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SPORTOVEC ROKU 2013 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 23. LEDNA

150. výročí
hasičů ve velkém
stylu
(Foto miw)

Občanka
města oslavila

stovku.
(Foto Ivo Šafus)

Čtěte na str. 8Čtěte na str. 6

V minulém čísle v polovině 
prosince jsme tlumočili zprávu 
železničního dopravce, že 
zprovoznění nové zastávky 
u pivovaru, předpokládané k 15. 
prosinci, se odkládá na leden. 
Uběhlo několik dní a vše bylo 

První soukromá zastávka už v provozu

Pokračování na str. 4

Pokračování na str. 9

Město Varnsdorf a komise pro tělovýchovu a sport Rady 
města Varnsdorfu ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf, 
oddílem atletiky pořádaly v poslední den uplynulého roku 
49. Silvestrovský běh Varnsdorfem a 18. cyklistický závod 
horských kol. V části parkoviště na náměstí opět nemohly 
chybět také vrhačské závody. Klání s časem se v mrazivém, 
ale příjemném slunečném počasí zúčastnil rekordní počet 
186 běžkyň a běžců (65 a 121)! Dosavadní nejvyšší účast 
byla v roce 2011, a to 166 účastníků (53 a 113). Mezi star-
tujícími běžkyněmi nechyběla Anežka Drahotová, loňská 
juniorská mistryně Evropy v chůzi na 10 km a do budoucna 
jedna z největších atletických nadějí České republiky. Dvě 
vrhačská zápolení absolvovalo 31 žen a mužů (19 a 12) 

Silvestrovský běh 
s rekordní účastí před 

jubilejním 50. ročníkem

a v cyklistické části závodilo více jak 40 vyznavačů a vy-
znavaček kol. Jedním ze zpestření vydařeného sportovního 
dopoledne byla také účast různě přestrojených šprýmařů 
(-řek) na koloběžkách či historických kolech, kterých se 
na startu, v cíli i na vyhlášení objevilo plných 10. Pokud ve 
výsledkové části není za jménem uveden jiný údaj, jedná 
se o varnsdorfské účastníky běhů a vložených závodů. 
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Viděla, neviděla...? Ale zvítězila! Do cíle dobíhá Adéla 
Kamenická.                                                  Foto Ivo Šafus

zas jinak - tentokrát však se 
změnou k lepšímu. Od čtvrtka 
19. prosince odpoledne všechny 
pravidelné spoje mezi stanicemi 
Varnsdorf a Seifhennersdorf už 

staví na první soukromé želez-
niční zastávce v naší zemi! Do 
jejího zřízení investoval majitel 
pivovaru Josef Šusta. Zastávka 
má nevšední vzhled, šitý na míru 
právě varnsdorfskému pivovaru 
Kocour. Autorem její podoby je 

architektonická kancelář Domy 
jinak.

Ještě začátkem podzimu měli 
cestující ve Varnsdorfu k dispo-
zici jedinou železniční stanici, 

dnes již tři. Připomeňme, že 
obnovená zastávka Varnsdorf 
staré nádraží byla zprovozněna 
18. října. Cestujícími je hojně 
využívána. Nemálo z nich už 
koncem roku využilo i zastávku 
u Kocoura. Ostatně, dobrou 
motivací k tomu byla neodola-
telná nabídka: dvanáctka ležák 
zdarma pro každého, kdo se 
v pivovarské restauraci prokázal 
vlakovou jízdenkou zakoupenou 
právě do této cílové stanice. 
Vyzkoušeli jsme - fungovalo to. 
Přejme si, aby i železniční do-
prava na této trati fungovala bez 
potíží a abychom i přes úvahy, 
že by provoz mezi Varnsdorfem 
a Seifhennersdofem měl být 
zastaven kvůli nerentabilnosti, 
mohli vlakové spoje nadále 
využívat v plném rozsahu.

ham, foto Ivo Šafus

Úspěšnými zákroky s defi-
brilátorem si Městská policie 
Varnsdorf získala u zdravotní-
ků respekt a uznání. Od dubna 
2011, kdy je naše MP zapojena 
do systému First Responder, 
strážníci včasným a odborným 
zásahem zachránili již čtyři 
lidské životy. 

Oficiálního poděkování od 
zástupců krajského úřadu a 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje se jí dostalo 
9. prosince při setkání v Ústí nad 
Labem, kam byli pozváni staros-
tové a velitelé městských policií 
z Varnsdorfu, Dubí, Krupky a Bí-
liny. Zároveň zde převzali nový 
a modernější defibrilátor Lifepak 
1000 AED.

Velitele MP Varnsdorf Martina 
Špičku dárek velmi těší. „Výho-
dou nového přístroje je, že je 
kompatibilní s přístroji používa-
nými záchrankou a že nebudeme 
muset po každém zásahu na 

S oceněním za záchranu životů získali i nový defibrilátor
vlastní náklady pořizovat nalepo-
vací elektrody. Dostaneme je od 
záchranky, která je má na rozdíl 
od nás hrazené pojišťovnou. Je 
to úspora deseti až dvaceti tisíc 
korun ročně, které jsme museli 
najít ve vlastním rozpočtu.“

Přístroj je schopen elektric-
kým výbojem obnovit správnou 
činnost srdce postiženého fibri-
lací komor - zhoubnou srdeční 
arytmií. Všichni strážníci MP 
Varnsdorf jsou pro jeho použití 

Starosta Martin Louka přebírá nový defibrilátor pro městskou 
policii. Foto Ivo Šafus
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Z DIÁŘE STAROSTY

• Hořící kontejner
V ranních hodinách obdržel dozorčí MP telefonické oznámení 

o hořícím kontejneru na Pražské ulici. Hlídka strážníků na místě 
zjistila hořící kontejner na domovní odpad. Nezasažené kontej-
nery odtlačila do bezpečné vzdálenosti, čímž zabránila dalším 
škodám na majetku. Přivolaní hasiči HZS Varnsdorf oheň uhasili 
a celou věc si převzala k dalšímu šetření Policie ČR.

• Agresivní mladíci
Strážníci společně s hlídkou OHS Policie ČR zasahovali po 

nahlášení verbálního napadení skupinkou agresivních mladíků 
na ulici Svatopluka Čecha. Podnapilé osoby i přes opakované 
zákonné výzvy policistů pokračovaly v agresivním chování, které 
vyústilo až v napadení policisty PČR. Z tohoto důvodu byly dvě 
osoby za použití donucovacích prostředků zadrženy a převezeny 
na obvodní oddělení Policie ČR k dalšímu opatření. 

• Asistence osádkám sanitek RZS
Celkem tři asistence osádkám sanitek rychlé záchranné 

služby provedly hlídky strážníků v průběhu jedné z nočních 
směn. U prvních dvou případů se jednalo o pomoc při ošetření 
agresivních podnapilých osob, kde bezprostředně hrozilo fyzické 
napadení záchranářů. Ve třetím případě byl dispečinkem ZZS 
Ústí nad Labem vyžádán další z řady výjezdů s AED defibrilá-
torem k postižené osobě. Veškerá činnost na místech událostí 
byla koordinována dle požadavků a pokynů službu konajícího 
výjezdového lékaře.

• Vysvobození ženy z uzamčené místnosti
Na služebnu MP se telefonicky obrátila žena uzamčená 

v jedné z místností svého bytu, přičemž se v jiné místnosti na-
cházely její malé děti. Z důvodu možného ohrožení života nebo 
zdraví osob byla na místo události ihned vyslána hlídka. Strážníci 
zjistili, že došlo pravděpodobně k poruše mechanismu zámku 
interiérových dveří, a během chvilky ženu osvobodili z jejího ne-
dobrovolného „zajetí“.        Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

 

XXXI. zasedání zastupitelstva se koná dne 
23. ledna 2014 od 15.00 hod. 
v Klubu Střelnice. Program: 

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města - 
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM - 
3. Převody majetku města - 4. Zprávy výborů ZM -

5. Různé  - 6. Finanční záležitosti - 7. Zpráva o činnosti RM 
a o kontrole plnění usnesení ZM - 

8. Závěr.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 12. 12. 2013 rozhodla: • Schválit Základní škole náměs-
tí E. Beneše, Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf Bratislavská, DDM Varnsdorf a 
Městskému divadlu Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2013. • Zveřejnit záměr 
pronajmout část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 4787 
v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za jeho prodej ve výši 300 Kč/m2. • Doporučit zastupitelstvu 
města nenabýt č. p. 2526 na p. p. č. 249, p. p. č. 249, budovy bez č. p. na p. p. č. 250/5, 
p. p. č. 250/5, p. p. č. 240/1, p. p. č. 241 a 250/1 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.908.640 Kč. 
• Pověřit starostu města uzavřením přílohy č. 21 k Dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2001 ke 
Smlouvě na svoz a likvidaci komunálních odpadů. • Pověřit starostu města uzavřením 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného 
odběru elektrozařízení ze dne 30. 6. 2006 • Schválit vyplacení finančního ocenění výhercům 
ankety „Sportovec roku 2013“. • Odvolat pana Ing. Ondřeje Švarce z funkce člena komise 
pro tělovýchovu a sport na vlastní žádost. • Odvolat Ing. Pavlínu Šafusovou z funkce mana-
žera komise prevence kriminality na základě ukončené dohody o výkonu funkce. • Jmenovat 
paní Bc. Romanu Cupalovou do funkce manažera komise prevence kriminality a do funk-
ce protidrogového koordinátora. • Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům 
komisí RM, kteří nejsou členy ZM, a členům aktivu pro občanské záležitosti RM. Rada města na 
svém zasedání 20. 12. 2013 rozhodla: • Schválit Základní škole Seifertova změnu závazných uka-
zatelů. • Schválit návrh výše odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf. 

