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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

K zápisu přišlo stejně
dětí jako loni

Ivo Šafus zachytil atmosféru u zápisu na základce
v Bratislavské ulici.
Ve středu 5. února vítaly všechny základní školy ve
Varnsdorfu budoucí žáčky prvních tříd. Celkem jich dorazilo 198 (o jednoho více než před rokem). Z tohoto počtu
dostalo 23 dětí návrh na odklad, předběžně tedy mohou
školy v září očekávat v prvních třídách 175 dětí. O přijetí
do první třídy i odkladech rozhoduje ředitel školy.
Na náměstí, Edisonově a Karlově ul. bude otevřeno
po dvou třídách, na Bratislavské a Východní ul. (ZŠ
Seifertova) po jedné třídě.
ham
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Zveme na
varnsdorfský
MASOPUST
v sobotu
1. března

Program na str. 3

www.varnsdorf.cz

Jatka mění svou podobu
Původní záměr na změnu
územního plánu na revitalizaci
varnsdorfských jatek, předložený zastupitelstvu v srpnu
roku 2012 nebyl odsouhlasen.
Přepracovaná varianta (se souhlasem TOSu coby vlastníka
sousedních pozemků a předchozího majitele), předložená
v závěru roku 2012, byla nakonec v lednu 2013 schválena.
Smyslem pořízení změny je
přejít z původní výroby nečisté
na plochy smíšené obytné, což
bude dobrou startovací čarou
pro možné budoucí využití.
Vlastník objektu (společnost
EUROCZECH s.r.o.) v souladu s platným demoličním výměrem zahájil v lednu tohoto
roku demolici pěti objektů, které
z celkových osmi byly v nejhorším stavebně-technickém
stavu. Po těchto úpravách
zůstanou v areálu pouze tři
budovy, a to TOSem před lety
částečně zrekonstruovaná
centrální stavba s věžičkou a
hodinami a dvě vily z režného
zdiva stojící u hlavní silnice. Tím
vlastník dodržel i doporučení
městského architekta ponechat
pro další generace jako projev
minimální kulturnosti alespoň
posledně jmenované objekty.
Vedení města a poté i zastupitelům byl předveden záměr „FOR TOS’s, Architektonicko-urbanistická studie
revitalizace areálu bývalých
Městských jatek, Varnsdorf“
a teď je pouze na vlastníkovi,
zda se zde dočkáme plánované tosácké školky, školicího
střediska, ubytovací kapacity
či jiného využití v souladu
s novým územním plánem.
JS, foto Ivo Šafus

Krátce po sobě se ve Varnsdorfu slavily už druhé sté narozeniny varnsdorfské občanky. Paní Marie Henkeová ze Studánky
se mimořádného jubilea dožila 22. ledna. Kvůli léčení úrazu se
gratulace konala až 29. ledna v léčebně dlouhodobě nemocných
v Nemocnici Varnsdorf. Poblahopřát přišli starosta Varnsdorfu
Martin Louka, ředitel nemocnice MUDr. Václav Jára a členky
aktivu pro občanské záležitosti.
Foto Markéta Holubová

Hyenismus nemá hranice
Nezaměstnanost ve Varnsdorfu 17 %
Se školkou na lyže
Propojení světů na gymnáziu

Příští číslo Hlasu severu vyjde 7. března 2014. Redakční uzávěrka 24 února 2014.

Sluníčko aneb
Splněný sen
o cukrárně
Čtěte na str. 4
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Řidič vozidla poškodil lampu veřejného osvětlení

Hlídka MP byla vyslána na Národní ulici, kde řidič projíždějícího osobního automobilu poškodil sloup veřejného
osvětlení a dopravní značku. Při dopravní nehodě nedošlo
k žádnému zranění osob. Strážníci místo zajistili proti vstupu
nepovolaných osob, dozorčí službou byl vyrozuměn pověřený
pracovník Technických služeb města Varnsdorf a věc byla
předána hlídce Policie ČR.

• Požár opuštěné vily a kotelny v bývalé slévárně

V průběhu dvou po sobě jdoucích dnů strážníci asistovali
u požáru opuštěné vily v Dolním Podluží a dále u požáru
v bývalé slévárně v Mladoboleslavské ulici. V obou případech
hlídky MP spolupracovaly s Policií ČR. Podle pokynů velitele
zásahu hasičů postupně uzavíraly a usměrňovaly provoz, aby
byl zabezpečen plynulý průjezd vozidel a především hasičských cisteren, které dopravovaly vodu na hasební práce.

• Vypátrali řidiče, který poškodil autem zábradlí
a odjel

Neznámý řidič na křižovatce ulic Žitavská a Palackého poškodil vozidlem zábradlí a z místa odjel. Dotyčné vozidlo bylo
hlídkou vypátráno na ulici T. G. Masaryka, přičemž jeho řidič se
nacházel v objektu místní pošty. Celou věc si pak od strážníků
na místě převzala k dořešení přivolaná hlídka Policie ČR.

• Opilý muž se dobýval do garáže

Dozorčí služba MP přijala telefonické oznámení o opilém
muži, který se pohybuje a posedává ve vozovce na ulici
Svatopluka Čecha. Vyslaná hlídka na místě zjistila muže pod
vlivem alkoholu, který bouchal na vrata jedné z garáží a tvrdil,
že zde bydlí. Strážníci muži celou věc vysvětlili a nasměrovali
jej do místa jeho trvalého bydliště.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Nezaměstnanost
ve Varnsdorfu: 17 %

Statistika nezaměstnanosti k 31. prosinci 2013 není ani trochu
lichotivá. Podle údajů úřadu práce ve Šluknovském výběžku přesahuje 17 procent. Ve srovnání větších měst si nejlépe stojí Rumburk
s necelými 14 procenty a nejhůře Šluknov.
Obec nebo území

Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Varnsdorf
Varnsdorfsko celkem
Další vybrané obce:
Krásná Lípa
Rumburk
Šluknov
Šluknovský výběžek
celkem
Okres Děčín celkem

Počet
Evidovaní
Míra
ekonomicky
dosažitelní
nezaaktivních
uchazeči
městnanosti
obyvatel
o zaměstnání

