruty, které se obtáčí 
kolem schodiště neseného středním 
sloupem. Tento střední ocelový sloup 
přestavuje pomyslnou časovou osu. 

Rada města odsouhlasila na svém 
jednání ve středu 10. února organizaci 
provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v 
měsících červenci a srpnu. Předložený 
návrh předpokládá provoz dvou ško-
lek po celou dobu prázdnin s tím, že se v 
jejich průběhu všechny varnsdorfské MŠ 
vystřídají. Varnsdorf se tak stane jed-
ním z mála měst, které umožní dětem 
pobyt ve školkách během celých 
prázdnin.

Projektová dokumentace na 
rekonstrukci Hrádku

Městští radní také pověřili starostu 
podpisem Smlouvy o dílo na aktua-
lizaci projektové dokumentace pro 
zadání a provedení stavby akce Re-
konstrukce objektu Hrádek - hlavní bu-
dova s projekční kanceláří V&M Libe-
rec s. r. o. za cenu 192 tisíc Kč bez DPH 
s termínem dokončení do konce února 
letošního roku. „Jde o aktualizaci pro-

Městští radní odsouhlasili provoz 
školek i o prázdninách

jektové dokumentace na rekonstrukci 
Hrádku, která zestárla a už neodpo-
vídá současné legislativě. To musíme 
udělat kvůli možnosti žádat o dotaci,“ 
vysvětlil starosta Stanislav Horáček.

Ceník služeb firmy EKO servis
Rada města dále pověřila starostu 

podpisem Přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo z 9. března 1999 Ceník 
služeb od 1. ledna 2016 s firmou EKO 
servis Varnsdorf a.s. dle předloženého 
návrhu. Podle tohoto návrhu by mělo 
město letos oproti minulým letům 
ušetřit. Nákladová cena likvidace 
odpadů na jednoho obyvatele je však 
stále zhruba o 300 korun vyšší než činí 
poplatek vybíraný od obyvatel města. 
„Uvažujeme o výraznějším snížení 
poplatku za odpady pro ty, kteří se za-
pojí do ekologického třídění,“ doplnil 
starosta.

ha

Cestou vzhůru tedy návštěvník sym-
bolicky projde historií až na vyhlíd-
kovou plošinu, která mu umožní 
rozhled do současnosti…

Připomeňme, že se Varnsdorf na 
začátku letošního roku připojil k pěti 
dalším obcím a městům, které Euro-
region Nisa zastřešil jako lead-part-
ner pro nový česko-saský projekt 
týkající se stavby rozhleden. Očeká-
vaná cena jednotlivých projektů je 
kolem 400 tisíc Eur a dotace činí 90 
procent. 

Michal Haller

Vítězná rozhledna symbolizu-
je vznik Varnsdorfu v roce 1849 spo-
jením šesti obcí.

Podruhé v letošním roce se sejdou 
městští zastupitelé. Veřejné zase-
dání Zastupitelstva města Varnsdorf 
se koná tradičně na Střelnici a je 
naplánováno na čtvrtek 25. února 
od 15 hodin. Rada města zasedala 
ve středu 10. února a další jednání 
má na programu rovněž 25. února 
před zasedáním zastupitelů.   ha
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Jedním z hlavních bodů programu 
valné hromady MAS Český sever, z. s.,
která se uskutečnila 19. ledna v krás-
ném prostředí restaurace Radnice ve 
Chřibské, byla prezentace Strategie 
CLLD (komunitně vedeného místního 
rozvoje) na období 2014-20, pro-
jednání její analytické, strategické 
a implementační části a poté její 
schválení.

Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Eva 
Hamplová nejprve seznámila členy 
MAS s průběhem dosavadní činnosti 
pracovního týmu pro tvorbu doku-
mentu. Poté člen týmu Radim Burkoň 
přednesl vize a cíle vyplývající ze 
zpracované strategie, včetně alokací 
na roky 2016-22:

Integrovaný regionální operační 
program - 97.824 Kč,

Operační program Životní prostře-
dí - 14.017 Kč,

Operační program Zaměstnanost -
19.337 Kč,

MAS Český sever schválil strategii 
na nové období 

Informace

Program rozvoje venkova ČR - 
40.924 Kč.

Po diskuzi a dotazech k předlo-
žené strategii zahájil předseda MAS 
Ing. Miroslav Jemelka hlasování, při 
němž přítomní členové jednomyslně 
text dokumentu schválili.

Dalšími body programu schůze 
bylo schválení nového složení de-
vítičlenné výběrové komise MAS na 
rok 2016 a dovolení devátého člena 
představenstva MAS, kterým se stal 
Svaz chovatelů, ZO chovatelů koček, 
Mikulášovice. Statutárním zástupcem 
spolku, a tím i v představenstvu MAS, 
je Vlastimil Jura. Změna ve složení 
představenstva byla způsobena ukon-
čením členství Občanského sdružení 
pod Studencem z České Kamenice 
v Místní akční skupině Český sever, z. s.
K 31. prosinci 2015.

MAS Český sever, 
info@masceskysever.cz, 

tel. 724 778 296

V průběhu celého roku bude slou-
žit turistům autobusová linka 407 
Varnsdorf – Krásná Lípa – Brtníky, 
která je v provozu i o víkendech 
čtyřikrát denně (jako cyklobus). Je 
to novinka z roku 2015, která spo-
juje naše město se zadním Českým 
Švýcarskem. Ze stanic na Vlčí Hoře 
a v Brtníkách lze vycházet na výlety 
do Kyjovského údolí, Zadní Doubice 
i do soutěsky Křinice Obere Schleu-
se, kde je možno vychutnat napří-
klad plavbu na lodičkách. Jedná se 
o méně známou soutěsku (oproti 
Edmundově soutěsce u Hřenska), je 
však méně frekventovaná a neméně 
krásná. Jízdné činí 5 eur pro dospě-
lou osobu (od Velikonoc do konce 
října). 

Turistickými autobusy 
do Českého Švýcarska

V období od Velikonoc do konce 
října je opět v provozu turistická 
autobusová linka 434 Krásná Lípa –
Doubice – Rybniště – Chřibská – Jetři-
chovice – Mezní Louka - Hřensko –
Děčín. Autobusy jezdí v sobotu, ne-
děli a ve svátek, o prázdninách pak 
denně. Linka jezdí nově až do 20 ho-
din. Provoz je rozšířen v celé trati ze 
čtyř spojů na sedm. Všechny zajíždějí 
k nádraží v Rybništi. Autobus spojuje 
východiska ke všem významným cílům 
v národním parku České Švýcarsko. 

Přímo v autobusu lze koupit výhod-
nou jízdenku Labe-Elbe, na kterou 
můžete například cestovat s přestu-
pem v Hřensku na přívoz a vlakem až 
do Dráždan. Kompletní jízdní řády 
najdete na webu dopravauk.cz.        r

Zápis budoucích prvňáčků
Středa 3. února byla velkým dnem 

pro ty varnsdorfské děti, kterým se 
přiblížil čas školní docházky. K zápisu 
na pěti základních školách se jich 
dostavilo 192 (loni 176). Z nich 36 
dostalo návrh na odklad. První třídy 
se tedy v září tohoto roku zaplní asi 
156 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, Seiferto-
va-Východní a Karlova) po jedné tří-
dě. Zápis probíhal i ve Speciální ZŠ a 

MŠ Varnsdorf. Zde evidovali 12 dětí, 
z toho tři s návrhem na odklad.

