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NÁŠ PRŮZKUM: TŘÍDÍME ODPADY? 
TAM, KDE TO VONÍ MASEM A KOUŘEM 

ÚSPĚCH I V OKRESNÍ ANKETĚ SPORTOVEC ROKU 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 20. ÚNORA

Odhalen 
opravený pomník 
na Studánce
(Foto M. Šafus)

Nová zastávka
měla oficální 

křest
(Foto I. Šafus)

Čtěte na str. 8Čtěte na str. 5

Pokračování na str. 3

V minulém čísle jsme zmínili 
urbanisticko-architektonickou 
studii úpravy autobusového 
nádraží (Ing. arch. Fr. Jeřábek 
a Ing. arch. Vl. Kaut). Dnes se 
k ní vrátíme několika upřesnění-
mi a obrázky. 

Jak by mohlo vypadat autobusové nádraží

Vizualizace jedné z variant  v pohledu od kostela

Pokračování na str. 4

Ze zadání pro zpracování 
studie: „Stávající prostor auto-
busového nádraží je již postu-
pem času značně deformován, 
původní předimenzované ná-
stupiště již neplní svou funkci, 
objekty veřejných WC a stánek 

PNS odpovídají době výstavby a 
architektonicky prostor náměs-
tí devalvují. Záměrem města 
Varnsdorf je toto prostranství 
účelně a architektonicky zdařile 
upravit pro soudobé potřeby 
obyvatel. Podmínkou je vy-

Jiøí Pavlù DiS
technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov

PLASTOVÁ OKNA

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 30

Schválen rozpočet na rok 2014 
Zastupitelstvo města se 23. ledna v Klubu Střelnice sešlo na 

svém jednatřicátém zasedání. Načalo tím poslední kalendářní rok 
své činnosti, protože letos na podzim již půjdeme opět ke komu-
nálním volbám. 

Nejzásadnějším bodem lednového programu bylo schválení 
rozpočtu města. Rozpočet byl předložen jako schodkový: příjmy 
207.867,120 Kč, výdaje 235.467,120 Kč (rozdíl - 27,6 mil Kč). Schodek 
bude kryt finančními prostředky z minulých let. Takto předložený 
návrh rozpočtu byl schválen poté, co byl přijat pozměňovací návrh 
navyšující příjmy i výdaje o 1 milion Kč. O tuto částku požádal 
Fotbalový klub Varnsdorf ústy Zdeňka Heinzela přímo v diskuzi 
k tomuto bodu programu. Zastupitelé změnu podpořili v poměru 
17 pro, 2 proti.

Na Střelnici se dostavila i skupina obyvatel, kteří se cítí ohro-
ženi plánovaným překladištěm odpadu v blízkosti Plzeňské ulice. 
V diskuzní části za ně vystoupil Mgr. Jaroslav Bureš a zmínil i petici 
předanou krátce předtím městskému úřadu. (Jeho článek k tomuto 
tématu najdete uvnitř listu.) Místostarosta Ing. Poláček uvedl, že 
překladiště, zřízené kvůli ukončenému skládkování v Rožanech, bylo 
provizorně zřízeno v areálu varnsdorfských technických služeb, kde 
k tomu nejsou vhodné podmínky. Lépe by bylo rozšířit právě areál 
TS, jenže s majitelem sousedního pozemku se nelze dohodnout. 
Proto padla volba na bývalý areál firmy MPK, nyní SkartEX, na ulici 
M. Alše. Na příštím zastupitelstvu se k tématu vyjádří i ředitel Eko 
servisu Varnsdorf Miroslav Pražák.

Ředitel Technických služeb města Varnsdorf požádal o ručení 
úvěru na nákup nového zametacího vozu. Pořízení stroje v celkové 
hodnotě 7,6 milionu korun má být zčásti financováno z evropských 
dotací, ale zbývající částku cca 3,6 mil Kč bude třeba krýt úvěrem 
se čtyřletou dobou splatnosti.

Zastupitelstvo také rozhodlo o několika převodech pozemko-
vých parcel, zrušilo předkupní právo k pozemku u Klostermannovy 
ulice, schválilo předání majetku příspěvkovým organizacím města 
a spolufinancování projektu z programu Prevence kriminality 
Ministerstva vnitra ČR.                                                      ham

Obyvatele Dolního Podluží 
a Varnsdorfu vyděsil noční požár

Střechu několikapodlažního, dlouhodobě neobývaného objektu 
bývalé školky a jeslí u nádraží v Dolním Podluží (naproti restauraci 
„U Horáčků“) zachvátily ve středu 29. ledna brzy ráno plameny. 
V době příjezdu varnsdorfské profesionální jednotky a dobrovolných 
jednotek z Varnsdorfu, Dolního a Horního Podluží a Rumburku již 
byla téměř celá střecha a podkroví v plamenech a veškeré síly 
a prostředky byly proto nasazeny na ochranu rodinného domku 
v zadním traktu vily a na srážení plamenů. 

I přesto, že zásah probíhal jak zevnitř, tak i zvenku pomocí 
automobilového žebříku, čas ukázal, že boj s plameny bude velmi 

Na základě provedené kalku-
lace ceny tepla bych vás chtěl 
seznámit se zvýšením ceny 
tepla z horkovodu pro letošní 
rok v průměru o 2,02 %.

Cena tepla z horkovodu na 
patě objektu bude činit 509,50 
Kč/GJ (resp. 454,30 Kč/GJ 
u objektů, kde je vlastníkem 
stanice majitel). K uvedené 
ceně bude připočtena DPH ve 
výši 15 %.

Důvodem zvýšení ceny tepla 
v letošním roce je zejména ná-
kup emisních povolenek, které 
v předchozích letech nebylo 
nutné nakupovat, a snížení celko-
vého množství vyrobeného tepla. 
V letošním roce bude dokonče-
na výměna fakturačních měřidel 
na objektových předávacích 

stanicích a bude také vyměněn 
průmyslový počítač, který řídí 
chod celé soustavy.  

Uvedená cena byla odsou-
hlasena vedením a.s. Teplárna 
Varnsdorf, schválena Radou 
města dne 23. 1. 2014 a vstupuje 
v platnost dnem 1. 1. 2014.

Ing. Miroslav Novotný, 
ředitel teplárny

Cena tepla pro rok 2014 tvoření parkovacího prostoru 
pro osobní automobily v části 
původního autobusového ná-
draží, rozšíření parkové části 
a zapojení a výsadba nové 
zeleně, celoplošné úpravy po-
vrchů, nové veřejné osvětlení a 
osazení prostoru městským mo-
biliářem. V prostoru původního 
autobusového nádraží by měla 
vzniknout autobusová zastávka 
náměstí.“
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Z DIÁŘE STAROSTY

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 23. 1. 2014 rozhodla: • Schválit organizaci Městského infor-
mačního střediska dle předloženého návrhu (tj. začlenění MIS do Městské knihovny Varnsdorf 
k 1. 7. 2014), uložit ředitelce Městské knihovny Varnsdorf zpracovat novou Koncepci MIS do 30. dub-
na 2014 a uložit starostovi města iniciovat jednání REGIA a. s. a Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg 
o převzetí provozu vyhlídkové věže Hrádek. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 6953 a p. p. č. 6954, vše 
v k. ú. Varnsdorf, a stanovit cenu za jejich prodej ve výši 100 Kč/m2. • Zveřejnit záměr pře-
vést p. p. č. 4369/143 a p. p. č. 4369/144, vše v k. ú. Varnsdorf. • Ukončit nájem nebytových 
prostor v budově Dětského střediska, Poštovní č. p. 1254, 407 47 Varnsdorf s nájemkyní 
MUDr. Kateřinou Palackou ke dni 30. 6. 2014. • Snížit kupní cenu rodinného domu v ul. Českoslo-
venských letců č. p. 1125 ve Varnsdorfu na 250.000 Kč. • Pověřit starostu města podpisem Dohody 
o změně stavebníka (investora) a rozsahu stavby, kterou se převádí všechna práva a povinnosti 
stavebníka (investora) stavby Splašková a dešťová kanalizace Varnsdorf - lokalita Lesní, Děčínská 
na společnost Severočeská vodárenská společnost a. s., a to v rozsahu nezbytném pro odstranění 
výusti DC 75 Svatopluka Čecha, tj. provedení a kolaudaci stavby části stoky A v délce 235 m 
(ul. Svatopluka Čecha, Na Příkopech). • Uložit řediteli ZŠ a MŠ Bratislavská dopracovat a předložit 
dokumentaci k rozšíření kapacity mateřské školy v budově školy. • Schválit cenu tepla pro rok 2014 
dle předloženého návrhu a pověřit starostu města podpisem dodatku ke Kupní smlouvě na dodávku a 
odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 1. 9. 2007, kterým se mění čl. 2, cena tepla pro rok 2014. 
• Nevyhovět žádosti o. p. s. ALMA MATER o souhlas s vytvořením a provozováním podporovaných 
bytů na území Varnsdorfu. • Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví města část p. p. č. 
197 a část p. p. č. 193 vše v k. ú. Varnsdorf. • Rada města usnesením jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti REGIA a. s. doporučuje ponechat dualistický systém řízení a 
pověřuje představenstvo společnosti přípravou nových stanov, které zavedou ostatní změny v sou-
vislosti s účinností NOZ (nového občanského zákoníku) a ZOK (zákona o obchodních korporacích).

Oprava V předchozím čísle jsme v této v rubrice uvedli mezi členy pracovní grantové komi-
se Jitku Beránkovou. Ve skutečnosti jde o Bc. Jitku Beranovou. Jí i čtenářům se omlouváme. 
Čerpali jsme z nepřesného podkladu.                                                                      Redakce

17. 1. - Jednání s majitelkou penzionu k rozvoji turistického ruchu
21. 1. - Účast na dozorčí radě Technických služeb Varnsdorf 
            (jako host)
22. 1. - Jednání s odborem správy majetku o úpravě přístupu k mar-
            ketu Billa z Otáhalovy ul.
          - Jednání koalice k rozpočtu města 
23. 1. - Rada města, zastupitelstvo města
24. 1. - Schůzka s organizátory chystaného srazu historických auto-
            busů
         - Křest vlakové zastávky u Pivovaru Kocour
             - Účast na výroční členské schůzi leteckomodelářského klubu
25. 1. - Odhalení opraveného pomníku na Studánce
27. 1. - Jednání s novou preventistkou kriminality R. Cupalovou
          - Řešení občanských záležitostí
28. 1. - MAS Šluknovsko - příprava Tolštejnských slavností
29. 1. - Gratulace Marii Henkeové ke 100. narozeninám

V souvislosti s novým občan-
ským zákoníkem, který nabyl 
účinnost 1. ledna 2014, se ruší zá-
kon o sdružování občanů - jeden 
z prvních polistopadových záko-
nů, který umožnil lidem svobod-
ně zakládat spolky, hnutí, kluby 
a jiná občanská sdružení. 

Od letošního 1. ledna se veš-
kerá občanská sdružení stala 
automaticky spolky. Pokud to 
některému sdružení nebude 
vyhovovat, může svoji právní 
formu změnit na ústav nebo 
sociální družstvo. Nově je také 
upravena oblast veřejných rejst-
říků, kdy se zřizuje spolkový rejs-
třík, který nepovede ministerstvo 
vnitra jako doposud, ale pouze 
příslušný krajský soud. Nový 
rejstřík bude fungovat podle 
stejných pravidel jako rejstřík 
obchodní, což by spolkům moh-

 

XXXII. zasedání zastupitelstva se koná dne 
20. února 2014 od 15.00 hod. 

v Klubu Střelnice. 
Program: 

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

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

8. Závěr.

• Opilý muž „odpočíval“ na chodníku
„V ulici Kmochova leží na chodníku muž,“ bylo telefonicky 

oznámeno dozorčí službě MP. Na kamerovém systému byl 
poblíž Penny marketu spatřen nehybně ležící muž. Z důvodu 
možného ohrožení zdraví a života byla na místo události ihned 
vyslána hlídka. Strážníci na místě probudili opilého muže a 
zjistili, že lékařské ošetření nepotřebuje. On sám jim sdělil, že 
na chodníku pouze „odpočíval“ před další cestou k domovu. 
Muž byl poučen o vhodném chování na veřejnosti a vzhledem 
k tomu, že bydlel nedaleko, hlídka jej doprovodila domů a 
předala do rukou rodinných příslušníků. 

