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ZAČÍNÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
OBYTNÁ ZÓNA: NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE PŘEDSTAVUJÍ

MŠ Čtyřlístek
ukončila
projekt

Stanislav Šusta
bude

závodit dál

Čtěte na str. 8Čtěte na str. 6

Přinášíme čtenářům přehled 
nejvýznamnějších stavebních 
investičních akcí města Varns-
dorf za uplynulý rok. Podrobnější 
údaje včetně fotografické doku-
mentace naleznete na webu 
města - www.varnsdor f.cz/
mesto/investice-mesta. O ně-
kterých z nich - například o I. eta-
pě zastřešení zimního stadionu, 
opravách škol nebo nových fon-
tánkách - jsme psali už v průběhu 
minulého roku, v našem krátkém 
souhrnu je nyní připomínáme 
také. V závorce je vždy uvede-
na výše investice včetně DPH, 
zaokrouhlená na celé tisíce Kč. 
Na každou uvedenou akci pro-
běhlo řádné výběrové řízení na 
dodavatele stavby v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb.

Městské komunikace: Opra-
va místní komunikace a chodníku 
v Čelakovické ulici po stavbě 
dešťové a splaškové kanalizace 
a opravě havárie plynovodu 
(1,768 mil. Kč). • Celoplošné 
opravy chodníků ze zámkové 
dlažby - Karlova ul., (795 tis. Kč), 
ul. Čs. letců, Kostelní, Smetanova 
(769 tis. Kč), Polní a Prašná ul. 
(380 tis. Kč). • Celoplošné opravy 
komunikací technologií ABS v ul. 
Husova, Strakonická, K. Světlé, 
Sídlištní a Krátká (2,408 mil. Kč) 
• Celoplošné opravy komunikací 
technologií lehké a těžké pene-
trace v ul. Myslivecká, spojka 
Raisova, ul. Podzimní, Žilinská, 
Hraniční, Lidická, Obilní, Žuko-
vova, Kladenská, Duchcovská a 
Jateční (1,415 mil. Kč). • Komuni-
kace v lokalitě pro výstavbu RD -
Hradní ul. - na konci roku 2013 
byla zahájena výstavba obslužné 
komunikace ohraničené chodní-
kovým obrubníkem pro budoucí 
výstavbu rodinných domů, včet-
ně přípravy samostatných vjezdů 

Investiční akce města v roce 2013

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 6

Porota 38. ročníku Fotoroku měla letos po Novém roce 
těžší práci než ve stejnou dobu před rokem. Vzrostl počet 
účastnících se autorů (16) i přihlášených fotografií (135). 
Žánrová pestrost a tematická rozmanitost je pastvou pro 
oči. Vždyť se přijďte podívat do patra Městského centra 
kultury a vzdělávání (tam, co je dětské a hudebné oddělení 
knihovny), abyste se přesvědčili, že originály na fotogra-
fickém papíru mají zcela jiné kouzlo než ty na monitorech 
a displejích. Zejména pokud se k technické kvalitě přidá 
autorská nápaditost. Za nejpozoruhodnější z nich poro-
ta (tvořili ji Bořivoj Černý, Radek Petrášek, Jiří Stejskal, 

FOTOROK 2014:
kouzlo umělecké fotografie stále táhne 

Jedna z vítězných fotografií - Zdeněk Lín: Jen vzpo-
mínka

k budoucím stavebním parcelám 
(2,355 mil. Kč).

Školská zařízení: Výměna 
oken v MŠ Poštovní (1,220 mil.
Kč) a v ZŠ Karlova (2,420 mil. 

Jiří Trebatický a Libor Zavoral) vybrala reportážní cyklus 
Zdeňka Votavy z Jedličkova ústavu a snímek Zdeňka Lína 
„Jen vzpomínka“. Hodnocení bylo anonymní - porota při 
hodnocení neznala autory snímků. Zvláštností tohoto roč-
níku byly práce Petra Nálevky, vytvořené již zřídka vídanou 
technikou fotogramů, nebo účast zatím asi nejmladšího 

O krok blíž k úpravě 
autobusového nádraží

Ing. arch. František Jeřábek a Ing. arch. Vlastislav Kaut předložili 
urbanisticko-architektonickou studii úpravy autobusového nádraží 
ve Varnsdorfu. Je to podklad pro budoucí zpracování projektové 
dokumentace. O jejím zadání budou rozhodovat zastupitelé města 
na svém únorovém zasedání (20.2.). Pokud vysloví souhlas, bude 
na zpracování projektu vyhlášeno výběrové řízení. S urbanistic-
kým a architektonickým návrhem bude mezitím možnost se se-
známit na webových stránkách města www.varnsdorf.cz. Šířeji se 
k němu vrátíme také v příštím Hlasu severu, který vyjde ještě před 
schvalováním na zastupitelstvu. Připomínky občanů doručené na 
podatelnu městského úřadu nebo e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz 
budou předány odboru správy majetku a investic.                ham 

Kč) • Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Edisonova -
aplikace kontaktního tepelně 
izolačního systému na obálku 

Nový povrch vozovky - Čelakovická ulice

Nová fasáda - zateplení ZŠ Edisonova 
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Z DIÁŘE STAROSTY

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 9. 1. 2014 rozhodla: • Pověřit starostu města podpi-
sem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 13/SML2410 na akci „Úprava koryta 
potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf“. • Pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.8.2012 „Stezka bez hranic“ o prodloužení doby rea-
lizace projektu. • Pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě 
č. p. 2739 ve Varnsdorfu firmě RIO Media a.s. za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH. • Prona-
jmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu firmě VÝBĚ-
ŽEK.NET, s. r. o., za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH. • Pronajmout prostory pro umístění tele-
komunikačního zařízení v domě č. p. 3023 ve Varnsdorfu firmě VÝBĚŽEK.NET, s. r. o., za nájemné ve 
výši 500 Kč/měsíčně + DPH. • Pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku 
veřejné služby ze dne 10.11.2008 s firmou Quick Bus a. s., kterým se navyšuje částka předpokládané 
úhrady prokazatelné ztráty na částku 379.000 Kč za kalendářní rok. • Jmenovat předsedu a členy 
grantové pracovní komise: předseda - Mgr. Michal Dlask, členové - Mgr. Josef Rybánský, Ing. Ilona 
Martinovská, Zbyněk Šimák, Mgr. Jan Novota, Bc. Josef Fibiger, Jitka Beránková, Viera Bortlová.

31. 12. - Silvestrovský běh - předávání cen vítězům
    8. 1. - Porada vedení města k rozpočtu
    9. 1. - Rada města
            - Seminář zastupitelstva k rozpočtu
            - Jednání s dopravní společností
  10. 1. - Schůzka se zástupci Teplárny Varnsdorf
            - Jednání v Chřibské k aktivitám Tolštejnského panství
            - Schůzka se starostou Jiřetína pod Jedlovou o sociální 
              problematice
   13. 1.  - Jednání se zástupcem EKO servisu Varnsdorf a vedoucím 
             OŽP o podpoře a propagaci třídění odpadu
            - Jednání se zástupcem firmy Seznam.cz - nabídka 
              spolupráce pro město
            - Jednání s Finančním úřadem ke kontrole čerpání dotací
   14. 1. - Jednání s J. Zoserem a odborem sociálních věcí a zdravot-
              nictví k sociální problematice
            - Účast na zasedání bytové komise
            - Schůzka s Ing. J. Rakem (o.p.s. České Švýcarsko) o že-
              lezniční dopravě v regionu Začíná Univerzita 

třetího věku
MAS ŠLUKNOVSKO zaha-

juje Virtuální Univerzitu třetího 
věku (VU3V).

