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Novým šéfem Technických služeb města Varnsdorfu byl 
na základě výběrového řízení jmenován Roman Roubíček 
(49 let). Do čela TSMV ho vynesl projekt rozvoje této 100%
společnosti města. „Stav technických služeb je léta zakon-
zervovaný tak, že je prakticky znemožněn jakýkoli jejich 
rozvoj a tudíž i výdělek. Postupnými kroky bych to chtěl 
změnit,“ konstatoval Roman Roubíček.

Jedním z prvních kroků jednatele TSMV bylo vytvoření 
moderního webu, který odpovídá současným požadavkům 
a je velmi jednoduše přístupný oznámením a potřebám 
obyvatel. „Současná podoba webových stránek není 
definitivní. Ještě pracujeme na přesném znění krátkých 
dotazníků, pomocí kterých by nás lidé mohli on-line 
kontaktovat,“ vysvětlil Roubíček. Nový web, na který mů-
žete už teď směřovat všechny své dotazy nebo oznámení 
o závadách, najdete na adrese www.tsvarnsdorf.cz.

Zásadně se také změní organizace celé společnosti, kte-
rá přešla na tzv. střediskové hospodaření. „Střediskové 
hospodaření je běžný řídící proces, který nám umožní vědět 
přesně, jak na tom které středisko je,“ doplnil Roubíček. 
Členění středisek je následující: Jednatel a sekretariát, 
Ekonomický úsek, Doprava a služby, Pohřební služba a 
Veřejné osvětlení.

Další cíle, které si nový šéf vytyčil, jsou narovnat vztahy 
s dodavatelskými a odběratelskými firmami a rozšířit čin-
nost TSMV o některé další služby. „Může jít např. o údržbu 
městské zeleně a dřevin nebo o veškeré demoliční práce. 
Proč by tuto práci měly dělat pro město jiné firmy, když na 
to má svoji společnost?“ říká Roman Roubíček.

Nový jednatel technických služeb chce také využít 
s pomocí města mimořádnou výzvu EU, kde je možné získat 

Technické služby spustily nový web
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INZERCE

Roland Solloch: Zaměřím se na koncepci 
školství a spolupráci s nejbližšími sousedy 

Na 4. zasedání Zastupitelstva 
města Varnsdorf byl 26. února 
zvolen do funkce neuvolněného 
2. místostarosty THMgr. Roland 
Solloch. Doplnil tak ve vedení 
města starostu Stanislava Ho-
ráčka a 1. místostarostu Josefa 
Hambálka.

Rekonstrukce prostranství u věžičky
Čtěte na str. 3

Výtvarník Josef Poláček slaví 90 let
Čtěte na str. 8

Co se děje u nás na Kovářské?
Čtěte na str. 6
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Pane místostarosto, co 
budete mít na starosti?

Na starosti budu mít pře-
devším zreorganizovaný úsek 
školství, kde se zaměříme na 
koncepci školství ve Varnsdorfu. 
Pak jednotlivé odbory MěÚ - od-
bor životního prostředí, živnos-
tenský úřad a odbor správních 
agend a dopravy. Jelikož mám v 
peněžence tři občanské průkazy 
(od narození polský, německý a 

od ledna i český), rád bych se 
zaměřil také na spolupráci s tě-
mito nejbližšími sousedy. Mimo 
jiné bych rád vytipoval vhodná 
partnerská města.

Na odboru školství dochází 
k reorganizaci. Můžete vysvět-
lit, co se tu změní?

V kontaktu mezi školami a zři-
zovatelem, tedy městem, se nic 
nemění. MěÚ je živý organismus 
a někdy tu ke změnám dochází. 
Po reorganizaci zůstal na odboru 
menší počet zaměstnanců, kteří 
budou dál pracovat v rámci refe-
rátu školství a kultury, podřízeni 
tajemníkovi. I zde jde o poměrně 
velkou úsporu veřejných finanč-
ních prostředků. Věřím, že vše 
bude fungovat tak, jak má. 

Máte před sebou necelé 
čtyři roky práce na radnici. Co 
byste chtěl za tu dobu dokázat?

To je složitá a zavazující 
otázka. Domnívám se, že za 
čtyři roky voliči řádně vyhodnotí 
mé působení zde na úřadě. Po-
kud se ptáte, co je mým přáním, 

tak bych byl rád, aby se o našem 
městě mluvilo nejen v kontextu 
demonstrací a romské menšiny, 
ale jako o klidném městě, kde 
můžeme společně žít, pracovat 
a vzdělávat se. Prostě, aby tu 
chtěly žít i naše děti. Jsem pří-
praven naslouchat všem, kteří to 
s naším městem myslí dobře. 

Jaké jsou Vaše poznatky 
z úvodního týdne na radnici?
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Děti si hrály, kde neměly
Dozorčí služba městské policie přijala telefonické oznáme-

ní o pobíhajících dětech po střechách řadových garáží v ulici 
Husova. Hlídka na místě zjistila dva chlapce z Varnsdorfu ve 
věku 13 let, kteří si zde podle svých slov hráli na schovávanou. 
Oběma jim bylo strážníky domluveno a pro další hry jim bylo 
doporučeno nedaleké dětské hřiště.

• Nalezená peněženka a registrační značka
Další z řady poctivých občanů města předali na služebnu 

městské policie nalezené věci a ušetřili tak jejím majitelům 
především běhání po úřadech. Jednalo se o peněženku 
s finanční hotovostí a osobními doklady a o registrační značku 
na vlek za motorové vozidlo. Strážníkům se po zjištění všech 
potřebných skutečností podařilo ustanovit a vyrozumět jejich 
majitele a oba nálezy jim následně předat.

• Přehnal to s alkoholem
Občanka města volala na městskou policii, že na ulici Legií 

leží muž. Strážníci nalezli na místě třiapadesátiletého muže 
z Varnsdorfu, který jevil známky velmi silné podnapilosti a stě-
žoval si na bolest hlavy. Po kontrole jeho životních funkcí počkali 
strážníci na příjezd sanitky, jejíž osádka pak muže převezla do 
zdravotnického zařízení.        Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

• Obtěžování esemeskami řeší policisté
Pětatřicetiletá žena z Varnsdorfu čelí již několik měsíců 

nepříjemným esemeskám. Ačkoliv odesílateli zpráv dala naje-
vo svou nevoli, pisatel toho nedbá a oznamovatelku neustále 
kontaktuje obtěžujícími zprávami. Její nesouhlas nerespektuje. 
Do případu se proto vložili zdejší policisté, kteří případ prošetřují 
s ohledem na přečin nebezpečného pronásledování, za což 
muži hrozí až rok vězení.

• Výtržník, který ublížil chlapci, je obviněn
Devatenáctiletý mladík z Varnsdorfu čelí od konce února 

obvinění z trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví. Loni 
v polovině listopadu fyzicky napadl nezletilého chlapce, který 
skončil v péči lékařů. K potyčce mělo dojít ve Varnsdorfu na 
křižovatce ulic Krkonošská a Tiskařská mezi šestnáctou 
a sedmnáctou hodinou odpoledne. Policejní vyšetřovatelka bě-
hem prověřování neodhalila žádnou překážku, a tak zahájila 
trestní stíhání, které je vedeno na svobodě. Mládenci hrozí až 
pětiletý pobyt za mřížemi.

• Přetočil se na střechu
Dopravní policisté z Vršků vyjížděli letos v pátek 27. února 

krátce po sedmé hodině ráno k dopravní nehodě u Lesné. Řidič 
osobního vozidla jedoucí po silnici první třídy směrem na Rum-
burk pravděpodobně dostal v levotočivé zatáčce smyk. Poté 
vjel vpravo mimo vozovku, kde narazil na hromadu zmrzlého 
sněhu a skončil na střeše. Řidič vyvázl bez zranění. Vůz byl 
vybaven zimními pneumatikami a dechová zkouška vyvrátila 
užití alkoholu. Škoda čítá 10 a půl tisíce Kč.

Petra Trypesová, KŘP Ústeckého kraje

Po 7 letech prozradila násilníka DNA
V červnu 2007 pátrali policisté z Rumburku po muži, jenž v noci 

z 29. na 30. června neoprávněně vstoupil do rodinného domu ve 
Varnsdorfu. Uvnitř domu našel spící ženu, kterou fyzicky napadl. Ná-
silí, které vůči ní použil, obyvatelku domu přivedlo až do rukou lékařů. 
Dům prohledal a odnesl si z něj věci v hodnotě 879 Kč. Kriminalisté 
na místě činu zajistili pár stop včetně vzorku DNA. Prošetřili všechny 
dostupné skutečnosti, ale i tak se jim nepodařilo zjistit osobu pachatele. 

Štěstí se na ně usmálo až v prosince roku 2014, kdy se v databázi 
objevil vzorek DNA shodný s vzorkem z místa události. Policisté opět 
začali pátrat, tentokrát s konkrétními informacemi o násilníkovi. Vý-
sledkem jejich usilovné práce je dopadení sedmapadesátiletého muže 
z Českého Krumlova, kterému 4. března letošního roku sdělili obvině-
ní z loupeže a porušování domovní svobody. Současně se zaháje-
ním trestního stíhání policejní vyšetřovatelka připravuje také podnět 
k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Muži hrozí až deseti-
letý trest odnětí svobody.          Petra Trypesová, KŘP Ústeckého kraje

Starostu zaujal nápad postavit venkovní posilovnu
Na Městský úřad Varnsdorf 

přišel námět od jednoho z oby-
vatel města. „Obracím se na 
vedení Varnsdor fu ohledně 
možnosti pořízení venkovního 
posilovacího zařízení - hřiště pro 
mládež i dospělé. Neuvažujete 
o instalaci takového zařízení 
v našem městě, například 
v areálu hřiště u sportovní haly, 
kde je prostor monitorován?” 
píše Pavel Vodička mladší.

Podobná venkovní zařízení 
už slouží v řadě měst u nás. 
Na vlastní oči si ho můžete 
prohlédnou např. v nedalekém 
Liberci. Venkovní posilovna 
je tu součástí Spor t Parku 
v areálu Home Credit Arény. 
Varnsdorfského starostu Stani-
slava Horáčka nápad okamžitě 
zaujal. „Je to dobrá myšlenka 
a určitě se jí budeme zabývat. 
Čím větší možnosti volnoča-

sových aktivit město nabídne, 
tím méně budeme muset řešit 
kriminalitu mládeže,” řekl Stani-
slav Horáček. Nutno dodat, že 
s nápadem vybudování street 
workoutového hř iště př išla 
v lednu letošního roku také 
komise pro prevenci kriminality 
při radě města a zapracovala ho 
do svého Programu prevence 
kriminality na rok 2015.  

          r

Venkovní posilovna ve Sport Parku Liberec u Home Credit Arény

Hejtman poděkoval za organizaci 
prezidentovy návštěvy

Vážený pane starosto, rád 
bych Vám vyjádřil osobní podě-
kování za přípravu, organizaci a 
servis při návštěvě prezidenta 
České republiky Miloše Zemana 
v Ústeckém kraji.