Zápis do varnsdorfských mateř-
ských škol proběhne ve čtvrtek 12. 
května. Jednou z novinek v našich 
mateřinkách je posunutí provozní 
doby MŠ Zahrádka, která je přístupna 
dětem od 6.15 do 16.30 hod. (pon-
dělí až čtvrtek) a v pátek od 6.15 do 
16 hod. Do budoucna chceme po 
domluvě s řediteli MŠ a rodiči při-
způsobit provozní dobu potřebám 
rodičů.                       Roland Solloch, 

místostarosta 

Zápis do prvních tříd proběhl první únorovou středu ve všech pěti základ-
ních školách.                                                                        Foto Ivo Šafus
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Fotorok - soutěž a zároveň pře-
hlídka tvorby neprofesionálních 
fotografů, se dočkal jubilejního 40. 
ročníku. Vznikl kdysi díky nadšencům 
z fotoklubu F 76 při Závodním klubu 
Velveta a po jeho zániku se ho od roku 
1997 ujal fotoklub při Kruhu přátel 
muzea Varnsdorf. Podařilo se zajistit 
sponzorování odměn i zkušené porot-
ce a soutěž se opět napevno uhnízdila 
v kalendáři fotografických nadšenců. 
Výstava nejkvalitnějších soutěžních 
prací probíhá vždy počátkem roku, 
tedy i letos, v jubilejním ročníku. 

V den uzávěrky, tradičně k posled-
nímu dni předchozího kalendářního 
roku, pořadatelé napočítali 15 při-
hlášených fotografů. Z jejich zásilek 
vybalili 130 soutěžních prací a předali 
je porotě k vyhodnocení. Porotu tvoří 
převážně profesionální fotografové. 
Ti navíc neznají autory posuzovaných 
snímků, a hodnocení tudíž probíhá 
anonymně.

Výsledková listina je na rozdíl od 

Čtyřicátiny Fotoroku završila výstava 
předchozích ročníků stručnější. Propo-
zice letos poprvé upustily od rozdělení 
na reportážní fotografie a volné téma. 
Všechny práce tedy byly posuzovány 
společně bez ohledu na žánr. 

Tento krok umožnil rozšířit po-
čet oceněných fotografů. Omezení 
celkového počtu fotografií také 
trochu umenšilo poštovní náklady a 
především fotografy donutilo více 
přemýšlet nad jejich vlastním vý-
běrem. Velká škoda, že to odradilo 
domácí varnsdorfské fotografy, kteří 
se asi zalekli... I na tom se ukazuje, 
jak tu chybí místní fotokroužek, který 
by takové obavy určitě zmírnil a za-
čínající fotografy by provedl úskalími 
začátečnických chyb.

Výsledky byly oficiálně představeny 
Mgr. Josefem Zbihlejem 19. ledna na 
vernisáži výstavy v Městské knihovně 
Varnsdorf. Výstavu v přízemí knihovny 
můžete zhlédnout až do 18. března. 
Poté se ještě přestěhuje na radnici 
v sousedním Großschönau.      KPMV

Víte, že… 
na městském hřbitově ve Varnsdor-

fu se v jeho horní pravé části nachází 
nenápadný hrob, na jehož tmavém 
náhrobním kameni čteme strohý text: 
Rodina Dukova. V hrobě samotném 
spočívají ostatky prarodičů Jaroslava 
Václava Duky, kterého známe jako 
nejvyššího představitele římskokato-
lické církve u nás spíše pod církevním 
jménem Dominik kardinál Duka. 

Dědeček František, který je v hro-
bě pochovaný, bydlel pod Hrádkem, 

byl dlouholetým aktivním hasičem a 
později činovníkem hasičského sboru, 
od kterého dostal v únoru roku 1952 
Čestné uznání za 50 let činnosti. Otec 
kardinála Duky, také František, z na-
šeho města pochází, a tak zde malý 
Dominik prožil část svého dětství. 
Jako ministrant zde odsloužil své 
první mše a v roce 1968 v kostele sv. 
Petra a Pavla vysvětil kostelní zvony. 
Kardinál do našeho města občas rád 
zavítá a při té příležitosti neopome-
ne navštívit hrob svých předků a také 
pozdravit svého přítele, kanovníka 
Alexeje Baláže.                          JS

1. cena - Jiří Durdík za fotografii Karneval

2. cena - Stanislav Domanský za 
fotografii Proměna

3. cena - Jiří Musílek za fotoseriál 
Barvy hudby

Čestná uznání byla udělena Jiřímu Škaloudovi za fotografii Neoholená, Sva-
topluku Velkoborskému za fotografii Čekání na Stalina a Martinu Votavovi za 
fotoseriál Jedličkův ústav (viz. foto).
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstnání
Německo, Rakousko – nabídka 

práce – technické profese - elek-
trikáři, svářeči, instalatéři, me-
chatronici, mechanici, nástrojaři, 
zámečníci, zedníci, malíři pokojů, 
natěrači, tesaři, truhláři, pokrý-
vači a další obory – zajímavý plat, 
zázemí, zaměstnanecké výhody –
znalost německého jazyka výhodou, 
ne podmínkou – zájemci, zašlete 
stručný životopis v němčině – kon-
takt j.zarnack@email.cz. Těšíme 
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC 
Personalservice.

Německo, Rakousko – nabídka 
práce – zdravotní sestry, pečova-
telky - práci nabízíme pro zdravotní 
sestry, pečovatelky i neodborné síly 
se zkušenostmi z oblasti pečovatel-
ství (např. péče o rodinné přísluš-
níky) - znalost němčiny na dobré 
komunikativní úrovni podmínkou –
zajímavý plat, zázemí, zaměstna-
necké výhody – zájemci, zašlete 
stručný životopis v němčině – kon-
takt j.zarnack@email.cz. Těšíme 
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC 
Personalservice.

www.zalepsisluknovsko.cz
Různé
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SBDO
PRŮKOPNÍK

Největší správce bytového 
fondu ve šluknovském výběžku

s historií více jak 50 let

Nabízíme profesionální správu domu v celkovém rozsahu nutném 
pro bezproblémový provoz domu v souladu s aktuální legislativou 

a to jak pro SVJ, tak pro fyzické či právnické osoby.
- evidence placení nájmu, vymáhání pohledávek, vedení účetnictví
- opravy a údržbu domu, revize
- pomoc při rekonstrukci domu, včetně výběru kvalitní firmy, 
  získání finančních prostředků, dotace, úvěr

VÝHODNÁ CENA NA ZÁKLADĚ ROZSAHU NABÍZENÝCH SLUŽEB

Stavební bytové družstvo občanů PRŮKOPNÍK, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47
Tel. 412 371 454, e-mail: info@sbdoprukopnik.cz, www.sbdoprukopnik.cz

Třída 9. května 11/4, Rumburk, Tel. 412 332 071, 725 807 633
info@optika-hrdlickova.cz, www.optika-hrdlickova.cz

Měření zraku
Objednávky na čísle

725 807 633

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 412 372 241

Poslední víkend v únoru budeme 
mít opět možnost přivítat v tančírně 
Balahala jednoho z rodilých kubán-
ských tanečníků, který do Rumburku 
zavítá na pozvání Schrödingerova 
institutu. Navážeme na loňský letní 
kurz s dominikánským tanečníkem 
Rubenem Peguerem a během jed-
noho víkendu budeme mít možnost 
zopakovat si tance z letního kurzu, 
popř. se naučit něco nového. V plánu 
jsou současné kubánské tance, afro-
kubánský folklor a kubánská timba.

Balahalou se ponesou 
rytmy Karibiku

Jak bude taneční workshop probíhat? 
Kurz je tentokrát víkendový – od soboty 
27. února do neděle 28. února od 13.00 
do 18.30 hod. a je určen pro jednotliv-
ce. Cena kurzu je 1.500 Kč na osobu. 
Počet míst je omezen. Proto - kdo se 
dřív přihlásí, bude s námi tančit...