Studium bude zahájeno 
18. února (dále pravidelně po 14 
dnech) v budově Střelnice, ul. 
B. Němcové 476 Varnsdorf, a to 
od 9.30 hod. (pravidelný čas).

Přednášky jsou určeny oso-
bám se statutem důchodce, 
invalidním důchodcům bez 
rozdílu věku a osobám katego-
rie 50+ (nezaměstnaní).

Přihlášky jsou k vyzvednutí 
a podání u organizátora MAS 
ŠLUKNOVSKO Varnsdorf, ul. 
B. Němcové 476 a na strán-
kách www.mas-sluknovsko.cz 
nejpozději do 10. února 2014. 
Kontaktní osoba: Irena Menco-
vá, tel. 724 778 296.

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 poz-
dějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění.

Kolik nás je
K 31. prosinci 2013 měl Varns-

dorf 15 515 obyvatel (ke stej-
nému datu v roce 2012 to bylo 
15 585). Městu přibylo za loňský 
rok 154 novorozenců (v přede-
šlém roce 142). Zaznamenáno 
bylo 145 úmrtí varnsdorfských 
občanů (o rok dříve 157). 

Před matr ičním úřadem 
Varnsdorf, pod nějž spadá i pět 
okolních obcí, bylo v roce 2013 
uzavřeno 65 manželství (o dvě 
méně než v roce 2012). 

561 lidí mělo k 31. prosinci  
2013 místo trvalého pobytu na 
Městském úřadě Varnsdorf.  

ham

MAS ???
Místní akční skupina Šluk-

novsko, která nyní zahrnuje 
i obce na Děčínsku a Novo-
borsku, vyhlásila soutěž o svůj 
nový název. Lze se účastnit 
i grafickým návrhem loga. Uzá-
věrka je 31. ledna. Podrobnosti 
na www.mas-sluknovsko.cz.      

-r-

• Stržené telekomunikační vedení
Na základě telefonického oznámení vyjela hlídka MP na uli-

ci Československých letců, kde řidič projíždějícího nákladního 
automobilu strhl telekomunikační vedení, jehož část po pádu 
dřevěného sloupu skončila ve vozovce. Vzhledem ke vzniklé 
situaci byly vyrozuměny všechny zainteresované složky. 
Strážníci na místě usměrňovali dopravu, dokud nebyla nehoda 
prošetřena skupinou dopravních nehod Policie ČR a komunikace 
zprůjezdněna. 

• Výjezd strážníků s defibrilátorem
Se začátkem nového roku byli strážníci vysláni na základě 

požadavku dispečera ZZS Ústeckého kraje již ke dvěma 
případům možné zástavy srdečního oběhu. Výjezdové hlídky 
v obou případech poskytly předlékařskou první pomoc, přičemž 
v jednom z případů došlo i k použití AED defibrilátoru. Osádky 
sanitek RZS si po příjezdu na místo postižené osoby převzaly a 
strážníci s nimi spolupracovali při dalším ošetřování.

• Mladík byl přistižen při krádeži v marketu
Z marketu Albert ve Varnsdorfu byl telefonicky nahlášen 

záchyt neplatícího zákazníka. Vyslaní strážníci na místě zjistili, 
že se jedná o mladíka mladšího osmnácti let. Z toho důvodu 
byla neprodleně informována dosahová sociální pracovnice MěÚ 
Varnsdorf, za jejíž následné účasti hlídka celou věc dořešila a 
mladíka předala rodičům.          Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

• Zřejmě ho vykradli
Majitel rekreační chalupy ve Varnsdorfu krátce po své ná-

vštěvě zjistil, že do jeho domu nejspíš vstoupil nevítaný návštěv-
ník. Zmizelo několik cenných věcí, přičemž škoda se pohybuje 
v řádech desetitisíců korun. Na místě byly zjištěny stopy po 
násilném vniknutí. Policisté nakonec 3. ledna sdělili podezření 
dvojici mužů ze Šluknovského výběžku. Ti čelí přečinům krá-
deže a porušování domovní svobody a mohou se tak připravit 
až o dva roky svobody.

• Sáhl po peněžence
Od poloviny prvního lednového týdne je prošetřováno 

oznámení cizince, jenž před místním disco klubem přišel 
o svou peněženku s doklady a finanční hotovostí. Zábava  
do časných ranních hodin tak skončila ztrátou osobních věcí 
v celkové výši 2.875 Kč. Netrvalo dlouho a 8. ledna místní strážci 
zákona sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže mladíkovi 
z nedalekého města. Ten se svým počínáním může připravit 
nejen o svobodu, ale i čistý rejstřík trestů.

• O kamerách nechtěl mluvit
Varnsdorfští policisté od konce loňského října řešili záhadnou 

ztrátu tří průmyslových kamer, jež byly nainstalovány na míst-
ních nemovitostech. Přístroje monitorující okolí zabezpečených 
domů skončily s největší pravděpodobností v rukou zdejšího 
43letého obyvatele, který se do protokolu k nejasnému zmizení 
odmítl vyjádřit. Jeho mlčení ovšem neodradilo strážce zákona, 
kteří mu 13. ledna 2014 sdělili podezření z přečinu krádeže. 
Majitelé zabezpečovacího systému vyčíslili škodu na cca dva 
tisíce korun za každou kameru.           Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Šotek dal do oběhu vadné výtisky
Omlouváme se těm čtenářům, kteří zakoupili některý z vadných 

výtisků Hlasu severu č. 1. Pokud se právě vám dostal do rukou 
některý z několika raritních kousků, kde je dvakrát vytištěna strana 
8 a naopak chybí strana 6, jsou vám v redakci k dispozici správ-
né výtisky na výměnu. Chyba se stala při kompletaci tiskových 
stran v tiskárně.                     Redakce a Tiskárna Trio Varnsdorf
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Dokončení ze str. 1

MyšLenka aneb sloupek starosty

Nejen
o sněhu

Zima nám zatím příliš sněhu nenadělila. Pár dnů koncem minulého 
roku bylo pocukrovaných a další ochlazení se sněhovými přeháňka-
mi přišlo v polovině ledna. To má samozřejmě své výhody i nevýho-
dy. Stýskají si příznivci zimních sportů a především provozovatelé 
lyžařských areálů, děti hledají o prázdninách náhradní program za 
radovánky na sněhu. Spokojeni nebyli milovníci klasické vánoční bílé 
pohody a místy rozkvetlé keře svědčí o tom, že i příroda se podivuje. 
Spokojenost vládne spíše na straně těch, kteří se starají o úklid 
navátých závějí, a také řidičům víc vyhovují suché silnice. 