66
39
108
56
50
1198
1517

12,31 %
11,11 %
18,18 %
18,36 %
15,48 %
17,10 %
16,64 %

536
351
594
305
323
7005
9114

262
698
591

19,58 %
13,98 %
25,33 %

1338
4992
2333

4072

17,53 %

23234

10064

11,22 % *

58158

*11,22 % je oficiální údaj za okres Děčín. Matematicky neodpovídá
rozdělení uchazečů o zaměstnání podle obcí. Rozdíl je způsoben
tím, že software nepodporuje automatický výpočet statistik (proto
se hodnoty za obce nepočítají ve stejný okamžik jako hodnoty za
okres), navíc úřad práce k 31. 12. 2013 používal dva různé systémy
pro evidenci uchazečů o zaměstnání souběžně.
Podle podkladů krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí n. L.
zpracovala IK
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 6. 2. 2014 rozhodla: • Schválit nová „Pravidla o pronájmu
obecních bytů fyzickým osobám“ dle předloženého návrhu (úprava předchozích pravidel v souladu
s novým občanským zákoníkem). • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234, vše v k. ú.
Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 7682 a část p. p. č. 7683, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat
zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf dle územního
plánu. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a
p. p. č. 382/13, vše v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf.
• Zveřejnit záměr převést části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf. • Uložit řediteli Nemocnice Varnsdorf, přísp. organizaci města Varnsdorf, vypracovat harmonogram sestěhování lékařů z ordinací
z malé polikliniky na velkou polikliniku do 14. 2. 2014. • Udělit plnou moc společnosti REGIA a.s.
k některým právním úkonům pro zabezpečení správy bytového fondu ve vlastnictví města Varnsdorf a pověřit starostu města podpisem této plné moci. • Schválit Plán prevence kriminality města
Varnsdorf na období 2014-2015. • Schválit záměr rozšířit kapacitu mateřské školy v budově ZŠ a
MŠ Bratislavská. • V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Bratislavská
994, Varnsdorf, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014. • Zpracovat
návrhy osobních příplatků ředitelům školských příspěvkových organizací a pověřit OŠKT vypracováním Vnitřního platového předpisu pro ředitele školských příspěvkových organizací zřizovaných
městem Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf a Městské knihovny Varnsdorf. • Schválit Organizační řád a přílohu č. 2 Organizační strukturu Městského úřadu Varnsdorf, platné od 1. 3. 2014.

Hyenismus nemá hranice
aneb dávejte si pozor na své miláčky!
Ve čtvrtek 6. února se při venčení zaběhl majitelce yorkšírský
teriér, který shodou okolností
ten den slavil své 11. narozeniny.
Rozběhlo se pátrání, ve kterém
(jako ostatně vždy) pomáhala
velká řada oslovených občanů
prostřednictvím sociálních sítí,
webových stránek i letáčků
rozvěšených po městě. Téměř
vždy se objeví nějaká informace o výskytu pejska, o jeho
zahlédnutí, jenže tentokráte jako
kdyby se po něm zem slehla.
Výsledek přišel až s uveřejněním kontaktního telefonu na
majitelku, kdy jí statečný „ná-

lezce“ oznámil, že psa má ve
svých rukou a že za jeho vydání
požaduje 1.200 Kč. Na následné
schůzce u kostela bez věže se
nakonec od majitelky spokojil
„jen“ s pětistovkou, neboť pochopil, že více stejně nedostane. Dotyčný, resp. dotyční
(neboť na schůzce byli dva) byli
pravděpodobně drogově závislí,
shánějící si prostředky na drogy
tímto způsobem. Zřejmě si vůbec neuvědomili, jaké způsobují
zvířeti i jeho majitelům psychické
trauma.
Pes je tedy naštěstí v pořádku
u svých majitelů a své narozeni-

Z DIÁŘE STAROSTY
29. 1. - Jednání o příměstské rekreační zóně
- Jednání se Schrödingerovým institutem
31. 1. - Jednání s preventistkou kriminality R. Cupalovou
- Schůzka s organizátory festivalu Tanambourrée
3. 2. - Jednání s firmou EKO servis a OŽP o překladišti odpadů
ve Varnsdorfu
4. 2. - MAS Šluknovsko - organizace maškarního bálu
Tolštejnského panství
5. 2. - Jednání s vedoucím OSMI - záležitosti správy majetku města
- Konference Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje v Ústí n. L.
6. 2. - Zasedání rady města
10. 2. - Jednání s obyvatelem domu s pečovatelskou službou a
s obyvatelkou lokality Kovářská ul.
11. 2. - Jednání s vedoucím OSMI - záležitosti správy majetku
města
- Jednání o smlouvě na prodej pozemku býv. tržnice na
Národní ul.
- Jednání se zájemcem o pozemky u Mašíňáku
- Předsednictvo MAS Šluknovsko
- Výroční zasedání Destinačního fondu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě

ny si užil dodatečně. Rád bych
ale upozornil ostatní majitele
zejména menších plemen psů
a koček, že se v našem okolí
pohybují osoby, jejichž láska
ke zvířatům je velmi zištná, a
že vám mohou způsobit řadu
nepříjemných chvilek.
JS, zveřejněno se souhlasem majitelky

Ukončení
projektu
„Učení je cesta“
Kostka Krásná Lípa, p.o.,
realizovala projekt na podporu
zaměstnanosti ve Šluknovském výběžku. Do projektu
vstoupilo dvacet zájemců,
kteří prošli pracovní a bilanční diagnostikou, motivačním
kurzem, odbornou praxí a
rekvalifikačním kurzem - Pracovník v sociálních službách se
zaměřením na terénní práci.
Sedmnáct účastníků projektu získalo dotované pracovní
místo u místních organizací,
obcí poskytujících sociální
služby. Tito účastníci prošli
roční praxí v práci v terénních
službách s různou cílovou
skupinou a v současnosti jsou
vhodnými kandidáty na pozice
Terénní pracovník, Pracovník
v sociálních službách a Asistent kriminality.
Přejeme všem účastníkům
projektu úspěch v profesním
životě.
Ilona Weinerová,
Kostka Krásná Lípa, p.o.
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MyšLenka aneb sloupek starosty
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O odpadech
Odpady - odpadové hospodářství - překladiště odpadu. Názvy
snad nejvíce skloňované v našem městě v posledním období. Rozhořčení obyvatelé lokality se zamýšleným překladištěm předstupují
na lednovém zastupitelstvu, ve stejný den podávají protestní petici,
nechávají se slyšet na sociálních sítích, předávají další podněty,
oslovují média, vyvěšují transparent. Před zastupitele předkládají
problém, ke kterému je třeba se s plnou odpovědností postavit.
V tuto chvíli - tedy týden před zasedáním zastupitelstva, na kterém
v prezentaci vysvětlí představitelé EKO servisu problematiku překladiště a míru zatížení lokality, si netroufnu odhadnout výsledek
zastupitelského hlasování - byla by to jen ryzí spekulace, i když té
rozhořčenosti rozumím. Zkusím však uvažovat dál.
Ať už bude budoucí překladiště kdekoliv, vždy se bude muset
vypořádávat s problémy, které uvádí i petice. Jedním z problémů
je tlení, zápach, hmyz i potkani. Mimo to, že kontejnerová přeprava
tato rizika značně zmenšuje, mě v této souvislosti napadá, že
původcem těchto jevů je především biologicky rozložitelný odpad.
Pokud bychom dokázali tuto část směsného odpadu „odfiltrovat“ tedy tříděním odstranit, je zbytek kvalitativně úplně jinde. I když
zavedení systému není snadné, zařazením biologického odpadu
mezi vytřiďované komodity bychom byli zase o krok dál. Uvědomuji
si samozřejmě, že třídění není nikdy stoprocentní - k tomu jsme
bohužel ještě nedospěli. Nechci touto úvahou také vůbec snižovat
nebo dokonce zlehčovat záměr podané petice a problém lidí,
kteří ji podepsali. Chtěl jsem jenom říct, že právě třídění je cesta,
která může pomáhat…
Martin Louka