I díky Vašemu aktivnímu 
přístupu se podařilo zvládnou 
organizaci návštěvy napříč 
krajem v důstojné rovině na 
reprezentativní úrovni. Cením 
si Vaší vstřícnosti a ochoty spo-
lupracovat na celém programu 
prezidentského páru.

Vaším prostřednictvím bych 
chtěl rovněž poděkovat všem 
pracovníkům, kteří se do 
příprav i následné realizace 
aktivně zapojili.

S přátelským pozdravem
Oldřich Bubeníček, hejtman 

Ústeckého kraje

LINKA SENIORŮ
k dispozici každý den

365 dnů v roce
od 8.00 do 20.00 hodin 

800 200 007
Linka seniorů je 

bezplatná, anonymní, 
telefonní služba 

pro seniory
a osoby o seniory 

pečující, 
kterou ročně využije 

30 tisíc volajících.

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva 
města Varnsdorf

Čtvrtek 26. března
Studentské centrum Střelnice

15 hodin 
PROGRAM

Převody majetku města
Zprávy výborů ZM

Různé
Finanční záležitosti

Návrhy, dotazy, připomínky
Zpráva o činnosti RM

a o kontrole plnění usnesení ZM

Vlak do 
Seifhennersdorfu 
nahradil autobus
Doprava mezi železničními 

zastávkami Varnsdorf - Pivovar 
Kocour a Seifhennersdorf je 
nově zajištěna autobusy. Ozná-
mili to společně provozovatel 
infrastruktury Deutsche Regio-
naleisenbahn GmbH a dopravce 
Vogtlandbahn-GmbH. „Z důvodu 
provozního práva v souvislosti 
s přeshraničním drážním provo-
zem je traťový úsek Seifhenner-
sdorf - Varnsdorf pivovar Kocour 
dočasně vyloučen. Vlaky budou 
na tomto úseku nahrazeny au-
tobusy. Autobusy jezdí včasech 
vlaků a zastavují u železničních 
zastávek. Za případné nepříjem-
nosti se předem omlouváme,“ 
napsal v tiskovém prohlášení 
Uwe Meirtschischk, pracov-
ník pro marketing a obchod 
Vogtlandbahn-GmbH/trilex.  r 
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Jak jsme vás již informovali 
v listopadu loňského roku, pro-
stranství u věžičky se pomalu 
blíží do finále. Celá akce byla 
od počátku zpožděna. Nejprve 
díky kapacitnímu vytížení ze 
strany dodavatelské firmy Stra-
bag, která sice zakázku vyhrála, 
ale později ji předala k realizaci 
subdodavatelské firmě ZEPS. 
Další komplikace se ukázaly při 
stavebních pracích, kdy byly od-
kryté plochy a místa, která dlou-
há léta ukrývala bývalá továrna 
a kde se nacházely inženýrské 
sítě nikde nezapsané nebo 
uložené na jiném místě a v jiné 
hloubce, než uváděla stavební 
dokumentace. 

Největším problémem, který 
nakonec vyústil v prodloužení 
termínu dokončení, je chování 
firmy ČEZ, která měla realizo-
vat přeložky vysokého napětí 
v průběhu listopadu, maximálně 
však do konce roku. S jejich 
realizací ale dodnes nezačala. 
Podobné praktiky použila i tele-
komunikační firma O2, která rea-
lizuje překládky svých kabelů až 
v současné době. To značně 
komplikuje navazující práce a také 
finální pokládku povrchů. Termín 
dokončení celé akce se tak pro-
dlužuje z 30. dubna na 19. června. 

Velkého kontrolního dne, 
který na stavbě proběhl v úterý 
10. března, se zúčastnili starosta 
a místostarosta města, pracov-
níci odboru správy majetku, 
zástupci subdodavatelské firmy, 
autor architektonické studie, 
městský architekt a zástupci 
dalších firem podílejících se na 
této stavbě. Zároveň se dostavili 
majitelé okolních významných 
objektů, kteří přítomné seznámili 
s plány, které mají se svými ob-
jekty do budoucna. V neposlední 
řadě byly řešeny běžné staveb-
ní problémy, které se na stavbě 
vyskytly (např. nutnost přeložky 
přívodu pitné vody do soused-
ních objektů, oprava poškozené 
zdi u plánované nájezdové rampy 
nebo řešení křižovatky včetně 
jejího osvětlení). Posledním pro-
jednávaným bodem byl výběr 
kamenné dlažby, která bude na 
celém prostranství použita.   ts, js

Prostranství u věžičky bude hotové v červnu Ověřování 
podpisů

Od března letošního roku je 
nově občanům k dispozici služba 
ověřování podpisů a listin také 
v hlavní budově úřadu na náměstí 
E. Beneše 470 v kanceláři č. 39. 
Dále upozorňujeme, že v obou 
budovách úřadu, tj. nám. E. Be-
neše 470 a T. G. Masaryka 
1838, nabízíme také tzv. Czech 
POINT - kontaktní místo, které 
poskytuje možnost získat na 
jednom místě ověřené výstupy -
např. výpis z evidence Rejstříku 
trestů, katastru nemovitostí, ve-
řejného rejstříku atd.                    r

Dotace pro 
začínající 

zemědělce
Dotace z fondů Evropské unie 

z Programu rozvoje venkova 
2014 až 2020 budou tentokrát 
směřovat výhradně mladým za-
čínajícím zemědělcům a malým 
nebo mikro podnikům. Použít 
je mohou např. na investice do 
zemědělských staveb a techno-
logií pro živočišnou i rostlinnou 
výrobu nebo na nákup hospo-
dářských zvířat, krmiva, hnojiv 
či sadby. Cílem podpory je 
spíše převzetí stávajícího pod-
niku mladým zemědělcem než 
vznik zcela nových farem. Výše 
dotace se předpokládá 45.000 
eur. Bližší informace získáte 
na tel. 725 140 000 a 491 616 
630 nebo e-mailem petr.rup-
rich@dotacnikancelar.eu.          r

Nejlepší 
obráběč je 

z Varnsdorfu
Regionální kolo soutěže 

o nejlepšího obráběče kovů 
KOVO JUNIOR 2015 v Tep-
licích přineslo úspěch varns-
dorfské VOŠ a SŠ. Vynikající 
1. místo obsadil v konkurenci 
6 škol z celého kraje Tomáš 
Lorenc, který se díky vítězství 
představí v květnu v Chomutově 
na celostátním kole.

Soutěž se skládala ze dvou 
částí. V první měli žáci za úkol 
soustružení a frézování dílce 
dle výkresové dokumentace 
a ve druhé museli předvést 
teoretické znalosti potřebné 
k výrobě některých strojních 
součástí. Velkou měrou se o ten-
to úspěch zasloužil učitel OV 
Z. Cakl, který žáky vyučuje od 
1. ročníku a kvalitně je připravil 
i na tuto soutěž.

Michal Hovanycz
Tímto článkem plníme slib, 

který jsme dali v jednom z mi-
nulých Hlasů severu. Dne 
20. února došlo k jednání mezi 
vedením města Varnsdorf, sto-
matology okresů Děčín a Česká 
Lípa a zástupci krajského úřadu 
a okolních obcí. Impulzem k to-
muto jednání byla neutěšená 
situace výhledu poskytování 
stomatologické péče v okrese 
Děčín, potažmo v našem 
městě. 

Jednání uvedl MUDr. Petr 
Bar tl, který seznámil hosty 
s nepříznivým věkovým slože-
ním stomatologů v okrese Děčín 
(41 % pracujících důchodců) 
s tím, že hrozí nedostatek a 
dokonce možný kolaps sto-
matologické péče. MUDr. Ja-
kub Bartl informoval formou ta-
bulek přítomné o počtech lékařů 
a jejich věkovém složení.

Petr Bartl pak předložil tři 

základní návrhy představenstva 
OSK Děčín na řešení tohoto 
palčivého problému:

1. Zajistit rovnoměrné roz-
vrstvení absolventů stomatolo-
gických fakult na území ČR.

2. Jednáním se zdravotními 
pojišťovnami zajistit snadné 
získání smluvních vztahů a fi-
nančních bonusů pro lékaře, kte-
ří chtějí otevřít svoji praxi v ne-
atraktivních oblastech.

3. Vytvořit lepší podmínky 
pro cizojazyčné stomatology 
pro získání aprobační zkoušky. 
Nechceme tuto zkoušku zjed-
nodušit, ale zajistit kvalitní kurzy 
pro přípravu k aprobační zkouš-
ce, např. v rámci vzdělávacího 
střediska České stomatologické 
komory.

Krajský úřad slovy zdravot-
ního rady Ing. Petra Severy 
přítomné seznámil s úpravou 
stipendijních podmínek pro aka-

demický rok 2015-16, kdy ža-
datel o stipendium nemusí mít 
trvalé bydliště v Ústeckém kraji. 
Podmínkou stipendia nebude ani 
konkrétní studijní průměr. Stipen-
dium bude pro akademický rok 
50.000 Kč a závazek studenta 
bude předběžně specifikován na 
konkrétního poskytovatele zdra-
votních služeb.

Na závěr jednání bylo dohod-
nuto, že zápis z tohoto jednání 
bude zaslán na příslušné in-
stituce, jako jsou Úřad vlády 
ČR, ministerstva zdravotnictví 
a školství, Asociace krajů ČR, 
VZP, Svaz zdravotních pojišťo-
ven, Česká stomatologická ko-
mora, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, okresní stomatologická 
komora, děkanáty lékařských 
fakult či starostové měst a obcí 
okresu Děčín.

PharmDr. Jindřich Šmíd, 
člen RM a ZM Varnsdorf

Vedení města jednalo se zástupci 
stomatologů o neutěšené situaci

Oprava
V minulém čísle Hlasu severu 

se nám do článku Město přivíta-
lo nové občánky vloudil redakční 
šotek, který způsobil, že jsme 
poděkovali žákům jiné školy. Re-
citační a hudební pásmo si pro 
nové občánky a jejich příbuzné 
připravili žáci ZŠ Edisonova, kte-
rým se tímto omlouváme.          js
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První týden byl ve znamení 
seznámení se s úřadem a jeho 
zaměstnanci. Proběhly první 
návštěvy školských zařízení ve 
městě, i když jen symbolicky, 
poněvadž byly jarní prázdniny. 
Naplánovala se také první 
zahraniční setkání. Musím si 
trochu zvyknout, že mne oslo-
vují pane místostarosto, a ne 
pane faráři. 