3. 12.   - Jednání o dopravní obslužnosti v Jalůvčí s odborem 
             dopravy Ústeckého kraje a dopravci
4. 12.  - Konference o sakrálních památkách v Krásné Lípě
6. 12.   - Schůzka s Ing. Jelínkem - předsedou správní rady 
              Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg 
           - Jednání s a.s. REGIA o sportovištích
           - Jednání s Ing. arch. Jeřábkem o autobusovém nádraží
           - Schůzka starostů Čtyřměstí v Seifhennersdorfu
9. 12.  - Jednání o směně pozemků
               - Jednání s ředitelem Gymnázia Varnsdorf Ing. Jakoubkem 
             o úpravě sportoviště v areálu školy
           - Účast na setkání velitelů městského policie a vedení 
             Zdravotnické záchranné služby ÚK v Ústí n. L.
11. 12. - Vyhlášení Sportovce roku 2013
12. 12. - Jednání s pracovníky muzea o budoucnosti muzejní 
             expozice
13. 12. - Jednání s firmou EKO servis
           - Jednání o nabídce zpracování propagačního DVD
           - Schůzka s vedením VOŠ a SŠ Varnsdorf
              - Slavnostní shromáždění ke 150. výročí hasičského sboru
14. 12. - Vítání nových občánků
16. 12. - Jednání s pracovníky kanceláře ombudsmana 
             a ministerstva vnitra k místní legislativě
17. 12. - Jednání s vedoucím odboru životního prostředí
            - Pracovní schůzka s webmastery a pracovnicí inf. centra 
             k webové prezentaci města
            - Hospodářská a sociální rada Děčínska
18. 12. - Porada k odstraňování povodňových závad
           - Účast na vánočním vystoupení žáků ZUŠ v divadle
            - Přijetí strážníků městské policie - poděkování za účast 
             v systému First Responder
20. 12. - Gratulace ke 100. narozeninám občanky města paní 
             Jany Vosmekové

Cena vody pro 
rok 2014

Severočeská vodárenská 
společnost a. s. (SVS) určila 
cenu vody na rok 2014. Oproti 
roku 2013 je navýšení o 3,9 % na 
80,40 Kč/m3, z toho vodné 41,15 
Kč/m3 a stočné 39,25 Kč/m3.
To jsou ale ceny bez DPH. 
Spotřebitel zaplatí včetně DPH 
celkem 92,46 Kč/m3.

Vedení společnosti upozornilo 
na faktory,  které cenu vody v na-
šem regionu ovlivňují - nárůst 
majetku SVS (délka vodovodů 
a kanalizací, počet čističek, 
investice do jejich rekonstrukcí 
požadovaných legislativou, 
dlouhodobý trend poklesu 
spotřeby vody, vodohospodář-
ský majetek je daleko za svou 
životností...). 

SVS uvádí, že z ceny vody 
jde cca 35 % na obnovu, 40 % 
na provoz a cca 25 % si z ce-
ny vody bere stát ve formě celé 
řady poplatků a DPH (za nákup 
vody k výrobě vody pitné, či za 
vypouštění vyčištěné odpadní 
vody).                       ham

• Šli na něj s tyčí
Zatímco si zákazník varnsdorfského obchodu v Národní ulici 

uklízel nákup do vozidla, začaly se kolem jeho auta ochomýtat 
dvě osoby. Jedna se snažila sáhnout si na palubní desku pro 
odložený mobilní telefon a finanční hotovost, druhá dohlížela 
s tyčí v ruce na majitele vozidla. Ačkoliv se okradený muž snažil 
oběma v nekalém jednání zabránit, odnesli si s sebou alespoň 
finanční hotovost v měně sousedního státu. O mobilní telefon 
nakonec nepřišel, při manipulaci s ním totiž vypadl jednomu 
z lapků na zem. Přečin krádeže je v rukou varnsdorfských 
mužů zákona. 

• Pátek třináctého
Varnsdorfští policisté šetřili v závěru roku oznámení ženy 

z Varnsdorfu, která během pátku třináctého přišla o svou pe-
něženku a dva páry bot. Sportovní obuv společně s finanční 
hotovostí a doklady zmizela během odpoledne z nezajištěného 
bytu. Chybějící věci ohodnotila oznamovatelka na částku pře-
sahující 11 tisíc korun.

• Nepovedlo se jim to
Varnsdorfští obchodníci se v prosinci potýkali s krádežemi 

v obchodech. Z obchodu v Kmochově ulici se pokusila mladá 
žena pronést toaletní vody v hodnotě dvou a půl tisíce korun. 
Pokladnami prošla bez placení, a tak v zápětí skončila v rukou 
ostrahy. Ti vykutálenou zákaznici předali místním policistům. 
O několik dní později policistům v rukou skončil dvaadvaceti-
letý filuta, jenž se snažil projít mezi pokladnami se zbožím v 
hodnotě necelých šesti set korun. S poschovávanou drogerií 
po kapsách i jeho zadržela tamní ostraha. Zboží bylo vráce-
no do obchodu a muž od té chvíle čelí policejnímu šetření 
s ohledem na přečin krádeže.                Nprap.  Petra  Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

 

Termíny 
zastupitelstva

Plánované termíny zase-
dání Zastupitelstva města 

Varnsdorf v 1. pololetí 2014
(vždy čtvrtek od 15 hod.):

23. leden, 20. únor, 
27. březen, 24. duben, 
29. květen, 26. červen
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Čtyřměstí se radilo v SeifhennersdorfuPoplatek za komunální odpad 
v roce 2014

Dovolujeme si upozornit občany města Varnsdorf na termíny 
splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2014.

Podmínky tohoto poplatku, který upravuje Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, jsou pro rok 2014 beze změn. Tuto vyhlášku 
najdete na webových stránkách města Varnsdorf. Celková roční 
sazba poplatku činí 600 Kč na osobu.

Poplatník, který platí sám nebo prostřednictvím společného zá-
stupce domácnosti, je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou 
shodných splátkách, a to první splátku ve výši poloviny poplatku do 
15. 2. daného roku, druhou splátku do 15. 8. daného roku.

V případě, že celková poplatková povinnost za kalendářní rok 
u domácnosti je vyšší než 2.000 Kč, lze poplatek splatit ve čtyřech 
shodných splátkách, a to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 
15. 2. kalendářního roku, druhou splátkou do 15. 5. kalendářního 
roku, třetí splátkou do 15. 8. kalendářního roku a čtvrtou splátkou 
do 15. 11. kalendářního roku.

Poplatník, který platí prostřednictvím správce bytového domu, 
je povinen zaplatit poplatek ve čtyřech shodných splátkách, a to první 
splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31. 3. kalendářního roku, druhou 
splátkou do 30. 6. kalendářního roku, třetí splátkou do 30. 9. kalen-
dářního roku a čtvrtou splátkou do 15. 12. kalendářního roku.

Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, je povinen uhradit poplatek do 31. 5. kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit bankovním převodem nebo složenkou na 
číslo účtu 35 - 0921 388 329 / 0800 pod přiděleným variabilním 
symbolem nebo hotově v pokladně Městského úřadu Varnsdorf.

Ekonomický odbor MěÚ Varnsdorf

Loni v únoru byla podepsána 
dohoda o spolupráci Čtyřměstí 
mezi starosty Großschönau, 
Varnsdorfu, Seifhennersdorfu 
a Rumburku. Podle ní se mají 
představitelé těchto obcí jednou 
ročně účastnit společných setká-
ní. Prvním hostitelem v pořadí se 
6. prosince stal Seifhenners-
dorf. Ve vánočně nazdobeném 
sále radnice se hostitelské role 
ujala starostka Karin Berndtová 
a otevřela postupně debatu ve 
čtyřech tématech: dopravní 
spojení, tání ledu na Mandavě, 
propojení cyklostezek a využití 
volnočasových zařízení.

Využití obnovené vlakové za-
stávky ve Varnsdorfu na starém 
nádraží je milým překvapením, 
a tím spíš je třeba udržet provoz 
trati do Seifhennersdorfu. Hovo-
řilo se také o cenách jízdného, 
vzájemné konkurenci vlakových 
a autobusových spojů a vizi pří-
mého napojení železniční trati ze 
Seifhennersdorfu na Rumburk, 

čímž by byl ideálně uzavřen 
okruh kolem výběžku. 

Vzájemná spolupráce ha-
sičů přes hranice funguje 
skvěle, ale, jak upozornil Jiří 
Sucharda, je to více zásluhou 
osobních kontaktů než oficiální-
ho systému. Úřední komunikace 
mnohdy probíhá mezi lidmi bez 
místní znalosti a díky tomu s chy-
bami. Varovný systém s pro-
pojením od Rumburku po Hai-
newalde by měl zabránit nepří-
jemným překvapením pro obce 
po proudu Mandavy při tání ledu 
nebo jiných problémech. Bylo 
domluveno sestavení štábu 
zainteresovaných pracovníků 
ze všech čtyř měst.

Starostové by rádi nechali vy-
značit cyklostezku všemi obcemi 
podél Mandavy už od jejích pra-
menů. Jediným problematickým 
úsekem je napojení Varnsdorf - 
Großschönau, kde by se musel 
buď využít úsek hlavní silnice, 
nebo by bylo třeba vystavět 

novou cestu v okolí čističky. 
Projektová manažerka MěÚ 
Varnsdorf Zuzana Benediktová 
upozornila na možnost čerpání 
dotací z Euroregionu Nisa na 
cyklostezky v připravovaném 
dotačním období 2014-20. 

Poslední diskutovanou otáz-
kou bylo využití sportovišť. Fun-
guje vzájemná výpomoc, na-
příklad při opravách bazénu 
a zimního stadionu ve Varn-
sdorfu byla sportovním klubům 
nabídnuta kapacita v blízkých 
obcích. Do budoucna ale ne-
bude udržitelné, aby sousední 
obce nákladně provozovaly 
stejná zařízení a všechny na to 
doplácely kvůli nízké návštěv-
nosti. Zvlášť když zde bude 
dobrá dopravní obslužnost. 
Už teď by se toho ale dalo víc 
udělat pro vzájemnou propagaci 
sportovišť či kulturních akcí. Na 
prodiskutování už ale nezbylo 
moc času. Čtyřměstí se k němu 
vrátí na další schůzce.     ham

Jak si vede TOS 
Varnsdorf 

Několik deníků citovalo zprávu 
ČTK o hospodářském výsledku 
TOSu Varnsdorf.

 Firma očekávala hospodář-
ský výsledek za rok 2013 cca 
100 milionů korun, zatímco 
v roce předchozím činil před 
zdaněním 186 milionů korun. 
Na vině je výpadek tržeb z trhů 
v USA, Kanadě a Číně. Vzrostly 
naopak tržby z teritoria Ruska a 
České republiky. 

Podle sdělení místopředsedy 
představenstva a finančního ře-
ditele Jana Rýdla mladšího tento 
výsledek spolu s odpisy vytváří 
dostatečné zdroje pro investice 
a technický rozvoj.