Seznam plánovaných
investičních akcí na rok 2014
V níže uvedeném přehledu informujeme občany o plánovaných
investičních akcích, které byly zařazeny do rozpočtu města a
v letošním roce se počítá s jejich realizací. Zároveň vybízíme
místní podnikatele a firmy k podání jejich profilu s kontaktními údaji.
Profily s žádostí o zaslání výzvy na konkrétní akci prosím zasílejte
elektronicky na adresu města varnsdorf@varnsdorf.cz.
Na jednotlivé akce budou vyhlašována výběrová řízení dle
„Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Varnsdorf“ nebo dle „Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách“. Jednotlivé výzvy budou zveřejňovány samostatně na
internetových stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2014

Doprava
Celoplošné opravy komunikací - specifikace dle rozhodnutí RM
Celoplošné opravy chodníků - specifikace dle rozhodnutí RM
Úpravy prostranství v okolí „Věžičky“
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na úpravy
prostoru autobusového nádraží
Oprava propustku v ul. Závoznické
Oprava opěrné zdi komunikace ul. 5. května
Celková rekonstrukce ul. Křižíkova
Vodní hospodářství
Stavba vodovodu ul. Nemocniční - 1. etapa
Splašková kanalizace ul. Nemocniční - 1. etapa
Dešťová kanalizace ul. Nemocniční
Dešťová kanalizace - zkapacitnění přeložky Zaječí potok pod
viaduktem Na Příkopech
Oprava koryta vodního toku - ul. Duchcovská, ul. Čs. letců
Oprava koryta vodního toku „Zaječí potok“ - 1. etapa
Vzdělávání
Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská
Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova
Rekonstrukce fasády MŠ Poštovní

strana 3

����������������
��������������������������������������

���������������

�

�

�

��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

��

��

��

���

�

�������������

��������������������

�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������

����������������������
�����������������������������������������

���������������

����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

Celková rekonstrukce ZŠ Seifertova
Sociální zařízení ZŠ Edisonova
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce rozvodů ÚT
ZŠ Edisonova
Výměna oken ZŠ Bratislavská
Nákup gastrozařízení školní jídelny ZŠ náměstí a ZŠ Edisonova
Tělesná výchova a zájmová činnost
Rekonstrukce víceúčelového (basketbalového) hřiště u sportovní haly
Monitorovací systém venkovního areálu sportovní haly
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Hasičská zbrojnice - rekonstrukce podlah
Veřejné osvětlení - areál bývalých kasáren
Vypracování projektové dokumentace na zateplení fasády, výměnu
oken a úpravu vstupu do č. p. 2559 - nemocnice
Vypracování projektové dokumentace na výměnu oken, úpravy
vstupů do budovy č. p. 3012, 3013, 3063 v ul. Lesní
Vypracování projektové dokumentace a realizace úpravy splaškové
kanalizace budovy MěÚ č. p. 1838
Pořízení územního plánu města Varnsdorf - výběrové řízení na
zpracovatele
Dále budou z rozpočtu města realizovány drobné údržby, opravy
a revize, na které budou vyhlášena výběrová řízení v souladu
se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Varnsdorf“.
Přehled investičních akcí a dalších záměrů budeme v průběhu
roku doplňovat dle úspěšnosti dotační politiky města.
Ing. Jaroslav Beránek, odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Střípky
z regionu
• Zastupitelstvo v Krásné Lípě
se v lednu sešlo na mimořádném
jednání, aby rozhodlo o půjčce
1,4 milionu korun komunitnímu
centru Kostka. Tím mu pomohlo
z nepříjemné situace zaviněné
pomalým proplácením evropských dotací. Finance jsou určeny
na projekty zaměstnanosti a aktivizace rodin.
• Jiříkov 1. února oslavil
100. výročí povýšení na město.
Slavnostního koncertu v kostele
sv. Jiří se zúčastnili politici a
duchovní, účinkovali žáci a
učitelé jiříkovské základní školy,
pěvkyně Dagmar Čemusová a
varhanice Marie Červová. Místní
soukromé muzeum uspořádalo
v předchozí noci „muzejní noc“
se speciální prohlídkou.
Z regionálních médií vybral ham
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Sluníčko aneb Splněný sen o cukrárně
Za dalším ze série rozhovorů
s výrobci oceněnými značkou
Regionální potravina Ústeckého kraje jsem se vydala do
sladkého království cukrárny
Sluníčko, kterému vládne paní
Beatrice Žítková. Ocenění
získala za svůj Brusinkový řez,
jehož kouzlu propadli i „Kluci
v akci“ z České televize. Díky
jejich pořadu si můžete zkusit
tento skvělý bezlepkový dezert
připravit i doma, neboť z paní
Beatrice vymámili jeho tajemství
dokonce na kameru. Epizodu
z našeho města jste mohli vidět
2. listopadu loňského roku a nyní
si ji můžete vyhledat v archivu
na webu ČT. Poznáte v ní i firmu Varnsdorfské uzeniny, o níž
psal v minulém čísle kolega Jiří
Sucharda.
Cukrárna Sluníčko funguje
v našem městě poměrně krátce a za tu dobu si získala poměrně velkou oblibu. Jak vlastně došlo k jejímu vzniku?
Bydlíme tu a hledali jsme další
a efektivní využití objektu. Cukrárna byla vždy můj malý sen,
který jsem nakonec za podpory
svého manžela úspěšně zrealizovala. Dnes je to tři a půl roku od
chvíle, kdy jsme provoz Sluníčka
zahájili. Úspěch na sebe nedal
dlouho čekat a cukrárna se stala
vyhledávaným místem nejen pro
příjemné posezení spojené s mlsáním, ale i místem, kde zákazníci nacházejí cukrářský sortiment,
který ve Varnsdorfu tolik chyběl.