A ještě jednu vlastnost má zima beze sněhu. Je smutná. Zmizí 
zeleň a obnaží se mnohá méně estetická zákoutí, často naplněná 
odloženým odpadem. „Milosrdná“ sněhová peřina nepřichází, a 
tak je více patrný i drobný, ale vytrvalý nepořádek na parkovištích, 
komunikacích i chodnících. Před pár dny mi přistál na stole dopis, 
z něhož cituji: „…v pátek 10. 1. 2014 proběhla úklidová akce v 
okolí parkoviště Penny na Žitavské ulici. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat organizátorům (nevím, zda to byl MÚ nebo někdo jiný) za 
zajištění této akce. Proběhla rychle a všechen nasbíraný odpad byl 
ještě tentýž den odvezen. Takže na nějakou dobu bude chození do 
Penny přes parkoviště - v jeho zadní části přilehlou cestičkou zase 
příjemnější. Uvidíme, zda si toho všimnou i ti spoluobčané, kteří 
se nechovají vždy pořádně=ekologicky, a nebudou hned obaly od 
zkonzumovaných potravin opět na toto uklizené území odhazovat. 
Ještě jednou dík za provedenou akci těm, kteří ji zorganizovali. 
S pozdravem B. V. Varnsdorf.“ Pár slov, která vystihují podstatu pro-
blému. Ano - úklid je na těch, kteří za uklízené prostory zodpovídají. 
Když jsem byl malý kluk, byla mi vštěpována myšlenka, že pořádek 
se nedělá - pořádek se udržuje. A udržení pořádku, to už je věc 
vlastně všech. Záleží třeba na tom, zda dokážeme nepotřebný para-
gon z obchodu donést až ke koši, nebo jestli si vedle auta uděláme 
z parkoviště popelnici. A to nemluvím o zpřevracených nádobách 
na odpad či poničených odpadkových koších - to už je spíše věc 
dohledu strážníků. Věřte, úklid stojí peníze, hodně peněz, které by 
mohly být ve městě použity i jinak. A tak by jistě bylo přínosem, 
kdyby se pořádek nejen dělal, ale také udržoval…        Martin Louka

                INTERAKTIVNÍ ZŠ KARLOVA
                  zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. ledna 2014 od 8.00 do 16.00 hodin

Přijďte si prohlédnout naši školu a jednotlivé učebny, můžete 
nakouknout přímo do výuky žáků, podívat se na práci dětí v pří-
pravných třídách a ve třídě s upraveným vzdělávacím programem. 
V odpoledních hodinách máte možnost navštívit také jednotlivá 
oddělení školní družiny.

Po celý den vám budou k dispozici pedagogičtí pracovníci školy, 
kteří vám rádi zodpoví vaše případné dotazy.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv školy. 

18. prosince v 16 hodin jsem 
chtěl přejít na Národní třídě, ale 
proud vozidel to neumožňoval, 
tak jsem se snažil opatrně vnutit. 
Ale co jsem si vyslechl od řidičů, 
je až neskutečné. Jedna řidička 
na mě z okénka křičela, že ne-
jsem na přechodu. Jaksi si ne-
všimla, že v obytné zóně nejsou 
přechody pro chodce. Spousta 
řidičů asi nezná značku, která 
je umístněna na začátku obyt-
né zóny, a zapomíná, že je tam 
omezená rychlost. 

Ptám se, kde jsou strážníci 
MP. Naposledy jsem je viděl ve 
městě, když mě chtěli pokutovat 
za parkování u České spořitelny. 
Dneska už tam parkuje kdekdo 
a nic se neděje.

Mohli byste v HS prosím při-
pomenout řidičům, jak se mají 
chovat v obytné zóně?

Karel Firsov (red. kráceno)

Nedodržování pravidel v obyt-
né zóně je bohužel běžné. 
V Hlasu severu jsme řidičům 
jejich povinnosti v obytné zóně 
připomněli naposledy v loňském 
čísle 14 v článku R. Synka „A 
co naše obytná zóna?“ Dnes 
alespoň v nejhutnější zkratce: 

Obytná zóna: nekonečný příběh

Chodci smějí užívat pozemní 
komunikaci v celé její šířce. 
Jsou na ní dokonce dovoleny 
hry dětí (což ovšem v našem 
případě, kdy se jedná o hlavní 
komunikaci v centru města, stej-
ně nedoporučujeme). V obytné 
zóně je maximální povolená 
rychlost 20 km/hod. Řidič 
přitom musí dbát zvýšené 

ohleduplnosti vůči chodcům, 
které nesmí ohrozit, a v případě 
nutnosti musí zastavit vozidlo.

 Vyjádření velitele městské 
policie Martina Špičky k dopisu 
pana Firsova: V příspěvku se 
uvádí, že strážníky pisatel viděl 
naposledy, když ho chtěli poku-
tovat za nesprávné parkování 
před Českou spořitelnou. Z toho 
vyplývá, že v tuto chvíli se pohy-
bovali v obytné zóně (dále OZ), 
jelikož tato instituce zde sídlí. 
Několikrát denně se strážníci 
pohybují pěšky i ve vozidlech 
v centru města, a tudíž i v obyt-
né zóně. Dodržování parkování 
v OZ se provádí pravidelně a 
je též strážníky postihováno 
pokutou. Ohledně dodržování 
rychlosti v OZ mohu sdělit jen 
to, že dopravní policie z Děčína 
zajíždí do našeho města několi-
krát v měsíci a provádí měření 
rychlosti i v OZ.                           ham

Investiční akce města v roce 2013
budovy a výměna výplní otvorů 
budovy k výraznému snížení 
energetické náročnosti objektu 
základní školy (12,072 mil. Kč, 
z Operačního fondu životního 
prostředí byla poskytnuta dotace 
ve výši 4,387 mil. Kč).

Bytové domy: Kompletní 
rekonstrukce osobních výtahů 
v bytových panelových domech 
č. p. 2739, 2740 a 2741 (2,998 mil. 
Kč) • Výměna dřevěných oken za 
nová plastová v bytovém domě 
č. p. 2290 v Prašné ul. (839 
tis. Kč).

Vodní toky, vodovodní a 
kanalizační sítě: Oprava zatrub-
něného toku na p. p. č. 6966/2 -
rybníky Gerhus (237 tis. Kč). 
• Oprava odběrného objektu na 
Zlatém potoce, kterým je zásobo-
ván vodou rybník Valcha (191 tis. 
Kč). • I. etapa stavby splaškové a 
dešťové kanalizace, lokalita Hrá-
dek v ul. P. Bezruče (2,415 mil. 
Kč). • Umístění fontány v rybníčku 
u Billy a zřízení elektropřívodu 
(120 tis. Kč). • Rekonstrukce 
kašny na městském hřbitově 
(oprava kašny 80 tis. Kč, oprava 
zádlažby v prostranství kašny 
140 tis. Kč).

Veřejné osvětlení: Veřejné 
osvětlení u železniční zastávky 
staré nádraží v ul. Sv. Čecha 
a v ul. U Splavu (402 tis. Kč). 
• Oprava veřejného osvětlení par-
koviště u hřbitova (207 tis. Kč). 

Ostatní: Instalace optického 
kabelového propojení - výměna 
stávajících nevyhovujících meta-
lických rozvodů městského ka-

merového systému v Národní ul. 
(577 tis. Kč). • Zastřešení zimního 
stadionu ve Varnsdorfu - v rámci 
I. etapy provedena demontáž a 
posunutí hrací plochy, včetně 
všech souvisejících stavebních 
prací nutných pro následné pro-
vedení II. a III. etapy - vlastního 
zastřešení (56,708 mil. Kč).

V celém průběhu roku 2013 
město zajišťovalo řadu dalších 
drobnějších oprav na vlastním 
majetku, např. na budovách pří-
spěvkových organizací jako je 
divadlo, knihovna, nemocnice, 
poliklinika, klub Pohádka atd. 
Finanční prostředky jsou vždy 
vynakládány ve snaze zajistit 
účelný a hospodárný chod 
našeho města. Je již na ob-
čanech, aby zhodnotili, zda se 
naše město posouvá dopředu. 
Věříme, že tomu tak je. 
Odbor správy majetku a investic, 

ham, foto OSMI Ulice Karolíny Světlé

Nové chodníky na Karlově ulici

Veřejné osvětlení u starého 
nádraží

Oprava odběrného objektu na Zlatém potoce
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Základní školy ve Varnsdorfu se představují
Stručné vizitky všech škol • Zápis do prvních tříd se koná 5. února 2014 - viz informace na straně 2

ZŠ a MŠ Bratislavská  jako jediná ve městě spojuje výchovu školní i předškolní. Vzájemné obohaco-
vání vyučování a prospěšnost tohoto spojení ocenila i inspekční zpráva ČŠI. Jsme školou rodinného typu 
bez předsudků a bariér. Vzděláváme děti s talentem ke studiu stejně jako děti s hendikepem. Jsme na ně 
dobře připraveni personálně i materiálně. Kvalifikované učitelky pracují s nejmodernější technikou (nová 
PC učebna, interaktivní tabule v každé třídě) a používají osvědčené i alternativní postupy ve své práci. Naší 
výhodou je obrovská krásná zahrada, se kterou máme veliké plány (letní třída, celková revitalizace), hřiště, 
herní prvky pro všechny děti.