Jste už druhý neuvolněný 
místostarosta města. Vidíte 
v tom problém a můžete vy-
světlit, proč jste se rozhodl 
pro tento způsob působení 
na varnsdorfské radnici?

Tak „ad rem“ k věci (učím 
latinu, tak proto). Proč jsem 
se vůbec rozhodl působit na 
radnici jako místostarosta? 
Samozřejmě odpovědí je vý-
sledek komunálních voleb a 
velké překvapení z tak dob-
rého výsledku. Zodpovědnost 

Technické služby spustily nový web

Roland Solloch: Zaměřím se na koncepci 
školství a spolupráci s nejbližšími sousedy

vůči mým voličům mě vedla k 
tomu, že jsem rezignoval na 
funkci vedoucího odboru škol-
ství (neslučitelnost s mandátem 
zastupitele). Proč nastupuji 
teprve teď? Překážka spočíva-
la v tom, že těsně po volbách 
jsem neměl české občanství. 
To „dorazilo“ až koncem ledna 
tohoto roku. Proč neuvolněný? 
Na základě koaličních dohod 
bylo stanoveno, že v případě 
dvou místostarostů budou oba 
neuvolnění. Je to i z důvodu 
úspor. Uvolněný místostarosta 
pobírá o dost větší finanční od-
měnu než ten neuvolněný. 
Jak chcete skloubit práci na 
radnici s prací ve farnosti?

Jako neuvolněný místosta-
rosta nejsem uvolněn ze svého 
dosavadního zaměstnání, tzn. 
duchovního-faráře, v mém pří-
padě ve Starokatolické církvi 
v ČR. Práce duchovního je spe-
cifická podobně jako starosty či 

jeho zástupců - vykonávají veřej-
nou funkci a to 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Farní záležitosti se 
snažím plnit odpoledne nebo ve-
čer, kdy probíhá většina příprav 
(náboženství, příprava na křest 
či svatbu). Veškerá tato setkání 
jsou domlouvána individuálně, 
tudíž je mohu přizpůsobit po-
vinnostem na radnici. Hlavní 
„pracovní dny“ duchovního 
jsou soboty (svatby či křtiny) 
a neděle, kdy jsou pravidelné 
bohoslužby. Celou tuto situaci 
jsem od počátku projednával 
s farníky a děkuji jim za veške-
rou podporu.

Kde rád trávíte volné 
chvíle? 

Mám rád kopce, hory a volné 
chvíle trávím právě tam. A pokud 
si potřebuji vyvětrat hlavu tak si 
otevřu okénko v mém VW brou-
kovi a jedu „chalupařit“ do obce 
Naděje, kde jsem stejně rád jako 
zde ve Varnsdorfu.           ha

až 90 % financí na projekty 
kompostování bioodpadů z do-
mácností. „Rádi bychom tu měli 
obecní kompostárnu. Zatím jen 
s tou nejmenší kapacitou do 150 
tun bioodpadu ročně,“ upřesnil 
Roubíček s tím, že by sloužila 
ke kompostování trávy z údrž-
by městské i soukromé zeleně a 
sportovišť, neošetřeného dřeva, 

Zbyněk Linhart, senátor Parlamentu ČR, je ve Varnsdorfu po-
slední dobou často. Jednak tu otevřel kontaktní kancelář a také 
sem dojíždí za maminkou do zdejší nemocnice. A právě zkušenost 
s tímto zdravotnickým zařízením ho přiměla k napsání pochvalného 
dopisu starostovi, radním a zastupitelům.

„Na rozdíl od mnoha podobných zařízení varnsdorfská ne-
mocnice dlouhodobě funguje výborně. Je znatelné, že vedení 
nemocnice a oddělení LDN si vede odpovědně a jednotlivé části 
jsou v příjemném stavu. Protože mnoho věcí často nefunguje tak, 
jak bychom si přáli, mám potřebu připomenout alespoň touto ne-
dokonalou formou, že vaše nemocnice je naopak příjemně funkční 
regionální zařízení a že je to dobře nejen pro obyvatele vašeho 
města,“ píše Zbyněk Linhart v dopise, jehož plné znění najdete na 
městském webu.                                                                             r

Senátor chválí
 varnsdorfskou nemocnici

Změna šéfredaktora 
Hlasu severu

V únoru skončil ve funkci šéfredaktora Hlasu severu Martin 
Havlíček, který odvedl pro redakci městského časopisu kus pocti-
vé práce a za to si zaslouží poděkování. V tomto směru je určitě 
na co navazovat.

Práce na tvorbě oblíbeného čtrnáctideníku je pro mě výzvou. Hlas 
severu je časopis s úctyhodnou tradicí, který si ve Varnsdorfu kupuje 
každý 15. člověk (včetně nemluvňat). To považuju za velmi slušné 
číslo a uvědomuju si odpovědnost, která je s tím spojena.

Těším se na spolupráci s ostatními členy redakce pány Jindři-
chem Šmídem a Jiřím Suchardou, fotoreportérem Ivem Šafusem 
a sporťákem Zdeňkem Sobotou. Těším se, že se budeme setkávat 
na těchto stránkách s vámi, našimi čtenáři. 

Věřím, že vám budeme přinášet zajímavé a užitečné informace 
o dění v našem městě a jeho okolí a doufám, že nám zachováte 
přízeň.                                                             Michal Haller 

hřbitovního odpadu a odpadu 
z tržišť. Dotace jsou určené 
na nákup potřebné techniky: 
nosiče kontejnerů a samotných 
kontejnerů. „Do budoucna 
plánujeme větší kompostárnu 
a chceme k tomu využít opět 
dotací. Jejich vyhlášení če-
káme letos,“ prozradil Roman 
Roubíček.

Technické služby byly zalo-
ženy v roce 1999. Jejich jediným 
vlastníkem je město Varnsdorf. 
Organizace je zaměřena pře-
devším na činnosti, které jsou 
spojeny s údržbou města a 
zajišťováním služeb pro měs-
to a jeho obyvatele. V rámci 
činností nabízí svoji kapacitu 
i dalším firmám a drobným živ-
nostníkům v regionu. Některé 
specializované služby využí-
vají i další městské a obecní 
úřady v celém Šluknovském 
výběžku. Jednatelem firmy je 
od roku 2015 Roman Roubí-
ček, předsedou dozorčí rady 
Ing. Bc. Petr Jakubec.                        ha

Roman Roubíček

Nový web je připraven na vaše dotazy a připomínky.

Na začátku roku 2014 získali TSMV nový zametací vůz v rámci programu na snížení imisní zátěže.
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Zřizovatelem této důležité a 
potřebné služby je město Varns-
dorf. Služba je poskytována 
v souladu s platnými právními 
předpisy o sociálních službách. 
Centrem služby a jejím realizá-
torem je Dům soustředěné pečo-
vatelské služby v ulici Lesní 2970 
(dříve znám jako DPS).

Hlavním posláním pečova-
telské služby je poskytování 
sociálních služeb a podpory 
seniorům a zdravotně posti-
ženým občanům. Důvodem 
je, aby si co nejdéle zachovali 
svůj dosavadní způsob života 
ve svém domácím prostředí, 
na které jsou zvyklí a kde jim 
je nejlépe. Teprve v situaci, kdy 
dosavadní způsob života není 
možné zajistit vlastními silami, 

Pra�ská 2951
Varnsdorf
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Řádková inzerce

Služby

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

Nemovitosti

Hledám byt nebo dům 
v okolí Varnsdorfu a Rum-
burku. Nebo pokud o někom 
víte? Tipy odměním. Tel. 602 
757 772.

Různé

Prodám vybavený kara-
van pro rodinu s dětmi. Váha 
370 kg. Tel. 739 407 305.

www.zalepsisluknovsko.cz

Scháním pronájem garáže 
ve Varnsdorfu. Spěchá. Tel. 
734 257 541.

Pečovatelská služba města Varnsdorf - co je dobré o ní vědět
poskytne město ubytování v by-
tech zvláštního určení, které 
jsou v objektech v Lesní a Ne-
mocniční ulici. Celková kapacita 
je 142 bytů, ve kterých je uby-
tovaným klientům poskytována 
pečovatelská služba, která jim 
zjednoduší život. Podobným 
počtem se nemůže pochlubit 
většina stejně velkých měst.

V současné době je v těchto 
objektech zajišťována pečova-
telská služba pro sto klientů a 
pro padesát „v terénu“, tzn. 
pomoc ve vlastních bytech 
klientů. Když si uvědomíme, 
že služby zajišťuje pouhých 
šest pečovatelek, jde o úkol 
téměř nadlidský. V nejbližší 
době by bylo nanejvýš po-
třebné, především v zájmu 

Trénování paměti v Kostce
Seminář Trénování paměti je určen všem, kteří si chtějí během 

krátké doby vycvičit paměť a koncentraci. V semináři jsou podrob-
ně a názorně vysvětleny jednotlivé kroky jak si vytrénovat paměť, 
koncentraci, důležité techniky a mnemotechniky k zachování pa-
měti a ukládání do paměti, např. Kategorizace, Akrostika, Příběh, 
Loci, Chunkování a také rozšiřování mozkové kapacity a tvoření 
mozkové rezervy.

Toto vše velmi zkvalitňuje život a zvyšuje sebevědomí. U nás 
se nezkouší, ale předpokladem je aktivní účast. Cílem je mini-
malizování ztráty paměti. Chceme dokázat, že ani ve starším 
věku nejsou problémy s pamětí, když se ví, jak na to. Naučit se 
nenaučitelné.

Seminář Trénování paměti se koná 11. a 12. dubna vždy od 10.00 
do 17.00 hod. v Komunitním centru Kostka v Krásné Lípě.

Vlaďka Knesplová, odlehčovací služby 

kvality péče o klienty, počet 
pečovatelek zvýšit.

Komu se pečovatelské služby 
poskytují? 

Seniorům, kteří dosáhli věku 
65 let a jsou částečně soběstač-
ní, dále pak dospělým osobám 
s přiznaným plným invalidním 
důchodem a rovněž jsou čás-
tečně soběstační. Neposkytují 
se služby, které nejsou uve-
deny v seznamu služeb a také 
osobám, jejichž zdravotní stav 
odpovídá umístění v domově 
důchodců nebo v LDN (nemo-
hou se o sebe ani částečně 
postarat).