Přiznám se, že z toho mám velikou radost. Zpětná vazba v podobě spokojených zákazníků,
kteří se rádi vrací, mne nabíjí a
posouvá stále dál.
Zákusky pečete přímo vy?
Jste cukrářkou vyučena, nebo
je to opravdu jen váš koníček
dovedený k dokonalosti?
Nejsem vyučená, ale vždycky jsem ráda pekla. Manžel rád
mlsal a ochutnával. Ráda dělám
lidem radost. Když jim chutná,
jsem spokojená a naplňuje
mě to. Bohužel já teď přímo
nepeču. Už na to nemám příliš
čas, protože jsem na řízení celého podniku sama. Vzhledem
k úspěšnosti celého našeho
konceptu zaměstnávám deset
stálých zaměstnanců a pět
dalších brigádníků. Zpočátku
jsme dělali i různé akce, ale
je to náročné. Aby vše klapalo
podle mých představ a podnik
vykazoval odpovídající kvalitu
služeb i výrobků, potřebovala
bych někoho schopného, kdo
by mi pomohl se všemi těmi
starostmi navíc.
Máte ještě další ocenění?
A nechystáte se třeba zase
na nějakou soutěž?
Mimo toho Brusinkového řezu
máme ještě 2. místo za Brusel
řez a třetí za Štafetku v soutěži
„O nejlepší regionální výrobek
Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče“. To bylo vlastně
všechno v jednom roce. Původně jsem ani nechtěla soutěžit,

Beatrice Žítková s manželem Petrem (rozhovor s ním o firmě
Varnsdorfské uzeniny jste četli v předchozím čísle) a s „Kluky v akci“

Personál Sluníčka při téže příležitosti

ale manžel mě přemluvil, abych
se zúčastnila. Když pak vyhrály
všechny výrobky, které jsme
poslali, řekla jsem si: Aha, tak
to asi děláme dobře. Pořadateli
podobných soutěží jsme oslovováni často, ale výrobek se musí
v rámci pravidel vždy nějakým
způsobem prezentovat, prakticky každý týden někam vozit, a
na to nemám lidi. Neříkám, že
někdy v budoucnu to zase nezkusíme, ale v současné době
nic takového neplánujeme.

Co říkáte na místní měnu
Tvrdší Než Euro? A co lokální
ekonomika?
O TNE už jsem slyšela, ale
zatím se neplánujeme zapojit.
Nemáme s tím žádné zkušenosti, nic moc o tom nevíme. Možná
kdyby mě někdo oslovil s konkrétním konceptem a vysvětil
mi princip, mohla bych o jeho
zavedení uvažovat. Vzhledem
k rozsahu naší podnikatelské
činnosti mne samozřejmě
lokální ekonomika zajímá. Nejen naše úspěchy, ale i úspěchy

Tady se mají mlsné jazýčky
vždycky na co těšit.
ostatních mě těší a utvrzují v tom,
že když se chce, tak to jde!
Alena Marie Dančová,
foto archiv B. Žítkové

Ledová Praha
Dortík ze Sluníčka
A kdo vymýšlí ty dezerty?
Většinou já, ale děvčata mají
také spoustu nápadů. Vždycky
pak zkoušíme, ochutnáváme a
snažíme se vylepšovat chuť,
dolaďujeme ji, dokud to není
ono. Takže děvčata na tom
mají také své zásluhy. Recept
na Brusinkový řez je ovšem po
babičce.
Takže vlastně pořád ochutnáváte, to musí být celkem
těžké uhlídat linii...
To tedy ano!
Kde berete inspiraci? A už
jste slyšeli např. o salámové
zmrzlině apod.? Co vy na to?
Kamkoli jedu, vždycky vyhledávám všechny cukrárny.
Hodnotím výrobky, ochutnávám, říkám si: Tohle bychom
mohli zkusit, taková chuť nám
ještě chybí.
Na netradiční zmrzlině už
také trošku pracujeme. Jelikož
si ji sami vyrábíme, účastním
se seminářů o zmrzlině, kde ta
slaná chuť je zastoupena, takže
zajisté také nějakou vyzkoušíme.
Byli jste v televizi, držíte
několik ocenění. Pozorujete
díky tomu zvýšený odbyt takto
prezentovaných výrobků?
Ani bych neřekla, možná to
nedokážu moc posoudit. Ale
vlastně když jsme byli v televizi,
tak zhruba týden nebo 14 dní po
odvysílání měli lidé v naší cukrárně o Brusinkový řez větší zájem.
Přijeli jej ochutnat třeba i lidé
z větších dálek. Jinak nepozoruji
žádné výraznější výkyvy v zájmu
o naše výrobky. Máme denně širokou nabídku druhů, takže se z
toho ani nedá vysledovat, co by
se prodávalo více či méně.

Letošního XIV. ročníku Ledové Prahy, pořádané organizacemi
Pionýr a Nadace dětem 3. tisíciletí, se o pololetních prázdninách
31. ledna - 2. února zúčastnila i patnáctičlenná dívčí skupinka
z Varnsdorfu. Jednalo se o významnou akci pro děti, jež se
chtěly pobavit a rozšířit si své vědomosti o pražských kulturních
památkách.
Po příjezdu do Prahy a spojení se s druhou částí naší skupiny dětmi z Červené Vody a Brna - nás metro zavezlo do stanice Roztyly,
odkud jsme se ještě linkou přepravili o dvě stanice dále a ubytovali
se v tělocvičně Základní školy Jižní. Ihned po menším občerstvení
jsme se vydali do hlavního města poznávat jeho historii, památky,

navštěvovat muzea a nejrůznější turistické atrakce. Nejprve jsme
zamířili do Muzea Policie České republiky, nové budovy Národního muzea a Muzea voskových figurín, kde jsme se setkali tváří
v tvář s Michaelem Jacksonem, Harry Potterem, Spidermanem
a mnoha dalšími. Při návratu na ubytovnu jsme se ještě zdrželi
u pouličního umělce hrajícího na sklenice s vodou. Hudba, již
vyluzovaly jeho prsty, byla úplně kouzelná. Hudebník nám věnoval
své CD a nechal nás to také vyzkoušet. Večer jsme si ještě všichni
dohromady zahráli Ulac (vybíjená lítacím talířem - pozn. red.) a
potom každý zamířil do svého spacáku.
V sobotu ráno jsme nejdříve zavítali do Národní galerie a Národního
technického muzea. Nato jsme se prošli po Karlově mostě a prohlédli si
Pražský hrad, celou Prahu z Petřína a nasmáli se v zrcadlovém bludišti.
Na sobotní večer se mnozí velmi těšili, neboť v Kongresovém
centru Prahy se konal benefiční koncert Děti dětem. Společně
s Daliborem Gondíkem se nám podařilo odemknout nalezenou truhlu
se sedmi zámky a každý jsme si mohli nabrat tolik zlatých mincí,
kolik jsme jen unesli. Na závěr koncertu děti rozparádil Aleš Háma
se skupinou Hamleti.
Nedělní ráno bylo určeno pro sbalení věcí a úklid tělocvičny a
dopoledne jsme ještě navštívili Muzeum Lega. Poté následovala po
třech fantastických dnech v našem hlavním městě už jen zpáteční
cesta domů.
Martin Hoško
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Se školkou na lyže

Ve spolupráci s lyžařskou
školičkou TimSki v Horním
Podluží se ve dnech od 3. do 7.
února zúčastnilo 11 dětí z MŠ
Zahrádka (Pražská ul.) pětidenního lyžařského kursu.
Dětí se ujali zkušení instruktoři a po krátké rozcvičce je začali
učit základům lyžování. Druhý
den už lyžovaly a jezdily na
vleku skoro všechny děti samy.
Těm, kterým to ještě nešlo, byla
věnována individuální péče. Za
5 dní i ony lyžovaly samostatně.
Věrným kamarádem během
celého výcviku byl Sobík,
který dětem dodával odvahu a
povzbuzoval je. Každý den byl
pro naše malé lyžaře připraven
horký čaj a malé občerstvení.
Vrcholem celého výcviku byl
karneval spojený se závody ve

sjezdu a slalomu. Závodilo se
s velkým odhodláním, boj to byl
veliký a napínavý až do konce!
Naši závodníci byli odměněni
medailemi, zajímavými cenami
a různými sladkostmi. Krásnou
tečkou na závěr bylo společné
hledání „Pirátského pokladu“ a
putování za ledovou čokoládou,
což vyvolalo v našich sportovcích nadšení!