Sklízíme úspěchy v soutěžích sportovních i umělecky zaměřených. Chloubou je školní družina a množství 
kroužků. Jsme zapojeni do řady národních i mezinárodních projektů. Základem naší práce je však vzdělávání. 
Výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek jsou dlouhodobě vynikající. Paní učitelkou našich prvňáčků 
bude Mgr. Jana Králová.

Před prázdninami oslavíme 175 let od postavení školy. Jsme tedy nejstarší školou, ale s mladou krví v žilách.
Dalších informace naleznete na webu (bratislavska.benjamin.cz a facebook ZŠ a MŠ Varnsdorf 

Bratislavská).

ŠKOLA V NOVÉM KABÁTĚ ZŠ Edisonova dostala v loňském kalendářním roce několik nadílek -
novou fasádu (včetně zateplení), dále jsme vybavili poslední 2 třídy novým školním nábytkem, 
3 oddělení školní družiny novými stoly, židlemi, herními sestavami a hrami, zakoupili jsme několik řad nových 
učebnic, mimočítankové četby, laboratorní testovací systémy, interaktivní počítačové výukové programy, 
tělocvičné náčiní a hudební nástroje, obměnili jsme starší počítačové vybavení. Za nejdůležitější atribut 
školy však považuji stabilní kvalifikovaný pedagogický sbor, jehož raritou je muž - učitel na 1. stupni. Učíme 
projektově a interaktivně, v každé třídě 1. stupně a v odborných učebnách 2. stupně jsou interaktivní tabule. 
Prioritami školy jsou matematická a jazyková gramotnost, přírodovědné a ICT předměty, podpora integrova-
ných žáků, sportovní aktivity, zájmové vzdělávání a zapojení žáků do regionálních a mezinárodních projektů. 
Díky mezinárodnímu projektu WASTE vycestovalo již několik žáků do Švédska a Holandska, v únoru se 
další podívají do Portugalska. Návštěva školy je možná po tel. domluvě na číslech 412 371 740, 724 170 829.          

  Mgr. Bc. L. Ondráčková, ředitelka

1.
Nevíte, kam k zápisu jít?
Trápí vás to delší dobu?
Všechny školy něčím lákaj,
tak jen neudělat chybu!

2.
Určitě je dobrá péče
na všech školách, které znáte,
ať půjdete, kam půjdete,
dítě dobrým rukám dáte.

3.
U nás navíc přidáváme
hodně sportu, pohybu,
výběr snad z desítek kroužků,
zkrátka dobrou zábavu.

4.
Kdo má zájem o techniku,
počítače jsou snad všude,
kdo chce zpívat jako pánbůh,
karaoke na něj zbude.

5.
Rozšířená výuka
chytrým hlavám impulz dává,
koho učení spíš trápí,
doučováním vše zvládá.

6.
Trochu jsme vás oslovili?
Držíte nám obě pěsti?
Tak pak zapsat svoje dítě
přijďte k ZŠ na náměstí!

Pracovníci ZŠ náměstí E. Beneše

Interaktivní ZŠ Karlova
Naše škola je školou rodinného typu s přívětivým prostředím a se zájmem o každého jednotlivého žáka. 

JSME ŠKOLA V POHODĚ. Vybavení školy je na vysoké úrovni: interaktivní tabule s připojením na internet, 
moderní pomůcky, nová počítačová učebna.

Ke každému žáku přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti. Do naší přípravné třídy docházejí 
děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
je zřízena třída s upraveným vzdělávacím programem. Žákům s potížemi v jednotlivých předmětech se věnuje 
asistent pedagoga. Zajišťujeme odbornou logopedickou péči. Samozřejmostí je i zvýšená péče o žáky nadané.

Spolupracujeme se základní školou v Großchönau a mateřskou školou v Seifhennersdorfu. Pro žáky organizujeme 
spoustu školních akcí, zúčastňujeme se též akcí mimoškolních. Do dění školy se aktivně zapojují mnozí rodiče.

Našim žákům můžeme nabídnout různé zájmové kroužky, přípravu na přijímací zkoušky na gymnázium 
či jiné výběrové třídy, „Sportovky speciál“ pro 1. a 2. třídy... Všechny tyto aktivity jsou pro žáky bezplatné. 

Těší se na vás pedagogičtí pracovníci školy.

ZŠ Seifertova Varnsdorf
Milé děti, vážení rodiče, prarodiče a ostatní příznivci naší školy! Rádi vám sdělujeme, že naše první 

třída bude i v příštím školním roce umístěna v budově ve Východní ulici (na fotografii), a zároveň si vás dovo-
lujeme pozvat na den otevřených dveří ve středu 29. ledna od 14 do 17 hodin. Budete mít možnost seznámit 
se s příjemným prostředím školy, prohlédnout si učebny a tři oddělení hezky vybavené školní družiny, která 
umožňují stoprocentní uspokojení poptávky rodičů po umístění žáků 1. stupně. Ve škole nechybí stravovna, 
dobře vybavená tělocvična a relaxační prostor školní zahrady. Nabízíme zájmové kroužky od sportovních po 
umělecky zaměřené a mnoho dalších mimovyučovacích aktivit. Děti si mohou vyzkoušet „zápis na nečisto“, 
vyrobit hezký dáreček, přichystáno je i malé občerstvení. Moc se těšíme na shledanou. 

V těchto dnech předáváme podklady pro revitalizaci projektu celkové rekonstrukce našeho střediska 
v Seifertově ulici. Vše se tak zdá být na nejlepší cestě k přerodu naší školy na vzdělávací zařízení, ve 
kterém by od školního roku 2016-2017 měla být díky městu Varnsdorf umístěna moderní dvoustupňo-
vá bezbariérová škola…                                                                 Učitelé a vychovatelé ZŠ Seifertova

ZŠ náměstí E. Beneše
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Služby

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.

Ostatní

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 

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•

Pronajmu garsonku ve  
Varnsdorfu. Měsíční nájem 
5.000 Kč včetně služeb. Tel. 
723 352 678.

Pronajmu byt 1+1 ve 
Varnsdorfu. Připraven k byd-
lení. Tel. 602 803 720.

Koupím veverku nebo 
činčilu - samečka. Levně. 
Tel. 722 375 830.

Hledáme naléhavě učitele/
ky se znalostí něm. jazyka pro 
výuku 5.-9. tříd v „Oberschu-
le“ v obci Seifhennersdorf. 
Zájemci se mohou hlásit na 
www.lehmann17@web.de.

Starostové Dobrovolného 
svazku obcí „Tolštejn“ (DSOT) 
mají ve svém koncepčním 
programu podporu rozvoje 
cestovního ruchu. Jedním z bo-
dů, kterému se nyní starosto-
vé věnují, je rozvoj cyklistiky. 
V květnu 2013 Nadace Partner-
ství s podporou Nadace České 
spořitelny, generálního partnera 
programu Greenways, vyhlásila 
grantový program Greenways 
2013 zaměřený na rozvoj a 
péči o stezky Greenways. Dob-
rovolný svazek obcí „Tolštejn“ 
zpracoval ve spolupráci s pro-
jektovým manažerem Luďkem 
Suchomelem žádost na podpo-
ru rozvoje cyklistiky v Tolštejn-
ském panství a uspěl. Jedná 
se o takzvané měkké peníze. 