Firma loni investovala přes 110 
milionů korun do rekonstrukce 
výrobního a skladového objektu, 
nákupu laserového kalicího zaří-
zení, nového třísouřadnicového 
měřicího stroje a zálohy na nové 
portálové centrum.

TOS se chystá uvést na trh 
novinku - velké obráběcí stroje 
s hydrostatickým vedením. Po-
kračovat bude s rozšiřováním 
řady nové generace obráběcích 
center WHtec o průměru pracov-
ního vřetene 100 mm.

V tomto roce je v plánu rekord-
ní investice 170 milionů korun, a 
to hlavně na pořízení nového 
portálového obráběcího centra 
a hlubokovyvrtávacího stroje. 

TOS Varnsdorf nyní zaměst-
nává 520 lidí.              ham

Zápis do prvních tříd
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují 
po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 

1. ročníku základních škol, 
který se koná

  ve středu 5. února 2014 
od 14.00 do 18.00 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2014 šesti let.
• Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté 
k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů 
školského zákona.
• Zápis bude prováděn v těchto základních školách:       
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, 
  Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, 
  Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, 
  okres Děčín, příspěvková organizace, 
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, 
   příspěvková organizace - pouze pracoviště Východní 1602,
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres  
  Děčín, příspěvková organizace (zápis do přípravné třídy 
  proběhne v dubnu 2014).
 - Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, 
  T. G. Masaryka 1804 proběhne zápis do 1. třídy 
  a třídy přípravného stupně od 14.00 do 16.00 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte, občanský průkaz.

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu 
s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění.

SVS: Probíhá rekonstrukce úpravny 
vody Špičák ve Varnsdorfu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku 
další letošní plánovanou investiční akci - rekonstrukci úpravny vody 
Špičák ve Varnsdorfu.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti, uvádí: „Máme povinnost naplnit požadavky stále se zpřís-
ňující legislativy a vybavit naše úpravny vody tak, aby plně odpovídaly 
nejnovějším trendům úpravy pitné vody. Úpravna vody Špičák vyrábí 
pitnou vodu pro přibližně 2 200 obyvatel a je nutné vybavit ji novou 
technologií, která se vyrovná se zhoršenou kvalitou surové vody.“

Úpravna vody Špičák je vybavená zastaralou technologií, která již je 
za hranicí životnosti. Rovněž stav objektu vyžaduje investice. Úpravna 
nemá vlastní kalové hospodářství ani není připojena na kanalizaci. 
Odpadní voda z praní filtrů a z odkalování reakčních komor tak odtéká 
do sousedního mokřadu, což je nežádoucí stav. Chybí také systém 
řízení technologie. Nevyhovující je rovněž stávající přívod elektrické 
energie. Úpravna se musí vyrovnat s vysokými koncentracemi žele-
za a manganu v surové vodě, která je také silněji mineralizovaná a 
s vyšším pH.

V rámci rekonstrukce dojde k demontáži stávající technologie, 
která bude nahrazena novou tak, aby vyráběná pitná voda odpoví-
dala přísným požadavkům legislativy. Pro zachycení většiny obsahu 
železa bude například použit filtr s vícevrstvou speciální pískovou 
náplní. Zbytkové železo a mangan odstraní katalyticky působící 
filtrační vrstva, která je oxiduje do filtrovatelné formy. Filtry jsou 
plně automatické a umožní vyprání až 4x denně. Pro hygienické za-
bezpečení chlorací bude použito speciální dávkovací čerpadlo, jež 
umožní přesné dávkování chlornanu sodného i v malém množství. 
Úpravna je navržena jako plně automatická s občasným dozorem a 
přípravou chemikálií. 

Rekonstrukce bude prováděna za odstávky úpravny poté, co 
dojde k vybudování nového propojení jednotlivých tlakových pásem, 
a bude zajištěno zásobování pitnou vodou z jiných zdrojů (např. ÚV 
Chřibská).

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schvále-
ného harmonogramu dokončeny do 30. října 2014, včetně 6 měsíců 
zkušebního provozu. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, 
jichž bylo pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 celkem za 
92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento 
okres v roce 2013 byl 122 milionů korun (vč. strategické investice, 
rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS a. s. 
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každoročně proškoleni. Na rozdíl 
od záchranky se strážníci k pa-
cientovi dostanou během tří až 
čtyř minut od nahlášení události. 
Těch několik minut, než dorazí 

S oceněním za záchranu životů 
získali i nový defibrilátor

LITERÁRNÍ VARNSDORF 
               2014

Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 
11. ročník soutěže           

Podmínky soutěže:
▪ věk soutěžících není limitován
▪ tematika příspěvků je libovolná
▪ všechny práce musí být původní, dosud nikde 
   nepublikované
▪ soutěž je anonymní

Soutěžní kategorie:
▪ PRÓZA 
▪ PUBLICISTIKA (REPORTÁŽ, ČRTA, ROZHOVOR, 
   FEJETON, LITERATURA FAKTU)
▪ POEZIE
Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 2. 2014 
na adresu: 
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 
Varnsdorf. 
V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“.

▪ Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo 
formou tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je 
třeba psát pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce 
musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku 
a identifikační heslo, které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek 
musí být zaslán ve čtyřech vyhotoveních a nesmí mít více 
než 10 stran textu (tj. u prózy max. 18 000 znaků včetně 
mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran prosíme zaslat pouze 
úryvek v rozsahu do 10 stran.
▪ Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž 
budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifi-
kační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, 
datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Na zvláštní 
list papíru je nutné napsat souhlas se zařazením osobních 
údajů do databáze soutěžících a souhlas s případným uve-
řejněním soutěžní práce bez nároku na autorský honorář. 
Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy 
společně s vašimi příspěvky.
▪ Porota otevře obálky až po vyhodnocení příspěvků.
▪ Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské 
knihovny Varnsdorf, kopie se nevracejí.
▪ Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nej-
lepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. 
Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit 
čestná uznání.
▪ Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 
v červnu 2014.
▪ Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2014 sborník 
vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve 
sborníku, obdrží výtisk zdarma.

Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným pod-
mínkám soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou 
automaticky ze soutěže vyřazeny. 

Rozsah a vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěž-
ních prací a výší finanční podpory z grantu.
Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf, tel. 412 372 
678, 412 332 963, e-mail: reditelka@mkvdf.cz, hudebni@
mkvdf.cz.

V bazénu je zdarma WiFi 
Dnešní svět je plný technologií a internet pronikl (s mírnou nad-

sázkou) snad již všude. Proto vás tímto rádi informujeme, vážení 
návštěvníci, o tom, že jsme v prostorách vstupní haly bazénu a ob-
čerstvení spustili veřejnou zónu volného připojení k internetu pomocí 
WiFi technologie, tedy tzv. WIFI FREE ZONE. 

Jméno WiFi, které se bude zobrazovat na vašich telefonech, 
počítačích a dalších zařízeních umožňujících připojení k internetu 
pomocí technologie WiFi, je: Regia-bazen. 

Věříme, že volný přístup k internetu v prostorách bazénu zpříjemní 
čekání na vaše blízké či kamarády nebo že vám tato možnost poskytne 
zábavu i užitek při posezení u šálku dobré kávy a podobně. 

Těšíme se s vámi na viděnou ve varnsdorfském bazénu a pla-
vání zdar!                                                 Radek Hampl, REGIA a.s.

Náš krátký seriál o vojenských pomní-
cích občanům padlým v první světové 
válce zakončíme na Studánce, kde vzni-
kl svého času velmi ojedinělý projekt. 
Pomník blízko vchodu na místní hřbitov 
totiž jako jeden z mála svého druhu nebyl 
postaven díky veřejné sbírce, ale jeho 
výstavbu uhradil výlučně z vlastních 
prostředků Franz Josef Wenzel, obyvatel 
domu č. p. 58, a to z důvodu ztráty čtyř 
příbuzných v této válce. Díky těmto fi-
nancím bylo možné se stavbou pomníku 
začít již v prvním poválečném roce, kdy 
se v ostatních obcích včetně Varnsdorfu 
teprve připravovaly projekty a sháněly 
potřebné finance. Pomník byl dokončen 
v roce 1919 a stal se tak jedním z prvních 
pomníků obětem první světové války ve 
Šluknovském výběžku.

Vlastní žulový monument má tvar 
komolého jehlanu, na vrcholu zakon-
čeného kulovitým útvarem, stylizujícím 
dělovou kouli. Patu pomníku tvoří dva 
základní stupně, které poskytují prostor 
pro květinovou výzdobu. Celkem šest 
desek se jmény padlých bylo umístěno 
ze třech stran jehlanu. Na čelní straně 
byla hlavní deska, pod ní byla ještě dodatečně připevněna malá tabulka s jedním jménem vojáka. Na 
levém boku byla deska se jmény padlých členů německého tělocvičného spolku (turnerů), zatímco na 
pravém boku nahoře byla umístěna oválná deska se jmény padlých učitelů, kteří v různých dobách učili 
na studánecké škole. Pod touto deskou se nacházela samostatná deska se jmény padlých příbuzných 
F. J. Wenzela. Poslední spodní deska na této straně obsahovala informace o zřizovateli pomníku a rok 
jeho výstavby.

V současné době je pomník v havarijním stavu zcela bez desek, které byly v průběhu let sejmuty 
nebo zničeny. Povětrnostními vlivy je poškozený i stupňovitý základ pomníku. V roce 2014 je plá-
novaná jeho celková rekonstrukce, na které se spolupodílí město Varnsdorf a Svaz c.k. vojenských 
vysloužilců zemí Koruny české.                                                                            JS, Hynek Domalíp
Předchozí díly:
I Památník na městském hřbitově, HS 14/2013, II Pomník na Národní ulici - 1. část, HS 15/2013
III Pomník na Národní ulici - 2. část, HS 17/2013, IV Pamětní deska ve starokatolickém kostele, HS 19/2013
V Pamětní deska v tělocvičně, HS 21/2013

Varnsdorfské vojenské pomníky VI
Pomník na Studánce

Z přijetí strážníků u starosty a místostarosty města 
Foto Ilona Krajdlová

záchranná služba a převezme 
pacienta do své péče, může být 
pro jeho zdraví a život naprosto 
zásadní.

19. prosince strážníky na rad-
nici přijali starosta Martin Louka 

a místostarosta Karel Dubský, 
aby jim poděkovali za aktivitu, 
která vedla k záchraně už něko-
lika lidských životů. Předali jim 
čestné uznání od Zdravotnické 
záchranné služby v Ústí n. L. a 
také malou pozornost od města.