Karlovarský skřivánek
Tak jako každý rok se i letos uskutečnila pěvecká soutěž Skřivánek, určená žákům základních škol. Konala se v Domě dětí a mládeže ve Varnsdorfu dne 23. ledna. Do odborné poroty zasedly paní
učitelky Uršula Ondráčková, Veronika Matysová, Taťána Mikušová
a Lenka Holanová. Vzhledem k vyrovnaným a výborným pěveckým
výkonům měla porota velmi obtížnou úlohu při jejich hodnocení.
Z počtu více jak 30 zpěváků a zpěvaček byli vybráni ti nejlepší, kteří
postupují do krajského kola v Děčíně. Všem vítězům gratulujeme a
přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
Výsledková listina
Kategorie A1 - 1. Tomáš Friesse; 2. Anh Vu Hoang (Andrejka);
3. Phan Doan Zenny
Kategorie A2 - 1. Daniel Kolář; 2. Marie Tillnerová; 3. Tereza
Převorová
Kategorie B - bez umístění
Kategorie C - 1. Tereza Müllerová a Tereza Pípová; 3. Lukáš
Haubert
Za DDM Varnsdorf Šárka Křupalová
INZERCE

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí

Děkujeme tímto školičce TimSki
za úžasný a profesionální přístup
k našim dětem, skvělé vedení a
výbornou organizaci. Na shledanou v příštím roce!
Kolektiv MŠ Zahrádka Varnsdorf

Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreaality.cz.
Pronajmu byt 1+1 ve
Varnsdorfu. Připraven k bydlení. Tel. 602 803 720.

Pronajmu byt v centru
města 2+1 (120 m2). Je vhodný
pro rodinu s dětmi. Nájemné
nepřekročí 4.000 Kč. Mob.
603 572 783.
Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.

Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina
MYKISA - Vdf
mykisa.past @ seznam.cz
tel. 412 372 942
Dále montujeme - žaluzie, rolety, sítě do oken.
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Vzpomínka
Dne 12. února uplynulo 13 let od úmrtí
mého dědečka Antonína Polcara.
S láskou vzpomíná vnučka Šárka s rodinou.

Jen kytičku květů ti můžeme na hrob dát,
pokojný spánek ti přát. Utichly kroky i tvůj
hlas, obraz tvůj navždy zůstává v nás.
Dne 26. února by náš syn Pavel Šulc slavil
41. narozeniny.
Za vzpomínku děkuje za rodinu máma.

Dne 2. března to bude již 10 let, kdy nás navždy opustil náš drahý pan Petr Maibaum.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají maminka, manželka,
dcery Petra a Zuzka s rodinami.

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat celému personálu LDN ve
Varnsdorfu, že se o mě i o ostatní během ván. svátků vzorně a
s úsměvem postarali. D. Pbj.

Září 2013 - leden 2014
Dana Špatenková
Robert Hofhansl
(Jan Hofhansl)
Michaela Danková
David Danko
(Karolínka Danková)

Úmrtí
Leden
Marie Zemanová
Zdeněk Jirásek
Helena Musilová
Jozef Greško
Alžběta Višová
Jan Henke
Mária Bílá
Vlasta Fialová

Narození

82 let
62 let
71 let
72 let
75 let
68 let
72 let
84 let

Z ubní

pohotovost
22.-23. 2. 2014
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín V
Tel. 412 507 588
1.-2. 3. 2014
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056

Svoz zákazníků
do OC FORUM Liberec

ZDARMA 22. 2. 2014
Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

Jiřina Macečková
František Maceček
(František Maceček)
Emílie Horvátová
Lukáš Bernatík
(Klárka Horvátová)

Propojení světů
Již několik let pracuji v Agentuře Pondělí v Rumburku jako sociální pracovnice s lidmi se zdravotním postižením. Ve své praxi se
občas setkávám s tím, že se jim lidé smějí či „pošklebují“, bohužel
je i šikanují. Často si kladu otázku, zda si tito lidé uvědomují, jaká
tenká hranice vede mezi světem lidí bez a s postižením. Stačí málo,
malý okamžik, který zapříčiní nemoc, nehodu, zranění či jinou kolizi,
a z člověka doposud zdravého se může stát člověk se zdravotním
postižením. Jak se asi cítí, co prožívá, když čelí úsměškům zdravých
lidí? Zná zdravý člověk jejich životní osudy? Možná kdyby je znal,
tak se jim nesměje. Proto, aby se lidé seznámili s životními osudy a
pocity těchto lidí, pořádáme besedy s žáky či studenty na různých
školách našeho šluknovského regionu.
Jedna z posledních besed na konci loňského roku se konala
v prosinci na biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu. Besedy se
zúčastnili studenti primy a tercie. Abychom jim ještě více přiblížili,
čemu se v Agentuře Pondělí věnujeme, promítali jsme na začátku
besedy krátký dokumentární film, který vznikl podle návrhu našeho
uživatele Míry. Besedovat se studenty přišli kromě dvou asistentek z
Agentury Pondělí také Žaneta, Pavel a Honza, rovněž uživatelé naší
služby. Vyprávěli studentům svoje životní příběhy a také se svěřovali
se svými zkušenostmi, kdy museli čelit různým nepříjemnostem ze
strany spoluobčanů. Beseda byla interaktivní. Studenti reagovali
na jejich vyprávění a ptali se na různé věci. Osobně jsem měla z
tohoto setkání velmi příjemný pocit.
Do budoucna chceme s těmito besedami na školách pokračovat.
Věříme, že přes mladé lidi lze spojit dva břehy - svět lidí se zdravotním znevýhodněním a svět většinové společnosti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Janě Veselé za pozvání
na besedu. Poděkování patří také Mgr. Janě Petrové a ostatním
pracovníkům biskupského gymnázia za milé přijetí.
Světlana Smolíková,
sociální pracovnice Agentury Pondělí Rumburk

Z plesové sezony
Plesová sezona je v plném proudu. Jedním z jejích vrcholů vždy
bývá ples a.s. TOS Varnsdorf. Letos se konal 31. ledna. Parket
Lidové zahrady během programu ovládly též taneční kreace dívek
říkajících si Dance skupina Diamonds.
Foto Ivo Šafus

Miroslava Divišová
Otakar Bubna-Litic
(Markéta Bubna-Litic)
Patricie Feková
Josef Novák
(Adéla Feková)