„Žádali jsme původně o 80 
tisíc Kč s tím, že celý projekt 
byl za 100 tisíc Kč. Dostali 
jsme méně - 50 tisíc Kč, ale 
i tak je to úspěch. Získané pe-
níze nám pomohou nastartovat 
proces rozvoje cykloturismu. 
Chtěli bychom dát dohromady 
partnery, jako jsou například 
Lesy ČR, s.p., Schrödingerův 
institut, MAS Šluknovsko, ZŠ 
Dolní Podluží a další, se kte-
rými bychom chtěli spolupraco-
vat. Po lesních cestách, které 
právě patří Lesům ČR, chceme 
vést cyklostezky i cyklotrasy 
k zajímavým turistickým cílům. 
Atraktivit máme v mikroregionu 
celou řadu a chceme je -
nejen cykloturistům - přiblížit. 
Návrh cyklotras a cyklostezek 
se právě tvoří ve spolupráci 
Schrödingerova institutu a ZŠ 
Dolní Podluží. Na něm pracují 
mladí cyklisté Jan Novota a 

Partnerství na 
Tolštejnském Cyklotracku

Pavel Zoser ml. Chceme nechat 
vypracovat návrh loga Tolštejn-
ského Cyklotracku, které by pak 
mělo být na všech materiálech. 
K propagaci Cyklotracku by 
měla být vytvořena skládačka 
s mapkou. Naším záměrem je 
vytvořit i internetovou prezenta-
ci,“ říká předseda mikroregionu 
Tolštejn a starosta obce Rybniš-
tě Roman Forfera. 

K realizaci projektu se již se-
šli zainteresovaní partneři na 
jednání v listopadu ve Varns-
dorfu a vyslechli si i zkušenosti 
z budování a provozování 
Singltreku v Novém Městě pod 
Smrkem. Starosta Jiřetína pod 
Jedlovou Josef Zoser v diskuzi 
upozornil na jeden ze stěžejních 
problémů, který je potřeba řešit. 
Tím je překlenutí silnice v oblasti 
„Šébru“ turistickým mostem. Ten 
má již vydané stavební povolení 
především díky dotaci na projekt 
od o.p.s. České Švýcarsko. Po-
mocí mostu by došlo k propojení 
území Národního parku České 
Švýcarsko, včetně nadregionál-
ního turistického centra kolem 
Jedlové, s obdobným centrem 
kolem Luže a s pokračováním 
dále do Žitavských hor. Jako 
nejvhodnější varianta se jeví 
možnost, že by stavbu mostu 
zaštít il kraj. K tomu budou 
probíhat další jednání za pří-
tomnosti radních Ústeckého 
kraje a Libereckého kraje pro 
dopravu a cestovní ruch, zá-
stupců DSOT, o. p. s., Českého 
Švýcarska, MAS Šluknovsko, 
Sdružení Českolipsko, Eurore-
gionu Nisa a města Nový Bor. 
Cílem je uzavřít dohodu o užší 
spolupráci a podpoře tohoto 
projektu, týkajícího se výstavby 
zmíněného dřevěného turistic-
kého mostu a přístupové cesty 
od Tolštejna a nádraží Jedlová 
z jedné strany, z druhé strany od 
Nové Hutě a Světlé pod Luží.

Uvedené aktivity jistě přispějí 
k rozvoji cestovního ruchu cyk-
list iky a rodinné rekreace 
v mikroregionu „Tolštejn“.

Podpořila Nadace Partner-
ství ve spolupráci s Nadací Čes-
ké spořitelny.        DSO Tolštejn

No hlavně jestl i je knedlík 
dovařený... Zachyceno 15. ledna 
ve Střední ulici.           Foto ham

Potkali jsme 
ceduli



Dokončení ze str. 1

Svoz zákazníků
ZDARMA

12. 2. 2014
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Blahopřání

Poděkování
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Svozy pytlového
tříděného odpadu

30. 1. 2014

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

25.-26. 1. 2014  
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
tel. 412 507 588

1.-2. 2. 2014  
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
tel. 412 544 539

Vydal ses cestou, kde chodí každý sám, 
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán. Ky-
tičku květů a svíci hořící Ti na hrob dáme, 
s bolestí a láskou vzpomínáme.

Dne 19. ledna by se dožil 87 let pan 
Květoslav Pospíšil z Varnsdorfu.

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

Vzpomínají manželka Alena, syn Květo-
slav s rodinou a syn Petr s dcerou Ilonkou.

Dne 22. ledna oslavila 100 let paní Marie 
Henková ze Studánky. Obyvatelé Studánky 
a okolí si na ni vzpomenou jako na paní 
prodavačku studáneckého „TUZEXU“, 
kde strávila pěknou řádku let za pultem. 
Až do vysokého věku opečovávala místní 
hřbitůvek a měla na starost provoz kostela. 
Často se také starala o starší spoluobčany. 
Přeji paní Marii Henkové jménem svým 
i své rodiny a ostatních studáneckých spo-
luobčanů do dalších let mnoho zdravíčka 
a osobní pohody.  Přejeme jí zároveň, aby 
v domově důchodců v Krásné Lípě našla 
klidné zázemí, kde na ni jistě nezapomenou 
ti, kterým do života přinesla mnoho dobrého, 
a svoji návštěvou jí rozjasní dny v domově 
důchodců.                       Ing. Olga Říhová, 

jedna z mnoha jejích kmotřenek

Rybárna u Pšeničků děkuje 
všem svým zákazníkům, kteří 
nákupem vánočního kapra 
podpořili místního podnikate-
le, který to nemá lehké. 

Vše nejlepší do nového roku 
a hodně zdraví přeje Rybárna 
u Pšeničků. 

Z provozních důvodů změna 
otevírací doby:
Otevřeno úterý až pátek 13.30 -
17.00 hod. (dopoledne zavře-
no), sobota 9.00-12.00 hod. 

Dne 3. února tomu bude neuvěřitelných 
15 let, co od nás navždy odešel pan  Antonín 
Nesnídal. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou  s námi.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 21. ledna uplynuly 3 roky, co nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček 
Jiří Štika. 

Se stálou vzpomínkou na něj myslí man-
želka a Alena s rodinou.

Dne 10. ledna  oslavila v plné duševní svěžesti neuvěřitelné 
90. narozeniny paní MUDr. Danuše Krejčí, kterou mohou mnozí 
občané města pamatovat jako závodní lékařku n.p. TOS a Velveta. 

Do dalších nejméně deseti let přeje pevné zdraví a životní 
pohodu celá rodina.

soutěžícího - osmileté Maty Hofmanové. Celore-
publikový záběr Fotoroku dokládá účast autorů 
z Liberce, Prahy, Klatov, Kroměříže, Otrokovic...

Výsledky byly představeny na vernisáži 13. led-
na. K potěšení organizátorů (čili fotoklubu Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf) se dostavili dva starosto-
vé - varnsdorfský Martin Louka a z Großschönau 
Frank Peuker. 