Defibrilátor mají k dispozici 
i profesionální varnsdorfští hasi-
či. Ředitel ústecké záchranné 
služby MUDr. Ilja Deyl si spo-
lupráce s těmito složkami velmi 
váží: „Účast strážníků, policistů 
i hasičů v tomto projektu výraz-
ným způsobem vylepšuje výsled-
ky resuscitací, a dává tak šanci 
kvalitně přežít náhlou zástavu 
oběhu řadě pacientů, kteří by ji 
neměli. Jasně vnímáme, že tato 
činnost se zásadně vymyká běž-
né pracovní náplni nezdravotnic-
kého příslušníka IZS, a proto si 
velmi vážíme jejich nadstandard-
ního nasazení.“                    ham 
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Střípky z regionu

WASTE v Holandsku
WASTE znamená česky odpad. Ne že by v Holandsku byl ne-

pořádek, spíše naopak - mají tam všude čisto a pořádek, ale náš 
školní mezinárodní projekt s tímto názvem, o kterém jste již mohli číst 
na stránkách Hlasu severu (v č. 21), pokračoval druhým setkáním 
v partnerské škole v holandském městě Druten. 

Poslední listopadový den se skupina čtyř žáků a tří učitelek 
vydala z Prahy nočním dálkovým autobusem Student Agency do 
Amsterodamu, hlavního města partnerské školy v Holandsku. Cesta 
tam i zpátky, i přes její mnohahodinové trvání, proběhla hladce a 
příjemně. Program na místě byl opět velmi pestrý. 

Nejprve jsme zhlédli prezentace o zemi, městu a škole, pokračova-
li jsme prohlídkou školy a zapojením do jednotlivých pracovních žá-
kovských skupin, které měly připravené různorodé aktivity. Stěžejní 
aktivitou bylo promítání videopohlednic z jednotlivých škol s náměty 
současných ekologických problémů. Poté následovala debata, vypl-
nění pracovních listů každým žákem osobně a vzájemné porovnání 
vysledovaných problémů. Také jsme navštívili obrovskou spalovnu 
netříděného odpadu, ze kterého se složitým procesem vyrábí bio-
plyn, vytápějící 50 000 domácností v okolí města Nieuwegein. 

Další den jsme všichni prožili s holandským Mikulášem - Sin-
terKlaasem a jeho pomocníky černými Petry. Také jsme si prohlédli 
střední školu, kam odchází žáci z partnerské základní školy. Systém 
mají nastavený tak, že ZŠ je pro děti od 4 let do 12 (2 ročníky mateř-
ské školy, 6 ročníků základní školy), pak jdou děti na „druhý“ stupeň 
- střední školu, kde jsou rozděleny již do tříd zaměřených podle 
oboru a studijních možností žáků (3-4leté obory od učňovských po 
gymnaziální). Škola byla nová, velmi moderní a celkově jiná, než jsou 
naše české školy. Perličkou pro nás bylo, že ze 650 žáků školy jich 
denně cca 600 dojíždí na kole - parking s koly (nezamčenými) byl 
obrovský. Závěr setkání patřil velké party s rodiči a učiteli v místním 
kulturním domě, kde žáci z jednotlivých škol předvedli něco ze svých 
dovedností - zatančili, zazpívali, zabubnovali, zahráli stínové divadlo, 
předvedli fotopohlednice svého kraje…

Těsně před odjezdem jsme ještě měli čas na prohlídku Amste-
rodamu, který byl vánočně nazdoben, a o to víc se nám líbil. Naše 
výprava ve složení Veronika Petrová, Aneta Kropáčková, Michael 
Vajda a Tomáš Blažek celý výjezd zhodnotila jako velmi zdařilý. Jen 
mohlo být o něco lepší počasí - těsně nás minul orkán Xaver. A kam 
se vydáme napříště? Bude to do Portugalska, a to již v únoru! 

Mgr. Bc. L. Ondráčková, ředitelka ZŠ Edisonova

Tvoříme ve škole „po škole“
3. prosince se uskutečnily na ZŠ a MŠ Bratislavská již potřetí 

v tomto školním roce „Tvořivé dílničky“. Jednou do měsíce se spo-
lečně schází děti, rodiče, někdy i prarodiče a tvoří velmi nápadité 
výrobky. Mají za sebou již malování na kameny, tvorbu zvonečků 
z nití a naposledy si všichni odnesli nádherné vánoční koule zdobené 
metodou patchwork. Fotografie z našeho snažení jsou na Facebooku 
naší školy. Vždy je velká účast a všichni si užívají společně strávené 
chvíle. Velmi vítáme netradiční způsob setkávání a ceníme si práce 
paní Mgr. Kozákové, Krátké a Špičkové s přípravou a organizací. 

Spokojení rodiče žáků 

Úspěch v projektu 
Minuta pro Zemi

„Cílem není získávat ceny, vyhrávat či dělat rekordy, cílem je 
pomoci naší přírodě,“ stojí v podtitulu celostátního projektu, který 
vyhlásilo občanské sdružení Mladí ochránci přírody. Základní škola 
náměstí se účastnila jeho 2. kola, a to velmi úspěšně. 

Žáci se zapojili do úklidu města a okolí školy. Obě tyto akce si 
nafotili, poslali stručnou charakteristiku, zhodnocení, počty dětí a 
minut, které se jim povedlo nasbírat. Celkem nasbírali 10 620 minut, 
což je nejvíce ze všech zúčastněných škol. Navíc byly oba projekty 
oceněny jako nejzajímavější. Přesvědčit se můžete na internetu: 
www.emop.cz/minuta-pro-zemi-vyhodnoceni/. Všem zúčastněným 
žákům se patří poděkovat za jejich práci a pomoc přírodě.

Bc. Lucie Šeráková, ham

Vyšší odborná škola a 
Střední škola ve Varnsdorfu  
již šestým rokem pro své žáky 
oborů Hotelnictví a Cestovní 
ruch organizuje čtyřměsíční 
pracovní stáž na řeckých ost-
rovech Kos a Rhodos. Jedná 
se o jedinečnou příležitost 
pro mladé lidi, aby prohloubili 
odbornost, vyzkoušeli si cizo-
jazyčnou konverzaci v praxi 
a zejména poznali odlišnou 
kulturu. Názory dvou „stá-
žistek“ Nikoly Onderčinové a 
Veroniky Štrejlové na pracovní 
pobyt v Řecku vám přinášíme 
v následujícím rozhovoru.  

Co vás přimělo odjet na 
tuto pracovní stáž?

Vidina slunce, pláže, opále-
ných Řeků, odpoutání od rodiny, 
zážitky…

Jaké byly vaše první pocity 
po příjezdu?

V prvních dnech jsme měly 
volno. Napadlo nás, co tady ty 
čtyři měsíce budeme dělat -
umřeme nudou. Samozřejmě se 
pak vše začalo rozbíhat…

Jak byste popsaly Řecko 
svýma očima?

Krásná příroda, odlišná kultu-
ra, přes moře je vidět Turecko; 
velmi zajímavá přeprava lidí 
v autobuse - hlava na hlavě, 
tělo na tělo.

Jací jsou místní lidé?
Crazy!!! Na vše mají dost 

času. Např. oprava našeho 
umyvadla dopadla tak, že 
údržbář umyvadlo rozebral a 
zastavil přívod vody i do toalety, 
mávl rukou a řekl: „Přijdu zítra.“ 
Druhý den jich přišlo pět, jeden 
pracoval a ostatní přemýšleli 
nad problémem. Nakonec to 
stejně fungovalo „na heslo“.

Veni, vidi, 
vici …

Stáž je pracovní, takže se 
ptáme na zážitky z práce...

Pracovaly jsme na různých 
pracovních pozicích - obsluha 
v restauracích či v barech u ba-
zénů, jako pokojské a animátoři. 
Bylo to pro nás dost těžké, vy-
zkoušely jsme si režim dospělé-
ho pracujícího člověka. Nic moc, 
rády jsme se vrátily do školy. 

Jak jste trávily volné 
chvíle?

To bylo na celé stáži to nej-
lepší. Slunění na pláži, párty a 
diskotéky, návštěva hlavního 
města Rhodosu s nezbytnými 
nákupy.

A co parta lidí, spolupra-
covníci?

Seznámily jsme se s lidmi 
z různých zemí. Ze začátku 
jsme se domlouvaly všelijak a 
nevěřily jsme tomu, že bychom 
mohly někdy rozumět. Po pár 
dnech v práci jsme zjistily, 
že již rozumíme a dokážeme 
odpovědět.

Co vzkážete mladším zá-
jemcům o stáž?

Ať neváhají a jedou, dobrá 
zkušenost. Získají spoustu 
nových kontaktů, zážitků. Naučí 
se samostatnosti, poznají sami 
sebe. Je to neocenitelná zkuše-
nost pro další pracovní život.

Jaký zážitek se vám vybaví 
při vyslovení slova Rhodos?

Tak za prvé - první let leta-
dlem. Když se letadlo začalo 
rozjíždět, tak jsme si říkaly, 
že se v této pomalé rychlosti 
nemůže odlepit od země. 
Najednou nás rychlost a síla 
zarazila do sedadel a letěly 
jsme vzhůru do oblak. Největ-
ším adrenalinem byl pro nás 
pohled z okénka a nečekané 
turbulence.

A za druhé - setkání s úžas-
ným člověkem. Potkaly jsme 
velmi hodného a láskyplného 
člověka. Jednalo se o kolegyni 
z práce, se kterou jsme se 
velmi sblížily. Měsíce běžely 
rychle a loučení s ní bylo velmi 
těžké. Předaly jsme si dárky, 
které byly opravdu od srdce, a 
vyslechly jsme od ní tuto řeč: 
„To je vzpomínka na mě a na 
Řecko, abyste věděly, že tu pro 
vás vždy budu a nikdy nezapo-
menu.“ V den odletu se s námi 
přišla rozloučit na letiště. Bylo to 
jako z nějakého filmu - plné slz. 
Dodnes jsme v kontaktu.

Mgr. Šárka Štruplová Rů-
žičková a Bc. Eva Dvořáková, 
učitelky odborné praxe, foto 
archiv školy

• Rumburské zastupitelstvo schválilo 60milionový úvěr, ze kterého bude financováno mj. dokončení 
stavby tělocvičny, nová silnice k sídlišti Podhájí, chodníky či revitalizace parků.