Marcela Makešová
František Nožička
(Beátka)
Věra Svobodová
Pavel Zandálek
(Alex Zandálek)
Jana Jelínková
Martin Langer
(Terezie Langerová)

Člověče, braň se!
Dne 5. února proběhla v klubu Pohádka ve Varnsdorfu beseda se seniory v rámci projektu Člověče, braň se!, který je
podporován ČSOB - nadačním
programem vzdělání. Pracovnice Kostky Krásná Lípa, p. o.,
seniory informovaly o finanční
problematice dnešní doby.
Účastníci besedy se dozvěděli
mnoho zajímavých informací
o dluhové a protidluhové problematice. Záměrem bylo zvýšit jejich povědomí v oblasti
finančních produktů, půjček,
úvěrů a hypoték a poskytnout
jim informace o exekutorech a
insolvenčním řízení. Diskutovalo
se také o nástrahách současného finančního světa, klamavých
reklamách, prodejních akcích.
Posluchačům byly poskytnuty
informace, které pomohou
odolávat těmto „výhodným nabídkám“.
Účastníci besedy kladně
hodnotili celý projekt, považují
jej za potřebný. Někteří byli překvapeni tím, co je v současné
době na poli finančních nabídek
a přímého prodeje možné.
Beseda s varnsdorfskými
seniory opět potvrdila, že o finančních otázkách a problematice předlužení je třeba neustále
mluvit, protože informovanost
lidí je velmi důležitá pro jejich
možnou sebeobranu.
Za Kostku Krásná Lípa,
p.o., Bohunka Slaná - finanční
poradce

Tolštejnské
panství bude
plesat v Chřibské

Zdeňka Brtinská
Tomáš Brtinský
(Antonie Brtinská)

Zuzana Mrkusová
Tomáš Jalovec
(Zuzanka Jalovcová)
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MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
zve na výroční členskou schůzi,
která se koná dne

4. března 2014 v 16 hodin

na poliklinice ve Varnsdorfu.
Na poliklinice také začíná
dne 18. března od 14.00 hod. do 16.00 hod.
SBĚR ŠATSTVA ,
dále pak každé úterý od 14.00 hod. do 16.00 hod.

MAS Šluknovsko, Tolštejnské
panství a město Chřibská společně chystají letošní Maškarní
bál Tolštejnského panství. Akce
se tentokrát přesouvá do Chřibské (sál restaurace Radnice),
kde se kromě tance a zábavného programu opět vyhlásí držitel
ceny za nejzajímavější kulturní
počin ve výběžku - Zlatá múza
severu 2013. Nominace v době
uzávěrky ještě nebyly uzavřeny.
Seznámíme vás s nimi v dalším
vydání.
ham

Svozy pytlového
tříděného odpadu

27. 2. 2014

4/2014
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Ze zimního programu cyklokrosařů
Top 15 mezi hráči bowlingové ligy

V sezoně 2013-2014 jsme dosud na stránkách HS nepsali o pořadí
nejlepších hráčů Varnsdorfské bowlingové ligy. Od minulých ročníků
se toho mezi jmény na nejvyšších příčkách příliš nezměnilo. V polovině února kralovali J. Trojan a J. Vašut (oba průměrný nához 171,0
a tým Nic-moc) a třetí byl M. Langer (169,7, Black horses).
Další pořadí první patnáctky: M. Knap (168,8, Nic-moc), J. Trojan (165,4, Spliťáci), T. Novotný (164,9, X-team), R. Pácha (163,5,
Nic-moc), M. Klocperk (162,6, Black horses), S. Mišková (161,9,
Spliťáci), J. Čerych (161,7, Spliťáci), J. Švarc (161,6, Spliťáci),
M. Junek (161,5, BC Tos), J. Brožek (160,5, Kobra11), M. Flekna
(160,0, Bahňáci) a R. Petrák (159,6, Žlábci).
V probíhající soutěži zatím nejvíce tisícovek naházel tým
Nic-moc (9), tedy prakticky v každém druhém duelu, dále
Black horses (5) a Spliťáci (4). Rekord jednotlivců v náhozu
drží stále M. Klocperk (245 bodů, Black horses) a v družstvech Nic-moc (1 119) ze sezony 2011-2012.
ZdS

Závody v olympijském šplhu
hostila hala

Velká cena Varnsdorfu v olympijském šplhu je jedním
z pouze osmi závodů konaných v ČR. V neděli 9. února se jich
zúčastnilo 22 startujících z celých Čech. Více o této akci uvedeme v příštím vydání Hlasu severu.
Foto I. Šafus

Béčko JK Trans
v okresní lize stále třetí
Druhá nejvyšší regionální soutěž futsalu Autocentrum Jílové
liga odehrála v průběhu prosince a ledna 4. a 5. turnaj sezony.
Tím lednovým pak vstoupila do druhé poloviny sezony. Před těmito
turnaji v tabulce třetí JK Trans Varnsdorf B v nich sehrál pět utkání
a vybojoval dvanáct bodů. Před svátky neuspěl s Turbo Děčín B
3:4 a porazil přesvědčivě Transco Bohemia Děčín 10:0. V lednovém turnaji zdolal děčínské, papírově lehčí soupeře Hezouny
7:1, Tullamore Dew 5:2 a Desperádo Františkov těsně 4:3. Vedoucí
Metalliga Teplice a druhé Turbo Děčín B do té doby v sezoně neprohrály, a tak si udržely své přední pozice. Varnsdorfský tým třetí
místo uhájil a držel pět bodů k dobru před Bělou a Jílovým B. První
únorový den soutěž pokračovala šestým kolem opět v Libouchci.
Nikdo plně nebodoval a první porážku si připsalo Turbo B, a to od
Jílového B. Tým JK Trans B porazil Zarážku Děčín těsně 5:4, Jílové
B 2:0 a těžce inkasoval od Noty Děčín 1:8. Před dalším měřením
sil (22. 2. v Libouchci) vede Metalliga Teplice se 47 body, Turbo
Děčín jich má 44, JK Trans B 39, Bělá 37 a Jílové B 36. Dalších
sedm týmů už dělí od této pětice velký bodový odstup.
ZdS