• Zapomnětlivá řidička
Na služebnu bylo všímavým občanem města oznámeno, že 

na parkovišti u marketu Albert stojí vozidlo s klíči zasunutými 
v zámku. Hlídka na místě tuto skutečnost ověřila, vozidlo za-
bezpečila proti odcizení a dozorčí směnou MP byl zjištěn jeho 
majitel. Poté strážníci předali klíče oprávněné osobě.

• Ztracené peněženky s doklady a penězi
Dva nálezy ztracených peněženek s osobními doklady 

a finanční hotovostí byly předány ostrahou marketu Albert 
strážníkům při jejich denní směně. Ti oba nálezy zadokumen-
tovali a obě peněženky ještě tentýž den předali jejich šťastným 
majitelům.

• Zraněný muž „v příkopu“
Na služebnu MP bylo telefonicky oznámeno, že v silnič-

ním příkopu na ulici Komenského se nachází nějaký muž. 
Vyslaná hlídka na místě nalezla zmateného muže, který byl 
silně podchlazený a navíc zraněný na hlavě. Strážníci muži 
poskytli první pomoc a následně si jej do další péče převzal 
přivolaný lékař RZS.           Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Přijde spásný nápad pro Kovářskou?
Dostali jsme dopis od čtenářky, která popisuje aktuální nera-

dostnou situaci z panelového domu č.p. 2761 v Kovářské ulici, 
jehož slušnější obyvatelé ztrácejí naději na civilizované sousedské 
vztahy. S otázkou, kdy už konečně někdo zakročí... Jiní postižení 
obyvatelé z této lokality se osobně obrátili na vedení města s žádostí 
o pomoc. 

Pokusy městské samosprávy situaci přímo ovlivnit, například 
jednáním s majiteli bytů pronajímaných problematickým rodinám, 
nebyly úspěšné. Původně nadějný projekt romských hlídek, zříze-
ných počátkem loňského roku společností Regionální partner, se 
nepodařilo udržet. Starosta města sdělil, že 10. února se sejde 
komise pro řešení bezpečnostní a sociální situace, v níž jsou zastou-
peny bezpečnostní složky, rada města, sociální odbor, úřad práce 
i obyvatelé dotčené čtvrti, a to s úmyslem přijít na další možná řešení, 
která by lidem (nejen) na Kovářské přinesla naději.

A pak jsou tu už mnohokrát zmiňované pokusy vybídnout zákono-
dárce ke změnám legislativy (Šluknovské desatero, Výzva starostů 
2013, četná osobní jednání...). Je to běh na dlouhou trať zatím bez vi-
ditelných výsledků, nepočítáme-li proklamovanou podporu některých 
jednotlivých poslanců a senátorů a Svazu měst a obcí ČR. Dá se něco 
do pohybu s novou vládou, která se právě ujímá svých postů?         ham

Občanská sdružení se mění na spolky apod.
lo přinést více důvěryhodnosti 
zejména v případě žádostí o do-
tace a příspěvky.

Veškeré spolky musí během 
dvouleté lhůty změnit svůj název 
tak, aby vyhovoval novým pra-
vidlům, což znamená, že musí 
buď do svého názvu zapracovat 
slovo spolek či zapsaný spolek, 
nebo alespoň uvádět za názvem 
zkratku z. s. (doposud se ozna-
čovala zkratkou o. s.). Do tří let 
také musí nové právní úpravě při-
způsobit své stanovy a případně 
doplnit potřebné údaje do nového 
spolkového rejstříku. 

Podstatně menší úpravy 
nastávají u nadací a nadačních 
fondů (například NF Hrádek- 
Burgsberg), kde se pouze je-
jich právní úprava přesouvá ze 
zvláštního zákona do občanské-
ho zákoníku. Výhodná je nová 

možnost založení rodinných 
nadací, omezeného podnikání 
a jejich větší pružnost.

Nová právní úprava zcela 
mění i mapu neziskového sek-
toru. Změny se týkají hlavně 
občanských sdružení, obecně 
prospěšných společností, nada-
cí, nadačních fondů, které jsou 
dnes považovány za nestátní 
nevládní organizace (NNO). 
Nově bude muset každá NNO 
prokazovat institut veřejné pro-
spěšnosti a teprve následně 
získá status veřejné prospěš-
nosti podle zákona. Z ostat-
ních zemí Evropské unie je 
tak přebírán přístup, kdy není 
rozhodující právní forma spo-
lečnosti, ale především její ob-
sah. Hlavním cílem je zajištění 
větší transparentnosti a čistoty 
právnických osob. Zápis statusu 
i jeho odebrání pak bude pro-
vádět soud, což snad povede 
ke zprůhlednění a pročištění 
vzduchu v NNO.

V evidenci ministerstva 
vnitra bylo ke konci roku 2013 
osmdesát občanských sdru-
žení se sídlem ve Varnsdorfu. 
Převažují mezi nimi sportovní 
a kulturní organizace, odborová 
a rodičovská sdružení, sdruže-
ní vlastníků bytů, jiná vyvíjejí 
ekologickou či náboženskou 
činnost. Číslo je zkresleno tím, 
že některé evidované spolky již 
ve skutečnosti nejsou aktivní. 

Z dostupných informací 
shrnul JS
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STOP ODPADŮM před náš dům

Zásah v Lidické byl jen cvičný

Dokončení ze str. 1
náročný. Hořelo v nepřístupných místech členité střechy s ozdobný-
mi věžičkami a také v mezistropí. Hořící dřevěná konstrukce střechy 
a půdy se postupně propadala níže a zapalovala další a další části 
budovy. Před čtvrtou hodinou ranní byl sice dosažen čas lokalizace, 
kdy se požár již dále nešířil, ale přesto nebylo vůbec vyhráno. Do 
odpoledne zasahující jednotky vystřídali  jejich dobrovolní kolegové 
z Rumburka a Jiříkova. Večer se opět na místo vrátili dobrovolníci 
z Varnsdorfu a Horního Podluží, kteří objekt střežili až do čtvrtečního 
rána. Po dohašení a vychladnutí objektu bude policií a hasiči prove-
dena prohlídka celého objektu za účelem stanovení příčiny požáru. 
Škoda a příčina požáru jsou tak stále v šetření.   JS, foto Michal Šafus

Obyvatele Dolního Podluží 
a Varnsdorfu vyděsil noční požár

Hasičská vozidla projíždějící ve čtvrtek 16. ledna 2014 v podvečer 
Varnsdorfem naštěstí nejela k reálnému zásahu, místní dobrovolní ha-
siči vyjížděli ke cvičnému požáru „squattu“ v objektu v Lidické ulici.

Po příjezdu na místo události velitel zásahu přidělil úkoly třem 
průzkumným družstvům a připravil je na možné znepříjemňování 
zásahu ze strany squatterů. Strážníci městské policie, kteří se 
cvičení také účastnili, souběžně s prvotním průzkumem hasičů 
zpacifikovali dva jedince, kteří bránili ve vstupu do objektu.

Hasiči s dýchacími přístroji následně prováděli záchranu osob 
ze zakouřených prostor až k místu, kde se dalo normálně dýchat -
tam docházelo k jejich předání spolupracujícím strážníkům či 
hasičům, kteří byli zároveň připraveni své kolegy vystřídat. Po 
evakuaci všech zúčastněných figurantů se hasiči zaměřili na likvi-
daci ohnisek a závěrečný průzkum budovy spojený s odvětráním 
pomocí přetlakové ventilace.

Pozitivním efektem, kromě zdokonalování hasičů, je také fakt, 
že požár několik občanů města v dobré víře oznámilo na skutečné 
tísňové linky. Hasiči proto všem oznamovatelům děkují za nahlá-
šení. Je vidět, že se i v dnešní době najdou lidé, kteří mají zájem 
o dění kolem sebe.                 Bc. Jan Přerovský, foto Michal Šafus

Kdybych náhodně nepotkal 
sousedy ze zahrádkářské kolo-
nie, tak bych ani netušil, o čem 
je téměř rozhodnuto. Nedaleko 
mého domu, v areálu bývalého 
skladu a prodejny stavebního 
materiálu, má být překladiště ko-
munálního odpadu. Popelářské 
vozy tam vysypou svůj obsah a 
ten se přeloží do velkých kontej-
nerů, které kamiony odvezou do 
spalovny v Liberci. Potřebné to 
samozřejmě je, ale proč k tomu 
bylo vybráno místo uprostřed 
zástavby rodinných domů? 
Prý tam odpady budou jen 
jeden den. Ano, ale každý den! 
A hlavně každou noc. A v no-
ci, jak známo, nejen straší, 
ale také hodují potkani na od-
padcích. A množí se a utíkají 
z námi vyčleněného areálu do 
širokého okolí a mohou šířit 
i hodně nebezpečné nemoci na 
nás i na naše domácí zvířata. 
A což teprve mouchy. Ty už 
v areálu nezadrží ani cedule se 
zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. Kdo z vás šel v létě 
kolem kontejneru na sídlišti, 
který týden čeká, než jeho pře-
cpané břicho odveze popelářský 
vůz, si rozhodně nepřipadá jako 
v parfumerii. A vítr si také kupo-
divu dělá, co chce. Zaměstnanci 
TOSu určitě uvítají fakt, že když 

vítr odvane pach odkaliště, tak 
zároveň přivane z druhé strany 
odér překladiště komunálních 
odpadů. Pro obyvatele nejbliž-
ších domků bude asi nutné no-
šení plynových masek i při práci 
nebo odpočinku na zahradě.

Kudy asi povezou popelář-
ské vozy odpady ze Šluknova 
a celého širokého okolí do 
varnsdorfského překladiště? 
Možná pojedou přes Studánku, 
zahnou u VOŠky do ulice Kmo-

chovy, přes kruháč na Pražskou 
a Československých letců až na 
Plzeňskou a konečně do ulice 
Mikoláše Alše. Nebo pojedou 
přes Dolní Podluží. V každém 
případě odpadky čeká po pře-
ložení ta samá cesta zpět až 
na Mýto a potom směr Liberec. 
Obě tyto trasy se setkávají na 
Plzeňské ulici, která je velmi 
úzká, nemá chodníky a ani 
jeden přechod pro pěší. K dnes 
už dost hustému provozu po této 
ulici přibudou desítky popelář-

ských vozů denně a navíc velké 
kamiony s odpadky.

Městský úřad by měl místo 
vyhrožování zdražením poplatků 
za svoz odpadů začít uvažovat 
o vhodnějším místě pro skladiště 
a překladiště odpadků, snad na 
přímější trase a dostupnější 
lokalitě mimo město.

Jaroslav Bureš

Proti umístění překladiště 
odpadů v areálu firmy SkartEX, 
s.r.o., v ulici Mikoláše Alše (dříve 
zde sídlila firma MPK), vznikla pe-
tice, předaná na podatelnu měst-
ského úřadu 23. ledna. Je pod ní 
podepsáno přes 140 občanů. 
Její autoři argumentují šířením 
zápachu, nebezpečím kontami-
nace průsakem škodlivých látek 
do vrstev spodních vod a zdrojů 
pramenité pitné vody, zvýšením 
počtu hlodavců a létajícího hmyzu, 
navýšením hluku v areálu a jeho 
okolí, zvýšením průjezdu náklad-
ní dopravy, zvýšením prašnosti, 
znečištěním okolních pozemků 
poletujícím lehkým odpadem, 
pohybem dětí docházejících do 
nedalekých základních škol a 
snížením prodejnosti okolních 
nemovitostí. 

Peticí se bude zabývat jednání 
zastupitelstva 20. února.       red.

Záměr zbudování překládací 
stanice odpadů je pouze ne-
zbytnou reakcí na skutečnost, 
že skládka Rožany již z důvodu 
naplněnosti kapacity nepřebírá 
k odstranění odpady kategorie 
ostatní (např. směsný komunální 
či objemný odpad) a postupně 
dojde k jejímu úplnému uza-
vření.