• Místostarosta Rumburku Darek Šváb byl v polovině prosince zadržen policií a poté poslán sou-
dem do vazby, a to s obviněním z útisku, podněcování k trestnému činu a vydírání. To vše souvisí 
s údajným pobízením strážníků městské policie k nekalým praktikám při výkonu povolání. Hrozí mu 
dva až osm let vězení. 

• Nejvzácnější drobná sakrální památka v Jiříkově, boží muka zvaná Švédský sloup, byla demon-
tována a odvezena k restaurování. Na její obnovu město vynaloží 80 tisíc korun.

• V areálu rumburské Lorety pokračují opravy kaple Svatých schodů. Zbývá restaurovat ještě některé 
ze třiceti soch a nástěnné malby. Dokončení se předpokládá v horizontu dvou až tří let. Kaple byla 
ještě před několika lety v havarijním stavu, k záchraně došlo postupně v letech 2007-12 za více než 
4 miliony korun. Na opravy přispělo hlavně ministerstvo kultury.

• Česko-německý fond budoucnosti přispěje na obnovu vitrážového okna s motivem sv. Josefa 
v barokním kostele sv. Jiří v Jiříkově. Uhradí polovinu z celkových nákladů 245.000 Kč, druhá polo-
vina bude financována z daru německých rodáků. Ti v minulých letech umožnili restaurování vitráže 
s motivem sv. Alžběty. 

Z regionálních médií vybral ham
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Hasiči zakončili projekt 
oslavou 150. výročí

Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf spolu s partnerskými sbory 
13. prosince v sále Lidové zahrady oficiálně zakončil projekt „Hasiči 
Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování 
vzájemné pomoci“. Program měl slavnostní ráz i proto, že se datum 
téměř přesně shodovalo s výročním dnem vzniku požárního sboru 
před 150 lety (12. 12.). Hosty společenského večera byli kromě 
varnsdorfských také hasiči ze Seifhennersdorfu, Großschönau, 
Waltersdorfu, Putzkau, Dolního a Horního Podluží, Krásné Lípy, 
Rumburku a Skalice u České Lípy.

Díky dvouletému projektu z dotačního titulu Cíl 3 se podařilo 
pořídit moderní záchranářskou techniku a protipovodňová opatření 
v celkové investici přes jeden milion eur. Přesto hasiči se součas-
ným stavem nejsou docela spokojeni a hodlají zažádat o finance 
i v dalším dotačním období 2014-20, například na monitorovací 
protipovodňový systém. 

Jubileum bylo příležitostí k poděkování všem členům hasičské-
ho sboru za dobrovolnou službu pro město. Zvláštní ocenění bylo 
předáno těm, kteří v něm pracují už přes deset, dvacet či třicet 
let, a v případě Rudolfa Holuba dokonce padesát let. Následovala 
ocenění od Okresního svazu hasičů v Děčíně pro Jaroslava Martana 
a Josefa Vinopala (který se osobně nemohl zúčastnit) a medaile za 
příkladnou práci ve prospěch sboru pro Milana Fialu, Milana Vojtu 
a Lenku Holubovou a za zásluhy pro velitele sboru Jiřího Suchar-
du. Pozorností od vedení města byla odměněna také dvacetiletá 
služba Jiřího Suchardy v čele sboru. Projevy uznání zamířily též 
k německým partnerům z hasičských sborů i ke starostům Sei-
fhennersdorfu, Großschönau a Varnsdorfu za vynikající a velmi 
prospěšnou mezinárodní spolupráci.

Dalším bodem programu byly křtiny publikace k výročí hasičů. 
Její autor Jiří Sucharda na šedesáti stranách seznamuje s historií 
sboru včetně bohatého ilustračního materiálu. 

Město Varnsdorf věnovalo na prapor Sboru dobrovolných hasičů 
stuhu ke 150. výročí. Po jeho slavnostním dekorování už na všech-
ny čekala zábava, o kterou se postaral K-Band, a občerstvení od 
kuchaře Jeremyho až z dalekého Illinois, jehož speciality mizely 
přímo pod rukama hladových hasičů.                  ham, foto miw

Poplatníkovi, který vlastní kro-
mě bytu/nebytového prostoru a 
podílu na společných částech 
domu i podíl na společném po-
zemku přesahujícím zastavěnou 
plochu domu nebo na pozemcích 
užívaných společně s jednotka-
mi, se daň může nepatrně 
zvýšit. Stane se tak v důsledku 
vynásobení podlahové plochy 
bytu/nebytového prostoru novým 
koeficientem 1,22, zohledňujícím 
existenci tohoto pozemku, který 
již nově nebude předmětem 
daně z pozemků. Vlastníkovi 
bytu/nebytového prostoru v do-
mě, který zcela pokrývá plochu 
vlastněného pozemku, se nic ne-
mění. Základem pro výpočet jeho 
daně zůstává podlahová plocha 
vynásobená stávajícím koefi-
cientem 1,20. V prvním případě 
(zvýšení daně) majitel nemusí 
podávat nové daňové přiznání, 
původní daň mu přepočte a vy-
měří správce daně z moci úřední.

Ve všech ostatních případech 
při změně okolností rozhodných 

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou? 
Některé změny daň sníží, jiné zvýší 

pro vyměření daně nebo osoby 
poplatníka je potřeba daňové 
přiznání (případně dílčí daňové 
přiznání) podat správci daně do 
31. ledna. 

U vícepodlažních staveb pro 
podnikání dojde ke zvýšení 
základní sazby daně jen v pří-
padě, že každé další nadzemní 
podlaží přesahuje jednu třetinu 
zastavěné plochy stavby. Oproti 
současnému stavu, kdy podni-
katel platí daň za každé další 
nadzemní podlaží bez ohledu 
na velikost plochy, tak v řadě 
případů dojde fakticky ke sní-
žení daně z těchto staveb.

Novinkou dále je, že do 
zpevněných ploch pozemků 
užívaných k podnikání náleží 
i pozemky, jejichž povrch je 
zpevněn vlečkou, př ičemž 
vlečky již nebudou předmě-
tem daně ze staveb. To reálně 
znamená snížení stávající výše 
daně z pozemků.

Pozemky určené k zastavění 
vybranými stavbami (vodárny, 

kanalizační zařízení, stavby 
rozvodných zařízení a stavby 
pro veřejnou dopravu) budou 
nově do doby dokončení vý-
stavby zdaňovány jako pozemky 
stavební.

Zákon též mění pojmy a ná-
zvosloví. Například stavbami 
podléhajícími dani ze staveb 
a jednotek se nyní rozumí 
budovy, inženýrské stavby a 
jednotky ( jednotku tvoří byt/
nebytový prostor, podíl na spo-
lečných částech domu a podíl 
na pozemku). 

Poplatníkem daně je nově 
také svěřenský fond (fond 
umožňující vyčlenění majetku 
a jeho oddělenou správu), po-
dílový fond, stavebník opráv-
něný z práva stavby a pachtýř 
(za obdobných podmínek jako 
nájemce).

Uvedené změny bylo nutno 
provést v souvislosti s přijetím 
nového občanského zákoníku. 

Ing. Petra Petlachová, 
Generální finanční ředitelství

V  Krásné Lípě proběhlo již 6. 
kolo certifikace regionálních vý-
robků se značkou „Českosaské 
Švýcarsko regionální produkt“. 
Nově mezi ně patří: Sýry, máslo 
a tvaroh z varnsdorfské mlékár-
ny; sada dřevěných kostek pro 
velké i malé stavitele od truhlá-
ře Vojtěcha Huka z Jiřetína pod 
Jedlovou; přírodní kozí sýr od 
farmáře Ondřeje Maliny v Nové 
Vísce u Dolní Poustevny; vinuté 
perle a šperky z vinutých perlí 
od Dany Vébrové z Vysoké Lípy, 
jemná přírodní kosmetika malé 
rodinné firmy Eoné kosmetika 
s.r.o. z Krásné Lípy.

Koordinátorem regionální 

značky je o.p.s. České Švýcar-
sko. Značka patří do Asociace 
regionálních značek a je udělo-
vána nejen v Českém Švýcarsku 
a na Šluknovsku (ve spolupráci 
s MAS Šluknovsko), ale také 
na území Saského Švýcarska. 
V regionu je již certifikováno 
26 produktů. Certifikát platí na 
dva roky a opravňuje výrobce 
k užívání značky na všech 
cer tif ikovaných produktech 
i propagačních materiálech. 
Značka garantuje původ výrob-
ku v regionu, kvalitu a šetrnost 
k životnímu prostředí. Uděluje se 
výrobkům, které mají v regionu 
dlouholetou tradici nebo jsou 

převážně z místních surovin. 
Posuzuje se i podíl ruční práce, 
jedinečnost ve vztahu k re-
gionu a výjimečné vlastnosti 
produktu. Výrobcům značka 
umožňuje větší propagaci jejich 
výrobků a otevírá nové možnosti 
prezentace a prodeje, např. na 
regionálních trzích. 

Certifikované produkty mají 
společnou webovou prezenta-
ci www.regionalni-znacky.cz. 
Většinu výrobků lze zakoupit 
na informačních střediscích v 
Českém Švýcarsku i ve Šluk-
novském výběžku.

Podle tiskové zprávy o.p.s. 
České Švýcarsko

Nové regionální výrobky z Českosaského Švýcarska

Několik exkurzí, pohádkových představení a ko-
mentovaných prohlídek na zámcích v Jílovém a ve 
Šluknově, vznik nové vandrovní hry pro rodiny s dětmi 
či publikace o turistických zajímavostech v regionu -
to je výsledek projektu Společně Bránou do Čech, 
o který se společně postaraly místní akční skupiny 
Šluknovsko a Labské skály. Začátkem prosince pro-
běhl na varnsdorfské Střelnici závěrečný workshop. 
Na něm si účastníci mohli vyměnit zkušenosti z pro-
pagace turistiky s odborníky například z České-
ho ráje či Polabí. Byla tam zároveň i představena prezentace turistických cílů na sadě roll-upů 
s kulturními památkami, přírodními zajímavostmi, rozhlednami a vyhlídkami na území obou MAS, 
a to včetně přehledu významných pravidelných akcí, které se u nás pořádají. Autorem grafického 
návrhu a většiny fotografií je Ateliér Stejskal. Výstava bude sloužit jako putovní prezentace toho 
nejlepšího, čím se můžeme v našich regionech pochlubit.                  ham, podle tisk. zprávy 

MAS Šluknovsko

Společně Bránou do Čech 
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Služby

Seriózní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
pro schopné, samostatné a 
spolehlivé pracovníky s čás-
tečnou znalostí německého 
jazyka. Zájem je o montéry, 
zámečníky, soustružníky, 
CNC seřizovače, svářeče, 
elektrikáře, automechaniky. 
Kontaktní e-mail: j.zarnack
@email.cz. (Zašlete životopis 
v němčině.)