Výstava potrvá do poloviny března a uvidíte na ní 
kromě vítězných prací i výběr z ostatních. 

ham, foto Ivo Šafus

FOTOROK 2014:
kouzlo umělecké fotografie stále táhne 

Výsledková listina:
1. kategorie - dokument
1. místo - Martin Votava za cyklus fotografií „Jedličkův ústav 2, 4, 5 a 6“
2. místo - Jiří Durdík za fotografie „Poslední pokyny“ a „Tentokrát vyhraji“
3. místo - Rudolf Rychlý za fotografie „Zeď nářků 1-3“
2. kategorie – ostatní fotografické žánry
1. místo - Zdeněk Lín za fotografii „Jen vzpomínka“
2. místo - neuděleno
3. místo - Arnošt Bartoš za fotografie „Kapky 1-3“ a Ilona Rosenkrancová za fotografie „Pod lupou“, 
               „Jakou lžíci máš…“ a „(Ne)snesitelná lehkost“
Čestné uznání bylo uděleno Petru Nálevkovi za fotografie „Fotogram 1 a 3“ a Maty Hofmanové jako 
nejmladší účastnici soutěže.

Cenu za své soutěžní práce právě převzal Jiří 
Durdík z Prahy (uprostřed).

Mateřská škola Čtyřlístek 
končí s projektem

Partnerství mateřských škol Varnsdorf-Großschönau 2013
Po celý rok 2013 se vzájemně poznávaly děti z jedné české a 

jedné německé školky - MŠ Čtyřlístek (Nezvalova) ve Varnsdorfu 
a MŠ v Großschönau. Posledním setkáním, které se konalo 10. 
prosince loňského roku a celé bylo věnováno adventu a Vánocům, 
se projekt dostal do svého závěru. 

Během celého roku si děti hrály a učily se s kamarády ze sou-
sedního Německa, seznamovaly se s jazykem našich sousedů, 
s jejich zvyky a také poznávaly okolí za hranicemi. Přineslo nám to 
mnoho nových zkušeností, dětem krásné zážitky a nové poznatky. 
Škola získala nemalý finanční obnos a učitelky poznaly lépe školství 
u sousedů. Mohou tak srovnávat a těžit z toho pro další profesní 
růst. Město Varnsdorf nám projekt předfinancovalo, za což velmi 
děkujeme. Protože se spolupráce vydařila, chceme v ní pokračovat 
až do roku 2015. Tak nám držte palce, ať to vyjde!

Mirka Hrobníková, učitelka MŠ (red. upraveno)
Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Oznámení - 
změna provozovatele a 
ordinačních hodin ORL 
ambulance Varnsdorf, 
Poštovní 20, Varnsdorf 
407 47 od 1. 1. 2014
Ordinační hodiny: 
Po 8.30-12.00 hod.  
    13.00-16.00 hod.  
MUDr. Povová Lenka
Út 8.30-12.00 hod.
   13.00-16.00 hod. 
MUDr. Csuhaj Pavel
St 8.30- 12.00 hod.  
   13.00-16.00 hod.  
MUDr. Csuhaj Pavel
Čt 8.30-14.00 hod. audia, 
sestra Rozinajová Petra
Pá 8.30-14.00 hod.       
MUDr. Povová Lenka 

Myrinx s.r.o., 
MUDr. Lenka Povová

tel. 412 374 400

Do bazénu za vysvědčení 
V pátek 31. ledna mají všichni žáci základních a středních 

škol, kteří prospějí na pololetním vysvědčení s vyznamená-
ním, vstup do bazénu ZDARMA! Je třeba se jen prokázat 
u pokladny platným vydaným vysvědčením nebo výpisem 
z pololetí školního roku 2013/2014!                               REGIA a.s.
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Výhry juniorek 
v Liberci a Kolíně

Po dvou prosincových porážkách hostili muži TJ Slovan BK 
Teplice B, předposlední tým tabulky, nad kterým zvítězili 86:52 
(20:11, 24:19, 27:11, 15:11). Body Slovanu: Voráček 21 (1x2), 
Horáček 19 (3x3), Novotný 11, J. Beran 10, Buben 6 (2x3), Ši-
šulák 5 (1x2), Vakulenko 5, Tomek 5, Lehroch 3 (1x3) a Činka 
1. Utkání sledovalo 180 diváků. Před utkáním s lídrem soutěže, 
kterým je Sluneta Ústí, měli varnsdorfští basketbalisté na druhém 
místě o bod méně. Zápas u soupeře nakonec ale prohráli celkem 
hladce 92:55 (17:5, 26:23, 26:17, 23:10). Podle výsledku rozhodla 
první a třetí část hry, na začátku čtvrté za stavu 69:45 už bylo 
rozhodnuto.

Muži B ani v závěrečném utkání základní části oblastního přeboru 
neuspěli a v České Lípě odešli poraženi 137:55.

Juniorky U19 vstoupily do nového roku vítězně, když porazily 
venku TJ Lokomotiva Liberec 66:87 (10:26, 9:17, 23:29, 24:15) a 
povánoční nerozehranost byla znát zejména u domácích hráček. 
Body: Martinovská 25 (1x3), Stodůlková 16, Hrabáková 12, Natabou 
12, Škvorová 10, Špičková 6, Chlanová 4, Těšitelová a Beytlerová 
po 1. Radovaly se i v Kolíně, odkud si přivezly vítězství v poměru 
42:69.

Kadeti U17 neuspěli venku proti vedoucímu celku soutěže 
Českému Brodu 91:61 (28:16, 21:13, 17:14, 25:18) a doma zdolali 
Pečky 89:54 (19:15, 26:8, 21:10, 23:21). Přiblížili se tak již bodově 
středu tabulky.

Starší minižáci dohráli v prosinci oblastní přebor (OP) skupiny 
východ. Soupeři z Liberce i Litoměřic byli zatím nad jejich síly, a 
tak na ně zbylo pouze malé finále o 5.-8. místo s třetím a čtvrtým 
celkem OP západ, kterými jsou Teplice a Klášterec n. O. V Tepli-
cích si vedli velice dobře. Porazili vysoko 19:87 jak Klášterec, tak 
i domácí tým 18:85.

Mladší minižáci přes zlepšený výkon oproti předchozím zá-
pasům podlehli dvakrát u Slunety Ústí n. L. 58:21 (21:9) a 72:33 
(39:21). Nejvíce bodů zaznamenali Tlapák 15, Effler 14 a Gerhát 7. 
Doma hostili tým BK Kondoři Liberec. Soupeř byl také nad jejich síly, 
když první utkání vyhrál 23:74 a druhé 25:95.              TJ Slovan-basket

Šachové střípky

Malík i Podrazil si vylepšili pozice

Bilancování podzimu dorostu U17
Ve druhém čísle Hlasu severu letošního roku bude-

me pokračovat v uvedení hodnocení dalšího týmu FK Varnsdorf, 
tak jak jej předložil jeho trenér na sklonku podzimní části sezony 
2013-2014 ve fotbalovém zpravodaji FK. Dorost U17 byl na podzim 
nejúspěšnějším týmem klubu, neboť ve třinácti soutěžních zápasech 
nastřádal 29 bodů, což dává průměr 2,23 na utkání. V tomto klu-
bovém hodnocení skončilo za ním i druholigové áčko (16/29/1,81). 
Trenér Roman Moravčík začal podzim 2013 v České lize se čtrnácti 
hráči. V jeho průběhu došlo u některých ke zranění nebo odešli, 
a tak se první část sezony dohrávala v jedenácti lidech. Přes tuto 
skutečnost vidí dosažené druhé místo jako skvělý výsledek celého 
týmu. Z jednotlivců vyzvedl zejména výkony hráčů Josefa Černého a 
Davida Černého, kteří by měli být velkým příslibem varnsdorfského 
fotbalu. Ale bude záležet pouze na nich, kam se svojí pílí posunou. 
Trenér Moravčík také ocenil spolupráci s trenérem Přibylem, který 
z kádru U16 doplňoval jeho tým, a rovněž pomoc Vlasty Choda. 
Ten vypomáhal při tréninkových jednotkách a také při některých 
mistrovských zápasech.                 Z podkladů FK Varnsdorf

Ještě před vánočními svátky hráli soutěžní utkání šachisté 
ŠK DDM Varnsdorf ve Cvikově a remizovali tam 4:4 zásluhou 
výher K. Sládka a P. Králíčka, po půl bodu přidali za remízy 
M. Zapletal, M. Ferkl, J. Pavlík a V. Halba. V lednovém domácím 
utkání pak prohráli s TJ Lokomotiva Liberec C 3:5. Bod uhráli 
jen K. Sládek a V. Halba na páté a sedmé šachovnici, remizovali 
M. Zapletal a J. Pavlík na první, resp. na čtvrté. Do poloviny krajské 
soutěže Libereckého kraje (5 utkání) uhráli pro ŠK nejvíce bodů 
K. Sládek (4,5) a P. Králíček (3). V zatím posledním měření sil 
podlehl ŠK DDM družstvu ŠK Frýdlant 3,5:4,5 bodu. Své partie 
dovedli k výhře Š. Vratanina a P. Králíček, remizovali M. Zapletal, 
K. Sládek a V. Halba.