Mezi základní poskytované 
služby například patří pomoc 
při osobní hygieně, při zajištění 
běžného chodu domácnosti, 

zajištění stravy, zprostředko-
vání kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při zajištění 
úklidu domácnosti, běžné i vel-
ké nákupy, praní, žehlení a 
případné opravy ložního i oso-
bního prádla a další služby. Za 
uvedené služby se platí přimě-
řená úhrada. S konkrétní cenou 
jsou klienti dopředu seznámeni. 
Bezplatnou službou je doprovod 
k lékaři, vyřízení záležitostí na 
úřadech a některé další. Pe-
čovatelská služba je vždy po-
skytována na základě písemné 
smlouvy.

Předešlé inspekce našich 
sociálních služeb z Krajského 
úřadu Ústí nad Labem byly 
hodnoceny velmi dobře. Ze-
jména je oceňována odborná 
připravenost a obětavost ce-
lého personálu pečovatelské 
služby. Kladně je hodnocena 
úloha vedoucího odboru 
sociálních věcí a zdravot-
nictví MěÚ Bc. J. Fibigera 
i vedoucí pečovatelské služby 
J. Šolcové. Město Varnsdorf, 
zř izovatel tohoto zařízení, 
tyto služby podporuje a je jim 
nápomocno. 

V případě zájmu o pečo-
vatelskou službu se mohou 
občané obracet na vedoucí 
pečovatelské služby Janu 
Šolcovou, Lesní 2970, Varns-
dorf, tel. 412 371 466, e-mail: 
dpsvarnsdor f@seznam.cz 
nebo na odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MÚ, ul. T. G. Ma-

saryka 1838, Bc. Josefa Fibigera, 
tel. 412 384 616, e-mail: josef.fibi-
ger@varnsdorf.cz. Na uvedených 
místech si lze vyzvednout ,,Žá-
dost o zavedení pečovatelské 
služby“ a získat další potřebné 
informace.           Jana Šolcová, 

vedoucí pečovatelské služby

Posílejte 
náměty

Hlas severu je časopis pro 
občany Varnsdorfu, proto nevá-
hejte a posílejte nám vaše námě-
ty na články. Víte o zajímavých 
osobnostech, které šíří dobré 
jméno našeho města? Víte o 
lidech, kteří se zabývají něčím 
netradičním nebo jsou úspěšní 
v nějakém speciálním odvětví? 
Napadá vás jakékoli jiné téma, 
které by mohlo zaujmout i ostat-
ní? Obraťte se na Hlas severu, 
nejraději prostřednictvím e-mai-
lu: hs@varnsdorf.cz.         ha

Jiří Dědeček v pivovaru

Ve středu 11. března přivítal Pivovar Kocour známého básníka a písničkáře Jiřího Dědečka, rodáka 
z Karlových Varů, který nedávno oslavil 62. narozeniny. Koncert uspořádalo Městské divadlo Varnsdorf.      
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Jeden z nejdiskutovanějších 
problémů našeho města je ghet-
to na Kovářské a Žitavské ulici, 
které tu vzniklo přistěhováním 
sociálně slabých. Starousedlí-
kům se změnil život. Poklidná 
čtvrť se proměnila v hlučnou 
promenádu. Hodnota bytů 
v panelácích rapidně klesla, 
stejně jako rodinných domů 
v blízkém okolí.

„Naši zákonodárci už léta 
dělají populistická a špatná 
rozhodnutí, neboť dosavadní 
zákony pečují o naprosto 
nepřizpůsobivé občany, kteří 
v naší společnosti demolují ne-
jen veškerou hmotu, která jim 
stojí v cestě, nýbrž zejména 
ducha ohleduplnosti, slušnos-
ti, tolerance a jiných hodnot,“ 
stěžuje si Jan Šulc, který žije 
v rodinném domě v těsném 
sousedství ghetta.

Bezohledný byznys
Město i stát hledají možnos-

ti, jak tuto nepříjemnou situaci, 
která trápí stovky dalších obcí 
u nás, vyřešit. Vše je o to 
složitější, že jde o nemovitosti 
v rukách soukromých majitelů. 
V našem případě vlastní vět-
šinu bytů dva majitelé, kteří 
si ze systému dávek pomoci 
v hmotné nouzi udělali výhodný 
byznys. Jenže o klid a pořádek 
v domech a jejich okolí se 
nestarají.

Samotné město má velmi 
omezené možnosti, jak situ-
aci řešit. Prvotním úkolem je 

dohlížet na dodržování klidu a 
pořádku. Do rizikových lokalit 
vyrážejí častěji hlídky strážníků 
i policistů. Více jsou tu vidět 
i sociální pracovníci, kteří půso-
bí především v oblasti preven-
ce kriminality mládeže. Zatím 
se celkem osvědčují terénní 
pracovníci financovaní úřadem 
práce (vybraní z přistěhovalých 
obyvatel). Od té doby, co tu do-
hlížejí na pořádek, se situace 
zlepšila. „Naším úkolem není 
uklízet, ale dohlížet na místní, 
aby sami uklízeli. Hlavně se 
snažíme starat o děti,“ říká 
jeden z terénních pracovníků 
Josef Hučko.

„Terénních pracovníků tu 
máme zatím šest a slouží od 
7 do 22 hodin. Od dubna by-
chom chtěli jejich počet navýšit 
na devět tak, aby dohlíželi na 
pořádek i v noci,“ vypráví Ro-
mana Cupalová, předsedkyně 
komise prevence kriminality. 
„Ostatní je respektují. Vytvořili 
jsme terénním pracovníkům 
kancelář, kterou si následně 
sami vybavil i nábytkem,“ 
doplňuje s tím, že podobným 
způsobem by chtěli př imět 
místní k tomu, aby si svépo-
mocí vybavili klubovnu pro děti. 
„Když si to sami udělají, budou 
si toho více vážit,“ věří Romana 
Cupalová.

Ubytovny
Trochu odlišná je situace 

kolem ubytoven. Tady se přeci 
jen blýská na lepší časy. Jed-

nak by jim měl výrazně snížit 
zisky nový systém vyplácení 
doplatků na bydlení, které už 
se nevztahují k počtu osob, 
nýbrž k metrům čtverečním. To 
ale ukáže až čas. Také se vůči 
nim začínají vymezovat města 
a obce stavebními uzávěrami. 
Varnsdorf se k nim brzy přidá. 
„Chystáme stavební uzávěru 
na ubytovací zařízení. Jde 
o nástroj, kterým budeme moci 
kontrolovat všechny nové uby-
tovny i hotely v našem městě,“ 
potvrdil na posledním zasedání 
zastupitelstva starosta Stanislav 
Horáček.

Tzv. hotel Sport už je prázd-
ný. Po rozhodnutí o uzavření 
ubytovny kvůli nevyhovujícím 
podmínkám vystěhoval majitel 
všechny její obyvatele. Část 
z nich se podle posledních 
informací přemístila na Kovář-
skou...

Drogová scéna
Nicméně ubytovny Varnsdorf 

v tuto chvíli tolik netrápí. Město 
často řeší konfliktní situace 
všude tam, kde jsou sociálně 
slabí v běžných městských 
bytech. Problematika soužití 
s majoritní společností se 
v žádném případě netýká pou-
ze romské menšiny. Často jsou 
společným jmenovatelem pro-
blémů drogy. Z tohoto pohledu 
jsou problematickým místem 
i věžáky na Křižíkově ulici, kde 
starousedlíkům znepříjemňují 
život drogově závislí příslušníci 
většinové populace a jejich ná-
vštěvy. Město se snaží situaci 
řešit například rozšířením kame-
rového systému a zamezením 
volného vstupu do společných 
sklepních prostor.

Nezbytnou prevencí šíření 
infekčních nemocí je výměna 
stříkaček. Tu obstarávají terénní 
pracovníci z kontaktního centra 
White Light v Rumburku. Čísla, 
která za poslední roky nashro-
máždili, jsou alarmující. V roce 
2012 vyměnili ve Varnsdorfu 7 
tisíc stříkaček, o rok později jich 
bylo už 12 tisíc a loni dokonce 
14 tisíc. „Výměna stříkaček je 
nezbytná prevence, pokud ne-
chceme, aby se nám tu válely 
všude a ohrožovaly naše děti,“ 
vysvětluje Romana Cupalová.

Snahou sociálních pracovní-
ků a preventistů je vytvořit ve 
Varnsdorfu Komunitní centrum 
sociální péče, které by podle 
nich přispělo ke zklidnění situ-
ace ve městě. Podobné centrum 
funguje např. v Krásné Lípě 
(Kostka) a mají tu s ním dobré 
zkušenosti.                Michal Haller

Co se děje u nás „doma“ na Kovářské
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Fotokronika

Pavel Šporcl v divadle
Houslový virtuos a Gipsy Way Ensemble 

Oybin aneb putování po stopách Karla IV.
Beseda v knihovně

Fotografie Karla Hofmana
Výstava ve foyeru divadla

MY FACE 2015
Podmořská říše v ZŠ náměstí E. Beneše

Kruhák u věžičky
Tak si představte, že u věžičky (křižovatka Otáhalova x Národní) 

se staví okružní křižovatka (kruhový objezd). Na tento těžký kalibr 
vám dáváme vysvětlení na straně 3 v samostatném článku.

Hromadné propouštění z úřadu
Další fáma říká, že na městském úřadě začalo hromadné propuš-

tění. Ta vlastně vznikla bezprostředně po volbách a je takovým stá-
lým evergreenem, který se opakuje po každých volbách. Každá nová 
garnitura hledá úspory a ty první se vždy hledají v domácím pro-
středí, tedy na úřadě. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se v březnu 
skutečně snížil počet zaměstnanců, a to z původních 89 na 85. Další 
větší změny se zatím neplánují, i když úspory se hledají stále.    js

JPP  aneb Jak to tedy vlastně je?

Obecně prospěšná společnost NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉ-
HO KRAJE vydala informační příručku pro zájemce o pěstounskou 
péči, čekatele a nové pěstouny.

„Příručka je především stručným souhrnem potřebných informací, 
které zájemce o svěření dítěte do pěstounské péče potřebuje, aby 
se v problematice zorientoval a mohl se zodpovědně rozhodnout.“ 
prohlásil ředitel obecně prospěšné společnosti Ivo Kraus a dodal, 
že v Ústeckém kraji je stále nedostatek kvalitních pěstounů, kteří 
by byli ochotni přijmout opuštěné dítě a dát mu tak šťastné a spo-
kojené dětství.