Přihlášky a platby na sekretariátu 
Schrödingerova institutu (sekreta-
riat@sinstitut.cz). Bližší informace 
podá Iveta Špirytová na tel. 605 135 
223, případně na e-mailu iveta.spiry-
tova@sinstitut.cz.                           r

Koťátko je jeden z mnoha projektů 
Schödingerova institutu. Zaměřuje 
se na předškolní děti, které z jaké-
hokoliv důvodu nechtějí či nemohou 
chodit do školky. Většinou jde o děti 
ze sociálně slabých rodin, ale také 
z rodin nepodnětných či výrazně 
nefunkčních. Tento projekt funguje 
dva roky v Jiříkově a od pondělí 
8. února už i v Rumburku.

Prostory v budově bývalé České 
spořitelny, kde byla v pondělí ráno 
zahájena nová éra Schrödingerova 
Koťátka, sloužily již několik let 
předtím pro podobné zařízení. Klub 
pro předškoláčky fungoval pod rum-
burskou charitou, která bohužel v 
závěru minulého roku přestala tuto 

Koťátka se rozmnožují
aktivitu vykonávat. Vedoucí tohoto 
klubu Veronika Cupáková nás ale oslo-
vila, jestli bychom nechtěli podobné 
předškolní zařízení otevřít a nabídla 
nám také svou pomoc. Schrödingerův 
institut tuto nabídku s radostí přijal. 
A díky důvěře, kterou rodiče v paní 
Cupákovou vkládají, je v novém 
Koťátku již od pondělí skoro dvacet 
pravidelně docházejících dětí. 

Místnosti, které teď fungují jako 
zázemí našeho Koťátka, prošly dů-
kladnými úpravami. Bylo zde nutné 
dohotovit zdi, vymalovat, sestavit 
nábytek a zakoupit hračky a výuko-
vé programy pro návštěvníky. Děti 
i vedoucí mají teď krásnou základnu, 
kde se mohou už jen rozvíjet.          r
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V lednu a únoru se pátečních fi-
gurálních kresebných čtyřhodinovek 
se žáky třídy G3 z VOŠ, SPŠ a SOŠS a 
CR, Varnsdorf účastnila ilustrátorka 
a učitelka francouzského jazyka 
Marcela Meidinger. I když původně 
vystudovala matematicko-ekonomic-
kou teorii na VŠE v Praze, po sňatku 
s francouzským sociologem Rodolpho 
Meidingerem doplnila své vzdělání 
o státní zkoušky z francouzštiny 
přímo ve Francii. Tam také začala 
zcela novou kariéru a postupně 
s manželem vystřídala několik postů 
v různých zemích světa (Mexiko, USA 
a nyní Jižní Korea). 

Oba manželé publikují a vydávají 
knížky v rámci své univerzitní praxe. 

Lekcí figurální kresby se účastnila 
ilustrátorka žijící v Jižní Koreji 

Paní Marcela Meidinger začala také 
studovat tradiční korejskou kresbu 
a ilustruje knihy svého manžela. 
Zároveň zjistila, že má trochu pro-
blémy se znázorněním figury, což 
bylo vhodnou příležitostí pro zorga-
nizování lekcí přímo na půdě školy, 
kam jsme ji pozvali. Vždyť co již 
jiného, než právě tato záležitost by 
mohla povzbudit žáky k většímu úsilí. 
Došlo tedy ke třem lekcím. Při třetí 
lekci se Rodolpho Meidinger nabídl 
jako model a nejlepší výkon podal 
žák Václav Rojík slušnou kresbou ve 
stylu H. Holbeina. Závěrem musíme 
konstatovat, že paní Marcela byla 
pokaždé poznatelně lepší, což uznali 
i samotní žáci.    Ak. malíř S. Honzík, r

„Oříšku sem, oříšku tam, veselou 
písničku ti zazpívám.“ Takto úvod-
ní písnička Oříšek přivítá přibližně 
750 malých diváků ze škol a školek 
z Varnsdorfu, Dolního a Horního Podluží 

Do divadla zavítají pejsek s kočičkou
a Rybniště na dvou dopoledních koncer-
tech s názvem Povídejme si děti. Jde 
o představení z tvůrčí dílny Hudebního 
divadla dětem z Hradce Králové. 

Čapkovy pohádkové příběhy pejska 
a kočičky, které jistě všichni známe, 
inspirovaly zakladatelku, autorku 
a hlavní protagonistku Michaelu 
Novozámskou k napsání divadelního 
scénáře na motivy těchto pohádek a 
doplnění děje písničkami. „Snažíme 
se, aby na naše představení děti 
vzpomínaly s úsměvem a pocitem 
hezkého kulturního zážitku. Vese-
lými písničkami, které každou po-
hádku doplňují, zapojujeme děti do 
spoluvytváření nálady koncertu, hry 
a zpěvu. Snad se nám náš záměr daří 
a naše práce přináší dětem radost,“ 
dodala Michaela Novozámská.

Představení Hudebního divadla 
dětem Povídejme si děti se konají ve 
varnsdorfském divadle ve středu 24. 
února od 8.30 a od 10 hodin.   Mdbh

PODĚKOVÁNÍ 
Hudební divadlo dětem děkuje 

firmě Metal Oka Varnsdorf, s.r.o. za 
její pomoc při realizaci koncertů pro 
děti ve Varnsdorfu. 

Michaela Novozámská je zaklada-
telka, autorka a zároveň hlavní pro-
tagonistka Hudebního divadla dětem 
z Hradce Králové.

Rok s rokem se sešel a už tu bylo 
páteční ráno pololetních prázdnin, 
což značilo, že je ten správný čas 
vyrazit na Ledovou Prahu, celo-
státní akci pořádanou organizacemi 
Pionýr a Nadace dětem 3. tisíciletí.

Z varnsdorfského vlakového ná-
draží jsme vyráželi poměrně časně, 
v 6.52 hod. Po třech a půl hodinách 
jsme se konečně dostali na hlavní 
nádraží, kde jsme se spojili s kama-
rády z Červené Vody. Metrem jsme 
pokračovali až na naši ubytovnu 
v tělocvičně ZŠ Jižní. Po ubytování 
a občerstvení jsme ihned vyrazili do 
hlavního města poznávat jeho histo-
rii, památky, navštěvovat muzea a 
nejrůznější turistické atrakce.

První naše kroky směřovaly na Vy-
šehrad, sídlo prvního českého krále 
Vratislava II. z konce 11. století. 
Prohlédli jsme si zdejší kostel sv. Pe-
tra a Pavla a pohřebiště zasloužilých 

Ledová Praha 2016

českých osobností se Slavínem. Na to 
jsme se přesunuli k Cihelné bráně, 
kde proběhla návštěva monumentál-
ního sálu uvnitř hradeb s originály 
soch z Karlova mostu. Cestou zpátky 
na ubytovnu jsme se ještě zastavili 
na Výtoni, místě v bývalém praž-
ském Podskalí, kde se ve 14. století 
vybíralo clo z připlaveného dřeva. 

V sobotu ráno jsme nejprve navští-
vili Muzeum miniatur, což jsme poz-
ději vyhlásili za nejlepší atrakci celé-
ho víkendu. Bylo zde k vidění spoustu 
zajímavostí - okovaná blecha, vlak na 
lidském vlasu, tisícinásobně zmenše-
ná Eiffelova věž v pecce od třešně 
nebo třeba labutí jezero na makovém 
zrnku. Po prohlídce historických sálů 
Strahovského kláštera jsme zamířili 
na majestátný Pražský hrad, odvěký 
symbol českého státu a nejvýznam-
nější českou památku vůbec s Kated-
rálou sv. Víta. Dále následoval Karlův 
most, Staroměstský orloj a Václavské 
náměstí s pomníkem svatého Vác-

lava. Jakmile jsme se vymotali ze 
zrcadlového labyrintu, setkali jsme 
se tváří v tvář v Muzeu voskových 
figurín s Justinem Bieberem, Jimem 
Carreyem, Barackem Obamou a 
mnoha dalšími slavnými a známými 
lidmi. Nesmím také ještě zapome-
nout na návštěvu Muzea čokolády, 
kde každý návštěvník mohl sníst 
tolik čokolády, kolik chtěl. Sobota 
nás všechny dosti vyčerpala, takže po 
večerním benefičním koncertu Děti 
dětem v Kongresovém centru Prahy 
jsme zalezli na kutě do spacáku.