V DDM Libertin Česká Lípa se konal Vánoční turnaj mládeže 
v pěti věkových kategoriích za účasti více jak padesáti mladých 
šachistů nejen Libereckého kraje, ale také z Varnsdorfu a Šluknova. 
Václav Paulus v té nejstarší (12 účastníků) skončil na druhém místě 
a Marcel Locker v jedné z dalších obsadil mezi třinácti soupeři osmé 
pořadí. Michal Papoušek se v nejmladší kategorii zúčastnil svého 
prvního turnaje a hned mezi osmi šachisty zvítězil.               V. H.

V úvodní den druhého 
lednového víkendu proběhlo 
cyklokrosové MČR v Lošticích, 
kde nechyběli Michal Malík a 
Tomáš Podrazil a které živě 
vysílala ČT. Prvně jmenovaný 
měl zajištěn start ze druhé řady 
a závod pak rozjížděl v popředí 
druhé desítky startovního pole, 
které čítalo 33 jezdců. Nakonec 
dojel 13., což znamenalo osm-
náct bodů do průběžného pořadí 
a hlavně posun na 9. příčku. Mi-
chalova úvaha před závodem se 
potvrdila, když konstatoval: „Měl 
bych se posunout ještě o jednu 
příčku vpřed. Vašek Metlička 

má slovenské občanství, proto 
nemůže startovat na MČR. Na 
Filipa Adela (pozn. red.: skončil 
v závodě o místo za Michalem) 
už stačit nebudu. Ten má velký 
bodový náskok. I tak jsem 
s pořadím spokojen. Ze začát-
ku sezony mě potrápila angína 
a nepříjemné problémy se zuby. 
Takže jsem nečekal, že se budu 
pohybovat v nejlepší desítce cel-
kového pořadí.“ Tomáš Podrazil 
dokončil mistrovský závod jako 
18. v pořadí a také si průběžné 
polepšil, takže mu nyní patří 17. 
místo. Podle nového mistra ČR 
Martina Bíny byl závod v Lošti-

cích těžký. Jak se k němu vy-
jádřili Michal a Tomáš? Michal: 
„Byl náročný fyzicky i technic-
ky, spravedlivě a komplexně 
prověřil připravenost všech. 
Pomýšlel jsem na elitní desítku. 
Do čtyřicáté minuty závodu byla 
na dosah. Ale nastolené tempo 
jsem nevydržel do konce, což 
přineslo 13. místo, které je pro 
mě zklamání.“ Tomáš: „Závodu 
nechybělo nic, co k cyklokrosu 
patří. Po startu jsem se propa-
dl, pak se mi však s každým 
okruhem jelo lépe a stačilo to 
jen na 18. místo. Cíl zněl být 
do 15. pořadí.“             ZdS

JK Trans a SC Stap vládnou krajské lize
Těsně před vánočními svátky 

se hrálo 4. kolo futsalové Kraj-
ské ligy UK, z kterého si všechna 
družstva odvezla nějaký bod, ale 
také nikdo nebodoval naplno. 
Výsledky týmů ze Šluknovského 
výběžku: JK Trans Varnsdorf -
Nica Rumburk 4:2, - Bumiko 
Děčín; SC Stap Vilémov - Jí-
lové A 2:5, - SKP Cizina Děčín 
6:1, - DeCe Computers Děčín 
4:0; Nica Rumburk - FC Vete-
rans Želenice 2:1, - Turbo Děčín 
A 3:2. Lídr soutěže JK Trans měl 
na programu jen dva zápasy, 
neprohrál, a vedení si tak udr-
žel. Druhý Vilémov nastoupil 
třikrát, dvakrát zvítězil, čímž 
se bodově dotáhl na „jékáčka“. 
Nica Rumburk konečně zabrala 
a odpoutala se ze dna tabulky. 

Další, 5. kolo, mělo program 
hned zkraje ledna s těmito vý-
sledky: JK Trans - DeCe Com-
puters Děčín 5:3, - Autocentrum 

Jílové A 1:1, - SKP Cizina Děčín 
5:0; SC Stap - Bumiko Děčín 8:4, 
Turbo Děčín 2:2, - Nica Rumburk 
6:2; Bumiko Děčín - FC Nica 
4:3. JK Trans i SC Stap ztratily 
po bodu, ale vytvořily si na čele 
tabulky sedmibodový náskok. 
Varnsdor fský tým má však 

odehráno o jedno utkání méně. 
Hráčem kola byl zvolen Radim 
Petrák z JK Trans Varnsdorf 
A. Nejlepší střelci byli hned 
dva, oba z SC Stap Vilémov, 
a to Milan Vichterey a Jakub 
Čuda; oba přispěli svému týmu 
sedmi přesnými zásahy.     ZdSHokejové

turnaje
 Vánoční turnaj přípravek 

O pohár starosty města Varnsdorf 
vyhrál v Rumburku mezi pěti týmy 
bez porážky HC Varnsdorf. Jeho 
hráči si odnesli i všechny ceny 
pro nejlepší jednotlivce. Byli jimi 
J. Vaněk (brankař), T. Vápeník 
(útočník), I. Maxin (obránce) a 
V. Hambálek (střelec). Vánoční 
turnaj starých gard, rovněž 
s mezinárodní účastí, ovládl 
také tým HC Varnsdorf, který si 
ve vzájemných soubojích poradil 
se třemi celky soupeřů.

Pro přípravku (hráči nar. 
2004-2005) a mladší žáky 
(2002-2003) HC začaly v lednu 
nadstavbové části soutěží a oba 
týmy si v nich zatím drží vedoucí 
postavení.                                          JH

Petr Lisý (vpravo) střílí góly za JK Trans ve třech soutěžích kraje.
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Fotbalové týmy rozjely zimní přípravu   
FK Varnsdorf, po podzimu 

2013 třetí tým Fotbalové národní 
ligy, zahájil v pondělí na Tři krále 
zimní přípravu se čtyřiadvaceti 
hráči. Došlo samozřejmě k ně-
kolika změnám, když odešli Kon-
čal, Just, Synek a Šraga. Novými 
tvářemi v kádru trenéra Zdenko 
Frťaly byli David Čížek, Marek 
Hanuš, Ivo Polanský, Radim 
Jurča, Michal Spáčil, doroste-
nec David Halbich a navrátilec 
Ladislav Martan. V programu 
měl tým deset přípravných zá-
pasů a ty pochopitelně neujdou 
pozornosti ligových klubů. Takže 
„hozené lano“ v podobě nabídky 
angažmá kterémukoliv borci FK 
by nebylo překvapením. Po pěti 

dnech přípravy přišel na úvod 
dvojzápas s Příbrami. V prvním, 
hraném od 11.00 hod., se soupeři 
rozešli smírně 2:2 (1:2). Branky 
svých týmů zařídili v 17. Brand-
ner, 47. Slepička - 40. Daníček, 
42. Rudnytskyy. Ve druhém du-
elu, který měl zahájení v 13.00 
hod., zvítězila šťastně Příbram 
4:3 (2:2). Góly 8. Štochl, 43. a 
66. Volešák (PK), 80. Řezníček -
27., 37. a 59. Jurča. V týdnu je 
čekal zápas s Karlovými Vary s 
výhrou 5:1 (3:1). Branky vstřelili 
Mikinič, Volf, Kotiš (z PK), Brei-
te a Rudnytskyy. O víkendu 
vybojovali hráči áčka vítězství 
s Jabloncem 2:3 (2:3). Góly vítězů 
dali Hanuš a dvakrát z PK Kotiš.  