Příručku je možné si vyžádat v lounské Poradně pro náhradní 
rodinnou péči, Mánesova 2367, tel. 910 259 997, 778 151 329, 
e-mail: nahradni.rodicovstvi@gmail.com nebo si ji lze stáhnout 
v elektronické podobě z webových stránek www.chcemebytpest-
ouny.cz proklik publikace.

„Z hlediska mnoha odborníků je náhradní rodinná péče pro 
děti vhodnější a má přednost před výchovou ústavní v dětských 
domovech,“ uvedl Kraus. 

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE sdružují pěstounské 
a osvojitelské rodiny ve čtyřech klubech v Lounech, Podbořanech, 
Ústí nad Labem a Varnsdorfu. Těmto rodinám poskytují služby 
a poradenství. Minulý rok realizovaly projekt „Získávání zájemců 
a podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči“, na který finančně 
přispěl Ústecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a spon-
zoři. V rámci tohoto projektu vznikla síť poraden pro zájemce 
o pěstounství, kam se mohou lidé dobré vůle, se srdcem otevřeným 
a ochotou opuštěným dětem pomoci, obracet. Více informací lze 
nalézt na webových stránkách www.chcemebytpestouny.cz.           r

S prvním březnovým dnem 
omezila Správa národního parku 
České Švýcarsko vstup do lo-
kalit, ve kterých hnízdí zvláště 
chráněné druhy ptáků. Celkem 
se jedná o 23 lokalit, ve kterých 
se nacházejí hnízdiště sokolů 
stěhovavých, čápů černých a 
výrů velkých. Tyto druhy jsou 
velmi citlivé na rušení člověkem 
a přijaté opatření mnohonásob-
ně zvyšuje šanci na úspěšný 
průběh hnízdění a vyvádění 
mláďat. Zákazy vstupu jsou 
platné do 30. června pro hníz-
diště sokolů a výrů, v případě 
čápů černých do 31. července. 
Opatření se nijak nedotýká sítě 
značených turistických cest 
v národním parku, návštěvníci 

Ptáci začínají hnízdit a potřebují klid
je nadále mohou využívat bez 
omezení.

„Návštěvníci národního 
parku omezení vstupu do okolí 
hnízdišť ve valné většině dodr-
žují, a to se také dlouhodobě 
odráží ve vysoké úspěšnosti 
hnízdění zvláště chráněných 
druhů ptáků,“ říká Pavel Benda, 
ředitel Správy národního parku 
České Švýcarsko, a dodává: 
„I bez rušení ze strany člověka 
se musí tito ptáci v přírodě vy-
rovnat s celou řadou nástrah, 
aby mláďata dostala šanci 
dorůst a osamostatnit se.“

Úspěšnost hnízdění zvláště 
chráněných druhů ptáků je 
v Českém Švýcarsku tradičně 
vysoká, pokud v daném roce 

nenastanou klimatické pod-
mínky, které by ho znemožnily. 
V loňském roce sokoli vyvedli 
v součtu 16 a čápi černí celkem 
11 mláďat. Výři velcí obsadili 
nejméně 17 teritorií. Loňskou se-
zonu také poznamenal incident, 
kdy nedisciplinovaní návštěvníci 
vyrušili v první zóně národního 
parku hnízdící pár sokolů, kte-
rému poté na hnízdě zastydla 
vajíčka. Dalším následkem 
rušení hnízdících ptáků může 
kromě toho být prochladnutí či 
úhyn mláďat hlady. Pokud jsou 
dospělci nuceni hnízdo opustit, 
mohou vajíčka či mláďata také 
ukořistit predátoři.

Tomáš Salov, tiskový mluvčí 
NP České Švýcarsko

Příručka pro zájemce 
o pěstounskou péči

Knihovna ocenila 
nejlepší čtenáře
Nejlepšími varnsdorfskými 

čtenáři roku 2014 se stali Hana 
Šturzová, Pavlína Míková a 
Jana Čížková za oddělení pro 
dospělé čtenáře, Tomáš Halba 
a Sarah Staudigelová za dětské 
oddělení a Edeltraud Švédová 
a Jaromír Bubílek za hudební 
oddělení. Nejlepší čtenáři stihli 
v loňském roce přečíst více než 
300 knih!
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Varnsdorfský výtvarník Josef 
Poláček je i v 90 letech pěkné 
číslo. Nic mu neubylo na vtipu 
ani citlivosti, které jsou tolik 
charakteristické pro jeho dílo 
a vlastně i pro celý jeho život. 
Jakmile přejde řeč do oblasti 
umění, objeví se v jeho očích 
jiskry, už se zhluboka nadechu-
je a začíná vyprávět. Hned po 
prvním seznámení pochopíte 
kouzlo, které v sobě umělcova 
osobnost skrývá. Kouzlo, které 
mu otevírá brány do světa umění 
i do lidských srdcí.

Všechno začalo v Dobrušce 
v Orlických horách, rodišti lite-
rárního hrdiny F. L. Věka a také 
Josefa Poláčka. „Bylo mi 20 let, 
když jsem si uvědomil, že chci 
poznávat svět a učit se. Tehdy 
př iš lo zlomové rozhodnutí. 
Utekl jsem z domova do Prahy,“ 
vypráví varnsdorfský výtvarník. 
V hlavním městě nejprve nevě-
děl, co si počít. Měl našetřeno 

Pánbůh Vás měj rád, Poláčku!

něco málo peněz, ale chyběla 
střecha nad hlavou. „Nevím, 
co mě to napadlo. Namířil jsem 
si to na ministerstvo školství a 
bez ohlášení vstoupil do jedné 
kanceláře. Sekretářce jsem 
sdělil, že bych chtěl chodit do 
školy a že jsem hrozně hlado-
vý,“ usmívá se Josef Poláček 
a pokračuje: „Nějak jsem na 

ně zapůsobil. Ona to totiž byla 
kancelář prvního náměstka 
ministra školství a ten, když mě 
slyšel, hlasitě se rozesmál. Tušil 
jsem, že je vyhráno.“

Dostal se na vytouženou 
grafickou školu na Smíchově. 
Tam si ho všiml profesor 
Beneš a objevil v mladíkovi 
nenapodobitelný dar v jem-

nosti jeho kresby. Tím byl osud 
zpečetěn. Od té doby je jeho 
život protkán tvorbou a světem 
umění. Po Praze následovala 
krásná léta v České Lípě, kde 
už byl šéfem okresního domu 
osvěty a vedoucím odboru 
školství a kultury. Potkal se s ce-
lou řadou známých umělců a 
s některými navázal i vzácná 
přátelství. „Nejvíc se mi zapsali 
do paměti E. F. Burian a Jan 
Werich,“ vzpomíná. 

Ve Varnsdorfu žije a tvoří od 
roku 1959. Tady nakreslil svůj 
první vtip. V tehdejším Závod-
ním klubu Velveta uspořádal de-
sítky akcí a přivedl do města pod 
Hrádkem na 70 herců Národního 
divadla. Spolu s ostatními míst-
ními výtvarníky tvořil v letech 
1963 až 1970 skupinu Kontrast. 
„To si už dneska neumím před-
stavit, co všechno jsme stíhali. 
Výstava střídala výstavu, akce 
akci. Ve Varnsdorfu to opravdu 
žilo,“ popisuje Josef Poláček. 
V Kontrastu tehdy působila 
taková jména, jako Ota Nale-
zinek, Milan Janáček, Zdeněk 
Káva, Bohumil Plíva či Miroslav 
Pacner.

Přestože se ani jemu nevy-
hnuly zdravotní trable, dál žije 
činorodým životem. Vystavuje 
a v kruhu přátel dál vydává své 
Pohledy a Bonbóny. Ve Varns-
dorfu můžete jeho dílo vidět 
v galerii Úsměv v soukromém 
zdravotním středisku HELaP, 
kde se objevuje pravidelně. 
U příležitosti 90. narozenin tu 
v březnu zahájili jeho jubilejní 
70. výstavu! Od 14. dubna bude 
zase vystavovat v rumburském 
domě kultury obrázky na téma
„žena“.

Zbývá vysvětli titulek článku, 
ke kterému mě inspiroval herec 
Miloš Kopecký. Přesněji řečeno 
jeho vzkaz připsaný na fotogra-
fii věnované Josefu Poláčkovi: 
„Pánbůh Vás měj rád, Poláčku! 
Miloš Kopecký, 1983.“ 

Josef Poláček je čestným 
občanem města Varnsdorfu a 
nositelem Řádu bílé opice Čes-
ké unie karikaturistů. Zúčastnil 
se výstav po celém světě - v Bra-
zílii, Kanadě, Rusku, Japonsku 
i na Kubě. Jeho kreslené vtipy 
vyšly ve stovkách novin a ča-
sopisů. Oporou mu je milovaná 
manželka Jitka a pokračovatel-
ku našel v dceři Kláře. Přejeme 
pevné zdraví a jiskru v oku!

Michal Haller
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Tedy správně, co je nového ve Varnsdorfských uzeninách pánů Vohnouta a Žítka. Jak jsme vás 
informovali v minulém čísle HS, během neuvěřitelného jednoho týdne provedli v prodejně ve Východní 
ulici kompletní rekonstrukci. 

Smyslem této rekonstrukce bylo vytvořit moderní, konkurenceschopné a příjemnější prodejní 
místo, jak pro zákazníky, tak i pro zaměstnance prodejny. Skladba nabízeného zboží, na které byli 
zákazníci zvyklí, zůstává, navíc dochází k rozšíření počtu prodejních položek, a to nejen z vlastní 
výroby. V jarní sezoně se v nové prodejně mohou zákazníci těšit na své oblíbené sezonní výrobky, 
jako např. steaková masa, grilovací klobásky, špekáčky a další pochutiny.           ts, Petr Žítek

Co nového u Vohnouta?

Do divadla na Rudolfa Hrušínského
V pátek 20. března hostí Městské divadlo Varnsdorf populární 

herce z Divadla Bez zábradlí Rudolfa Hrušínského, Zdeňka Žáka, 
Janu Švandovou a Veroniku Freimanovou. 

Penzion pro vysloužilé operní umělce je poslední štací pě-
veckých virtuosů. Poklidnou hladinu jejich životů však rozvíří 
příchod bývalé kolegyně, slavné sopranistky Jean. Přenesou 
se bývalí přátelé přes někdejší neshody a zášť a podaří se 
jim společně zazpívat na tradičním koncertu k výročí narození 
Verdiho kvartet z Rigoletta? Přijďte se podívat do divadla! Před-
stavení Kvartet začíná ve velkém sále v 19.00 hodin.                r

Měsíc zdraví na Bratislavské
Duben proběhne na ZŠ a MŠ Bratislavská ve znamení zdraví, 

sportu a zdravého životního stylu.
Chceme zapojit širokou veřejnost bez rozdílu věku. Rozhodně 

se projekt netýká pouze žáků z Bratislavské. Pokud se k nám 
budete chtít připojit, pak sledujte prosím webové stránky školy
www.zsms-bratislavska.cz, popřípadě facebook.