Nemovitosti

Řádková inzerce

Najdeme vám nejlepší hy-
potéku. Volejte 603 536 548.

Zaměstnání

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

Prodám garsoniéru v ul. 
Žitavská 2764. Rychlé jednání, 
pouze slušnému zájemci, volný 
ihned. Kontakt: 739 511 511, 
inzeratbyt@email.cz.

OBEC DOLNÍ PODLUŽÍ 
Pronajmeme nebytové prostory 
v budově OÚ v Dolním Podluží 
za účelem zřízení prodejny. 
Plocha o výměře 40,27 m2 
za 250 Kč/m2, nájem celkem 
21.349 Kč/rok. Bližší informace 
na tel. č. 412 379 264.

Kamenický, Kvasový, 
Žitný, Celozrnný, 

Cereální, Cibulový, 
Sedlácký, Slunečnicový, 

Dýňový, Triumf   
   
   
   

   

PPPEEEKKKAAAŘŘŘSSSTTTVVVÍÍÍ   LLLIIIMMMMMMAAA   
EEEXXXPPPEEERRRTTT   NNNAAA   CCCHHHLLLÉÉÉBBB 

 
 

 

PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518 
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6:00 – 11.00 hod 

www.pekarstvilimma.cz     www.facebook.com/PekarstviLimma 

Šansonová zpěvačka Silvie Morasten vystoupila s vlastními 
kompozicemi (převážně na cizí texty) v sále městské knihovny 
v pátek 6. prosince.

Fotokronika • Fotokronika • Fotokronika 

Adventní odpoledne v ZŠ Karlova  17. prosince. Po zpívání 
v kostele „bez věže“ přišel na řadu jarmark v budově školy. Zdaleka 
nezůstalo jen u perníkových chaloupek...

 Návštěvníkům letošní divadelní nadílky od žáků ZUŠ Varnsdorf 
Vánoce aneb Co se skrývá pod stromečkem (18. prosince) 
v paměti jistě utkví taneční kreace s knoflíky.

Živý betlém  díky příznivému, sic značně nevánočnímu počasí, 
přilákal na Štědrý den odpoledne ke starokatolickému kostelu mno-
ho lidu. Pozornost nejmladších si získala hlavně ovečka. 

Všechny snímky Ivo Šafus

Jedním z největších hudebních zážitků adventního období byla 
Rybova Česká mše vánoční provedená 19. prosince ve staroka-
tolickém kostele Varnsdorfskou komorní filharmonií.

Při Svatoštěpánském koupání se do vod Mašíňáku 
svátečně zanořilo 17 borců, a borkyň. Teplota vody: krásných 
1,9 stupňů Celsia. Členy Klubu otužilců Varnsdorf podpořili 
i jejich kolegové z Rumburku.                  Foto Jana Vébrová



ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 14. 1. 2014

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Blahopřání
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Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

16. 1. 2014

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

11.-12. 1. 2014
Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV
tel. 412 586 361

18.-19. 1. 2014
MUDr. Tomáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I
tel. 412 511 482

Prosinec
František Křenovský     71 let
Václav Valečka    64 let
Josef Podepřel    59 let
Alžběta Pernecká    87 let
Marie Dospělová    90 let
Jiří Strašil     73 let
Jiřina Schillingová    83 let
Jindřiška Hemmerová   55 let

Úmrtí

Dne 25. prosince by se dožila paní Aloisie 
Bezděková 100 let. 

Vzpomíná syn Pavel s rodinou.

Blahopřejeme paní Rozálii Kučerové k jejímu životnímu 
jubileu, kterého se dožila 9. ledna. Přejeme hodně zdraví a 
osobní pohody.                                              Bývalé kolegyně

Dne 12. ledna tomu budou 3 roky, co nás 
navždy opustil pan Josef Janoušek. Nikdy 
nezapomeneme, navždy zůstaneš v našich 
srdcích.

Dcera Markéta s rodinou a sourozenci 
s rodinami

Dne 4. ledna by se dožil pan Hubert 
Kršek 76 let.

Stále vzpomínají manželka Alena a dcery 
s rodinami.

Dne 12. ledna to bude rok, co nás opustil 
pan Josef Jedlička. 

Vzpomínají manželka, děti, vnoučata a 
sourozenci s rodinami.

Na Štědrý den se nám v odpoledních hodinách zaběhla díky ex-
plozím dělobuchů fenka zlatého retrívra. Tímto bychom jsme chtěli 
moc poděkovat městským strážníkům za bleskové nalezení našeho 
milovaného pejska, a zvláště rodině Mrázků z Dolního  Podluží, 
která se zatoulané fenky ujala a vyrozuměla o nalezení městskou 
policii. Díky nim jsme společně prožili krásné a šťastné Vánoce! 

Za obrovskou pomoc děkuje Martin Miloschewitsch s manželkou 
a dcerkami.

Touto cestou děkujeme všem paním učitelkám a personálu 
ze školky „Stonožka“ za krásnou vánoční besídku. Bylo to 
úžasné, co s dětmi dělají.                     Děkují rodiče a prarodiče.

Záviděníhodného život-
ního jubilea se 20. prosince 
dožila paní Jana Vosmeková
z Varnsdorfu. S blahopřáním a 
dárky ke 100. narozeninám se 
u nejstarší občanky našeho 
města stavili senátor Jaroslav 
Sykáček, starosta Mar tin 
Louka, gratulantky z Aktivu 
pro občanské záležitosti rady 
města, z Okresní správy sociál-
ního zabezpečení a ze zdravot-
ní pojišťovny. Jubilantce i touto 
cestou přejeme do dalších let 
pevné zdraví a aspoň takovou 
životní pohodu, v jaké byla v den 
svých stých narozenin.

r, foto Ivo Šafus

Advent ve Stonožce 
Nadešel dlouho očekávaný čas a v dětských očích se střídal údiv, nadšení, strach a radost. 
První návštěva - Mikuláš a jeho pomocníci čerti a andělé - nás navštívila ve čtvrtek 5. prosince. Přišli 

z VOŠ a SŠ Varnsdorf pod vedením vychovatelky Jany Špičkové. Byli úžasní, i když zpočátku dokázali 
děti pěkně vystrašit. Každého malého kamaráda pochválili nebo pokárali a předali sladký dáreček. 

Další velkou návštěvou byli rodiče, babičky a další příbuzní, kteří se přišli podívat na vánoční besídku. 
Poté všichni zůstali a společně 
vyráběli vánoční stromečky a 
zdobili dětmi napečené perní-
kové svícny. Cukrovou polevu 
na zdobení perníčků zdarma 
dodala f irma pana Franka 
Woletze „Perník manufaktury 
Varnsdorf“. 

Všem, kteří přispěli k hladké-
mu průběhu akcí, děkujeme a 
těšíme se na další spolupráci. 

Děti a zaměstnanci MŠ 
Stonožka

Před mistrovstvím Evropy 
v cheerleadingu v Berlíně děv-
čata vystoupila na Vánočním 
jarmarku v tělocvičně Gymná-
zia Varnsdorf, kde předvedla 
své vystoupení připravené na 
tuto mezinárodní soutěž. 

Soutěže v berlínském Tropi-
cal Islandu se Stars Varnsdorf 
a děvčata z Lizzard Dolní Pous-
tevna účastnila 21. prosince. 

Nejmladší starsky, peewees, 
se účastnily v kategorii Dance a 
umístily se na pěkném 5. místě. 
Nejstarší starsky - juniorky 
soutěžily ve dvou kategoriích. 
V Cheer kategorii získaly krás-

Slavily se sté narozeniny

Cheerky a Lizzard navštívily Tropical Island 

né 4. místo z 15 a v kategorii 
Dance se umístily na 7. místě. 
Děvčata z Lizzard soutěžila 
v Dance kategorii a umístila se 
na hezkém 9. místě.

Taneční plocha byla umístěna 
na molu vedle umělé pláže s ba-
zénem. Lidé pozorovali soutěž 
z bazénu a také z umělé pláže. 
Po vyhlášení soutěže děvčata 
mohla vyzkoušet různé atrakce 
a zaplavat si v bazénech.  

V příštích měsících pojedou 
získávat cenná místa na mis-
trovství Evropy do Bottropu, tak 
jim přejte hodně štěstí. 

Nikola a Veronika, 
foto P. Jedlička
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Výsledky 18. ročníku závodu 
horských kol 

Zpestřením silvestrovského dopoledne byla široká účast histo-
rických kol, s kterými se prezentovali Tomáš Havránek, Stanislav 
Havránek, Milan Hrabal, Martina Hrabalová, Martin, Jitka Zeiselová, 
Lucie Dospělová, Marek Jasa, Mirka Smrčková a Radka Holubářová. 
Poháry za celkové pořadí v dlouhém závodu (15 km) převzali Honza 
Novota, Jirka Podrazil a Filip Holubář. Celkem se závodů včetně 
horských kol zúčastnilo 51 cyklistů, kteří si užili příjemné počasí, 
skvělou diváckou kulisu a výbornou organizaci. Poděkování patří 
sponzorům: Město Varnsdorf, Big Shock-Al Namura, Varnsdorfské 
uzeniny (Vohnout-Žítek). Závody horských kol zaštiťuje a pořada-
telsky zajišťuje ZŠ nám. E. Beneše. 

Některé názvy klubů jsou 
účastníky uvedeny jako f ik-
tivní, ale i to k silvestrovským 
radovánkám patří. Z důvodů 
rozsáhlé výsledkové listiny jsou 
uvedena pouze přední umístě-
ní. Kompletní přehled včetně 
fotodokumentace lze najít na 
www.varnsdorf.cz. Výsledky 
zajistila J. Skalická, trenérka 
atletiky TJ Slovan. 

Chlapci narození 2009-2012 
(trať 50 m): 1. Stanislav Koch 
24,1 s, 2. Kryštof Rýdl 24,2, 
3. Patrik Jelenčiak 24,3. 

Chlapci 2006-2008 (100 
m): 1. Matěj Janda 25,9 s, 
2. Ondra Boczan 26, 3. Matěj 
Hofman 26,2. 