Vzhledem k tomu, že Varns-
dorf je nejvýznamnějším měs-
tem Šluknovského výběžku 
a vzniká zde nejvíce odpadů, 
tak zbudování překládací sta-
nice odpadů na katastru města 
Varnsdorf se logicky nabízí a je 
s ohledem na budoucnost zce-
la nezbytné. Přeložením odpadů 
v místě jejich vzniku k další 
přepravě v kontejnerové sou-
pravě nebude realizováno velké 
množství přejezdů nevytížené 
techniky na takové zařízení 
mimo katastr města. Tím jsou 
sledovány dva základní cíle -
ochrana životního prostředí a 

Vyjádření města k článku 
STOP ODPADŮM před náš dům

zachování příznivé ekonomiky 
nakládání s odpady - obojí 
vlivem zásadního snížení počtu 
neefektivních jízd. Druhým cílem 
je současně možné zabezpečit 
co nejlepší cenové podmínky za 
nakládání s odpady pro město 
Varnsdorf, potažmo především 
pro jeho občany.

Z důvodů výše uvedených 
byly v souladu s platným 
územním plánem vytipovány 
možné lokality ve Varnsdorfu 
vhodné pro umístění moderní 
překládací stanice odpadů. Jako 
nejvhodnější byl na jižním okraji 
města předběžně vybrán areál 
v ul. Mikoláše Alše na křížení 
s ul. Plzeňská, která je jednou 
ze dvou hlavních výpadovek 
z města směrem do vnitrozemí 
na koncová zařízení (skládky, 
spalovna apod.). Tudíž zatížení 
celého města zbudováním 
a provozováním překládací 
stanice odpadů (např. vlivem 
zvýšené nákladní dopravy) se 
jeví jako zcela minimální.

V současné době teprve 
probíhá posuzování záměrů 
dotčenými orgány státní správy 
na úrovni kraje a města.

Pro úplnost je třeba zmínit, 
že překládací stanice odpadů je 
běžným článkem v procesu na-
kládání s odpady a takovýchto 
fungují po celé republice desítky, 
resp. v Evropě stovky. A to bez 
negativního vlivu na životní 
prostředí a své okolí. Navíc ve 
Varnsdorfu je plánována 
moderní překládací stanice, 
využívající kontejnerovou 
přepravu a umístěná kom-
pletně v průmyslové hale, 
tudíž jakékoliv potenciální 
negativní vlivy (hluk, zápach 
apod.) budou maximálně 
eliminovány a životnímu pro-
středí nehrozí újma.

Podrobněji bude problema-
tika překládací stanice odpadů 
objasněna na zasedání zastupi-
telstva města 20. února.

Vedení města Varnsdorf
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Pohled do studie ukazuje, že její tvůrci počítají se severní částí 
nynějšího autobusového nádraží (tj. u bývalé prodejny skla) pro onu 
autobusovou zastávku, a to s průjezdem napříč mezi náměstím a 
Mariánskou ulicí. Jsou zde zamýšlena čtyři autobusová stání. Podle 
předpokládané frekvence autobusových spojů to má postačovat. 
S parkováním autobusů, které právě nejsou na lince, se zde už 
nepočítá. Jižní část by byla přebudována na parkoviště obklopené 
městskou zelení. Přesune se sem parkování aut ze samotného 
náměstí. Současné dvě budovy trafiky a záchodků buď projdou 
rekonstrukcí, nebo budou nahrazeny jednou budovou, kde bude 
obojí včetně malého bufetu s možností posezení. Roh naproti 
budově úřadu práce (kde dříve stál hostinec „Stalingrad“) je i do 
budoucna vyhrazen k zástavbě.

Pokud zastupitelstvo vysloví souhlas, stane se tato studie 
podkladem k projektové dokumentaci, na jejíž zpracování bude 
vyhlášeno výběrové řízení. Z obou částí studie jsme na ukázku 
vybrali několik vyobrazení.

Celá dokumentace ke studiím je na webu města a můžete se 
k ní vyjádřit e-mailem (varnsdorf@varnsdorf.cz) nebo předáním 
připomínek na podatelnu městského úřadu.                         ham

Jak by mohlo vypadat 
autobusové nádraží

Jana Bartošová - 
bytový dům

Náš průzkum: Tak jak jsme na tom s tím tříděním...?

1. Ano, třídím.
2. Než abych to skladovala 

doma, tak s každou lahví nebo 
skleničkou seběhnu tadyhle na-
proti k Bille. Já už jsem sama, tak 
toho zas moc nemám. Kdybych 
vyhodila něco do popelnice, to by 
mi pan domácí vynadal! Ale to je 
dobře, má to tak být. Nelíbí se 
mi akorát ten nepořádek kolem 
kontejnerů u Billy.

3. Určitě ano.
4. Snad se to dostane na 

správné místo. Kolikrát když 
tady vidím, jak sousedům svá-
žejí pytle s tříděným odpadem, 
tak se mi to moc nezdá. 

Petr Gabriel -
rodinný dům

S novým rokem si lidé dávají různá předsevzetí. A co takhle 
dát si předsevzetí třídit odpad? V uplynulých dvou týdnech 
jsem proto chodila mezi vámi a zjišťovala, jak jste na tom s péčí 
o naše životní prostředí. Dozvěděla jsem se mnoho zají-
mavých podnětů. V tomto čísle zatím zveřejňujeme průřez 
odpověďmi a vyjádření odboru životního prostředí k některým 
problémům, které jste zmiňovali. V příštích číslech se zamě-
říme na tipy, jak si s tříděním odpadů doma nejlépe poradit.
Moji respondenti odpovídali na čtyři otázky: 
1. Třídíte?
2. Proč ne? / Pokud ano - jak?
3. Myslíte si, že má třídění odpadů smysl?
4. Zajímá vás, co se stane s vámi vytříděným odpadem?

1. Ano.
2. Třídíme plasty, papír, sklo a 

železo. Plasty dáváme do pytle 
na svoz, železo a papír nosíme 
do sběru. Jen se sklem chodíme 
ke kontejneru, nejbližší máme 
u Maxima, protože nechávat 
ho v pytli jako ty plasty, tak tu 
máme před barákem plno stře-
pů. Problém vidím v listí a trávě. 
Ve městě není kam ho legálně 
odvézt a pálit se nesmí. Uvítali 
bychom proto i kontejnery na 
bioodpad.

3. To víte, že to má smysl, 
jinak bych to nedělal.

4. Někteří lidé tvrdí, že se 
všechen ten tříděný odpad 
nakonec stejně sveze na jednu 
hromadu, ale to snad ne...

Stanislav Navrátil - 
rodinný dům

1. My netřídíme.
2. Třídění odpadu sebere 

nějaký čas, musel bych do 
toho nějak zainvestovat koupí 
nádob, aby doma nebyl ne-
pořádek, a přitom budu mít 
popelnici pořád stejně drahou. 
Město by mělo více ohodnotit 
snahu lidí v třídění odpadu a 
také jim přizpůsobit podmínky. 
Nikde ve městě není místo pro 
biologický odpad a kontejnerů 
na tetrapaky a jiné speciální 
obaly je také málo. Akorát 
klukovi dáváme do školy zvlášť 
petky a papír.

3. Smysl to určitě má, ale jak 
říkám, chtěl bych větší podporu 
od města.

4. Jistě. Díky své práci mám 
možnost vidět chlapy v technic-
kých, jak třídí. Jsem rád, když 
vidím, že systém funguje. Pak 
mě štvou lidi, kteří veškerý 
odpad pálí.

Ladislav Dančo - 
činžovní dům

1. Ano, třídíme.
2. Třídíme do značených 

pytlů na tříděný odpad. Máme 
je na chodbě, a i když překáží, 

je lepší trocha nepořádku, než 
netřídit.

3. Každopádně.
4. No beru to rezervovaně, 

někdy se mi totiž nechce věřit, 
že by to přišlo tam, kam má. 
Když vidím, jak to tam hází, řekl 
bych, že to jde stejně všechno 
do jednoho. Navíc mě zaráží 
nápis ohledně třídění skla na 
pytlech, kde se uvádí, že do 
tříděného odpadu mají jít jen 
celé kusy, žádné střepy. A pak 
to nakládají a slyším, jak se tříští 
sklo. Tak mi to přijde postavené 
na hlavu. Ale přesto budu třídit, 
alespoň pro ten dobrý pocit, 
že jsem udělal něco pro naši 
přírodu.

Jana Razáková - 
bytový dům

1. Ne.
2. Chtěla bych třídit odpad, 

ale nemáme na něj v okolí 
popelnice. Speciální kontejnery 
jsou hodně daleko. Něco jsem 
zaslechla o svozu, ale moc 
o tom nevím.

3. Určitě, ale museli by to 
dělat všichni a zodpovědně. 
Setkávám s lidmi, kteří mají ty 
kontejnery u nosu a netřídí.

4. Je otázka, jestli technické 
služby to pak nehodí na jednu 
hromadu. Vím, že v minulosti se 
řešila nějaká taková aféra, že se 
to sváželo na jednu skládku, a 
od té doby k tomu má člověk 
takovou nedůvěru. Mimo jiné, 
v těch popelnicích je také na-
házené kde co.

Připravi la Alena Marie 
Dančová

O komentář k anketě jsme 
požádali odbor životního 
prostředí: 

Vytříděné odpady na skládce 
rozhodně nekončí, kdo nevěří, 
může se kdykoli podívat do tří-
dírny ve sběrovém dvoře. Jediný 
incident se v EKO servisu stal 
před 10 lety, kdy byly některé 
tříděné odpady ze Cvikova 
smíchány s komunálním od-
padem. Viníci byli potrestáni a 
firma přijala opatření, aby se to 
již nestalo (například auta mají 
přesný GPS záznam, kde co 
nakládají a vykládají). 

Listí a trávu lze za poplatek 

legálně odevzdat v areálu tech-
nických služeb, zkompostovat 
na vlastním pozemku a za 
dodržení zákonných podmínek 
i spálit na zahradě. Zákon na 
ochranu ovzduší umožňuje na 
venkovním ohni spalovat rost-
linné zbytky, pokud jsou suché. 
Nesmíte však přitom nikoho 
obtěžovat kouřem a porušovat 
požární předpisy. Něco jiného 
je vypalování staré trávy přímo 
v místě, kde roste, to zákon 
výslovně zakazuje. 

Kdo má kontejnery na 
tříděný odpad daleko, může 

využívat pytlový svoz. Žluté 
pytle na tříděný odpad jsou 
zdarma k dispozici na MěÚ. Po 
naplnění se jednou za čtrnáct 
dní odkládají na svozovou tra-
su, která rovnoměrně pokrývá 
celé město. 

Kdo třídí důsledně, může se 
zapojit do systému intenzivní 
separace, a pokud splní přísluš-
né podmínky, má také nárok na 
slevu z poplatku (sleva zatím činí 
50 Kč za osobu a rok). Přihlášky 
do systému a podmínky jsou 
k dispozici na OŽP MěÚ Varns-
dorf.            Ing. Přemysl Brzák

Budoucí možná podoba nástupišť zastávky

Pohled z Mariánské ulice s uvažovanou novou budovou bufetu 
a sociálního zařízení
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V minulém roce se podařilo 
Městskému divadlu Varnsdorf 
nabídnout množství kvalitních 
a zábavných pořadů, které se 
u diváků či posluchačů setkaly 
s velmi příznivým ohlasem. 
Přestože nelze úspěch měřit 
pouze počtem diváků, z tohoto 
hlediska můžeme za nejú-
spěšnější považovat zábavné 
vystoupení Komici s. r. o., di-
vadelní hru Drobečky z perníku 
se Simonou Stašovou v hlavní 
roli, one woman show Haliny 
Pawlowské Strašná nádhera 
nebo divadelní komedii Herci 
jsou unaveni. 

Příznivci svérázného humoru 
divadla Sklep se v loňském 
roce konečně dočkali a mohli 
své bránice rozechvět během 
již legendárního sklepáckého 
pořadu Besídka, tentokrát s vro-
čením 2013. Jména jako Milan 
Šteindler, David Vávra, Tereza 
Kučerová nebo Jiří Fero Burda 
se již dávno stala zárukou kvalit-
ního humoru. Svou chvilku slávy 
zažila i jedna z divaček, Jana H., 
která měla možnost zasáhnout 
do představení svými krátkými 
humornými výstupy. Další hosto-
vání divadla Sklep je plánováno 
na jaro 2015. 