Rozhodně není možné vyjmenovat všechny plánované akce a 
spolupracující osoby a organizace. Za všechny snad penzion Dvůr 
pohody paní Dubské, lékárna Šmíd, střední školy, ČČK, LDN, Po-
hádka, Stars, Fond Albert, Schredingerův institut, sportovní oddíly 
a další.

Jednotlivé akce budou spojeny do týdenních bloků a budou se 
odehrávat na půdě školy i mimo školní budovu. Kromě saunování, 
cvičení a přednášek se jedná například i o arteterapii.              r

V Paříži bych tě nečekala, tatínku

Jako většina lidí žijících 
ve Varnsdorfu, také já často 
„nadávám“ na některé situace 
v našem městě. Uvědomil jsem si 
však, že je i řada věcí, které jsou 
pro naše občany zpříjemňující.

Ve Varnsdorfu pracuje vyni-
kající neurolog MUDr. Václav 
Jára, který je také majitelem 
léčebny Klára v Jiřetíně. V tom-
to zařízení je perfektní léčba, 
organizace a dokonalá práce 

Se zajímavým představením přijeli do varnsdorfského divadla takové herecké hvězdy, jako 
jsou Petr Nárožný, Jan Čenský nebo Jarmila Švehlová.

všech zaměstnanců. Byl po-
staven nádherný zimní stadion, 
který nám může leckteré město 
závidět. Mám radost z kvalitní 
kuchyně VOŠ a SŠ Varnsdorf 
na Bratislavské ul. a chování 
jejích zaměstnanců. V blízkosti 
tenisových kurtů bylo vytvořeno 
velké parkoviště a dětské hřiště 
s lavičkami a upravenými chod-
níky. Prostor u starého nádraží 

je hezky upraven. Město má 
k dispozici dobře zařízený bazén. 
Ve městě hraje a dělá radost fa-
nouškům fotbalové mužstvo, kte-
ré aspiruje na nejvyšší příčky a 
výborně pracuje s mládeží.

Je pravděpodobné, že řada 
občanů namítne: to je přece 
normální. Můj názor je ale ten, 
že je nutno také chválit, ne jenom 
kritizovat.          Ing. Jan Fischer

Z čeho mám radost

M  E  M  O  R  I  Á  L
JAROSLAVA ČECHA

ZAKLADATELE  1. HOKEJOVÉHO ODDÍLU  VARNSDORF  
V LEDNÍM HOKEJI

28. 3. 2015 OD 14.00 hod.
NA ZIMNÍM STADIONU  VE VARNSDORFU

„RÁDI VÁS VŠECHNY PŘÍZNIVCE HOKEJE UVÍTÁME!“



SVOZ ZÁKAZNÍKŮ 
do OC FORUM Liberec

 ZDARMA  
4. 4. 2015

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.
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21.-22. 3. 2015  
MUDr. Zdena Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II
Tel. 412 516 711

28.-29. 3. 2014
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622

Zubní
pohotovost

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

26. 3. 2015

Vzpomínka

Po mnoha letech jsme se od 
února letošního roku dočkali 
pravidelného on-line zpravodaj-
ství ze zasedání zastupitelstva. 
Postupně se tak naplňuje snaha 
přiblížit zasedání zastupitelstva 
běžným občanům. 

Řada občanů na jednání 
zastupitelstva nikdy nebyla, a po-
kud ano, tak většinou pouze teh-
dy, když potřebovala s městem 
vyřešit nějaké majetkové zále-
žitosti. Případně ze zvědavosti 
na ustavující zasedání zastupi-
telstva, kdy se volí starosta a 
místostarosta.

Snahy o záznam tady byly 
už dlouho. Již v letech 2006-
7 dokonce vznikla iniciativa, 
která se věnovala zveřejňování 
příspěvků v Hlasu severu (a dal-
ších místních novinách), okrajově 
se také zajímala o zveřejňování 
materiálů do zastupitelstva a 
přenosu záznamu. A nesmíme 
také zapomenout na několik 
videopřenosů, které připravila 
tehdejší redakce místní TV, 
nebo zpravodajství televizních 
štábů z doby nedávno minulé, 
kdy městem zmítaly sociální 
nepokoje.

Jako každá dobrá věc, i tato 
chce svůj čas. V této oblasti nej-
více pomohl vývoj a dostupnost 
informačních technologií a pak už 
bylo zapotřebí „jen“ přimět záko-
nodárce, aby pro novou situaci 

Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady

a informace občanům, zejména 
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

1. dubna 10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

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

 Dne 21. března uplynou smutné 4 roky od 
úmrtí paní Anny Krajmerové. 

S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Úmrtí

Josef Volár                85 let
Anna Paulusová         70 let
Helena Ziková          64 let
Alena Chromá          58 let
Olga Malíková          88 let
František Štolba        90 let
Květuše Svobodová    81 let
Margita Valková        85 let
Jan Bartoníček         71 let
Josef Feko             69 let

Štefánia Hloušková       79 let
Jiří Vacínek                    61 let
Jan Němec                      94 let
Václav Bavor                 66 let
Helena Fuxová               63 let
Květoslava Schuppanová 

62 let
Agnes Cibulková            92 let
Josef Zábrž                 82 let
Alžběta Jiskrová             91 let

Únor

Narození

Barbora Brodská Krejčí
Ondřej Brodský
☼ Barbora Amálie Brodská

Lucie Bušková
Pavel Kňourek
☼♣ Lucie a Nikolas Buškovi

Pavla Dlouhá
Jan Dlouhý
♣ Dominik Dlouhý

Dana Nemetschkeová
Vladimír Pricl
☼ Eliška Priclová

Markéta Blatná
Lukáš Blatný
☼ Denisa Blatná

Lucie Kroutilová
Petr Kroutil
♣ Matěj Kroutil

Lenka Brožová
Antonín Brož
☼ Tereza Brožová

Zuzana Paseková
Michael Šatnik
♣ Antonín Šatník

Dne 23. března uplyne smutných 15 let od 
úmrtí paní Albíny Novotné. 

S láskou v srdci stále vzpomíná rodina, 
děti a vnoučata.

Naše maminka Milada Ptáčková, roz. 
Martanová by dne 23. března oslavila 
60. narozeniny. Vy, kdo ji stále nosíte v srdci, 
vzpomeňte si s námi. 

S láskou dcery Petra a Pavla

Dne 28. března to bude 8 let, co nás opus-
tila naše milovaná dcera, sestra a teta Evička 
Majkutová. 

S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci 
s rodinami.

Pracoval vždy do únavy, 
klidu sobě nedopřál.
Srdce jeho zlaté bylo, 
každému jen blaho přál.
Za vše dobré, co vykonal, 
tichý spánek buď mu přán.
Dne 31. března by se dožil 70 let pan 

František Havlas. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají manželka Marcela a děti 
s rodinami.

Blahopřání

Významné životní jubileum 80 let oslavil 11. března náš tatí-
nek Karel Pecher. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a elánu do 
dalších let.                                 Iva, Radek, Kamila a vnuk Tomík

upravili zákony. Ty ještě nejsou 
zcela jasné. Stále tady nad příliš 
transparentními obcemi, městy 
a kraji visí hrozba žaloby od 
Úřadu pro utajování osobních 
údajů, ale rozsudky soudů 
z loňského roku naznačují, že 
jsme na správné cestě. Pokud 
vyjdeme z logiky selského 
rozumu, že co není tajné, je 
veřejné, není při jednáních 
zastupitelstev obcí, krajů a 
parlamentu co skrývat.

Jak už jsme naznačili, 
26. únor 2015 byl v našem měs-
tě přelomovým dnem. Od té 
doby textový přenos přímo ze 
zastupitelstva nahradil audio 
(zvukový) přímý přenos. A 
co víc, tento přenos bude 
po skončení zastupitelstva 
trvale k dispozici na stránkách 
města. Pilotní testovací přenos 
dopadl, až na drobné technické 
problémy, dobře, byť se jednalo 
o zkušební provoz. Tento přenos 
se připravoval několik týdnů, ne-
boť realizace není tak snadná, 
jak se na první pohled zdá. 
Intenzivní příprava gradovala 
v den zasedání Zastupitelstva 
města Varnsdorf, kdy občané 
města mohli poslouchat jedná-
ní zastupitelstva v zaměstnání 
nebo z pohodlí svého domova. 
Prvního přímého přenosu 
se aktivně zúčastnilo 40 po-
sluchačů, což lze přirovnat 
k zájmu v padesátitisícovém 
Děčíně.

Rádi bychom všem poslu-
chačům poděkovali za jejich 
zájem a ohlasy a zároveň je 
pozvali na další přímý přenos, 
který se bude konat 26. března 
od 15 hodin. Po vzoru větších 
měst chce jít i Varnsdorf s do-
bou a z toho důvodu budeme 
zpravodajství v blízké budouc-
nosti nadále vylepšovat. Po-
sluchač by se tak mohl dočkat 
v okně s přenosem např. 
jména hovořícího, programu 
jednání nebo promítání 
příloh, které vidí návštěvník 
jednání na projekčním plátně. 
Další novinky se připravují, 
a tak se je určitě na co těšit. 
Možná to budou zveřejněné 
materiály před jednáním nebo 
třeba video přenos. Technika a 
technologie jde vpřed mílový-
mi kroky a ani my nechceme 
zůstat pozadu. Věřím, že další 
města a obce v okolí se brzy 
k podobným snahám přidají.