Nedělní ráno bylo určeno ke 
sbalení věcí, úklidu tělocvičny a 
dopolední návštěvě Botanické za-
hrady hl. města Prahy, kde se nám 
nejvíce líbil tropický skleník Fata 
Morgana. Poté již následovala po 
třech fantastických dnech v našem 
hlavním městě zpáteční cesta domů.

                        Martin Hoško

Hlas severu junior

Využijte služeb
městského architekta

Od začátku letošního roku je 
k dispozici veřejnosti ke konzul-
tacím v oboru urbanismu a archi-
tektury nový městský architekt 
Boris Šonský. Konzultační dny 
jsou stanoveny na každou druhou 
a čtvrtou středu v měsíci od 14.30 
do 16 hodin v zasedací místnosti 
na MěÚ Varnsdorfu, nám. E. Bene-
še 470 (č. dveří 25). 

Hlas severu hledá spolupracovní-
ky z řad studentů starších 18 let 
se zájmem o žurnalistiku.

Zájemci posílejte stručný živo-
topis na e-mail: michal.haller@e-
mail.cz.
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Památník obětem první světové 
války v Nové Chřibské, jako v mnoha 
jiných českých pohraničních obcích, 
byl až do roku 2014 ve velmi dezo-
látním stavu. V tomto roce obec 
Rybniště ve spolupráci se Svazem 
c. a k. vojenských vysloužilců zemí 
Koruny české rozhodla o první fázi 
jeho rekonstrukce, kterou ukončilo 
slavnostní odhalení dne 11. října 
2014 (podrobný článek v Hlasu severu 
č. 20/2014 str. 5). Vzhledem k tomu, 
že součástí památníku byl i menší 
parčík, přislíbil starosta obce Rybniš-
tě, že v průběhu následujícího roku 
dokončí potřebné úpravy okolí. S po-
mocí pracovníků veřejné služby byly 
obnoveny veškeré kamenné zídky, 
osazeny ve Šluknově vytesané nové 
kamenné sloupky spojené řetězy, do-
dán zahradní mobiliář a nakonec, na 
základě návrhu jiřetínské zahradnice 
paní Sabiny Chládkové, dokončeny 
celkové parkové úpravy památníku. 

Přesně po roce, 11. října 2015, se 
tak opět sešli členové Svazu c. a k. 
vojenských vysloužilců zemí Koruny 
české, zástupci obce Rybniště a další 

Památník padlým v Nové Chřibské 
je dokončen

hosté, aby u příležitosti 90. výročí od-
halení původního památníku obětem 
1. světové války (1925) a 70. výročí 
ukončení ještě horší 2. světové války 
(1945) společně odhalili a požehnali 
obnovený památník 21 občanům Nové 
Chřibské, kteří padli na bojištích prv-
ní světové války. Prostor památníku 
předal občanům znovu do užívání 
starosta Rybniště Ing. Roman Forfe-
ra, který k němu položil první věnec. 
Druhý věnec položil Hans-Jürgen 
Rochelt, zástupce odsunutých Němců 
z Löbau, který poděkoval všem za 
účast a obnovení tohoto místa. 
Vzpomenul nesmyslných obětí všech 
válečných konfliktů včetně těch nej-
novějších a popřál lidem klidný život 
v míru a přátelství. Po krátké přednášce 
o historii a rekonstrukci památníků by-
la vypálena čestná salva a na závěr slav-
nosti zazněla v podání vysloužileckého 
flašinetu rakousko-uherská hymna.

Další připravovanou akcí v této 
lokalitě bude komplexní oprava pa-
mátníku padlým v první světové válce 
na hřbitově v Rybništi, o které vám 
připravíme reportáž.                 JS

Město Krásná Lípa má v současné 
době 3 550 obyvatel. V jeho území 
v ulici Čelakovského se nachází Do-
mov se zvláštním režimem, Krásná 
Lípa. V souvislosti s tím, že jsou 
v daném domově umístěny zejmé-
na osoby nesvéprávné, bylo město 
v uplynulých letech ustanovováno 
těmto osobám veřejným opatrov-
níkem. Do roku 2010 se jednalo 
pouze o malý počet osob, v souvis-
losti se změnou legislativy však došlo 
k tomu, že v současné době je město 
pravomocně ustanoveno opatrovní-
kem 45 osob umístěných do tohoto 
zařízení a dalších 8 případů je roz-
hodnuto dosud nepravomocně.

Město tuto činnost vykonává, a to 
aniž by obdrželo od státu jakékoliv 
materiální zabezpečení. Pokud jde 
o přenesenou působnost státu, 
dostává město finanční prostředky 
pouze na zajištění matriky a základní 
působnost, a to v průměrné výši do 
1. mil. Kč ročně.

Město se již od roku 2011 snaží na 
tuto skutečnost, která je v rozporu 
se zákonem, upozorňovat, zejména 
s ohledem na nález Ústavního soudu. 
Na jeho základě kterého je k zajištění 
výkonu funkce opatrovníka povinován 
stát, a je tedy povinností státu po-
skytnout obci, která je rozhodnutím 
soudu ustanovena opatrovníkem, 
takové finanční zajištění, aby měla 
dostatečné materiální a personální 
kapacity opatrovnickou funkci řádně 
vykonávat. Navíc od 1. ledna 2014 je 
i podle výslovného ustanovení zákona 
o obcích výkon opatrovnictví výkonem 
přenesené působnosti. 

Město vyčerpalo své možnosti tím, 
že se postupně obrátilo na okresní 
soud, ministerstvo spravedlnosti, 
krajský úřad, ministerstvo vnitra, 
ministerstvo financí a opětovně na 
ministerstva spravedlnosti a vnitra. 
Mezitím se počet ustanovených osob 

Krásná Lípa požaduje po 
ministerstvu financí náhradu 

škody za veřejné opatrovnictví 
rozrostl na 20 a v průběhu roku 2014 
přibylo dalších 17 opatrovanců. U tak 
malého města s omezeným rozpoč-
tem, jako je město Krásná Lípa, jde 
nepochybně o situaci kritickou.

Stav je tedy takový, že stát nutí 
město Krásná Lípa dlouhodobě, a to 
soudními rozhodnutími, k velkému 
rozsahu činnosti, kterou město nemů-
že kvalitně zabezpečit, protože tato 
činnost si vyžaduje podle dostupné 
metodiky při daném počtu opatro-
vanců nejméně čtyři zaměstnance. 
Od prvopočátku však tuto činnost 
obstarává, a to zcela na vlastní ná-
klady obce, jeden zaměstnanec, více 
si obec nemůže dovolit ze svých pro-
středků vynakládat. To, že není město 
schopno za tohoto stavu zabezpečovat 
činnost řádně a že pouze hasí nejakut-
nější problémy, je nasnadě. 