Po lednovém MČR odjel
Michal Malík ještě dva závody
v zahraničí. Na prvním kategorie
C2 v Leudelange (Lucembursko) skončil 23. (prvních pět
míst patřilo jezdcům Belgie, 6.
byl Paprstka a 17. Kyzivát). Na
posledním závodu Světového
poháru 2013-2014 ve francouzském Nommay (foto) si
ještě vyzkoušel své umění proti
téměř sedmdesátce nejlepších
cyklokrosařů světa. A jak si
tyto akce užil? „V Lucembursku jsem se cítil velmi dobře,
i když mne v týdnu přepadla viróza a tři dny nevylezl z postele.
Závod se slušným převýšením a
v hlubokém bahně byl soupeřením i s mnoha belgickými
závodníky. Dvacáté třetí místo
nezní moc dobře, ale v dané
konkurenci jsem byl spokojený.
V Nommay mě potkala smůla,
když jsem se po druhém kole
pohyboval na začátku třetí desítky. Stržená galuska znamenala
takovou ztrátu, že jsem se po
výměně kola v depu pohyboval
někde v konkurenci Japonců a
Novozélanďanů. Dostat zpět do
tempa se už nepovedlo, takže
z toho byla padesátá devátá pozice v cíli.“ Ve hře byla i účast na
MS v holandském Hoogehaide,
kam mohl jet jako náhradník za
Zdeňka Štybara, který se pro
účast dlouho rozhodoval. Jak
vše dopadlo, sportovní příznivci
vědí. Štybar jel a stal se mistrem
světa. K tomu Michal před tímto
vrcholem sezony uvedl: „MS
bylo pro mě letos nesplněným
snem. Po konzultaci s reprezentačním trenérem Bambulou
jsme se shodli, že jako případný
náhradník za Štybara, který se
rozhodl startovat až ve čtvrtek
před šampionátem, bych měl

přípravu a organizaci v pár
dnech velmi hektickou.“ A co
nyní předního českého cyklokrosaře dále čeká? „V únoru si
trochu odpočinu od kola. Pokud
napadne sníh, budu se věnovat
hlavně běžkám, a co se týče
března, pojedu s novým týmem
na třítýdenní soustředění do

pod bývalým silničářem Honzou
Hruškou.“
Na dotaz, jaký měl program
po cyklokrosařské sezoně a jaký
bude dále následovat, odpověděl také Tomáš Podrazil: „Leden
byl ve znamení odpočinku po
sezoně. V únoru se pak hodlám
věnovat běžeckému lyžování a

Španělska. Chci být kvalitně
připraven na MTB sezonu,
která začíná v dubnu. Na jaře
mě navíc čeká odevzdání diplomové práce a státní záverečné
zkoušky.“ A o jaký nový tým jde,
Michal už také prozradil: „Mé
nové angažmá se přesouvá
do hradeckého Toyota Dolák
MTB team, kde budu fungovat

v březnu absolvovat cyklistické
soustředění v teple. V průběhu
těchto měsíců se musím věnovat
i diplomové práci, abych v květnu
zdárně dokončil magisterské studium na UK FTVS v Praze.“
Přejme oběma cyklistům nynější pohodový odpočinek i přípravu na novou sezonu a úspěšné dokončení jejich studia. ZdS

Áčko JK Trans ovládlo krajskou ligu
Závěrečný turnaj sezony Krajské futsalové ligy ÚK 2013-2014 hostila varnsdorfská hala. Domácí tým JK Trans do něho šel s náskokem
šesti bodů na druhý Vilémov, ale míč je kulatý. V úvodních utkáních
oba týmy vyhrály (proti Jílovému, resp. Želenicím). Pak Vilémov porazil Jílové, domácí neuspěli s Bumikem Děčín a rázem byl rozdíl jen tří
bodů. Poté však vilémovští plichtili s Bumikem 0:0, zatímco Varnsdorf
zvládl Želenice 4:1 a bylo rozhodnuto. Vzájemný zápas skvělé úrovně
vyzněl 2:3 (1:2) pro Vilémov a už nic neměnil na konečném pořadí:
1. Varnsdorf 20 utkání/44 bodů, 2. Vilémov 20/42, 3. Bumiko 20/33,
4. Jílové 20/32, 5. Želenice 21 bodů. V zápasech o 6. - 9. místo si nejlépe vedl tým Nica Rumburk, který všechny tři duely vyhrál a posunul
se na konečné šesté místo před Turbo Děčín A.
ZdS

Stolní tenisté hrají o záchranu i o postup
V krajském přeboru II. třídy
si Slovan A drží momentálně
10. nesestupovou pozici s náskokem pěti bodů a v minulém,
15. kole porazil doma třetí
celek tabulky ASK Lovosice A
11:7. Body pro družstvo uhráli
P. Tůma 4,5, P. Šimek 2,5, M.
Charouzek 2,5 a J. Peleška
1,5. Zatím v posledním utkání
v Roudnici podlehl 16:2.
Družstvo Slovanu D bojuje
v okresním přeboru stále o postup s SKST Děčín E. Ve 14.
kole přehrálo doma Slavoj Děčín hladce 16:2 (L. Žatečka ml.
4,5, P. Exnar 3,5, A. Ondráček 3,
V. Vejl a O. Gola po 2,5). U své-

ho největšího soupeře v Děčíně
pak prohrálo 13:5 a šance na
postup se vzdálily.
Další varnsdorfský tým,
Slovan B už neusiluje o přední
pozice a po prohře u BOSH
CARS Děčín 10:8 klesnul na
čtvrté místo právě za uvedeného
soupeře. Slovanu C pak patřila
osmá příčka po domácí porážce
od Filipova C 4:14 a dále v Malé
Veleni 13:5.
Z okresní soutěže míří do
okresního přeboru téměř jistě
Slovan E. Má pětibodový náskok, ve zbytku soutěže hraje
s papírově slabšími protivníky
a s největším konkurentem Sla-

vojem Děčín B má jasně lepší
skóre ze všech utkání.
Varnsdorfská liga stolních
tenistů má odehranou polovinu
ze svého 48. ročníku. Osmnáct
družstev se střetlo systémem
každé s každým a nyní osm nejúspěšnějších bude hrát o vítězství.
Na ostatní zbyla soutěž útěchy.
Mezi nejlepší hráče ligy patří
J. Somič, J. Peleška, V. Chlan
ml., O. Gola, P. Šimek, M. Charouzek, L. Žatečka ml. a P. Tůma.
Vítězné družstvo bude známo
koncem měsíce března. Věříme, že na hodnotící schůzi oslavíme minimálně záchranu áčka
a postup E-týmu.
M. Exnar

Blíží se jarní start FNL
Muži nadále vítězí,
juniorky v České Lípě prohrály
Basketbalisté hostili tým USK Slávie Ústí n. L. Přítomných 170
diváků si snad prvně v soutěži mohlo užít prodloužení duelu po stavu
74:74 v normální hrací době. Vše nakonec dopadlo pro domácí dobře
po výsledku 90:81 (29:22, 15:19, 18:13, 12:20, 16:7), ale drama to
bylo náramné. V prostředí VSK Slávia TU Liberec Slovan vyhrál
64:74 (18:20, 14:16, 16:15, 16:23) a v základní části Severočeské
ligy jej čeká už jenom zápas v Litoměřicích. O body se zasloužili
Voráček 20, Lehroch 17, Novotný 10, Buben 9 (3x3), Šišulák 7 (1x3),
Tomek 5, J. Beran 4 a T. Relich 2.
Muži B ve svém druhém zápase nadstavby podlehli doma BK
Litvínov 40:51 (8:12, 17:14, 5:16, 10:9).