Na své si přišli i příznivci 
různých hudebních žánrů. Mohli 
si vybírat z pořadů vážné hudby, 
jazzu a blues a také pop-rocku. 
Posluchači vážné hudby si již 
zvykli stoupat do schodů vedou-
cích do auly školy ve Střelecké 
ulici, protože vědí, že odměnou 
jim bude špičková interpretace 
klasické hudby. V roce 2013 mohli 
tak slyšet například uskupení 
hudebníků Motus Harmonicus 
s jejich poučeným přístupem 
k renesanční a barokní hudbě, 
kterou interpretují za pomocí 
klasických hudebních nástrojů té 
doby, violy da gamba či theorby. 

Ohlédnutí za rokem 2013 ve varnsdorfském divadle

Slavnostní odhalení pomníku 
obětem 1. světové války na 
Studánce, o němž jsme psali 
v letošním prvním čísle HS, 
proběhlo v sobotu 25. ledna 
dopoledne. Přestože se před-
povědi meteorologů naplnily a 
teplota klesla až na -15 stupňů 
Celsia, sešla se u kostela téměř 
dvacítka účastníků, kteří se za 
doprovodu hudby vydali k ne-
dalekému hřbitovu. Po krátkém 
proslovu vysloužilců požehnal 
opravenému pomníku otec 
Solloch a s poděkováním všem, 
kteří se na jeho rekonstrukci po-
díleli, se přidal i starosta města 

Koncem roku vystoupil se svým 
vánočním programem kytarový 
virtuos Lubomír Brabec. Komu 
je po chuti jazz nebo blues, ten 
si také přišel na své. V Pivovaru 
Kocour, který se stal již stálou 
základnou jazzových koncertů, 
vystoupila celá řada velmi zají-
mavých hudebních seskupení, 
konkrétně na sv. Valentýna ma-
ďarská jazzová skupina 1705, 
v dubnu Sarah Tolar Quartet, 
v září Marek Walarowski Trio 
a v prosinci vánoční koncert 
Paul Batto Duo. Osvědčila se 
i spolupráce s Centrem Panora-
ma, kdy mělo divadlo možnost 
uspořádat jeden z koncertů 
v nově otevřeném prostoru Film 
Point, vystoupení skupiny Los 
Rumberos. 

Za velkou událost můžeme 
jistě považovat první ročník 
mezinárodního jazzového festi-
valu Mandava Jazz 2013. Tento 
festival pořádalo Městské divadlo 
Varnsdorf společně s žitavskou 
organizací Hillerische Villa, která 
ho prakticky zcela finančně za-
štítila. V rámci celého festivalu 
se odehrálo celkem 16 koncertů 
v Německu a v Čechách. Ve 
Varnsdorfu se uskutečnily čtyři 
koncerty, Walter Phishbacher 
NY3, Jazzpospolita, Aubrey John-
son Quartet a Doris & Swingin 

Bastards. Posledně jmenovaný 
koncert se vlastně neuskutečnil 
pouze ve Varnsdorfu, ale na 
celé trase železnice vedoucí 
z Varnsdorfu do Liberce. Kapela 
hrála ve vlaku společnosti Trilex 
a posluchači byli touto možností 
naprosto nadšeni. Další ročník 
festivalu je naplánován i na 
tento rok. 

Ve výčtu hudebních akcí nesmí 
chybět ani dva významné koncer-
ty konající se přímo v budově di-
vadla. V únoru vystoupil se svým 
jedinečným repertoárem sklada-
tel, básník a vynikající osobnost 
Jiří Dědeček. V listopadu potěšila 
své fanoušky v téměř vyproda-
ném sále poprocková zpěvačka 
Věra Špinarová. 

Již výše zmíněná spolupráce 
s Centrem Panorama se neza-
měřuje jen na pořádání kon-
certů, ale především na filmové 
přenosy. Milovníky flamenca 
divadlo potěšilo promítáním 
filmu Flamenco Hoy, vyznava-
če baletního umění pak přímé 
přenosy ze světových baletních 
scén: červnový přenos Labutího 
jezera P. I. Čajkovského z Ma-
riinského divadla v Petrohradě 
a říjnový přenos Dona Quijota 
z Královského baletu v Londýně. 
V tomto roce je již připraveno ně-
kolik dalších přímých přenosů, 

nejbližším bude 19. března Spící 
krasavice P. I. Čajkovského. 

V listopadu se v divadle usku-
tečnil již druhý ročník divadelní-
ho festivalu Vítr z hor, jenž svou 
dramaturgii zaměřuje na nároč-
nějšího diváka. Diváci tak mohli 
vidět velmi zajímavé a ve světě 
oceňované představení souboru 
Spitfire Company „Antiwords“ 
nebo dechberoucí vystoupení 
tanečnice Andrey Miltnerové 
v Tanci magnetické balerínky. 
Součástí festivalu byl i workshop 
tance, koncerty a experimentální 
„kulturní zpovědnice“. Třetí ročník 
festivalu je opět naplánován na 
listopad letošního roku. 

V budově městského divadla 
se natáčel i televizní dokument 
z cyklu Stopy, fakta, tajemství, 
Záhada zmizelé zpěvačky, jehož 
režisérem je Jiří Fedurco. 

Jako každý rok bylo městské 
divadlo i v minulém roce spolu-
pořadatelem městských akcí, 
v roce 2013 navíc i úspěšných 
Městských slavností, pořá-
daných v červnu na několika 
místech Varnsdorfu, především 
na Hrádku, na hřišti u sportovní 
haly a v budově divadla. 

Minulý rok se také nesl ve 
znamení česko-německé spo-
lupráce, kdy kromě již zmíněné-
ho pořádání festivalu Mandava 
Jazz městské divadlo uskuteč-

nilo ve spolupráci s organizací 
projekTTheater Zittau naplnění 
projektu Divadlo nezná hranic. 
V jeho rámci proběhlo 14 pra-
covních setkání a 23 celoden-
ních divadelních zkoušek. Vý-
sledkem divadelních zkoušek 
je amatérské divadelní předsta-
vení Vstupenky prosím! aneb 
O odvaze zaklepat na dveře, 
jež mělo premiéru 30. listopa-
du a další reprízy se odehrály 
v Liberci, Zittau, Görlitz a Bad 
Muskau. 

Toto bylo jen letmé ohlédnutí 
za rokem 2013, které neobsáh-
lo zdaleka vše, co se v divadle 
odehrálo. Celkem bylo divadlo 
pořadatelem 93 kulturních akcí 
(divadlo, koncerty, výstavy, 
přednášky, zkoušky ...), kterých 
se zúčastnilo přes 16 tisíc diváků 
či posluchačů. 

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří Městské divadlo 
Varnsdorf podpořili, tedy doná-
torům a sponzorům, za finanční 
i materiální dary, Euroregionu 
Nisa a Státnímu fondu kultury 
za podporu našim projektům, 
městu Varnsdorf za příspěvek 
na provoz a v neposlední řadě 
našim divákům, kterým záro-
veň přejeme hodně skvělých 
divadelních zážitků v roce 2014!

Za Městské divadlo Varnsdorf 
PhDr. Martin Musílek, ředitel

Pomník na Studánce byl odhalen
Martin Louka. Slavnostní akt 
zakončila čestná salva. 

Úpravy spodní části pomní-
ku včetně vyspárování, které 
již kvůli zhoršeným klimatic-
kým podmínkám nebylo možné 
v zimě dokončit, budou společ-
ně s mechanickým a chemickým 
ošetřením vrchní části dokonče-
ny v jarních měsících.

Rekonstrukce pomníku i slav-
nostní odhalení bylo připraveno 
jako jeden z dárků pro studánec-
kou rodačku a patriotku paní 
Marii Kaufmann Henkeovou, 
která se po celý život vzorně 
starala o studánecký hřbitov, 

hroby původních obyvatel i ten-
to pomník, na němž paradoxně 
právě padlí z její rodiny nebyli 
nikdy uvedeni. Členové Svazu 
c. k. vojenských vysloužilců 
zemí Koruny české, kteří se 
společně s městem Varnsdorf 
rekonstrukce ujali, proto dostáli 
svému slibu. U příležitosti jejích 
100. narozenin, které oslavila 
22. ledna, osadili pomník upra-
venou deskou, kde již Josef 
a Heinrich Kaufmannovi jsou 
uvedeni. 

Odhalení pomníku na Stu-
dánce se v našem městě stalo 
první z řady událostí, kterými si 

chceme připomenout 100 let od 
začátku první světové války - do 
té doby nejhorší války, která kdy 
zasáhla i naše občany a která 
nakonec významně přispěla ke 

vzniku naší samostatné Česko-
slovenské republiky.

JS, Péče o válečné hroby 
OPR Varnsdorf a člen svazu 
vysloužilců, foto Michal Šafus

Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvedla svoji verzi Moliérova 
Lakomce - Chudák Harpagon (17. 10.).                    Foto Ivo Šafus

Divadlo Sklep - Besídka 2013 (14.3.)                   Foto Ivo Šafus



3/2014                                                                    strana 6

Tam, kde to voní masem a kouřem 
Varnsdorfské uzeniny s.r.o.

Motto: Naše výrobky chutnají, 
protože jsou z masa

Když jsme v dnešním okénku 
určeném pro varnsdorfské vý-
robce certifikovaných regionál-
ních produktů vybrali řeznictví, 
rád se této role ujal Jiří Sucharda 
a vyzpovídal pana Petra Žítka 
z Varnsdorfských uzenin s.r.o.

Když se řekne ve Varnsdor-
fu řezník, řadu lidí napadne 
Řeznictví Vohnout, v interne-
tových vyhledávačích naskáče 
řada odkazů na Maso-uzeniny 
Miroslav Vohnout, v katalogu 
regionálních výrobků pak 
zase Petr Žítek. Jak je to tedy 
se správným názvem vaší 
společnosti?

To, co jste teď uváděl, je vlast-
ně ukázkou určitého vývoje naší 
firmy. V původním řeznictví jsme 
jako sdružení fyzických osob 
působili pod hlavičkou pana 
Vohnouta a později, jak jsme 
se rozvíjeli, jsme přešli na spo-
lečnost s ručením omezeným 
s názvem Varnsdorfské uzeniny, 
ve které jsme dvěma rovnopráv-
nými společníky.

Kolik máte zaměstnanců a 
jak jste s nimi spokojeni?

V současné době zaměstná-
váme kolem padesátky osob, 
převážně z Varnsdorfu. Část 
tvoří stabilní základ firmy, ten 
se nemění a doplňují ho bri-
gádníci.

Kolik masa vám denně 
projde rukama?

Ono to není každý den stej-
né, ale určitý obrázek si můžete 
udělat z toho, že jen ve výrobě to 
jsou denně více jak 3 tuny. 

Neuvažovali jste po zániku 
známých varnsdorfských 
jatek a postupně všech jatek 
v okolí (mimo Lipové) o vlast-
ních jatkách?

To víte, že ano. Bohužel však 
nemáme strategické místo, kde 
bychom jatka mohli vytvořit a 
provozovat, protože tam, kde 
dnes podnikáme, je hustá zá-
stavba rodinných domů a určitě 
by to vyvolalo řadu stížností.

Z malého obchůdku na 
rohu jste postupně prorostli 
až na druhý roh bloku, záro-
veň jste přistavěli do boku. 
Je to konec rozvoje, nebo se 
chcete ještě více rozrůst?

Celou dobu, co podnikáme, 
tak stavíme, přistavujeme nebo 
rekonstruujeme. Každý rok 
je to něco. Ty velké věci jsou 

vidět i navenek, ale jinak je 
to řada drobnějších akcí, jako 
třeba rekonstrukce zázemí pro 
zaměstnance, vylepšení hygi-
enických podmínek vlastního 
podniku. V současné době jsme 
sice na hraně prostor i možnos-
tí výroby, ale další rozvoj zatím 
nepředpokládáme.

Máte ještě nějakou jinou 
prodejnu než tu u Elitek?

Původní prodejna je naší 
jedinou, ale to je dáno tím, že 
samotný prodej není naší hlavní 
činností. Tou je především zpra-
cování masa, výroba masných 
výroků a jejich rozvoz k našim 
zákazníkům v celém děčín-
ském a libereckém okrese. Do 
budoucna zvažujeme naši účast 
i na akcích mimo naše město, ale 
to je zatím jenom úvaha. 