Město zastává stanovisko, že tím, 
že stát nezajistil, aby město bylo 
k zajištění výkonu veřejného opat-
rovníka státem řádně materiálně a 
personálně vybaveno, způsobil městu 
Krásná Lípa nesprávným úředním 
postupem škodu. Město uplatňuje na 
státu náhradu škody pouze za tříleté 
období zpětně, a to ve výši, kterou 
muselo vynaložit na plat jedné úřed-
nice, která danou agendu zajišťuje. 
Tyto náklady činí cca 300 tisíc Kč roč-
ně, celkem jde o částku 877.326 Kč.
Jedná se o částku, kterou muselo 
město v průběhu uplynulých tří let 
na výkon veřejného opatrovnictví 
skutečně vynaložit.

Požadavek na náhradu škody zasí-
láme ministerstvu financí, protože 
jak ukazuje anabáze po minister-
stvech a úřadech, kdy je problema-
tika jedním ministerstvem přehazo-
vána na druhé a zase kolečkem zpět, 
opravdu nejsme schopni odpovědné 
ministerstvo určit. 

Jan Kolář, 
starosta Krásné Lípy, red

Z regionu, polemika

S malým odstupem se vracím 
k mediálně velmi sledovanému soudu 
v Ústí n. Labem ve věci podezření 
spáchání trestného činu v rumburské 
nemocnici. Bylo to zajímavé, poučné 
a také šokující. Jak málo stačí a 
rozjede se nezastavitelná mašinerie! 
Jak často se tak stává? A s jakou od-
povědností těch, kteří to rozjedou?!

Ve stručnosti: První posudek MUDr. 
Matlacha byl podkladem pro obžalo-
bu. Obhajoba si následně objednala 
posudek od uznávaného odborníka 
MUDr. Šňupárka z Ústřední vojenské 
nemocnice. Ten dospěl k zásadně 
jiným závěrům než znalec žaloby. 
Proto si soud objednal třetí - re-
vizní posudek od komise specialistů 
z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří 
přijeli svůj posudek k soudu předsta-
vit, obhájit a odpovědět na dotazy. 
Paní Věra Marešová byla nakonec 
osvobozena. Soud konstatoval, že 
neexistuje jediný důkaz proti ní, že 

pacienti dokonce nezemřeli cizím 
zaviněním a že trestné činy se podle 
něj vůbec nestaly. 

Tomu předcházelo 6 a půl hodiny 
závěrečného projednávání. Hned 
v úvodu jednotliví členové odborné 
komise, která zpracovávala revizní po-
sudek, rozcupovali posudek obžaloby. 
Vyvrátili i základní hypotézu o úmrtí 
následkem podání draslíku. Rozebírali 
podrobně nejen okolnosti nemoci a 
průběhu léčby posledního pacienta, 
ale i dalších pacientů s „podezřelým“ 
úmrtím s tím, že umírali přirozenou 
smrtí kvůli svému kritickému stavu. 

Státní zástupce neměl žádné důka-
zy a velmi zvláštně se domáhal obža-
lované a členů komise, aby prokázali, 
že smrt nenastala vnějším podáním 
draslíku. Hodně zvláštní. Myslím, že 
jinak všem v místnosti bylo zřejmé, 
že je to opačně. Nutnost dokazování 
je na straně obžaloby.

Znalec MUDr. Matlach, který vypra-

Trestný čin se nestal aneb Diletantský posudek obžaloby
coval první posudek, a jenž tak jasně 
a názorně rozebrala komise zpra-
covávající revizní posudek, měl ale 
zásadní pochybení již dříve v jiných 
případech. Například v nedávné kauze 
Kramný, kde zpracoval posudek na 
objednávku obhajoby a soudkyně jeho 
práci zhodnotila slovy „nesprávný, 
účelový a zavádějící“. Žalobce v tom-
to případě chce nechat Matlachovu 
práci prověřit a uvedl: „Ať už špatný 
a nepravdivý posudek podal úmyslně 
nebo v důsledku slabé odbornosti, 
tak se to neslučuje s tím, aby nadále 
vykonával znaleckou činnost.“

Případ nám byl prezentován již 
předloni na konci léta jako jasná 
věc. Mediální odsouzení bylo na 
základě „odborného“ posudku a dal-
ších vyjádření a obvinění vykonáno. 
Je tak jednoduché se nechat zlákat 
k rychlým odsudkům na základě 
obecného, spíše mediálně lákavého 
obrazu. Ano, často máme pochyb-
nosti o úrovni a způsobu rozhodování 
soudů v České republice. Ale i právě 
proběhlý soud ukazuje, jak je jejich 
nezávislost důležitá a veřejný dohled 
potřebný. 

Zbyněk Linhart, senátor, red



V sobotu 20. února tomu bude rok, 
kdy nás navždy opustila naše maminka, 
manželka, babička, paní Helena Fuxo-
vá. Navždy zůstaneš v našich srdcích. 

Vzpomíná manžel a děti s rodinami.

V neděli 21. února uplynou 2 roky, 
kdy tragicky zahynul milovaný syn, 
bratr a otec Karel Hofman. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají maminka, 
dcera Markéta, bratr s rodinou a 
přátelé. 

Osud Ti z tváří růže vzal a z očí 
jiskry zář. Však v srdcích nám Tě za-
nechal, dál s námi zůstáváš. 

V pátek 26. února by se dožil sedmde-
sáti let pan Jaroslav Rudinský z Varns-
dorfu. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

Vzpomínají manželka a děti s ro-
dinami.

V sobotu 27. února uplyne smut-
ných 6 let od úmrtí MUDr. Antonína 
Ulricha. 

S láskou v srdci stále vzpomínají 
manželka Marta a dcery s rodinami.

Společenská rubrika, sport 3/2016

ZUBNÍ POHOTOVOST
20.-21. 2. 2016  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588

27.-28. 2. 2016
MUDr. O. Plyuschakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

ÚMRTÍ
                            leden
Josef Dastych   52 let
Jindřich Peterka   75 let
Věra Bodláková   68 let
Jiří Král    76 let
Jozef Janček   91 let
Oliver Dorica   75 let
Pavel Heinrich   51 let 
Jiří Bartoš   80 let
Václav Zemler   83 let
Rudolf Čanda   57 let
Anna Böhmová   92 let
Pavel Kaňka   59 let
Ferdinand Ducháček  76 let

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

V úterý 23. února tomu bude 85 let, 
kdy se nám narodila naše milá mamin-
ka, babička a prababička Drahuška 
Minarčíková. Přejeme ti do dalších 
let ještě hodně síly, pevného zdraví, 
pohody a ještě víc radostí z celé své 
rodiny. 

Manžel a děti se svými rodinami

PODĚKOVÁNÍ
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V sobotu 16.ledna se na pozvání 
německého oddílu zúčastnila Eliška 
Kohoutová turnaje v judu 14. Klaus-
-Böttcher ve městě Ostritz. Na tur-
naj se sjelo kolem stovky závodníků 
z Německa. Eliška byla jediná zástup-
kyně z České republiky. Ve své váhové 
kategorii nenašla přemožitele a zcela 
zaslouženě vybojovala zlatou medai-
li. Potvrdila svou vynikající formu 
z loňského roku a získala výborné 
zkušenosti pro nadcházející sezonu. 
Gratulujeme!

Petra Martincová, H. Salayová, 
JUDO Varnsdorf

Eliška Kohoutová triumfovala 
na turnaji v Německu

Dne 24. února uplyne 1 rok, kdy 
nás opustila paní Květoslava Schup-
panová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manžel, syn Radek s rodinou a 
ostatní příbuzní.

Dne 17. března 2016 uplynuly dva 
roky od úmrtí mého manžela pana 
Františka Hesse.

Vzpomíná manželka a děti s rodi-
nami.

Dne 2. února 2016 nás navždy 
opustil drahý tatínek, děda, bratr a 
kamarád pan Miroslav Deus ve věku 
60 let. Kdo jste jej znal, prosím 
o tichou vzpomínku.