Fotbalové soutěžní jaro začne pro áčko FK Varnsdorf již v
pátek 7. března večerním zápasem v Českých Budějovicích.
Příprava tedy zvolna vrcholí a
na programu byly další duely.
V Děčíně se tým střetl s Ústím
nad Labem a zvítězil 1:0 (0:0)
gólem Martana ze 79. minuty.
Brzy poté po dvou nevybíravých faulech soupeře trenér
Frťala odvolal své svěřence
z hrací plochy. Poté přišel
herní test s juniorkou Liberce,
s kterou áčko zvítězilo až po
zlepšeném výkonu ve druhé
půli 3:1 (0:0). Góly dali Schubert 2 a Cana.
Juniorka U 21 nezvládla
do zdařilého konce gólovou
přestřelku v Liberci s muži
Rapidu po výsledku 5:4 (3:3),
když vedla 0:1 a 1:2. Autory
branek byli Ruszó, Halbich,
Vomáčka a Prieložný. V Kotlině
hostila dále FK Teplice U21.

Hosté se trefili dvakrát, domácí
ani jednou, a tak výsledek byl
0:2 (0:0). Juniorka zahajuje
soutěžní jaro už v pondělí
24. 2. na Dukle Praha.
Dorost U19 hrál na nové
UMT účastníka krajského přeboru, kterým je áčko Arsenalu
Česká Lípa a zvítězil 2:5 (2:3).
Branky: 21. Červeňák, 31. Čer-

veňák - 15. Hauer z PK, 32.
J. Černý, 35. Hauer, 51. J. Černý,
71. Šebora. Na domácí umělce
byl dalším soupeřem ligový celek
FA Praha. S chutí hrající dorost
jej porazil 4:1 (3:0) a inkasoval
až v samém závěru. Branky
vstřelili J. Černý, Smejkal, Bulíř
a Herejk.
Text a foto ZdS

Vydařený loňský rok Marie Dítětové

Juniorky U19 (foto z utkání s BA Sparta Praha B) se představily o víkendu v halách svých největších soupeřů. U třetího týmu
tabulky BK Slovan Ústí zvítězili 51:63 (19:17, 5:14, 16:15, 11:17) díky
výraznějšímu prosazení se ve druhých čtvrtinách obou poločasů.
Utkání u lídra soutěže BK Česká Lípa skončilo lépe pro domácí po
výsledku 62:52 (18:6, 22:15, 7:25, 15:6).
Průběžné pořadí na čele KP (11 týmů)
1. BK Česká Lípa U17
15 13 2 28
2. TJ Sn Varnsdorf U19 15 13 2 28
3. BK Sn. Ustí n.L. U19
16 11 5 27
4. BA Sp. Praha B U 17
15 10 5 25
5. BK Baník Most U17
15 10 5 25
Kadeti U17 po dvou svých vítězstvích nestačili doma na vrstevníky předního týmu krajského přeboru Basketball Nymburk B a odešli
poraženi 70:87 (26:19, 22:30, 10:18, 12:20).
TJ Slovan-basket, foto ZdS

TURNAJ FANKLUBŮ 2014
První únorový den se ve sportovní hale Sportlife Centrum v Rumburku uskutečnil zajímavý turnaj fandů a příznivců fotbalu. Startovaly
zde FanClub Sparty Praha, Blue/White 1902 FK Mladá Boleslav,
Fanklub FK Teplice a v neposlední řadě Fanklub Slavia Praha. Zúčastnili se jej také příznivci fotbalu v týmu Kovárna Varnsdorf.
Vítězem se stal FanClub Sparty, reprezentovaný pobočkou
v Rumburku, stříbrnou příčku obsadila Kovárna Varnsdorf a na
bronzovém 3. místě Fanklub Slavie Praha. Nejlepším hráčem
turnaje byla zvolena Denisa Dražanová z Fan FK Teplice, nejlepším brankářem Míša Reinová z SK Slavia a titul nejlepšího
střelce si zajistil Jan Turiščev z FC Sparty. Za objektivního řízení
rozhodčího Miroslava Boumy z Varnsdorfu se turnaj vydařil, o čemž
svědčí i velký počet přihlížejících diváků.
Mí

Varnsdorfská nadějná judistka v loňském roce přestoupila
do týmu Sport Judo Litoměřice,
odkud už je to jen kousek do reprezentace ČR. Její a zároveň
i litoměřický trenér David Lorenc ji měl pomoci při dalším
rozvoji sportovní kariéry. „Po
přestupu jsem poprvé vyjela
na větší evropské závody do
Záhřebu. Tam jsem poznala,
že mezinárodní judo je na jiné
úrovni, než jaké je v ČR, a že
mám před sebou ještě dlouhou
cestu, abych mohla zabojovat
o dobré umístění v evropském
měřítku,“ uvádí mladá talentovaná sportovkyně.
Následovaly další evropské
turnaje, např. v Německu,
Rakousku, a Maďarsku, kde se
svými výkony neztratila.
„Nejlepšího výsledku jsem
dosáhla na konci školního
roku, kdy náš tým odjel do
rakouského Grazu. Tam jsem
vybojovala bronzovou medaili
v kategorii dorostenek ve váze
do 52 kg. O prázdninách pak následovalo několik soustředění,
kde jsem usilovně trénovala na
mistrovství ČR.“ To se konalo
9. listopadu loňského roku
v Jablonci nad Nisou a Maruška
tam jela s oprávněnými ambicemi. „Po poctivé přípravě nastal
den D, kdy jsem měla zabojovat
o titul. V pěti nelehkých zápasech mistrovství se soupeřkami

z celé naší republiky jsem nakonec všechny porazila na maximální počet bodů, a získala tak
svůj šestý titul mistryně České
republiky v řadě.“
Uplynulá sezona 2013 tak

dopadla pro Marii Dítětovou
úspěšně a nelze jinak, než jí
popřát, aby se jí i v té nastávající vedlo neméně tak. Příležitostí
k tomu bude na mnoha závodech jistě dost.
ZdS

Souboj M. Dítětové (v bílém) na zářijovém Českém poháru
v Brně, kde kvůli zranění skončila pátá.
Foto Romana Králová

Střídavé výsledky žáků,
muži válí v Rumburské lize
Přípravka 1. a 2. tříd odehrála turnaj čtyř týmů v Děčíně bez výhry
i přes zlepšené výkony. Tým ročníku 2004 a mladší se představil
v Ústí n. L., kde zvítězil 5:7 a potvrdil průběžné prvenství. Mladší
žáci (ročník nar. 2002-2003) prohráli na ledě Třebechovic 10:8 a
v Opočně 6:2. Mezi devíti družstvy soutěže tak klesli na 4. místo
s bilancí pěti výher a stejného počtu porážek.
Hokejisté Varnsdorfu pod hlavičkou Mělníku (restaurace) dále válí
v Rumburské lize (7 týmů) a střídají se na čele pouze s Bostonem a
Šenovem podle počtu odehraných zápasů. Jejich poslední výsledky:
se Šluknovem 20:9, 17:9 a 20:13, s DK Střelnice 9:8 a 11:9, s Hady
18:9 a 5:0, se Cvikovem dvakrát 5:0 a se Šenovem 7:3 a 4:8. JH
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