A co zákazníci, nezlobí? 
Neohrožuje vás třeba kon-
kurence v podobě velkých 
řetězců?

My máme stálé zákazníky, 
kteří k nám jezdí už řadu let 
a příliš se nemění. Vzhledem 
k naší poloze nás náhodný zá-
kazník asi nenajde, a co se týká 
třeba zákazníků ze sousedního 
Německa, tak ti jsou zvyklí 
nakupovat především u „svých“ 
drobných řezníků. To nám v Čes-
ké republice velmi chybí.

Jak se tváříte na nově vzni-
kající iniciativu s obchodním 
družstvem Mandava?

Zatím jsme o něm pouze 
slyšeli a teď se seznamujeme 
s jejich aktivitou. Pokud by to 
bylo pro nás a naše zákazníky 
výhodné, rozhodně se tomu 
nebráníme, teď počkáme na 
další vývoj.

Kolik vyrábíte vlastních 
výrobků a které jsou nejú-
spěšnější?

Kromě fermentovaných salá-
mů (Herkules, Poličan, Paprikáš 

apod.) vyrábíme takřka úplnou 
produkci běžné i nevšední kaž-
dodenní nabídky uzenářských 
výrobků a specialit. Co se týká 
zájmu nebo úspěchu, tak tam by 
to bylo zapotřebí asi rozdělit do 
dvou skupin. Jsou totiž výrobky, 
které se prodávají celoročně, a 
pak výrobky sezonní. V létě jas-
ně vedou špekáčky a klobásky 
na gril, kterých se v hlavní se-
zoně vyrábějí tuny, v zimě je to 
hlavně Apetit klobáska, se kte-
rou jsme uspěli i na soutěžích. 
Dále točený pálivec a široká 
nabídka klobás. 

Velkou oblibu si získaly 
tzv. pytlíkové polotovary, jako 
např. dršťková polévka, guláš, 
játra na slanině apod. Chystáte 
na rok 2014 nějaký další nový 
výrobek?

Rozhodně, a je to i náš další 
směr ve výrobě, kam bychom 
se chtěli rozšířit. Byli jsme až 
překvapeni jejich oblibou. Lidé 
dnes buď nemají čas, nebo ho 
nechtějí trávit v kuchyni, a tak 
koupí téměř hotový výrobek, 
hodí ho do hrnce, vedle ohřejí 
knedlíky a jídlo je hotové. Ono 
je to také o technických pod-
mínkách výroby, protože jsme 
nastavili vysoko laťku v kvalitě 
a chuti, a tu rozhodně chceme 
zachovat. Díky sortimentu pro-
dejny se také snažíme zákaz-
níkům nabídnout i doplňkový 
sortiment v podobě již připrave-
ného masa na gril, naložených, 
případně již uzených selat, kýty. 
Řada zákazníků možná neví, 
že jsme schopni připravit nejen 
talíře a mísy na oslavy a rauty, 
ale dodáváme na daný termín 
i objednané teplé občerstvení 
v termoboxu. Vyrábíme rovněž 
specialitky vhodné jako masné 
dárky v podobě šunkových nebo 
tlačenkových prasátek.

Českou republikou hýbají 
v posledních letech skandály 
s dovozem nekvalitního masa, 
v Pekle na talíři a dalších tele-
vizních seriálech vidíme pro-
blémy křehčeného masa apod. 
Dotýkají se podobné problémy 
i vašeho provozu?

Vzhledem k omezené nabíd-
ce na našem trhu zpracováváme 
tuzemské maso i maso z dovozu, 
např. u kuřecího masa skutečně 
převládá dovoz. Co se týče od-
povědi na tu další část otázky, 
je třeba si nejprve uvědomit, že 
drobní zpracovatelé, mezi které 
se řadíme, mají priority postave-
né zcela jinak, než je tomu napří-
klad u velkých masokombinátů, 
kde rozhoduje především cena 
a kvalita je opomíjena. Abychom 
uspěli u zákazníků, musí být 
u nás pr ior itou především 
kvalita a čerstvost. Snažíme se 
proto vyrábět kvalitní a chutné 
výrobky. O tom, že se nám to 
zatím daří, svědčí i řada ocenění 
z posledních let. 

Pokud jsme ještě u výroby, 
co třeba tzv. éčka?

Tak to je dnes otázka výroby 
a také uspokojení zákazníka - a 
těm se bohužel dnes nevyhne 
nikdo. Otázkou však je, jaká 
„éčka“ používáte a také jejich 

množství. Chce-li dnes zá-
kazník, aby výrobek nemusel 
konzumovat bezprostředně 
po jeho nákupu, bez těchto 
přísad se neobejde. Já jsem 
přesvědčený o tom, že to dnes 
není ani tak o těch „éčkách“, ale 
o způsobu výroby a použitých 
vstupních surovinách. Když 
vyrábíte vše z masa jako my 
a nepoužíváte masný separát, 
máte vůči zákazníkovi čisté 
svědomí.

Na závěr si řekněme něco 
o oceněních. Jaká jste za své 
výrobky tedy získali?

Pokud to vezmu od konce, tak 
tím posledním byl zatím salám 
Tolštýn jako regionální produkt 
Českosaského Švýcarska. Dal-
ším bylo ocenění Regionální 
potravina za Apetit klobásku. 
Tu jste mohli vidět i v televizi, 
kdy se u nás natáčel jeden 
z dílů pořadu Kluci v akci. I to 
samotné natáčení, resp. to, že si 
vás někdo pro natáčení vybral, 
je pro nás také velké ocenění. 
Pak to bylo čestné uznání 
za Varnsdor fskou klobásu 
v soutěži O nejlepší regionální 
výrobek Ústeckého kraje - Kraj 
Přemysla Oráče. Ocenění 
jsme také dostali za dršťkovou 
polévku, Loupežák a farmářský 
bok. Velkým oceněním pro 
nás je především trvalý zájem 
varnsdorfských zákazníků, který 
projevují nejen v naší prodejně, 
ale i na městském masopustu 
nebo Valentýnském masakru 
v pivovaru. Ostatně i tam jsme 

vloni vyhráli soutěž o nejlepší 
tlačenku.

Je něco, co vás trápí?
Ano, a zdánlivě to nesouvisí 

s naším provozem. Je to otázka 
bezpečnosti ve městě, neboť 
jsme řešili situaci, kdy  byly 
přepadeny dvě naše brigádnice 
při cestě na ranní směnu.

Děkuji vám za rozhovor, přeji 
hodně úspěchů v dalším podni-
kání i v osobním životě a hodně 
spokojených zákazníků.  JS

Tradiční je účast prodejního stánku firmy na masopustu. 
Foto Ivo Šafus

Sídlo firmy ve Východní ulici

Apetito klobáska

Tolštýn



3/2014                                                                                                       strana 7

Varnsdorfští organizovaní turisté v sobotu 11. ledna výjimečně nezamířili do přírody, ale na sraz 
v restauraci VOŠ a SŠ v Kostelní ulici. Z výročního bilancování bylo znát, že ač je naprostá většina 
z nich v seniorském věku, daří se jim skvěle udržovat kondici na desítkách kratších i delších výletů 
a poznávacích zájezdů. Za rok 2013 si připsali 88 turistických akcí. Nejoblíbenější lokalitou zůstávají 
ledopády Českého Švýcarska, za jejichž studenou 
krásou se v minulé sezoně vydali celkem devětkrát. 
V souhrnné zprávě pana Nechvíle se ale nezapomnělo 
ani na týdenní pobyty v Beskydech, Slovenském ráji 
a Harrachově a na návštěvy menších skupin na Kro-
měřížsku a v Alpách. 

K aktivitám členů KČT patří starost o turistické 
značení. Pro jeho údržbu je vyškoleno šest značka-
řů, kteří se v loňském roce zasloužili o vyznačení 39 
kilometrů tras. 

Na schůzi byl odsouhlasen návrh obnovit označení 
rozcestí „U Obrázku“, včetně zhotovení obrázku, který by tematicky korespondoval s tím původním.

Celkem má varnsdorfský KČT 53 členů. Jeho předsedkyní je Irena Uličná.
Kdo by se chtěl přidat k výletníkům nebo aspoň získat inspiraci, ať sleduje vývěsku KČT na tělocvičně 

v Národní ulici, kde je vždy od středy vyvěšena pozvánka na následující víkend.          Text a foto ham

Ústecký kraj plánuje na 
přelomu dubna a května vy-
dat „Katalog řemeslné výroby 
Ústeckého kraje“. Chce tím 
přispět k podpoře stávajících 
i začínajících drobných a malých 
podnikatelů, jejichž výrobky mají 
původ v našem kraji. Nemusí se 
vždy jednat o tradiční místní vý-
robky. Měly by být ale vyrobeny 
s podílem ruční práce, ve které 
se odrazí řemeslné zpracování; 
na výrobu mohou být použity 
místní suroviny, ovšem není to 
podmínkou. Týká se i výrobců, 
kteří nejsou certifikováni Asocia-

• Na ostře sledovaném zasedání Zastupitelstva města Rumburk 
13. ledna neprošly návrhy opozice na odvolání místostarosty Dar-
ka Švába (v tu dobu ve vazbě s obviněním z útisku, podněcování 
k trestnému činu a vydírání) ani starosty Jaroslava Trégra (obviněného 
z dotačního podvodu). Policie zabavovala dokumenty v rumburské 
nemocnici i na radnici. D. Šváb byl 21. ledna propuštěn z vazby.

• Hřbitov zaniklé obce Fukov se dočká úprav díky projektu 
podpořenému z Česko-německého fondu obnovy. Po odstranění 
náletových dřevin, srovnání terénu, zřízení okružní cesty, dozdění 
pobořené hřbitovní zdi a výsadbě nových dřevin se stane důstojným 
místem pro tradiční setkání bývalých obyvatel. 

• Šest kostelů se středověkou minulostí z regionu Českého 
Švýcarska a Šluknovska je zapojeno do mezinárodního projektu 
THETRIS, který zahrnuje 11 regionů v osmi evropských zemích. 
V každém z nich vznikne nadnárodní trasa kostelů vyznačená 
ve vydaných brožurách a mapkách, u kostelů se osazují infor-
mační tabule s QR kódy pro návštěvníky. V našem regionu jsou 
to kostely sv. Šimona a Judy v Lipové, sv. Václava ve Šluknově, 
sv. Bartoloměje v Rumburku, Nejsvětější Trojice v Jiřetíně p. J., 
sv. Jiří v Chřibské a sv. Anny v Malé Veleni - místní části Jedl-
ka.                                            Z regionálních médií vybral ham

...a žili spolu až do smrti...
Toužíte po pěkných vztazích? Apoštolská církev pořádá v rámci me-

zinárodní kampaně „Týden manželství“ setkání nazvané ŠTĚDROST 
VE VZTAZÍCH. Provedou vás jím manželé Pavel a Brigita Vimrovi. 
Přijďte načerpat novou inspiraci a odvahu „neměnné“ změnit. Setká-
ní se koná 12. února od 17.00 hodin ve sborové budově apoštolské 
církve - horní patro nad prodejnou Hosana, vchod z boku budovy.    -r-

Družstvo Mandava 
na webu 

V posledním loňském čísle 
jsme informovali o založení své-
pomocného družstva Mandava. 
Koho zajímají aktuality z činnosti 
družstva, principy jeho fungová-
ní, plánované akce nebo pod-
mínky a přínosy členství, může 
již sledovat jeho webové stránky 
www.druzstvo-mandava.cz. 

Koncem ledna jsme se dočet-
li, že se připravuje manuál pro 
používání lokální měny TNE a 
že pokračuje úzká spolupráce 
s družstvem Konzum z Ústecko-
orlicka, který má více než stole-
tou tradici a družstvu Mandava 
metodicky pomohlo při zakládání. 
Dále že v letošním září opět pro-
běhne Festival lokální ekonomi-
ky (tentokrát pravděpodobně ve 
Šluknově), kde členové družstva 
dostanou příležitost propagovat 
své výrobky či služby. 

Samozřejmě zde najdete také 
stanovy, složení představenstva 
a kontakty. A čerstvou novinkou 
je diskuzní fórum „družstevní 
drbárna“. 

Členové družstva mohou na 
webu zdarma publikovat své 
nabídky.