Vzpomínají děti a bratr s rodinou.

Děkujeme touto cestou Technickým 
službám města Varnsdorf za pomoc, 
podporu i projevenou poctu zesnu-
lému Pavlu Kaňkovi. Velice si jejich 
lidského jednání vážíme. 

Rodina Kaňková

Karel Valenta, rodák z Varnsdorfu 
a spoluzakladatel Běžeckého kroužku 
Varnsdorf, se běhání věnuje aktivně 
řadu let. Pravidelně se účastní bě-
žeckých závodů v blízkém i širokém 
okolí a sbírá jednu trofej za druhou. 
Parťákem na cestách mu často bývá 
fenka Bellinka, která běhání doslova 
miluje.

Běžecký kroužek Varnsdorf založil 
před pár lety se svými kamarády. 
„Cílem bylo společně se proběhnout 
a dát městu Varnsdorfu vyniknout 
na startovních listinách v závodech,“ 
říká. Pravidelné společné běhání se 
konalo každou středu a přidat se 

Karel Valenta: Chci zvednout 
Varnsdorf z gauče

mohl kdokoliv. „Zájem nebyl nikterak 
valný, zpravidla se scházelo jen tvrdé 
jádro,“ dodal Valenta. Nevyhovující 
termín měl za následek úpadek aktivi-
ty, avšak kroužek jako takový vyjížděl 
po závodech i nadále. 

„Posledních pár týdnů jsem se cho-
pil aktivity a pořádám každou neděli 
odpoledne společné výběhy po okolí. 
Chci Varnsdorf zvednout z gauče,“ 
vysvětlil Valenta. Běžecká skupina se 
schází každou neděli v 16 hodin na 
náměstí E. Beneše v počtu deseti lidí 
a přidat se může každý, kdo má chuť 
něco dělat a poznat nové lidi.

Tomáš Secký

V prvním kole play-out Krajské ligy 
mužů Libereckého kraje o 5. mís-
to přivítali varnsdorfští hokejisté 
14. února na zimním stadionu HC 
Frýdlant. V nadstavbě základní části 
se hraje na dvě vítězná utkání. Přes-
tože v konečné tabulce základní části 
dělí obě mužstva sedmnáct bodů, 
v play-out se začíná od nuly. 

První třetina přinesla vyrovnaný, 
oboustranně útočný hokej s mírnou 
optickou převahou domácích, kteří 
byli častějšími hosty v obranném 
pásmu frýdlantských. Ale co naplat, 
dva rychlé útoky hostů, první dvě 
střely na branku a do haly svítilo skóre 
0:2. Závěr třetiny patřil domácím, kte-
ří snížili a do kabin se šlo za stavu 1:2.

Přestávka varnsdorfským prospěla. 
Druhou třetinu zahájili úspěšným vyu-
žitím přesilovky. Vyrovnáno. Následně 
využili zmatku v rozehrávce hostů a 
šli do vedení. Bohužel hosté obratem 
odpověděli brankou a srovnali na 3:3. 

V poslední třetině bylo jasné, že 
kdo první vstřelí branku, bude blíže 
k prvnímu vítězství v play-out. Bo-
hužel průběh poslední třetiny ovlivnil 
sporný výrok rozhodčích, kteří deset 

Hokejistům se páté místo vzdálilo
minut před koncem zápasu odpískali 
varnsdorfské střídačce technickou 
chybu – šest hráčů na ledě. Hosté 
nabídnutou šanci využili, vytvořili si 
tlak a šli do vedení. Domácí se snažili 
o zvrat. Minutu a půl před koncem 
odvolali brankáře. Bohužel přesilovka 
šest na pět se nepovedla a hosté zvýši-
li na rozdíl dvou branek. V posledních 
vteřinách zápasu se prosadili ještě 
jednou a zvítězili 3:6. Varnsdorfští 
mají ještě jednu šanci na zvrat a to 
při druhém utkání ve Frýdlantu. 

HC TS Varnsdorf – HC Frýdlant 3:6 
(1:2,2:1,0:3) 16. Hodač, 22. Protcen-
ko, 23. Prokop – 10. a 59. Šíř, 11. Šos-
tý, 24. Vrkoslav, 55. Kotrč, 60. Janda.

Jiří Laštůvka
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O sportovním snažení vyznavače zá-
vodů horských kol a cyklokrosu Micha-
la Malíka náš městský čtrnáctideník 
HS již několik let pravidelně informu-
je. Ve varnsdorfské anketě Sportovec 
roku 2015 se v kategorii dospělý jed-
notlivec umístil premiérově a hned 
zvítězil. Z oceněných sportovců byl 
tedy požádán o rozhovor jako první. 

Na úvod, prosím, uveď o sobě 
pár bližších informací. 

Je mi 26 let, narodil jsem se ve 
Varnsdorfu, žiji v Jablonci n. N. a do 
rodného města se rád vracím za rodi-
či. Co se týče profese, tak na příští 
sezonu jsem dostal možnost působit 
v silničním týmu Lawi Author jako 
závodník, což pro mě bude práce na 
plný úvazek. 

Michal Malík si klade stále vyšší cíle

Jak a kde ses k závodění na hor-
ských kolech a k cyklokrosu dostal, 
co bylo hybnou silou, motivací? 

Hlavní motivace? No určitě láska 
ke sportu, kterou jsem měl už od 
malička k hokeji, atletice a později 
právě k cyklistice. Další motivací jsou 
pro mě výsledky. Snažím se posouvat 
stále výš a jsem rád, že už se mnou 
počítají jako s platným členem české 
špičky. K cyklistice jsem se snad úpl-
ně na začátku dostal s Vencou Zem-
lerem. Ten pro nás po škole připra-
voval cyklovýlety, a tak mě to začalo 
bavit. Postupně jsem se prokousal až 
na sportovní Gymnázium v Jablon-
ci. K cyklokrosu jsem se dostal ale 
mnohem později. Vpodstatě až ve 
druháku na vejšce. K této disciplíně 
mě tehdy zlanařil Petr Dlask a silně 
jej v tom podpořil Tomáš Podrazil, 
který byl můj hlavní parťák v prvních 
letech krosové přípravy. 

Překvapilo tě prvenství ve varns-
dorfské anketě, a jak si jej pova-
žuješ? 

Určitě překvapilo. Netušil jsem, že 
se mnou ve Varnsdorfu ještě někdo 
počítá. O to byla zpráva o nominaci 
příjemnější. Velmi si vážím toho, že 
jsem v anketě vyhrál. Jednoznačně je 
to motivace do další práce. Tím bych 
chtěl také poděkovat všem, kdo mi 
drží palce.

Vítěz ankety se pravidelně umís-

ťoval nejdříve v závodech Českého 
poháru MTB 2015 v popředí druhé 
desítky jezdců a posléze v domácích 
cyklokrosových závodech sezony 2015 –
2016 již sbíral body mezi elitní špičkou 
(nejlépe 1x pátý, 2x osmý). Nakonec 
skončil v seriálu TOI TOI CUP na desá-
tém místě.

Kterých ze svých vystoupení na 
domácí scéně i v zahraničí si v uply-
nulém roce nejvíce ceníš? 

Určitě pátého místa v Hlinsku, jel 
jsem tam parádní závod a ještě v jeho 
polovině bojoval o stupně vítězů. Moc 
si vážím i dvanáctého místa ve Slaném 
v opravdu našlapané konkurenci. Hod-
ně mě mrzí pak můj výsledek z Uničo-
va, kde jsem z osmého místa propadl 
na dvanácté poté, když mne potkal 

v posledním kole defekt předního kola. 
Co se týče zahraničí, tak by to asi bylo 
mistrovství Evropy s třicátým šestým 
pořadím a závod v Lucemburském Con-
ternu, tam jsem dojel desátý. 