On-line přenos i záznamy 
starších přenosů najdete na You-
tube kanálu města Varnsdorf:

První zvukový přímý přenos 
ze zasedání zastupitelstva

https://www.youtube.com/
channel/UCdezqOmjtGcBQ
eGThc2TvxQ/videos.           ts, js

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
informuje o zahájení 

SBĚRU ŠATSTVA
od 24. března 
každé úterý 

od 14.00 do 16.00 hod. 
v 1. patře polikliniky
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 Utváří se hokejový tým mužů
Varnsdorfský HC utváří po dlouhých letech celek mužů, 

který by mohl od příští sezony zasáhnout i do pravidelné soutěže 
pod hlavičkou Českého svazu ledního hokeje, a to Libereckého 
krajského přeboru. Po utkání s partnerským Johnsdorfem (výhra 
14:2) odehrál další střetnutí, ve kterém mu byl soupeřem HC Team 
Rope Technology (TRT) Liberec, další nový adept na uvedenou 
soutěž. Oba celky se nakonec rozešly smírně s výsledkem 7:7 
(3:0, 3:1, 1:6). Trenér Karel Hornický byl spokojený se hrou prvního 
útoku a jeho hráče také označil za nejlepší. Byli jimi Jaroslav Matějka 
ml. (3 góly+3 asistence), Jakub Damnitz (4+1) a František Prokop 
(0+5). Soupisku týmu zatím tvoří: Lukáš Mikulášík, Vojta Sláma -
Jakub Damnitz, Jaroslav Matějka, František Prokop - Aleš Nový, 
Aleš Hodač, Roman Quaiser - Daniel Oplt, Lukáš Legdan, Lukáš 
Dřevikovský - Tomáš Váňa (ročník 2000!), Tomáš Procházka -
Jirka Štefan, Tomáš Buřič - Jiří Winzig, Miroslav Jirsák.          HC

Na nedávném turnaji o Přeborníka Varnsdorfu se střetli hned 
v úvodu P. Šimek (Slovan B) s nejlepším hráčem KP I. třídy Ústeckého 
kraje T. Fraňkem hrajícím za Filipov.

 

Krosové MČR 
v Rumburku

  Mistrovství ČR v přespolním 
běhu mužů, žen, juniorských 
a žákovských kategorii pořádá 
z pověření Českého atletického 
svazu (ČAS) rumburský Athletic 
Club. V pátek 20. března se koná 
v Restauraci Dymník Galavečer 
k MČR a v sobotu 21. března bu-
dou probíhat v areálu Dymník 
starty jednotlivých kategorií na 
tratích od 2 do 10 km. od 10.30 
do 15.40 hod. Více informací 
najdete na  www.acrumburk.cz. 
Věřme, že pořadatelům, startu-
jícím i divákům bude přát skvělé 
počasí.                               r

Tým Nic-moc 
obhájil 

prvenství
Po první třetině března 

zbývalo odehrát ještě dvě kola 
VBL ročníku 2014-2015, a pro-
tože tým Nic-moc zvládl Žlábky 
5:0 (navíc dalším naházeným 
„litrem“), bylo jasné, kdo bude 
MISTREM! Po třech „jenom“ 
druhých místech v letech 
2010-2013 tedy obhájil loňské 
prvenství. Výsledky 22. kola: 
Spliťáci - Aspoň kilo 4:1, Žlábci -
Bahňáci 4:1, Nic-moc - Žlábci 
5:0, BC Tos - Kobra11 2:3, Black 
horses - X-team 0:5. Po tomto 
kole vedlo družstvo Nic-moc 
(91 bodů) před Spliťáky (77), 
X-teamem (66), Black horses 
(55,5), BC Tos (55,5), Kobrou11 
(50,5), Žlábky (43,5), Bahňáky 
(34) a Aspoň kilo (22).        ZdS

Zimní liga fotbalových žáků
Pro zpestření zimní přípravy zorganizoval Ústecký 

krajský fotbalový svaz dlouhodobé zimní turnaje kate-
gorií mladšího dorostu a starších žáků pořádané Komisí mládeže 
za podpory Výkonného výboru ÚKFS. Cílem turnajů je konfrontace 
družstev z různých výkonnostních úrovní celého Ústeckého kraje.

Ligu starších žáků absolvovali nejen hráči narození v letech 
2000-2001, ale i ročníky 2002-2003. Skupina A přinesla tyto vý-
sledky výběrů Fotbalové akademie Šluknovského výběžku: FAŠV 
A - Junior Děčín 3:0, - Boletice/Verneřice 12:1, - FAŠV B 1:2; FAŠV 
B - Boletice/Verneřice 7:2, - Junior Děčín 1:8. Minitabulka musela 
určit pořadí prvních tří týmů: 1. Junior Děčín 3 body, skóre 8:4, 
2. FAŠV A 3 body, skóre 4:2, 3. FAŠV B 3 body, skóre 3:9. Ve 
čtvrtfinále play-off (1. B - 2. A) remizoval tým FAŠV A v Krupce 2:2 a 
odešel poražen na PK 4:1. Zápas semifinále poražených týmů mezi 
Trnovany a FAŠV A se nehrál pro zdravotní potíže hráčů soupeře 
(kontumace 0:3), a tak nakonec áčko akademie hrálo o konečné 
5. místo v Brozanech. Tam zvítězilo 1:4 (0:2). Zimní ligu vyhrál MFK 
Most, když porazil Junior Děčín 5:0 (3:0).

FAŠV B porazila ve čtvrtfinále play-out (4. B - 3. A) Proboštov 
2:0. Poté hrála v semifinále play-out s výběrem Boletice/Verneřice 
na UMT v Děčíně. Po trojím vedení o branku zněl nakonec výsle-
dek 4:4 (1:1) a musely rozhodovat PK. Hráči FAŠV B dali všechny 
(Kabeláč, Šindelář, Kubřík, Benc, Šešina), navíc gólman Meidl 
zlikvidoval třetí penaltu soupeře a béčko si tak zahrálo i finále 
play-out. V něm narazilo na Neštěmice, které jej doma porazily 
10:1 (3:0) a béčko tak skončilo na 10. místě zimní ligy.               ZdS

V nové herně pokračoval 
okresní přebor dalšími zápasy. 
K překvapení došlo v odloženém 
utkání, kdy dosud neporažené 
áčko Slovanu Varnsdorf ne-
uspělo doma s BOSH CARS 
Děčín 4:14 a vítěz se posunul 
na třetí místo. V domácím pres-
tižním derby pak A-tým přehrál 
béčko 11:7 a nadále vedl tabulku 
s náskokem jednoho bodu před 
SKST Děčín C. Tomu zbývalo 

Postup stolních tenistů na dosah
odehrát do konce soutěže tři 
utkání, zatímco varnsdorfské-
mu áčku čtyři, a to se soupeři 
z dolní poloviny tabulky. Za před-
pokladu, že s nimi neklopýtne, 
má postup do krajského přeboru 
II. třídy zajištěn. B-tým Slovanu 
držel k 10. 3. páté místo, D-tým 
šesté, E-tým deváté a C-tým 
desáté. Nejblíže k sestupu měl 
Slavoj Děčín, který ztrácel na 
céčko Slovanu dva body. 

V úspěšnosti varnsdorfských 
hráčů si nejlépe vedl Pavel Šimek 
st. z B-týmu (6. místo, 83,33 %),
osmá a devátá příčka patřila 
hráčům D-týmu, kterými jsou 
Ladislav Žatečka ml. (79,55) a 
Ondřej Gola (76,92). Desátý a 
třináctý pak byli borci A-týmu 
Jiří Somič (72,73) a Vladimír 
Chlan (71,88).    

Miroslav Exnar, foto ZdS

Běžecké seriály zahajují
Tisíc čtyři sta běžců absolvovalo v krásném jarním počasí 

Palestra Kbelskou desítku, první díl seriálu Mizuno Running 
Cup. Varnsdorfští běžci zaznamenali 18. místo Pavla Vodičky 
v kategorii MB39 (čas 36:14 min.) a 28. místo Karla Valenty 
v MC49 (38:28). Téměř s minutovým náskokem zvítězil Vít Pavlišta 
(AC Slovan Liberec) s časem 30:15 min. Do času pod 35 minut 
se vešlo celkem třicet běžců. Nejrychlejší žena Ivana Sekyrová 
(44 let, AK Sokolov) dosáhla výkonu 35:43 min.                             BK 

Další sezona tří soutěží ku-
lečníkové Lužické hospodské 
ligy je minulostí. V té 1. přišlo 
o konečné třetí místo RC Peklo 
Varnsdorf (21 bodů), když v po-
sledních dvou kolech prohrálo 
doma s KK Krkovička Brtníky 

Skleník Varnsdorf vítězem 2. Lužické ligy!

Těžká cesta k záchraně 
Ženy Slovanu pokračovaly dalšími zápasy v boji 

o záchranu krajského přeboru. V domácích dvou utkáních podlehly 
druhému celku tabulky TJ Sokol Tesla Stráž n. N. 1:3 a 2:3, poté se 
vrátily s porážkami 3:1 a 3:0 od TJ Lokomotiva Liberec I B. Výhru 
opět vybojovaly až v domácím prostředí proti TJ Jiskra Nový Bor 
v poměru 3:2. Druhé utkání však vyšlo lépe soupeřkám, které zvítě-
zily 1:3. Petr Damnitz, předseda oddílu, viděl obě utkání takto: „Náš 
tradiční dobrý začátek znamenal výhru v prvním setu. Bohužel, 
také tradičně, následovaly neúspěšné další dva a tím průběžný 
stav 1:2. Poté naše družstvo přidalo, čtvrtým setem srovnalo na 
2:2 a v následné zkrácené hře již soupeřkám nedalo výsledkem 
15:5 šanci. Druhé utkání opět patřilo soupeři. Naše klíčová hráčka 
Kristýna Mrázková si podvrkla kotník, což mělo následně vliv na celý 
zbytek utkání.“  V Turnově tým po hladce prohraném prvním utkání 
3:0 vybojoval v tom druhém vítezství 2:3.                                         ZdS

2:4 a poté 6:0 u vítěze ligy Pi-
línkov Liberec (32). Ten vyhrál 
s náskokem tří bodů před týmem 
Český lev Mimoň. Na bronzovou 
příčku se posunul Sport bar 
Nový Bor (24), neboť s ním 
prohrál doma Nový Jitrovník  
Brtníky 0:6 a se stejnou poráž-
kou poté odjel z Nového Boru 
i 1. KK Šluknov. Podobně jako 
RC Peklo, tedy bez výhry, 
dopadly v posledních dvou 
kolech týmy U Jelena Velký 
Šenov (skončil s 18 body pátý) 
a Rafani Rybniště (se shodným 
počtem bodů šestí). Pořadí 
deseti týmů této ligy uzavírají 
Ťukálkové Království (6 bodů 
za dvě výhry) a Nový Jitrovník 
Království (5 bodů za dvě výhry 
a jednu remízu) a sestupují.