1. února (po naší uzávěrce) 
na Střelnici proběhla diskuze 
o hlavních prioritách členské zá-
kladny a ekonomických zájmech 
organizace.                           ham

MĚSTO JIŘÍKOV
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov v souladu 

se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 

na 1 pracovní místo úředníka. 
Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, 
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
Druh práce: finanční účetní.
Charakteristika vykonávané práce: samostatné vedení 
účetnictví účetní jednotky, sestavování účetní závěrky účetní 
jednotky, vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy 
analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavovaní 
účtového rozvrhu.
Místo výkonu práce: Město Jiříkov.
Předpokládaný nástup: 01. 04. 2014 nebo dle dohody.
Předpoklady dle § 4 zákona: 
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fy-
zická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý 
pobyt * dosažení věku 18 let * způsobilost k právním úkonům 
* bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka.
Požadavky územního samosprávného celku: 
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické 
zaměření) * praxe v účetnictví minimálně 7 let, která musí být 
splněna v průběhu 7 let bezprostředně předcházejících vyhláše-
ní veřejné výzvy * praxe ve veřejné správě - výhodou * znalost 
práce na PC (Word, Excel, Internet) * řidičské oprávnění skupiny 
B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla.
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
jméno, příjmení, titul zájemce * datum a místo narození zá-
jemce * státní příslušnost zájemce * místo trvalého pobytu 
zájemce * číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana * datum a 
podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce: 
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech * výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením) * ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 9. 
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 7. března 2014 do 
10.00 hod (touto lhůtou je stanoven datum a hodina, kdy musí 
být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, 
nikoliv odeslána zájemcem).
Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihláš-
ky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce 
s označením „Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského 
úřadu Jiříkov - neotvírat“ nebo osobně předejte do stanovené 
lhůty na adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 
53 Jiříkov.
V Jiříkově dne 29. 01. 2014 
Ing. Jozef Hompora, tajemník Městského úřadu Jiříkov

Turisté bilancovali činnost za rok 2013

cí regionálních značek a jejichž 
výrobky nemají označení Regio-
nální produkt. Katalog bude 
nabídnut obcím a firmám, aby 
měly z čeho vybírat například 
své dárkové předměty. Bude 
k dostání v informačních centrech 
a v elektronické podobě na turis-
tickém portálu Brána do Čech.

Kontakt na výrobce je třeba 
zaslat s uvedením jména, kon-
taktu (mobil, e-mail), adresy 
a druhu výrobku (+ fotografie 
výrobku, pokud je k dispozici), 
do 14. března 2014, nejlépe 
na níže uvedený e-mail. S vý-

Vzniká katalog řemeslné výroby
robci pak bude dohodnuto pře-
dání dalších informací. Celá tato 
aktivita je zdarma. 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra 
Ludwigová, Krajský úřad Ústec-
kého kraje, Odd. regionálního 
rozvoje, e-mail ludwigova.p@-
kr-ustecky.cz, tel. +420 475 
657 958).        Z tisk. zprávy 

Ústeckého kraje

Střípky z regionu 

Podpoříte Rákosníčkovo hřiště?
Společnost Lidl stejně jako loni dává hlasovat veřejnost o výstav-

bě „Rákosníčkových hřišť“. Lidé mohou posílat hlasy pro výstavbu 
dětského hřiště ve městech, kde má Lidl prodejnu. Ve dvaceti 
nejlépe umístěných městech společnost zřídí hřiště v hodnotě 
1,5 milionu korun a následně jej předá do správy městu. 

Hlasování probíhá od 3. do 28. února na webových stránkách 
(viz níže) na Facebooku Lidl Česká republika nebo prostřed-
nictvím SMS. Každý hlasující může zároveň vyhrát jednu ze
sta atraktivních cen, jako jsou dětská pískoviště, odrážedla a
koloběžky, stolní hry a další hodnotné ceny. Více o projektu
včetně podrobných pravidel hlasování na www.lidlrakosni-
ckova-hriste.cz.                                  ham, podle tisk. zprávy Lidlu
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Osmileté Gymnázium Varnsdorf
hledá kvalifikovaného 
pedagoga pro výuku 

BIOLOGIE 
pro 2. až 3. stupeň

 vhodné s kombinací dalšího předmětu
Nabídky (včetně strukturovaného životopisu) 

zasílejte do 31. 3. 2014 na adresu školy
nebo na jakoubek@bgv.cz.

Bližší informace o škole na www.bgv.cz, 
telefon: 412 371 423.

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf

PŘIJMEME ŠKOLNÍKA
Gymnázium Varnsdorf hledá 

pracovníka na pozici školník-údržbář.

Práce na zkrácený úvazek, časová flexibilita, 

platové zařazení dle platových tabulek 

ve veřejných službách a správě. Nástup 1. 7. 2014.
Nabídky (včetně strukturovaného životopisu) zasílejte do 

31. 3. 2014 na adresu školy nebo na jakoubek@bgv.cz. 

Bližší informace o škole na www.bgv.cz, telefon: 412 371 423.

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf

Koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR objektiv zachytil na tom 
nejsprávnějším místě - ve dveřích ekonomického odboru městské-
ho úřadu. Oblastní charita Varnsdorf do tří pokladniček nastřádala 
celkem 10.812 korun.

Fotokronika  

7. ledna byla v divadle zahájena výstava obrazů výtvarné skupiny 
Klub Art 13 s názvem Symbióza. Díla pětice výtvarníků (Irena 
Gürtlerová, Hana Kašpárková, Zdeňka Kučerová, Ivana Nyplová 
a Vladimír Syrovátko) je možné ve foyeru obdivovat do poloviny 
března.

Nabucco. Verdiho opera zpívaná v italském originále, a to 
v provedení ústeckého Severočeského divadla opery a baletu, byla 
svátkem pro ctitele operních představení s živým orchestrem. Proto 
20. ledna zaplnila nejen jeviště, ale i hlediště divadla.

Šermíři ve VOŠce. Skupina šermířů Primo Victoria zpestřila 
program dne otevřených dveří VOŠ a SŠ Varnsdorf - středisko 
Bratislavská v pátek 24. ledna.                 Všechny snímky Ivo Šafus

Vlaky u pivovaru staví už od 
druhé poloviny prosince, ale 
teprve v pátek 24. ledna před 
polednem byla nová zastávka 
slavnostně otevřena a pokřtě-
na. Čím jiným než „kocouřím“ 
pivem. Došlo i na „stříhání pás-
ky“. Jenže místo tradiční stužky 
našli aktéři - majitel pivovaru 
Josef Šusta a starosta Martin 
Louka - na místě poctivý řetěz. 
Nezbylo než vyměnit nůžky za 
pákové štípací kleště. 

Ještě předtím se hosté sve-
zli vlakem Trilex do Seifhenners-
dorfu, kde vyzvedli německé 
hosty, a zpět na novou zastáv-
ku. Po proslovech a křtinách 
zamířili do pivovaru na občer-
stvení spojené s prezentacemi 
o vzniku zastávky, rozvoji 
železniční dopravy ve výběžku 
a o samotném pivovaru. 

Mnozí účastníci oceňovali 
netradiční vzhled přístřešku, 
tak jak jej navrhla architekto-
nická kancelář DOMYJINAK. 
Zde je vysvětlení od architekta 
Petra Šikoly: „Inspirací formy 
zastávky nám byly historické 
pivní bedny, které navozují 
souvislost stavby s pivovarem, 
pro materiálové řešení z reza-
vého plechu pak industriální 
charakter areálu“. Přístřešek 
je vyroben z masivních dvou-
centimetrových plátů rezavějící 
oceli se zamýšlenou patinou, 
v nichž je vyvrtané množství 
otvorů do tvaru Kocoura - loga 
pivovaru, doplněný dřevěnou 
lavicí s popisem železničních 
stanic. V interiéru objektu je na 
stěně mimo traťové jízdní řády 
umístěn i otvírák lahví. 

„Pan Šusta byl od začátku 
rozhodnutý postavit zastávku 
sám s pomocí místních ře-
meslníků. Protože se jedná 
o neobvyklý postup, nebylo 
snadné sehnat všechna po-
volení pro stavbu. Naštěstí 
se mezi úředníky města a 
státního provozovatele dráhy 
SŽDC, s. o., našlo mnoho lidí, 
kteří projektu fandili,“ chválí 
si přízeň úřadů Pavel Blažek 
ze společnosti TRANSPORT 
ADVISORY, která obě nové 
zastávky připravovala.

Pivovar potěšil první ces-
tující speciální akcí Dvanáctka 
za jízdenku: př i předložení 
jízdenky TRILEX s aktuálním 
datem a cílovou stanicí Varns-
dorf dostanou návštěvníci pi-
vovarské restaurace první pivo 

zdarma. Platí to až do prvního 
jarního dne 20. března 2014.

Událost prošla mnohými 
médii. Zaujala je skutečnost, 
že právě u nás vznikla první 
železniční zastávka, jejímž 
investorem je soukromá osoba. 
Mikrofonů a kamer jsme tu 
viděli pohromadě málem tolik 
jako dříve při demonstracích. 
Splněnému snu Josefa Šusty 
vděčíme za to, že se Varnsdorf 
jednou objevil ve zprávách 
České televize ( její reportáž 
můžete dodatečně zhlédnout na 
webovém archivu ČT - Události 

Nová zastávka měla oficiální křest
v regionech ze dne 24. ledna 
2014) a zpravodajství deníků 
i v pozitivních souvislostech. 

ham a Pavel Blažek, 
foto ham a Ivo Šafus

Foto ham

Foto Ivo Šafus
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Služby

Různé

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.

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.Firma PLASTON CR, s.r.o., vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici 

MISTR VÝROBY
Kvalifikační požadavky:
• Středoškolské vzdělání, německý jazyk výhodou 
• Znalost práce s PC (Excel, Word)
• Řidičský průkaz - skupiny B
Předpoklady uchazeče:
• Práce na 3 směny
• Velká míra odpovědnosti
• Časová flexibilita
Pracovní náplň:
• Organizace a řízení týmu
• Příprava, plánování a realizace výroby
• Odpovědnost za kvalitu a plnění cílů týmu
• Odpovědnost za produktivitu
Nabízíme:
• Perspektivní práci v mladém kolektivu
• Možnost kvalifikačního rozvoje 
• Odpovídající mzdové ohodnocení 
Podklady pro zařazení do výběrového řízení:
• Životopis
• Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky k výběrovému řízení posílejte nejpozději 
do 14. 2. 2014 na personální oddělení, Královská 1972, 
407 77 Šluknov, případně e-mailem na adresu 
lenka.farkasova@plaston.com.
Ing. Daniela Petroušková, vedoucí personálního oddělení

Firma PLASTON CR, s.r.o., vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici 

SEŘIZOVAČ
• Kvalifikační požadavky:
• SO - technického směru s praxí v oboru vítáno
• Řidičský průkaz skupiny B vítán
Předpoklady uchazeče:
• Důslednost
• Vysoké pracovní nasazení
• Velká míra odpovědnosti
• Dobré komunikační schopnosti
• Časová flexibilita
• Spolehlivost a technické myšlení
Pracovní náplň:
• Výměna nástrojů a výměna vložek
• Seřizování vstřikovacích lisů
• Péče o svěřenou techniku
• Vedení dokumentace
• Práce ve třísměnném provozu
Podklady pro zařazení do výběrového řízení
• Životopis
• Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky k výběrovému řízení posílejte nejpozději 
do 14. 2. 2014 na personální oddělení, Královská 1972, 
407 77 Šluknov, případně e-mailem na adresu 
lenka.farkasova@plaston.com.
Ing. Daniela Petroušková, vedoucí personálního oddělení

Koupím byt 1+1 ve Varns-
dorfu. Tel. 723 502 664.

Hledáte zaměstnání 
v Německu? Překlad životopi-
su do NJ, pomoc s přípravou 
motivačního dopisu („Bewer-
bungsschreibung“) + kontakt 
na webové stránky s prac. 
nabídkami. Kompletní servis, 
vč. poradenství. E-mail: pra-
ce-poradna@centrum.cz.

Našel se šlechtěný černo-
bílý kocour. Pravděpodobně 
se zaběhl kolem října 2013. 
Informace na tel. 605 224 703 -
Jan Endrych.