Na loňském MČR stál Michala pře-
tržený řetěz téměř jisté sedmé místo 
a skončil třináctý. Letošní domácí 
vrchol sezony v Kolíně přinesl opět 
zklamání, závod nedokončil, což za-
chytila i televizní kamera. 

Kde byla příčina, není domácí 
mistrovský závod pro tebe jaksi 
zakletý? 

„Mistrák“ je specifický závod a 
v cyklokrosu číhá spousta nástrah. 
Tentokrát mi jeden ze soupeřů vyče-
sal v písečné pasáži osm drátů mého 
zadního kola (foto) svým předním. 
Kolo na místě nepojízdné a do depa 
daleko. Dokončit nebylo možné. Zá-
vody MČR si jako zakleté nepřipouš-
tím. Spíše doufám, že se vše v příští 
sezoně nakloní k lepšímu a bude 
třeba bedna. Každá smůla se jednou 
zlomí. Krásný příklad toho byl letos 
na MČR Radek Šimůnek. Takže do dal-
šího závodu jít jedině pozitivně.

Co důležitého tě čeká v tomto roce 
a jaké si kladeš sportovní i mimo- 
sportovní cíle? 

Sportovně toho plánuju hodně, 
mám moc cílů a snů, kterých chci 
dosáhnout. Výkonnost jde stále po-

malu nahoru a musím věřit, že to tak 
půjde i dál. Mimosportovně se toho 
moc v mém životě v podstatě neděje, 
takže tam nečekám žádný zlom.

Michal si nenechal ujít ani nedáv-
né cyklokrosové MS v Belgii. To bylo 
vzhledem k jeho velkému zaneprázd-
nění i důvodem, proč tento rozhovor 
vychází v tomto čísle HS a nebyl již 
v předešlém. 

A jaké sis přivezl z vrcholné akce 
dojmy? 

Měl jsem to štěstí, že jsem dokonce 
členem realizačního týmu a mohl sle-
dovat MS v Zolderu takříkajíc z první 
ruky. Byla tam úžasná atmosféra, 
neuvěřitelně silný týmový duch. Davy 
diváků a fanoušků. Chtěl bych vyzdvih-
nout výkon Adama Ťoupalíka v kat. 
U23, který spurtoval do cíle jako první, 
bohužel to ale bylo o kolo dříve. Když 
jej pak předstihli jeho tři soupeři, 
zachoval duchapřítomnost, dokázal se 
vrátit zpět do závodu a získat stříbro. 

Druhým neuvěřitelným zážitkem pro 
mě bylo stříbro Nikoly Noskové. Pa-
matuji si její úplné začátky a byl jsem 
u toho, jak se z ní postupně stávala zá-
vodnice světového formátu. Předvedla 
na MS krásný a soustředěný výkon. 

Tolik tedy uvedl pro Hlas severu 
varnsdorfský Sportovec roku 2015, 
kterému jistě všichni budeme přát, 
aby měl i v příští sezoně v sedlech 
kol svých obou cyklistických zaměře-
ní stále lepší výkony i výsledky. 

ZdS, foto archiv MM

Poslední lednový pátek proběhla 
výroční členská schůze LMK Varns-
dorf, která rozhodla o začlenění 
našeho klubu jako podružného spolku 
do Svazu modelářů České republiky. 
Na jejím začátku bylo do řad klubu 
slavnostně přijmato 8 nových členů, 
což doprovázel poklep vrtulí a de-
korování znakem LMK (foto). Vedení 
klubu bylo potvrzeno jednohlasně 
a bude nadále pracovat ve složení:
Ing. Josef Bartík, Jan Pecinovský, 
Vladimír Svoboda, Ing. Rudolf Stude-
ný, Petr Skurčák, Miroslav Řezníček, 
Pavel Lupoměský, Stanislav Rudinský 
a Miroslav Procházka.

Modelářský klub má 81 členů, 
z toho o 40 žáků a juniorů. V letoš-
ním roce aktivně soutěží 36 žáků a 
13 seniorů v celkem dvanácti disci-
plínách našeho modelářského sportu. 
Nejúspěšnějšími z nich za rok 2015 
byli: František Hovorka coby člen Mi-
strů světa F3D (nejrychlejší modely 
v teamovém závodu kolem pylonů), 
Eugen Belo, mistr republiky v kate-
gorii A6 (halové modely), Stanislav 

Rudinský, Jan Štohanzl (7., resp. 
24. místo mezi 61 seniory v kategorii 
H-házedla). Dále to byli v kategorii 
H starší žáci M. Řezníček, S. Staudi-
gelová (13. a 14. pořadí v hodnocení 
25 závodníků), mladší žáci J. Thieme 
(7.), J. Hladíková (8.), Vít Šulc (18.), 
Václav Šulc (22.), M. Lebeda (26.) 
mezi 33 závodníky. V kategorie P30 
(modely s gumovým pohonem) pak 
mezi žactvem S. Staudigelová (6.) a 
mezi juniory D. Jára (1.). V seniorech 
ještě Eugen Belo (12.) a Josef Bartík 
(18.). Ostatní žebříčkové výsledky ješ-
tě nebyly k datu schůze k dispozici.

Nejsevernější liga házedel měla 
za silného větru a při účasti pouze 16 
startujících na pořadu 5. a 6. kolo. 
Umístění závodníku LMK – mladší 
žáci: 1. Štrobl, 2. Kudla, 3. Moldan 
(5. kolo); 1. Kudla, 2. Hašek, 3. Štro-
bl (6.kolo). Starší žáci: 2. Szollosi, 
3. Řezníček; 1. Szollosi, 2. Řezníček, 
3. Lupoměský. Junioři: Huk dvě 
2. místa. Senioři: 2. Rudinský, 3. For-
mánek; 1. Rudinský, 3. Formánek. 

J.Bartík, foto LMK

Zprávy leteckých modelářů
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Basketbalový celek mužů zajížděl 
k dalším dvěma utkáním k soupeřům 
z dolní poloviny tabulky. Zkušené 
týmy BK Kladno i BC Slaný však již 
měly po sedmi výhrách v soutěži, 
zatímco zraněními stižený TJ Slovan 
usiluje o teprve druhou. Na Kladně 
muži prohráli 89:49 (23:14, 46:31, 
71:44) a ve Slaném 101:57 (29:19, 
61:35, 88:47).                        

Juniorky U19 měly výhodu do-
mácího prostředí ve třech zápasech 
v řadě, ovšem s celky lepší poloviny 
průběžného pořadí. Proti Sokolu 
Nusle nastoupil domácí tým se 
sedmi hráčkami. Soupeř stále vedl, 
ale svými nepřesnostmi dovolil tři 
minuty před koncem vyrovnání. Na-
konec však proměněním tří ze šesti 
trestných hodů rozhodl duel ve svůj 
prospěch. TJ Slovan – Nusle 54:57 
(12:18, 20:32, 38:47). Body Grobar-
číková 12, Jínová 12, Martinovská 11, 
Chlánová 10, Škvorová 8 a Pejšková 
1. S vedoucím týmem ligové tabulky 
USK Praha B pak juniorky podlehly 
o pouhý bod 51:52 (14:18, 28:29, 
38:43)! Třetí tým ligy BLK Slavia Pra-
ha ve varnsdorfské hale také uspěl 
a s juniorkami vyhrál 68:98 (14:24, 
33:44, 48:80). Domácí hráčky si i tak 
drží osmou příčku s vícebodovým od-
stupem od dalších tří týmů.