Chlapci 2004-2005 (300 m): 
1. Luca Hentschke 1:01,9 min., 
2. Jakub Zajíček 1:06,7, 3. Pře-
mek Kamenický 1:10,4. 

Nejmladší žáci 2002-2003 
(600 m): 1. Jaroslav Sulo 2:00,2 
min., 2. Šimon Vencl 2:01,4, 
3. Jakub Lorenc 2:07,9. 

Mladší žáci 2000-2001 (800 
m): 1. Matyáš Gajdoš, Rumburk 
2:32,1 min., 2. Jakub Neubauer 
2:34,9, 3. Jan Kř ivohlavý 
2:37,3. 

Starší žáci 1998-1999 (1 650 
m): 1. Filip Srbecký, Rumburk 
5:56,7 min., 2. Pavel Herman 
6:30,2, 3. Michal Podroužek 
7:26,6. 

Silvestrovský běh s rekordní účastí 
před jubilejním 50. ročníkem

Dokončení ze str. 1

Daniela Forgáčová 
v patnáctce nejsympatičtějších 

běžkyň 2013
Slovenský portál www.behame.sk připravil na webu třetí ročník 

hlasovací soutěže o nejsympatičtější běžkyni 2013, do které se 
přihlásilo přes 130 sportovkyň z Česka a Slovenska. Do finále ale 
postoupilo už jen 15 nejšťastnějších. Do soutěže byla přihlášená 
i varnsdorfská Daniela Forgáčová závodící za AC Česká Lípa, která 
se do finále nakonec probojovala. Tam z České republiky postou-
pily tři běžkyně, zbývajících dvanáct bylo ze Slovenska. Soutěžilo 
se o zajímavé ceny pro všechny a konečné pořadí určovalo šest 
slovenských a dva čeští porotci. První příčky tedy samozřejmě 
patřily atletkám ze Slovenska, Daniela skončila na 14. místě, což 
považuje za krásné umístění. Vyjádřila se následovně: „Jsem straš-
ně moc ráda za podporu od těch, kdo pro mne hlasoval. Udělalo 
mi to neskutečnou radost, že jsem zrovna já postoupila do finále. 
Děkuji moc těm, kteří mi psali, že mi přejí vítězství. Ale pro mne už 
to finále znamená hodně a budu na sobě makat, abych příští rok 
mohla Českou republiku znovu reprezentovat.“ Držme ji tedy palce, 
ať se ji daří nejen v její atletické kariéře, která jistě bude ještě hodně 
dlouhá. Slovenská vítězka soutěže, triatlonistka Barbara Trnkusová 
z Levice obdržela jako ceny týdenní pobyt na Maltě, stejně dlouhý 
pronájem vozu BMW s plnou nádrží pohonných hmot a dále ceny 
značek Mizuno a Fann. S prázdnou neodjely ani další finalistky. Ty 
obdržely ceny s označením Tissot, Royal bay apod.           DF/ZdS

Víkendové MČR v cyklokrosu
Na šestém závodě cyklokrosového Toi Toi Cupu 2013-2014 

v Kolíně dojel Michal Malík čtrnáctý a Tomáš Podrazil osmnáctý. 
Ve Slaném si pak Malík zajistil osmou příčku a T. Podrazil skončil 
19. (průběžně 10. a 18. pozice). V sobotu 11. ledna seriál vyvrcholí 
MČR v Lošticích (ČT sport vysílá od 10.55 hod. přímý přenos). 
Michal se již stal členem reprezentace, celkem pravidelně jezdí 
světové poháry (např. Tábor, Koksijde, Namur). Jaké jsou tedy jeho 
ambice na MČR? „Nemířím jednoznačně do první desítky. Na start 
se postaví i borci, kteří startují v Belgii jako Bína, Petruš, či Šimůnek. 
Proto moje ambice směřují právě někde k desátému, jedenácté-
mu místu,“ sdělil pro HS týden před domácím šampionátem.   ZdS 

Mílaři ,,open“ (1 650 m): 
1. Adam Ondráček, STS Chvoj-
kovice-Brod 5:19,2 min., 2. On-
dřej Motl, TJ Rumburk 5:23,1, 
3. Jaroslav Hochmut 5:27,8. 

Hlavní závod (5 000 m): 
1. Miroslav Burian, Dukla Praha 
17:27,2 min., 2. Petr Pinďák, 
Studánka 17:38,6, 3. Pavel 
Vodička 17:52,8. 

Muži nar. 1964-1973 (5 000 
m): 1. Josef Procházka, ASK 
Děčín 18:24,3 min, 2. Milan 
Roudnický 19:27,8, 3. Luboš 
Sádovský, Jablonec nad Nisou 
19:33,8. 

Muži nar. 1954-1963 (5 000 
m): 1. Zdeněk Bufka 19:43,3 
min., 2. Josef Petr, oba AC Čes-
ká Lípa 19:51,4, 3. Diviš Marťas 
Nok, SNB /UNITEDBECHERIES 
20:47,8. 

Muži nar. 1953 a dříve (5 
000 m): 1. Oldřich Slaměný, AC 
Česká Lípa 21:30,2 min., 2. Jan 
Douda 21:48,5, 3. Karel Sládek, 
oba Krásná Lípa 26:03,8. 

Dívky narozené 2009-2012 
(50 m): 1. Anna Marková 23,9 s,
2. Ema Poláčková 24,0, 3. Kate-
řina Beránková 24,1. 

Dívky 2006-2008 (100 m): 
1. Adéla Kamenická 27,1 s, 
2. Veronika Beránková, Jablo-
nec nad Nisou 27,8, 3. Johana 
Venclová 27,9. 

Dívky 2004-2005 (300 m): 
1. Anna Dubovecká 1:10,

Tady nešlo o pořadí, tady šlo o estetický požitek...

9 min., 2. Marie Tillnerová 1:11,0, 
3. Markéta Hofmanová 1:11,4. 

Nejmladší žákyně 2002-
2003 (600 m): 1. Natálie Susová 
2:02,3 min., 2. Vanesa Godlová 
2:09,1, 3. Miluše Pásková 
2:09,5. 

Mladší žákyně 2000-2001 
(800 m): 1. Tereza Košínová 
2:04,9 min., 2. Valerie Svačin-
ková 2:09,9, 3. Štěpánka Jež-
ková 2:13,8, 4. Nela Cupalová 
2:26,7. 

Starší žákyně 1998-1999 
(800 m): 1. Sára Godlová 
2:47,1 min. 

Mílařky „open“ (1 650 m): 
1. Anežka Lhotáková, Schrö-
dinger cycling team 6:41,6 min., 
2. Andrea Beňová, AC Česká 
Lípa 7:23,3, 3. Irena Mouleová 
8:23,6. 

Ženy narozené 1973 a dří-
ve (1 650 m): 1. Vlaďka Jínová 
7:40,7 min., 2. Alena Bouchne-
rová , Česká Lípa 9:03,4. 

Ženy ,,open“ (5 000 m): 
1. Anežka Drahotová, USK 
Praha 19:16,6 min., 2. Ivana 
Loubková, Eleven Cyklosprint 
Cvikov 21:27,8, 3. Veronika 
Svobodová 23:08,9. 

Vložený závod žen (hod 
válečkem): 1. Nikola Kučerová 
16,79 m, 2. Nikola Čiháková 
15,70, 3. Iva Kolouchová , Dě-
čín 15,32. 

Vložený závod mužů (hod 
kládou): 1. Jiří Ineman, Rum-
burk 6,74 m, 2. Josef Jelenčiak 
6,14, 3. Josef Galbavý, Horní 
Podluží 5,93. 

Silvestrovský běh 2014 bude 
mít jubileum a ne ledajaké. 
Padesáté! A to by mělo být asi 
patřičně vyšperkované. Dovede-
te si na náměstí představit krom 
tradičního dění jeden nebo dva 
hudební soubory s vhodným 
repertoárem, taneční skupiny, 
které vyprovokují kurážnější 
část publika také k tanci apod.? 
A což takhle k tomu ještě třeba 
přidat vyhlašování Sportovce 
roku 2014 pod širým nebem? 
V patřičné veselé atmosféře. 
To by měl Varnsdorf zase je-
den nesmazatelný republikový 
primát! Když by k tomu přálo 
i moudré počasí, na nebi 
azuro, na zemi tak kolem půl 
metru čerstvého prašanu, tep-
lota mírně nad nulou - parádní 
představy. Ale konec snění. 
Nechme se překvapit, jaký 
vlastně bude ten příští, jubilejní 
varnsdorfský „silvestrák“. Třeba 
pořadatelé překvapí zúčastněné 
sportovce i diváky zcela něčím 
jiným.                                 ZdS 

Výsledky - závod na 3 kola (cca 7,5 km) - starší žáci naroze-
ní 1998-2000: 1. Filip Dirigl 14:51,0 min, 2. Filip Srbecký 16:01,3. 
Ženy nad 40 let: 1. Olga Koktová 17:51,1 min., 2. Lenka Mašková 
18:24,3, 3. Lenka Podrazilová 20:37,7, 4. Sabine Schulzehnsohn 
21:08,0. Ženy do 40 let: 1. Ivana Loubková 14:53,8 min., 
2. Anežka Lhotáková 16:19,1, 3. Kateřina Zezulová 16:42,3, 4. Anna 
Mateiciucová 20:43,1. Veteráni narození 1954 - 1963: 1. Jiří Dužár 
14:48,7 min., 2. Václav Šimonek 14:49,1, 3. Milan Spurný 14:49,7, 
4. Jan Pospíchal 14:54,5, 5. Vladimír Kříž 14:55,0, 6. Marco Popitz 
16:24,5, 7. Milan Smetana 16:31,7. Veteráni I narození před rokem 
1953: 1. Herbert Michel 15:19,5 min., 2. Schäfer-Schulzehnsohn 
15:20,8, 3. Jiří Podlešák 16:49,2, 4. Otakar Košín 17:38,8, 5. Pavel 
Retych 18:22,6. 