Juniorka U 21 se střetla 
v úvodu svých přípravných 
duelů se Železným Brodem a 
po bezbrankové půli jej na UMT 
porazila 2:0 brankami Jana Prie-
ložného, který na podzim působil 
v juniorce Mladé Boleslavi. Další 
utkání čekalo juniorku v Novém 
Boru, kde prohrála 2:1 (1:0). 
V 59. vyrovnal Kučera a v 63. 
určil konečný stav Broschinský.

Dorost U19 bez některých 
hráčů z podzimu (přechod do 
áčka nebo U21) prohrál v Liberci 
s domácím extraligovým týmem 
U19 3:0 (1:0). Na domácí UMT 
o víkendu hostil Jablonec, 
rovněž celek nejvyšší soutěže 
a neuspěl 0:4 (0:2).        ZdS

Z VÁNOČNÍCH TURNAJŮ FOTEM
Každoročně se hrají ve varnsdorfské sportovní hale po Štědrém 

dnu pravidelně tři turnaje. Na Boží hod vánoční si zde dávají dosta-
veníčko basketbalisté, na Štěpána volejbalisté a den poté fotbalisté. 
Z důvodů omezeného prostoru a rozsahu příspěvků se k nim vracíme 
alespoň fotografiemi K. Kodýtkové, M. Damnitzové, redakce HS a 
dále odkazy na weby. 

O motoristickém sportu se 
v Hlasu severu v minulých le-
tech psalo hlavně v souvislosti 
s varnsdorfskými závody Ficht 
cup, Fichtl sprint na Hrádek 
nebo motocrossem u silnice 
pod Studánkou. Svoji desítek 
let starou historii v Evropě i v ČR 
má také atraktivní rallycros. A ve 
Varnsdorfu jsou jezdci z tohoto 
motoristického odvětví, kteří již 
delší čas přicházejí do styku 
s řadou evropských okruhů, neve-
dou si zle a sbírají na nich trofeje. 
Mnozí čtenáři zřejmě zaslechli 
o úspěších Stanislava Šusty (24 
let) nebo jeho bratra Josefa (19). 

U začátku závodní kariéry 
Standy, který je vyučen auto-
elektrikářem, stáli automecha-
nici Martin Sedláček a Lukáš 
Legdan. „Bez nich bych nikdy 
nemohl se závoděním začít. 
Neměl jsem ani řidičák, schá-
zely peníze. Důležitá byla také 
podpora mého otce,“ říká varns-
dorfský jezdec a pokračuje: 
„Mé začátky v hobbyautocrossu 
s upravenou Škodou Felicií se 
odehrávaly na tratích ve Šlukno-
vě a Matschenbergu.“ 

Přední umístění sbírá už od 
roku 2007, kdy skončil celkově 
3. v hobbyautocrossu ILP (Inter-
national Lausitz Pokal) organi-
zovaný nedalekým autoklubem 
v Německu. O rok později skon-
čil 3. i v MMČR (mezinárodní 
mistrovství ČR), v roce 2009 
umístění zopakoval, navíc k ně-
mu přidal bronz z kategorie ZSE 
(Zóna střední Evropy) v Divizi 1A 
a stal se mistrem ČR juniorů. 
Pak následovaly v mistrovství 
Evropy (ME) v kategorii D1A 
21. místo (rok 2010), 15. (2011) 
a 12. (2012), kdy byl nejlepším 
Čechem v pořadí. V roce 2011 
se stal navíc mistrem Polska. 

 Největšími dosavadními 

Stanislav Šusta bude závodit dál

Radost po loňském vítězství 
ve Valkenswardu (Nizozemí)  

V plné rychlosti na RCE v Maasmmechelenu (Belgie) v roce 2013

Halový fotbálek výběrů hráčů Teplic, Jablonce, Děčína a Varns-
dorfu (dle pořadí v roce 2012) vyhrál na sklonku roku 2013 Děčín, 
který porazil ve finále Teplice. Domácí (foto) skončili třetí. Více 
o turnaji ve sportovních aktualitách na  www.varnsdorf.cz.

Basketbalová klání mají i díky mnoha převlekům hráček nebo 
hráčů o veselý průběh postaráno. Více o turnaji plus foto naleznete 
na www.basketvarnsdorf.cz.

Vítězství na palubovce haly oslavil po 17. ročníku Štěpánského 
turnaje tým z Lázní Toušeň (foto). Loňský vítěz Stráž n. N. byla druhá. 
Foto z turnaje naleznete na www.volejbalvarnsdorf.sklub.cz.

úspěchy Standy jsou 2. (2010) 
a 4. (2013) pořadí v ZSE. Nade 
vše ale ční vítězství v RCE 
(Rallycross Challenge Europe) 
v loňském roce. To vše v ka-
tegorii Super 1600 (dříve ozna-
čované jako D1A) s upraveným 
vozem Škoda Fabia. K Josefo-
vým největším úspěchům patří 
titul mistra ČR Divize 6 v roce 
2010 a konečné 3. místo v ZSE 

o dva roky později. V roce  2012 
zkusil ME i Josef. 

Při rozhovoru a zmínce o zá-
vodní trati v Sosnové u České 
Lípy přidal Standa její srovnání 
s těmi evropskými: „Není tech-

nicky náročná, uplatní se tam 
silné motory a větší rychlosti. Na 
druhou stranu zde chybí členitost 
tratě, tedy klesání, stoupání, tak 
jak tomu je na okruzích třeba ve 
Skandinávii.“ Ani v rallycrossu 
nebývá nouze o havárie. „Jo, 
pár jich bylo. Největší při závodu 
ME ve francouzském Essay, snad 
v roce 2010. Byl začátek sezony, 
auto šlo po kolizi do salt a bylo 
potom celkem zrušené. Vyvázl 
jsem s nějakými pohmožděninami 
a vyraženým dechem,“ říká dnes 
s úsměvem varnsdorfský jezdec. 

A jaké má záměry pro 
letošní sezonu? „Chystáme 
uskutečnění prodeje Škody 
Fabie. Od toho se odvine další -
zda postavit nový závodní vůz 
nebo si nějaký pronajmout od 
firmy zabývající se motospor-
tem. Měl jsem také záměr z dů-
vodů časové náročnosti se 
závoděním skončit. Jsem však 
v reprezentaci ČR a lidé kolem 
ní mne od úmyslu odradili. Od 
Autoklubu ČR plyne navíc jistá 
podpora, takže se tento můj 
plán oddálil,“ vysvětluje Standa, 
který už zná kalendář závodů 
pro tento rok. Přejme tedy jemu 
i jeho bratrovi mnoho zdaru a ješ-
tě hodně dalších získaných po-
hárů do už nyní zaplněných  po-
lic.                 ZdS, foto Petr Šulčík