Prodám řad. garáž ve 
Varnsdorfu v ulici Poštovní. 
Tel. 724 839 664.

V současnosti probíhající 
oprava stropních trámů a krovu 
hlavní lodě kostela sv. Kateřiny 
v Dolním Podluží je zajímavá ne-
jen pro zasvěcené v oboru, ale 
též i pro laiky. Ve své podstatě 
se jedná o velmi rozsáhlou a ná-

Budoucí truhláři na exkurzi v kostele
ročnou výměnu uhnilých zhlaví 
trámů, při které je využito tradiční 
tesařské řemeslo. 

Představitelé Sdružení na 
záchranu kostela sv. Kateřiny, 
občanského sdružení, proto 
oslovili zástupce Vyšší odborné 
školy a Střední školy Varnsdorf -
střediska technických a umělec-
kých oborů s nabídkou exkurze 
pro jejich studenty. Po konzultaci 
s ředitelem střediska panem Ing. 
Františkem Hriczem byl dohod-
nut termín návštěvy kostela pro 
studenty 2. ročníku oboru truhlář. 
Dostavili se koncem ledna v do-
provodu pana učitele Aloise Krej-
čího a na vlastní oči zhlédli krásu 
tesařského řemesla. Následoval 
odborný výklad jak od pana uči-
tele, tak vedoucího stavební firmy 
pana Zdeňka Oravce. Jednou ze 
zajímavostí byl původní krov, 
který je celý z jedlového dřeva. 
To potvrzuje skutečnost, že v 16. 
století, kdy byl kostel vystavěn, 
zde v okolí převažovaly jedlové, 
a nikoliv smrkové lesy.

Za občanské sdružení 
Karel Bezchleba

V Großschönau 
končí Lidl

Od poloviny února bude zby-
tečné mířit za nákupy do marketu 
Lidl v sousedním Großschönau. 
Market na vývěskách v němčině 
i češtině oznamuje, že k datu 
14. února prodejna končí, a od-
kazuje na prodejnu téhož řetěz-
ce v Žitavě.                                    ham

INZERCE

Foto Ivo Šafus

Foto ham



ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 11. 2. 2014

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

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
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SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
17. 2. 2014
15.00-17.00 hod.

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

13. 2. 2014

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

8.-9. 2. 2014  
MUDr. Zdena Sýkorová
Tylova 650/17, Děčín II
tel. 412 519 624

15.-16. 2. 2014
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622

Svoz zákazníků 
do OC FORUM 

Liberec 
ZDARMA  

22. 2. 2014
Tam: Varnsdorf AN 

v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM 

v 15.40 hod.

Dne 13. února uplynou 3 roky ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček Walter Martinec.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají manželka Jarmila a děti 
s rodinami.

Dne 30. ledna se dožil pan Miroslav Svo-
boda krásných 88 let. 

Vše nejlepší přejí manželka, rodiny Svo-
bodova, Štrbavých a Walterova.

Dne 5. února by se dožila naše maminka Berta Košumberská 
94 let a dne 15. února by oslavil 112 let tatínek Josef Košum-
berský. 

Vzpomíná celá rodina.

Dne 15. února uplyne 10 let od úmrtí pana 
Václava Fuksy. 

Vzpomínají manželka s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Dne 9. února by se dožila 110 let paní Zdeňka Kchelblová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Syn František a snacha Ivanka

Možná byl čas již odejít, snad to tak bylo 
v osudu psáno. Zbyly jen sny, jež mohly se 
ještě snít.  V půjčovně času však již bylo 
vyprodáno ... 

Dne 21. února to bude již 10 let, kdy od nás 
odešel navždy pan Miroslav Zdobina. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku.

Manželka Darina

I při svém druhém ukončení dlouhodobého pobytu ve zdejší LDN 
jsem odcházela domů spokojena a s příjemnými pocity. Chtěla 
bych proto upřímně poděkovat panu primáři Dr. Škodovi, panu 
Dr. Holišovi, všem sestřičkám, sanitářům a všem ostatním, s který-
mi jsem přišla do styku. Chovali se ke mně velice vstřícně, ohledu-
plně a s porozuměním v mé nelehké situaci, čímž mi dodávali tolik 
potřebný optimismus.                   S vděčností a úctou Marie Šolcová

Strávil jsem tři týdny na LDN ve varnsdorfské nemocnici. 
Marně jsem hledal zápach, neochotu personálu, nepořádek 
ap.,  jak jsem několikrát slyšel vyprávět. Našel jsem čistotu, 
pořádek, ochotu, úslužnost personálu spolu s velkou pečlivostí -
od paní uklizečky až po pana primáře. Nebudu nikoho jmeno-
vat, ale děkuji všem a za všechno.               František Bubna

Běželo se na Klíč   
Klíčový běh se startem v Rad-

vanci u Nového Boru (305 m 
n. m.) a cílem na vrcholu Klíče 
(759 m n. m.) měl svůj 2. ročník 
o druhém víkendu ledna. Zá-
vodu dlouhého zhruba 8 km se 
účastnili i Karel Valenta, Pavel 
Herman a Pavel Vodička z varns-
dorfského BK. Pavel Vodička 
běžel ze zdravotních důvodů 
mimo soutěž, ale pokud by 
byl hodnocen, umístil by se na 
13. pozici. Z Varnsdorfu na zá-
vodu byli ještě Milan Roudnický, 
Martin Smrčka, Matěj Jindřich a 
rumburský Aleš Vohanka závo-
dící za Cyklo Club Varnsdorf, 
jejichž umístění uvádíme dále.
  Muži ročník nar. 1974 a 
mladší (51 klasifikovaných): 
14. Martin Smrčka (Opičák) 
16. Aleš Vohanka (Cyklo Club 
Varnsdorf), 20. Karel Valenta, 
26. Matěj Jindřich (Kola Bra-
bec), 40. Pavel Herman. 

Áčko i veterány JK Trans čeká boj o prvenství
Vítězem základní části DeCe 

Computers Extraligy Ústeckého 
kraje se stal JK Trans Varnsdorf 
A, který v šestém turnaji pora-
zil SC Stap Vilémov 4:3, FC 
Želenice 3:2 a Turbo Děčín 
7:3. Tabulku tak ovládl s pětibo-
dovým náskokem před Vilémo-
vem. V sobotu 15. února bude 
varnsdorfská sportovní hala 
svědkem závěrečného turnaje, 
kde s uvedenými týmy v boji   
o prvenství budou dále bojovat 
Bumiko Děčín, Jílové A a FC Že-
lenice. Utkání pětice nejlepších 
začnou zhruba v 10.30 hod.

Tenisté nemuseli 
jezdit do hal  

Díky nezimnímu počasí mohli 
tenisté Slovanu Varnsdorf vyu-
žívat kurty opravdu téměř celo-
ročně. Dva dny po Štědrém dnu 
zválcovali legendární „zimní“ 
kurt č. 4 (na něm jediném se dá 
hrát při holomrazech a je per-
fektní), a od svátků tak denně 
od 9 do 11 hod. váleli deblová 
utkání. Včetně Silvestra a Nové-
ho roku. Až do napadání sněhu. 
To vše díky nadšení několika 
„tenisových bláznů“.       MK

   Veteráni ročník nar. 1973 
a starší (18 klasifikovaných): 
8. Milan Roudnický. 
  Mužské kategorie vyhráli 
Tomáš Kolařík (OK Nový Bor, 
čas 38:18 min.) a Jaroslav 

Ve třetím turnaji veteránské 
ligy ÚK remizoval JK Trans 
s Proboštovem 4:4, odešel 
poražen s Rozbuškou Boletice 
3:2 a přehrál první tým tabulky 
SK Jílové 3:1. Varnsdorfští ve-
teráni tak zmenšili jeho náskok 
na pět bodů a měli k dobru šest 
na třetí Rafany Děčín. Před-
poslední, 4. turnaj sezony pro 
JK přinesl tyto další příznivé 
výsledky: JK Trans - Bělá 5:4, -
Rafani Děčín 2:1, - Proboštov 
7:2. Tým tak znovu zmenšil ztrá-
tu na Jílové, úřadujícího mistra 
ČR této kategorie, která je nyní 

tři body. Poslední turnaj 8. února 
v Libouchci rozhodne, kdo 
z nich se stane letošním vítězem. 
Další čtyři účastníci soutěže již 
mají velký odstup, ale dělí je 
od sebe pouhé dva body a boj 
o třetí místo bude také drama.            

O účinkování béčka JK Trans 
v okresní lize budeme informo-
vat v HS 4.                       ZdS 

Jíra (AC Česká Lípa, 42:14)). 
Závodu žen dominovaly sestry 
Loubkovy v pořadí Kateřina, 
Ivana (obě Eleven Rubena 
test team) s časem 42:29, 
resp. 45:59 min.          PV/ZdS

P. Vodička předbíhá pod vrcholem Klíče třináctého běžce pořadí.
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Přední umístění v okresní anketě 
Reprezentanti varnsdorfského sportu se opět výrazně prosadili 

v anketě Sportovec roku 2013 okresu Děčín. A z nejsevernějšího 
výběžku naší republiky nebyli sami. Kapitán FK Varnsdorf Matěj 
Kotiš získal dvě čtvrtá místa podle čtenářů i podle novinářů. 
Druholigovému FK pak čtenáři přisoudili třetí místo a novináři jej 
dokonce určili na první před basketbalisty BK Děčín. Odchovan-
kyně HC Varnsdorf Dominika Forejtová získala první a třetí místo 
v jednotlivcích mládeže a stejně tak triatlonista a plavec Michal 
Švorc. Ten získal i další třetí v pořadí, které určovaly jednoty, za-
stupitelé a výbory. V něm se prosadil i oddíl outdoor running TOM 
Mikulášovice a jeho reprezentanti Tomáš Fúsek, K. Fúsková a A. 
Fúsková. Poněkud překvapivé je až deváté místo odchovankyně 
rumburské atletiky Anežky Drahotové, nyní USK Praha.             red

Lužické ligy v kulečníku

První ligu LHL (8 týmů) vedl po 14 kolech tým Pod poštou Čes-
ká Lípa, který pouze jednou prohrál a vytvořil si značný náskok. 
Varnsdorfský Mělník A utrpěl čtyři porážky v řadě, udržel sice 
čtvrté místo, ale bodově zaostal a soupeři ze dna tabulky se na 
něj dotáhli.

Ve druhé lize (11 družstev) vládli po 13 kolech Rafani z Rybniště 
s 22 bodíky. Druhé bylo RC Peklo Varnsdorf se ztrátou čtyř bodů. 
Varnsdorfskému Árny týmu patřila až sedmá pozice. Vzájemný 
souboj prvních dvou se hraje ve Sloupáku 21. února. Víkendové 
derby mezi domácím Árny týmem a RC Peklo skončilo výhrou hostů 
2:4. Excelentní výkon předvedl opět S. Zelenka.

Třetí liga s jedenácti týmy měla po 13 kolech na čele tým U Jelena 
B Velký Šenov, který okusil pouze jednu porážku. Varnsdorfský 
BSC Mělník ztrácel na třetí pozici čtyři body.           Text a foto ZdS

Hokejová mládež válí
Skvěle si vedou hokejisté HC Varnsdorf ročníku 2004 a mladší 

v Krajské lize ÚK. V nadstavbové části soutěže zatím mají na kontě 
šest výher, a tím i vedoucí postavení v tabulce. Naposledy sice 
prohráli doma 3:5 s Bílinou, ale i tak si vedení v soutěži udrželi. 

Solidně si vedou i mladší žáci ročníku nar. 2002-2003 v soutěži 
Libereckého a Hradeckého kraje. Dosud pětkrát vyhráli a poraženi 
odešli jen třikrát, když o víkendu neuspěli doma s Novým Bydžovem 
a venku v Hronově. Průběžně jim patří 3. místo právě za těmito 
družstvy. 