Závod na 6 kol (cca 15 km) - junioři narození 1995-1997: 
1. Filip Holubář 27:34,5 min., 2. David Lejčko 31:30,5, Ond-
řej Uher DNF. Muži nar. 1984-1994: 1. Jiří Podrazil 27:33,4 
min., 2. Jiří Vonšovský 32:09,8. Muži I nar. 1974-1983: 1. Jan 
Novota 27:33,4 min., 2. Aleš Vohanka 28:00,0, 3. Aleš Verba 
28:59,1, 4. Miroslav Třešňák 29:00,4, 5. Ondřej Zábranský 34:25,8, 
6. Zdeněk Morkus 36:38,4. Muži II nar. 1964-1973: 1. Josef Kroupa 
28:00,5 min., 2. Jan Mádl 28:01,4, 3. Václav Zemler 29:03,8, 4. Jiří 
Fabry 29:14,1, 5. David Nejedlý 29:25,9, 6. Milan Hozák 32:02,5, 
7. Radko Kamenický 34:50,3 min.                      Václav Zemler, foto Ivo Šafus 
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Bilancování podzimu juniorky a dorostu

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Ve fotbalovém zpravodaji 
k poslednímu podzimnímu dru-
holigovému utkání varnsdorfské-
ho FK s Táborskem byla uvedena 
mj. i hodnocení jednotlivých týmů 
jejich trenéry. Z nich jsme pro toto 
číslo HS vybrali juniorku U21 a 
dorost U19.

Juniorku U21 vede Ivan Ko-
pecký (43 let), který vidí premié-
rové účinkování týmu v juniorské 
lize kladně i přes skutečnost, že 
se nepohybuje ve vyšších 
patrech tabulky. Hráči tohoto 
mužstva získávají zkušenosti se 
soupeři, jejichž první celky jsou 
v nejvyšší soutěži nebo nejstarší 
mládežnické v dorostenecké lize. 
Jde o zajímavé konfrontace, kte-
ré nutí k neustálému zlepšování 
a odhalují jednotlivé nedostatky. 
Výsledky se podle trenéra těžko 
hodnotí vzhledem k možnosti na-
stoupení až pěti hráčů starších 
21 let a také přístupu trenérů klu-
bů k vytíženosti svěřenců během 
utkání. V průběhu podzimu se 
v družstvu prostřídalo 30 hráčů. 
Přesto byly problémy s úzkým 
kádrem kvůli zranění či ne-
mocí, došlo také na přeřazení 
z důvodu výkonnosti nebo někte-
ří dali přednost svému zaměstná-
ní. Samozřejmostí je posilování 
juniorky méně vytíženými hráči 
áčka nebo těmi talentovanými 
z U19. Někteří hráči juniorky 
také pravidelně vypomáhají na 

farmě v divizním Novém Boru. 
To ale trenér nevidí jako nejlepší 
řešení pro jejich výkonnostní 
růst a zdravotní stav. Prioritou 
zůstává výchova hráčů pro A 
tým. Někteří již ukázali svoje 
možnosti a mají předpoklady 
pro vyšší soutěž, pokud budou 
na sobě dále pracovat. Příležitost 
potvrdit své ambice dostanou již 
při možném zařazení do zimní 
přípravy druholigového áčka 
varnsdorfského klubu.  

U dorostu U19 působí již 
několik sezon Pavel Hradiský 
(45). Jeho celek byl na jaře 
štikou soutěže a třetí nejlepší 
bilancí jara dosáhl na 5. místo. 
V létě ale odešlo do juniorky 
sedm hráčů a musel se tvořit 
nový tým se základem ročníku 
1995 doplněným hráči ročníku 
1996 z mladšího dorostu. Po 
vydařeném soustředění ve Cvi-
kově začátek soutěže nevyšel, 
i když vládl optimismus. Po šesti 
kolech byl celek v dolní polovině 
tabulky s pouhými pěti body a 
měl za sebou duely s předními 
kluby soutěže. Následná šňůra 

osmi utkání bez porážky pak ale 
dorost dostala do středu tabulky. 
Tým se snaží hrát útočný fotbal 
a výsledky s pěti až osmi góly 
na zápas nejsou výjimkou. 
Trenéra těší fakt, že vzhledem 
k tlaku klubu na individuální rozvoj 
hráčů (ne výsledky), se již někteří 
pravidelně prosazovali v průběhu 
podzimu v juniorce. Hráči jako 
Klouda, Čurgali nebo Halbich 
pak v ní patří k oporám. Je jasné, 
že tam budou v zimě přeřazeni, 
a tak se bude muset tato věková 
kategorie opět doplňovat.         

Z podkladů FK Varnsdorf

Trenér Ivan Kopecký

Trenér dorostu U19 
má licenci UEFA
Rok a půl trvající úsilí vě-

nované studiu Licence trenéra 
mládeže UEFA zakončilo v pro-
sinci 2013 čtyřiadvacet studentů 
závěrečnými zkouškami v praž-
ském hotelu Pyramida. Byli mezi 
nimi i současný trenér dorostu 
FK Varnsdorf U19 Pavel Hradis-
ký a také varnsdorfský odcho-
vanec Jan Kopáňko, současný 
trenér starších žáků AC Sparta 
Praha U15. Absolventi mohou 
trénovat družstva mládeže 
na všech úrovních a to doma 
i v zahraničí. Blahopřejeme.        red

Vyhrály jen juniorky a kadeti
Absence zkušených a robustních hráčů, nervózní a nevyrovnaný 

výkon týmu během utkání, a také výkon trojice střelců soupeře, 
z nichž jeden dosáhl 26 a dva po 25 bodech, zapříčinily porážku 
Slovanu v prostředí BNK Most 89:73 (29:22, 26:13, 14:19, 20:19). 
Body Slovanu: Horáček 18 (3x3), Lehroch 11 (2x3), Tomek 9 (1x3), 
Novotný 8, Šišulák 7 (1x3), Relich 6, J. Beran 6, Vakulenko 4 (1x3), 
Ježek a T. Beran po 2. Před nastávajícím domácím utkáním Slovanu 
s Teplicemi B vede Sluneta Ústí se 20 body, Slovan a BK Horejsek 
Děčín mají po 19, čtvrtý BNK Most pak 18 bodů. 

Muži B podlehli venku BK Real Roudnice n. L. 83:49 (18:10, 
20:13, 23:14, 22:12). Body: Houngbedji 13 (1x3), Šolc 9 (2x3), Šimák 
7, Sucharda 7, Sovák 4, Schiling, Zamrzla (1x3) a Michalina po 3.

Juniorky U19 si podle očekávání poradily s basketbalistkami 
z pražského gymnázia PORG Basket 92:69 (23:22, 23:17, 20:14, 
26:16), ale v úvodu to neměly vůbec lehké. Až zvýšení pozornosti 
a zlepšení obrany vneslo do jejich řad větší klid. Nejlepší zápas za 
poslední dobu v obraně a při řízení hry předvedla Martinovská. Body: 
Martinovská 38 (2x3), Stodůlková 30 (2x3), Hrabáková 14, Natabou 
8 a Škvorová 2. Spolu s TJ DDM Česká Lípa U17 měly juniorky 
Slovanu na čele tabulky KP středních Čech shodně bodů.

Kadeti U17 po první podzimní výhře s Poděbrady, týmem z popředí 
tabulky, zvládli Mladou Boleslav 105:55 (36:15, 18:13, 31:11, 20:16). 
Body: J. Vašut 41, R. Pasovský 18, J. Palička 17, Š. Ježek 13, O. Lukeš 
10, O. Kodytek, M. Málek a R. Polák po 2.                 TJ Slovan-basket

Trenér Pavel Hradiský

Varnsdorf zná své sportovce roku 2013
Městské divadlo ve Varnsdorfu bylo místem vyhlášení výsledků 

2. ročníku soutěže Sportovec roku. Komise pro tělovýchovu a sport 
Rady města Varnsdorf vybírala ze širší nominace podle úspěchů 
v roce 2013 a s přihlédnutím k anketě čtenářů Hlasu severu. Pořad 
moderoval Jaroslav Frolík, s předáváním cen mu pomáhali předseda 
sportovní komise Zbyněk Šimák, ředitel a. s. REGIA Ing. Radek Ham-
pl, Ph.D., člen rady města Ing. Miroslav Novotný, místostarosta Karel 
Dubský a starosta Martin Louka. V programu nechyběla pěvecká a 
taneční vystoupení. Druhý ročník ukázal, že nápad vyhodnotit nejlepší 
sportovce formou ankety veřejnost zaujal. V roce 2012 se ankety 
zúčastnilo 170 hlasujících a nyní došlo téměř 730 anketních lístků. 
Dále jsou uvedena vyhlášená pořadí dle kategorií. 

Mládež - jednotlivci: 1. Michal Švorc, plavání - 2. místo na MČR, 
triatlon - 1. místo na MČR a vítěz ČP, 2. Šimon Ježek, basketbal -
opora kadetů U17, hraje i ligu za BK Děčín, 3. Patrik Klouda, fotbal -
brankař U19, 3. místo v jarní tabulce ČL dorostu. 

Mládež - kolektiv: 1. Plavecký oddíl TJ Slovan Varnsdorf - zisk 
celkem 4 medailí na MČR, 2. Fotbalový klub Varnsdorf U19 - 3. místo 
v jarní tabulce ČL dorostu, 3. TJ Slovan Varnsdorf U15 - vítěz OP 
středních Čech v basketbale chlapců. 

Dospělí - jednotlivci: 1. Ondřej Havlíček, hokej - útočník extraligo-
vého týmu Rytíři Kladno, 2. Jan Strož, cyklistika - v BIKE maratonech 
v ČR dojel vždy do 5. místa, 3. Matěj Kotiš, fotbal - záložník a kapitán 
FK Varnsdorf, 3. místo ve Fotbalové národní lize. 

Dospělí - kolektiv: 1. FK Varnsdorf - v sezoně 2012/2013 
3. místo ve Fotbalové národní lize, 2. TJ Slovan Varnsdorf - 2. místo 
v Severočeské lize basketbalu mužů, 3. JK Trans Varnsdorf - účastník 
Celostátní ligy 2012/2013 v sálové kopané, po podzimu vedoucí celek 
krajského přeboru. 

Trenéři: 1. Zdenko Frťala - trenér FK Varnsdorf, 3. místo ve Fot-
balové národní lize, 2. Zbyněk Šimák - trenér plavání M. Švorce a 
medailistů z MČR, 3. Jan Šišulák - trenér basketbalového družstva 
dívek U17, 2. místo v OP středních Čech.     ham, foto Ivo Šafus 

Ocenění přebírají úspěšní plavci TJ Slovan. 

Trenéra fotbalistů Zdenko Frťalu a kapitána Matěje Kotiše zpovídá 
Jarda Frolík za asistence starosty Martina Louky.