Muži B přivítali v oblastním přeboru 
favorizovaný BK Skřivánek Ústí n. L.,
třetí tým tabulky, a dokázali je zdo-
lat díky vydařené třetí části utkání 
77:74 (11:15, 34:36, 62:53). Další 
duel v prostředí BA Roudnice n. L.
byl pro béčko Slovanu přímým sou-
bojem udržení osmého místa tabulky 
a ten se náramně vyvedl po výsledku 
74:108 (23:29, 35:52, 53:80). Body 
Slovanu Lehroch 28 (4x3), Beran 24 
(2x3), Š. Ježek 19 (1x3), Michalina 

Dvakrát vyhráli jen muži B
14, Eichler 11 (1x3), Vu Quoc 9, Za-
mrzla 2 a M. Ježek 1.

Junioři U19 v utkání u Sokola Kut-
ná Hora potvrdili roli favorita a zví-
tězili  94:107 (31:18, 57:50, 77:76).

Kadeti U17 nastoupili v hale 
tabulkového souseda BK Kladno a 
v případě úspěchu se mohli bodově 
srovnat s družstvy středu tabulky. 
Porážka 88:64 (31:16, 59:31, 70:44) 
tomu ale zabránila.

Žáci U14 hostili družstva, od 
kterých si na podzim přivezli výhru 
(Nová Paka) a porážku o jediný bod 
(Hradec Králové 2). Novopackého 
soupeře zdolali 76:48 (15:8, 37:19, 
54:27) poté, co bodovali T. Petrla 
23, Maščuch 12, Effler 9, Tlapák 
8, Sembdner 6, Jeřábek 5, Kozák 
4, Gerhát 3, Nechanický, Tomko a 
D. Petrla po 2. Se Sokolem Hradec 
Králové 2 pak znovu neuspěli, nyní 
výsledkem 64:95 (24:26, 41:45, 
57:69).                        TJ Slovan-basket

Porážky Teplic a Žižkova

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
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Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov
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Do zahájení jarní části Fotbalové 
národní ligy 2015-2016 již chybí 
pouhé dva týdny. FK Varnsdorf však 
má v úvodním kole volno a prvně tak 
do odvet vstoupí v Ústí nad Labem 
v pátek 11. března od 18.00 hod. 
O týden později, v neděli 20. března, 
od 15.00 hod. je pak na programu do-
mácí zápas s béčkem Olomouce.

Další z přípravných střetnutí ab-
solvoval FK Varnsdorf v Teplicích, pro 
které to byla generálka na jarní ligu. 
Domácí si vytvořili několik šancí, které 
nevyužili a naopak inkasovali gól po 

rohovém kopu v 39. z hlavy Kristiána 
Zbrožka. Když nedali ve 2. půli ani 
penaltu (Samoel ji zneškodnil), pod-
lehli 0:1, o což se zasloužili výkonem 
krom hráčů i oba gólmani. V Roudnici 
byl dalším soupeřem třetiligový Žiž-
kov, který odešel poražen 3:1 (2:0). 
Góly 28. a 43. Radim Jurča, 61. Karel 
Knejzlík. Sestava: Samoel (46. Porcal) - 
Geissler (46. Tvaroha), Filip, Neuberg, 
Jakovlev, Zbrožek (46. Ondráček), Mar-
tan, Schubert, Mehanovič, Knejzlík, 
Jurča (67´Halbich, 68. Pekař).        ZdS

Mladší žáky HC Varnsdorf čekalo 
v jejich soutěži náročné utkání o 
udržení první příčky v Opočně. Ani 
tam však body neztratili a upevnili si 
vedoucí pozici.

Krajská liga mužů LK: HC TS Varns-
dorf - HC Lomnice n. P. 2:14; Utkání 
o 5. místo: HC TS – HC Frýdlant 3:6.

V semifinále 
dorost FK U16 

a žáci FAŠV U15
ML. DOROST - ČTVRTFINÁLE: FK 

Varnsdorf U16 - ČL Neštěmice 10:2 
(6:1), góly Musílek 5, Palme 2, Křivo-
hlavý, Svačina a Vyčítal. FK Varnsdorf 
U17 – Litoměřice 1:2 (1:2), dvou-
brankové vedení hostů korigoval jen 
J. Beran.

STARŠÍ ŽÁCI – ČTVRTFINÁLE: Lo-
vosice - FAŠV A 1:4 (0:1), góly Mann, 
Šešina, Skotnica a Nagy. PLAY OUT O 
UMÍSTĚNÍ: FAŠV B – Krupka 2:2 (0:1), 
penalty 3:4. Branky domácích Jetmar 
a Motl.                                       ZdS     

Přípravka FAŠV 
druhá na turnaji 

v Německu 
Halový turnaj starších přípravek 

U10 v Herrnhutu hostil sedm druž-
stev a byl mezi nimi i výběr FAŠV, 
hráči ročníku narození 2007. Hrálo 
se každý s každým na 1x10 minut 
a v pěti hráčích včetně brankaře. 
Výsledky FAŠV: - Ostritzer BC 1:0
(branku dal Schlegel), - Herrnhu-
ter B 2:0 (Kozák 2), - Herrnhuter A 
0:1, - Bertsdorfer 4:2 (Brtinský 3, 
Kozák), - Oderwitz 1:1 (Brtinský), - 
Neugersdorf 2:2 (Brtinský 2). Turnaj 
vyhrál tým Herrnhutter A s plným 
bodovým ziskem, FAŠV skončila na 
druhém místě a absolvovala turnaj 
s těmito hráči: Brtinský, Schlegel, 
Kozák, Zich, Tomko, Funda, Wits-
chas, trenéři Zdeněk Kramer, Werner 
Witschas. Nejlepším hráčem turnaje 
byl vyhodnocen David Kozák.      ZK

Finále 
extraligy ÚK 

ve Varnsdorfu 
Šestý turnaj krajské ligy 2015-2016 

hostila sportovní hala ve Varnsdorfu. 
Utkání domácích JK Trans: s Vilémo-
vem 5:0, s Jílovým 1:2, s Turbo Děčín 
A 6:1; Utkání Vilémova: s JK Trans 
0:5, s MP Teplice 3:3 a s Jílovým 
0:6. Pocta hráče turnaje připadla 
Marcelu Mikoláškovi (JK TRANS), 
nejproduktivnějším střelcem šesté-
ho pokračování ligy byl Petr Bartko 
(AUTOCENTRUM Jílové) – dal 10 
gólů. Finálový turnaj se hraje v SO 
20. února od 9.00 hod. opět ve SH 
Varnsdorfu. Možnost hrát o 1.-5. mís-
to si vybojovaly týmy Autocentrum 
Jílové A, JK Trans Varnsdorf A, FC 
Veterans Želenice, Bumiko Děčín a FC 
Louka Košťany.                                  ZdS

Mladší žáci vládnou soutěži
Liga starších žáků B LK: STŽ – HC 

Poděbrady 6:8, STŽ - HC Jičín 8:1. 
Příští domácí utkání: SO 27. 2. od 
13.30 hod. s Lomnicí n. P.

Liga mladších žáků D LK - o umís-
tění: HC Opočno – MLŽ 3:4, MLŽ - HC 
Jičín 10:1. Příští domácí utkání: SO 
27. 2. od 11.30 hod. s HC Lomnice 
n. P.

TABULKA MLADŠÍCH ŽÁKŮ
1. HC TS Varnsdorf 6 57: 7 12
2. HC Opočno 5 50:18 7
3. HC Lomnice n. P. 5 30:20 7
4. HC Frýdlant 6 32:34 6 
5. Stadion N. Bydžov 6 13:74 2 
6. HC Jičín 6 11:40 0 

HOKEJ ŽÁKŮ 4. TŘÍD: HC TS – HC 
Frýdlant 5:5, HC TS - BHK Turnov 4:7. 

ZdS, foto HC