Bilancování podzimu 
dorostu U16

Dorost U16 vede trenér Zbyněk Přibyl. Podle něho neproběhla 
podzimní část sezony jeho týmu podle představ, i když cíle byly 
skromné. Měl na to, aby nasbíral alespoň 12 bodů, skutečnost 
však vykazuje o plných pět méně. V několika utkáních byla 
„šestnáctka“ lepší než soupeř, ale nedokázala to bodově zhod-
notit. V zimní přípravě ji čeká hodně práce a trenér věří, že se 
svěřenci budou nadále chtít zlepšovat a vydrží jim jak dosavadní 
tréninková morálka, tak i elán.         Z podkladů FK Varnsdorf

Radost mladších žáků po vstřelené brance proti Jičínu 

O Varnsdorfské bowlingové 
lize uvedl Hlas severu poslední 
výsledkové informace v čísle 
23 loňského roku. Byly po 10 
kolech soutěže. Ta má rychlý 
spád, hraje se každou neděli 
a pondělí, takže ke konci ledna 
měla za sebou 16 kol. V po-
sledních šesti potvrzoval formu 
nadále tým Nic-moc (R. Pácha, 
J. Čížek, M. Král, J. Vašut, 
J. Trojan, M. Knap), který si 
k 41 bodům připsal dalších 27 
a vede ligu s náskokem plných 
jednadvaceti. Druhé družstvo 
tabulky X-team (P. Kubín, 
T. Novotný, J. Kovář, J. Frie-

seová, J. Marešová M. Lanča, 
K. Fojtíčková) získalo 18,5 bodu, 
mělo jich ke konci ledna 47 a pa-
třilo mu druhé pořadí. Velký skok 
nahoru se podařil Black horses 
(M. Langer, T. Doležal, M. Klo-
cperk R. Bareš, R. Boháček, 
K. Novák, P. Klocperk, M. Dole-
žal, P. Langerová). Ti k 26 bo-
dům nastřádali 19,5 a poskočili 
na třetí stupínek pořadí. Bylo to 
i díky výpadkům týmů BC Tos, 
Spliťáků a Killers. Čtvrtí tosáci 
získali za šest kol 14 bodů a měli 
jich 44. Pátí Killers (mají utkání 
k dobru) zaznamenali také plus 
14 bodů a byli o půl bodu za BC 

Tos. Největší propad patříl Spli-
ťákům. Ti byli po deseti kolech 
druzí (34 bodů) a za šest kol 
si připsali pouhých osm, takže 
spadli na šesté místo se 42 a 
jen dva body ztráceli sedmí 
Žlábci. Bodový rozdíl mezi 
šesti družstvy je však celkem 
minimální a dvě hladké výhry 
v řadě (5:0 či 4:1) kteréhokoliv 
z nich jej mohou posunout rychle 
nahoru. S větším odstupem byli 
v pořadí Kobra 11 (29 bodů) a 
Bahňáci (28), poslední místo 
patří týmu Aspoň kilo, který 
uhrál jen 8 bodíků. 

ZdS 

Nic-moc vládnou, propadli se Spliťáci

ZŠ náměstí jede na Letnou
do olympijského parku!

V projektu Česko sportuje - Moje olympiáda, kterého se zúčastnila 
naše škola, jsme v Ústeckém kraji obsadili krásné 3. místo, a vyhráli 
tak lákavou cenu: jednodenní zájezd do nově vybudovaného olym-
pijského parku Soči 2014 - Praha - Letná. Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách: olympijský kvíz, kreativita - vlastní výroba tzv. fandítka, 
natočení videospotu se vzkazem pro naše olympioniky a olympijská 
štafeta v běhu na 2 014 metrů. Na únorový zájezd dne 10. 2. se může 
těšit 40 žáků. Na Letné pro ně bude připraven bohatý celodenní pro-
gram. Vyzkouší si různé olympijské disciplíny, např. hokej, běh na ly-
žích, biatlon s laserovou střelnicí, curling, snowpark a užijí si zábavu 
v relaxačně zábavném stanu. Na závěr naše olympijské motto: Čes-
ko sportuje, v Soči boduje!              Aleš Ondráček, Mgr. Petra Šulcová 

Mezi nejlepší hráče Lužické ligy patří Standa Zelenka z týmu  RC 
Peklo, který usiluje o postup do vyšší soutěže.

V Liberecké krajské soutěži 
I. - západ, kterou první sezonu 
hraje ŠK DDM Varnsdorf se 
zatím tomuto družstvu spíše 
nedaří. Po dvou porážkách hrálo 
u soupeře, jímž byl 1. Novobor-
ský ŠK D, kterého na podzim 
doma porazilo 4,5:3,5 bodům. 
Nyní neuspělo poměrem bodů 
2,5:4,5. Vyhrál jen Halba, 
remíz dosáhli Prášek, Sládek 
a Budský. Bilance družstva 
zatím je 1 výhra, 1 remíza a 
5 porážek.                       VH 

Šachové 
střípky

Proběhly tradiční 
turnaje stolních 

tenistů
  Ke konci roku se tradičně schází 
také stolní tenisté Slovanu Varns-
dorf, aby zhodnotili své výsled-
ky a stanovili si nové cíle pro 
další rok. Součástí srazu bývá 
i turnaj jednotlivců a dvojic. 
Nebylo tomu jinak ani na konci 
roku 2013. Turnaje se zúčastnilo 
rekordních 29 hráčů. Ti se utkali 
ve čtyřech výkonnostních skupi-
nách, odkud postupovali vítězové 
a ostatní hráli v soutěži útěchy. 
Po dramatických zápasech vy-
hrál J. Peleška před V. Chlanem 
ml., třetí skončil M. Miško. Soutěž 
útěchy měla vítěze v R. Novot-
ném, druhý byl M. Ptáček a třetí 
L. Žatečka. st.  Turnaj čtyřher měl 
vyřazovací systém. K vítězství se 
probojovala dvojice J. Peleška, 
V. Chlan. Druzí skončili R. Novot-
ný, J. Svratecký a třetí J. Somič, 
P. Žítek. Všichni uvedení hráči 
obdrželi po pohodovém průběhu 
poháry a společně se posedělo 
u dobrého občerstvení, které 
sponzorsky zajistili MUDr. Vejl a 
obchod Vohnout.         M. Exnar

ŠKOLA BRUSLENÍ A NÁBOR NOVÝCH HOKEJISTŮ 
Akce pro děti ve věku pouze od 5 do 10 let probíhají na zimním 

stadionu v Rumburku každou neděli od 10.00 do 11.30 hodin. Infor-
mace u J. Hambálka, tel. číslo 603 219 792.        JH, foto S. Vaňková
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Výhry všech týmů
Basketbalisté TJ Slovan sice porazili ve 14. kole základní části 

SL (zbývají dohrát čtyři) před 120 diváky tým Slunety Ústí jun. 92:
65 (23:25, 23:13, 23:6, 23:21), ale BK Horejsek Děčín v dohrávce 
předešlého 13. zvítězil v Mostu rovněž, a tak odsunul Slovan na 
třetí místo tabulky. Body Slovanu proti juniorům Slunety: Voráček 
19, Buben 13 (1x3), Vakulenko 12, Novotný 10, Horáček 9 (1x3), 
Činka 9 (1x3), Šišulák 7 (1x3), Tomek 5 (1x3), Doležal 5 (1x3), 
Beran J. 2 a Ježek 1.

 V pátečním předehrávaném utkání pak varnsdorfští basketba-
listé dokázali vyhrát v Děčíně 73:77 (24:13, 13:20, 18:22, 18:22) a 
ten zůstal druhý jen díky lepšímu celkovému skóre. Body Slovanu: 
Novotný 23, Lehroch 15 (1x3), Činka 13 (2x3), Voráček 11 (1x3), 
Buben 10 (1x3), Šišulák 3 a Tomek 2. 

Průběžné pořadí na čele SL (10 týmů) 
1. SLUNETA Ústí n. L.   14   12    2    1139: 837     26 
2. BK Horejsek Děčín    15   11    4    1198: 998     26 
3. TJ Sn Varnsdorf A     15   11    4     1131:1002    26 
4. Sj BK Litoměřice C    14     8    6    1024: 947     22 
5. USK Sl. Ústí n. L.       14     8    6      967: 948     22 
Muži B odehrají v další části sezony čtyři utkání nadstavby o ko-

nečné umístění s dvěma posledními celky skupiny západ. V prvním 
utkání porazili BK Teplice C 83:74 (25:20, 18:17, 17:20, 23:17). 

První tým FK Varnsdor f, 
přední účastník FNL, pokračo-
val v sérii přípravných zápasů 
a zvítězil nad FC Chomutov na 
jeho hřišti 0:5 (0:2). Branky: 
7. a 31. Rudnytskyy, 50. Martan, 
55. Čížek a 90. Halbich. Podle 
předpokladů se silnějším soupe-
řem poté ukázal FC Baník Most, 
s kterým FK odešel poražen 
4:2 (3:1). Gól na 1:1 dal Hanuš 
a na 4:2 upravoval Jurča. Za 
mrazu se dále odehrál zápas 
s Bohemians1905 v Jablonci. 
Breite nejdříve orazítkoval 

Kadeti U17 (viz foto) zdolali před 60 diváky čtvrtý tým soutěže 
ŠSK Slaný 97:62 (33:11, 22:8, 24:15, 18:28) a hlavně první polovina 
duelu byla z jejich strany skvělá. Body: Jakub Vašut 28, Šimon Ježek  
26, Ondra Lukeš  23, Radek Pasovský  6, Tomáš Zadina 4, Jakub 
Palička a Ota Kodytek po 5.

Juniorky U19 pokračovaly ve vítězném tažení. Zvládly doma 
v dramatickém duelu BA Sparta Praha B U17 59:53 (11:7, 14:22, 
17:12, 17:12) a na TJ Sokol Kladno U19 rovněž uspěly, a to 57:77 
(14:22, 20:7, 7:26, 16:22). Body: Stodůlková 22 (2x3), Hrabáková 
17, Martinovská 14 (1x3), Špičková 10, Natabou 9, Chlanová 3 (1x3), 
Škvorová 2. Na vedoucí BK Česká Lípa ztrácí juniorky bod, ale mají 
utkání k dobru.                                      TJ Slovan-basket, foto ZdS 

Mapa dopravní obslužnosti Varnsdorfu
Odbor dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje nechal zhotovit nové grafické zobrazení dopravní 

obslužnosti v celém kraji včetně detailních plánů v jednotlivých městech. Mapy zachycují všechny 
regionální autobusové a vlakové linky objednávané Ústeckým krajem i síť dálkových železničních linek 
objednávaných ministerstvem dopravy. Jsou přístupné na krajském webu www.kr-ustecky.cz (přes 
odkazy Doprava - Dopravní obslužnost - Schéma linek v Ústeckém kraji). 

Zde přetiskujeme plán tras dopravy ve Varnsdorfu. Najdete ho i na městském webu www.varns-
dorf.cz (Dopravní spojení - v záložce Infocentrum). 

Vysvětlivky: Červeně je značena autobusová linka městské hromadné dopravy, modře 
linky regionální dopravy Ústeckého kraje, šedě ostatní autobusové linky, přerušovaně vede-
ní linek s občasným provozem. Čísla linek v plných rámečcích znamenají konečnou zastávku 
příslušné linky, v průhledných rámečcích občasnou konečnou zastávku.                                  -r-

břevno, a pak gól Kotiše z PK 
dostal FK do vedení. Soupeř 
vyrovnal až po hodině hry. Měl 
i další šance, které nevyužil, a 
tak utkání skončilo 1:1. Nejbliž-
šími soupeři áčka by mělo být 
8. 2. Ústí n. L. v Děčíně a 12. 2. 
Liberec v Heřmanicích. 

Juniorka U 21 sehrála 
na UMT ve večerním mrazu 
utkání se třetím týmem divize 
C, kterým je FC Pěnčín/Turnov 
a prohrála 1:3 (0:3). Jediný 
úspěch zaznamenal Halbich. 

Dorost U19 zvítězil venku 
s FK Mladá Boleslav U17 2:3 
(1:2) brankami Šišky, Tsacherta 
a Neumanna. Dále zdolal OFC 
Neugersdorf 8:0 (1:0). Hosté 
po půli a několika rychlých 
brankách rezignovali. Na závěr 
soustředění v Heřmanicích se 
střetnul s Arsenálem Česká Lípa, 
který zvítězil 0:1. Víkendový duel 
s extraligovým Mostem pak při-
nesl těžkou porážku 11:1 (3:0) a 
dle trenéra Hradiského výsledek 
neomlouvá ani pět hráčů mladší-
ho dorostu v sestavě.          ZdS 