Radostný pohled pro varns-
dorfské příznivce kulečníkové 

hry přináší konečná tabulka 
2. Lužické ligy 2014-2015. Tu 
už nějaký čas vedl s těsným 
náskokem Skleník Varnsdorf a 
nakonec ji vyhrál se 28 body. 
V předposledním kole jej sice po-
razil 4:2 BSC Mělník Varnsdorf, 
ale Skleník na závěr uspěl s tý-
mem U Pavla A Kunratice 4:2. 
Navíc celkově druhá Rychlá rota 
Zdislava (24) vyšla bodově na-
prázdno. V předposledním kole 
ji porazil tým U Jelena B Velký 
Šenov 2:4, ten pak plně bodoval 
i v závěrečném dějství a posu-
nul se na celkovou třetí pozici 
s 22 body. Varnsdorfský BSC 
Mělník zahájil soutěž špatně, 
dlouho byl bez vítězství. Nako-
nec se i díky zkušenostem svých 
hráčů prosadil a mezi deseti 
týmy se umístil se sedmi výhra-
mi a jedenácti porážkami osmý a 
soutěž zachránil.                       ZdS
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Drama juniorek 
v boji o záchranu

 Basketbalisté Slovanu Varnsdorf přivítali v semifinále play-
-off Severočeské ligy 2014-2015 celek Slavoje BK Litoměřice C, 
tedy třetí tým tabulky po základní části soutěže. Hosté stejně jako 
předchozí děčínský soupeř přijeli k prvnímu utkání jen s torzem 
týmu, a tak bylo o vítězi a výsledku 100:57 (34:12, 62:20, 88:41) 
brzy jasno. Druhé utkání se hraje v pátek 20. 3. od 19.30 hod. 
v Litoměřicích, případný třetí duel 28. 3. ve Varnsdorfu. Ve druhém 
semifinále porazila Sluneta Ústí n. L. jen těsně BA Louny 79:78 
(23:17, 50:37, 63:56).

Muži B po třítýdenní herní pauze (domácí utkání s Lovosicemi 
odloženo na 11. 4.) cestovali ke svému čtvrtému duelu o 5.-8. místo 
za béčkem Mostu. Domácí porážku soupeři neoplatili, když odešli 
poraženi 88:61 (28:19, 47:35, 70:46). Body: Lehroch 18, Šolc 12, 
Zamrzla 11 (2x3), Michalina 11 (1x3), M. Ježek 5, Janoušek a 
Houngbedji po 2. Béčko hraje další domácí zápas v sobotu 21. 
března proti BK Děčín / Boletice.

Juniorky U19 rozehrály sérii šesti zápasů play-out o udržení 
ligy doma proti Aritmě Praha, bodově nejlépe postavenému týmu 
ze tří jejich příštích soupeřů (ztráta juniorek Slovanu na ně činila od 
2 do 4 bodů). V bojovném domácím utkání dokázaly Aritmu porazit 
76:64 (18:12, 33:33, 60:47). Vydařila se jim zejména třetí část utkání, 
ale v čtvrté dosažený náskok ztratily (stav 64:64) a vyšel jim až 
závěr zápasu. V nedělní dopolední odvetě v Praze využila Aritma 
domácího prostředí a zvítězila hladce 66:36 (20:6, 37:20, 52:22). 
Za týden hostí juniorky Kladno a Klatovy.

Kadeti U17 hráli o víkendu v prostředí týmů Basket Poděbrady 
(6. místo) a u lídra soutěže BK Brandýs n. L. V Poděbradech 
v závěrečném dějství utkání uhájili náskok a zvítězili 74:77 (24:22 35:
36 47:62), když se bodově nejvíce prosadili Pacovský 18, Lukeš 17 a 
Málek 13. V Brandýse podlehli 90:61 (27:16, 53:32, 77:41) a nejvíce 
bodů zaznamenali Lukeš 20, Vašut 16 a Ježek 11. Příští zápas by 
kadeti měli hrát 28. března proti Mladé Boleslavi.

Starší žáci U15 zatím bez zaváhání absolvují boje o 5. - 8. pořadí 
KP středních Čech. O víkendu hostili BK Beroun a BC Benešov. 
Prvně uvedené družstvo porazili 70:55 (10:13, 25:28, 34:45) a druhé 
63:35 (22:11, 39:19, 51:29).

Starší minižáci U13 si připsali další dvě vítězství ve finále OP 
o 1. - 6. místo, a to s BK Horejsek Děčín. Poradili si s ním celkem 
jednoznačně 78:33 a 104:55.

Mladší minižáci U12 hrají o 5.-6. místo OP se svými vrstevníky 
z BK Horejsek Děčín a BK Sluneta Ústí n. L. V dosavadních čtyřech 
utkáních zatím odešli poraženi.

Mladší minižákyně U12 nastoupily v domácích zápasech 
dvakrát proti týmu Lokomotivy Liberec a mohly se radovat 
z výsledků 49:37 a 48:44.                         TJ Slovan - basket
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Odložený podzimní šlágr 
mezi lídrem FNL Olomoucí a 
druhým Varnsdorfem nakonec 
ČT ke škodě natěšených fot-
balových příznivců nevysílala. 
Jako důvod bylo lze v médiích 
dohledat přestavbu Androva 
stadionu pro červnové ME týmů 

Po remíze se Žižkovem čeká těžký duel ve Zlíně 

Předposlední, sedmý tur-
naj sezony 1. Autocentrum 
Jílové ligy se hrál 28. ledna 
v Libouchci a potvrdil za jejího 
vítěze zaslouženě tým JK Trans 
Varnsdorf B. Tomu se opět da-
řilo ze všech týmů nejlépe - ze 
tří odehraných utkání vybojoval 
sedm bodů. Náskok na čele tak 
navýšil na jedenáct a poslední 
turnaj lze odehrát v absolutní 
pohodě. Šluknovský celek se 
také neztratil, posunul se na třetí 
místo a může ještě být i druhý. 
Výsledky: JK Trans B - Hezouni 
Děčín 2:2, - Sokol Bělá 6:2, -
Las Žlebas 5:3; Lesní bezpeč-
nost (SLŠ a SOŠS) Šluknov -
Turbo Děčín B 3:2, - Dumbo 
Děčín 5:4. Kanonýrem turnaje 
se stal se 6 góly varnsdorfský 
Jakub Zadina. Celkově vede 
Žďánský (Šluknov) s 25 před 
Bobelákem (Varnsdorf) s 18 
a Horynou (Jílové B) se 16 
brankami. Průběžné pořadí na 
čele soutěže před závěrečným 
turnajem v Libouchci: 1. Varns-
dor f B 18 utkání /45 bodů, 
2. Turbo Děčín B 19/34, 3. 
Šluknov 18/34, 4. Bělá 18/34, 
5. Jílové B  18/29.

Sedmý, závěrečný turnaj 
RAF Děčín Veteráns ligy se 
hrál ve Varnsdorfu. SK Jílové 

Béčko JK Trans vyhrálo okresní ligu
zde neztratilo ani bod a skvě-
lou bilancí 22 výher a pouhých 
2 porážek obhájilo veteránský 
titul. Boje o druhé až čtvrté 
místo přinesly drama. JK Trans 
Varnsdor f, Nota-Slovanka 
Děčín i Sokol Bělá měly před 
turnajem shodný počet bodů. 
Tyto tři týmy svá utkání s Jílo-

vým poté prohrály a navíc vzá-
jemné souboje mezi sebou měly 
nerozhodné výsledky. Takže 
o 2. - 4. pořadí rozhodovala mi-
nitabulka ze vzájemných utkání 
těchto týmů. Ta dopadla nejlépe 
pro Notu-Slovanku, bronz patří 
Bělé a čtvrté místo JK Trans. 
Výsledky: Jílové - Bělá 6:1, - 
Nota-Slovanka 1:0, - JK Trans 
3:0; JK Trans - Nota-Slovanka 

0:0, - Bělá 1:1;  Nota-Slovanka -
Bělá 2:2. Konečné pořadí 
na prvních čtyřech místech: 
1. Jílové 24 utkání/66 bodů, 
2. Nota-Slovanka 24/36, 3. Bělá 
24/36, 4.  JK Trans 24/36. Po-
řadí na dalších místech: 5. Ra-
fani Děčín, 6. Rozbuška Boleti-
ce, 7. Old Stars Ludvíkovice, 

8. Tenis Proboštov. Kanonýrem 
soutěže se stal bezkonkurenč-
ně Václav Fišer (JK Trans) s 37 
brankami, druhý Fiřt (Jílové) 
jich nastřílel 15 a třetí Valštýn 
(Ludvíkovice) 13. Slavnostní vy-
hlášení výsledků všech tří futsa-
lových soutěží se uskuteční ve 
čtvrtek 9. dubna od 17.00 hodin 
v restauraci SA Děčín.     

ZdS

 

do 21 let. Samotné utkání pak 
předčilo úroveň mnoha dalších 
nabízených ČT ze Synot ligy, 
navíc prohra 2:1 varnsdorfské 
příznivce nepotěšila. FK vedl 
brankou Breiteho, domácí brzy 
srovnali a vítězství domácím 
zajistil jejich kanonýr Ordoš. 

Co se nevydařilo v Olomouci, 
povedlo se v Pardubicích. Tam 
jedinou branku utkání vstřelila 
už v 5. min. makedonská akvi-
zice ve službách FK Fahrudim 
Durděvič (23 let). Domácí tým 
byl fotbalovější, ale překonat 
hostující defenzívu v čele s ka-

pitánem a gólmanem Porcalem 
se mu nepodařilo, a tak zisk tří 
bodů ze dvou úvodních utkání 
jara venku byl dobrým počinem. 
V neděli přijel do Kotliny odčinit 
domácí prohru se Zlínem tým 
z popředí tabulky Viktoria Žižkov. 
Po oboustranných šancích gól 

nepadl, a tak se soupeři před 800 
diváky rozešli s remízou 0:0.

Juniorka U19 po kvalitně 
odehraném poločase inkasovala 
těžce u posíleného Slovácka 9:2 
(3:2). Branky na 1:1 a 1:2 dával 
Jícha. Za skvělého počasí pak 
hostila doma lídra ligy FK Mladá 
Boleslav (foto). V duelu solidní 
úrovně vedla 2:0 a 3:1, nako-
nec jí ale remízu 4:4 zajistila 
až branka v nastaveném čase. 
A to hrála v závěru v deseti, vy-
loučen byl po druhé ŽK Ruszó. 
Branky 27. Jícha, 54. Dordič, 
62. Lebruška, 90+1. Kapič

Dorost U19 zahajoval jaro 
v České lize venku proti plzeň-
ské Doubravce a přivezl výhru 
1:2 (0:1). Branky vstřelili Kolár 
a Mičica. Doma na UMT chtěl 
potvrdit body zvenku proti Tá-
borsku, nakonec však otáčel 
vývoj utkání až v závěru. Po 
prohraném poločase 1:2 (gól 
Hůza) a několika nastřele-
ných tyčích zařídily konečný 
výsledek 5:2 góly J. Černého 
(dva), Devátého a Smejkala 
v posledních dvanácti minutách 
souboje.                     ZdS

 


