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Petice proti překladišti odpadu uspěla
Zasedání zastupitelstva 20.
února bylo rušné. Projednání petice proti zamýšlenému umístění
překladiště odpadu do areálu firmy SkartEX v ulici Mikoláše Alše
zaměstnalo všechny přítomné na
více než tři hodiny. Spolu s petičními archy, které byly na radnici doručeny předchozího dne,
se počet podpisů vyšplhal na
452. V sále Střelnice tentokrát
nepostačovala místa k sezení
a návštěvníci s sebou přinesli
i transparenty. Občané dostali slovo hned na začátku. Zajímali se
o důvod výběru právě této lokality,
o předpokládaný nárůst frekven-

ce nákladní dopravy, množství
sváženého odpadu, o technologická řešení, která by zamezila obtěžování okolních obyvatel hlukem, prašností, pachem atd. Na vše jim odpovídali
zástupci a. s. Marius Pedersen předseda představenstva Michal Plíšek, jednatel Rudolf
Pilecký a ředitel EKO servisu
Miroslav Pražák. Ti také nechali
promítnout prezentaci využití
areálu včetně vizualizací objektu a předpokládaného časového
snímku pracovního dne. Mělo jít
o překládku odpadu průměrně
ze sedmi popelářských aut
denně na dvě až tři soupravy
s velkoobjemovými kontejnery,
které pak pokračují na skládku
ve Volfarticích, popř. do spalovny Termizo v Liberci. K tomu
MŠ sklidila
úspěch
ve hře
„na cajon“.
I bez cajonů
Čtěte na str. 4

cca 15 malých aut s objemným
odpadem (vyhozeným dřevěným
nábytkem apod.).
Přítomné občany to však příliš
neuspokojilo. Někteří doporučovali výstavbu nového překladiště
„na zelené louce“ mimo obytnou
zástavbu. Protiargumentem
firmy byly několikanásobně vyšší
náklady, než když je zakoupen
a upraven už existující objekt.
Členové zastupitelstva také ve
většině nebyli k překladišti u výpadovky vstřícní. A to ani někteří
z těch, kteří se dva dny před tím
zúčastnili exkurze ve SkarTEXu a
v provizorním překladišti v Tech-

nických službách. Převážil mezi
nimi názor, že nejlepší by bylo
sloučit provozování technických
služeb a nakládání s komunálním odpadem pod jednu firmu
a přizpůsobit areál TS i pro zřízení stálého překladiště. Když
po diskuzním maratonu došlo
k hlasování, z 18 přítomných

zastupitelů jich 15 podpořilo
petici a jeden byl proti (B. Křížová, která při zmíněné exkurzi
nabyla přesvědčení, že občané
se nemají čeho obávat). Oba
místostarostové, kteří jsou
v orgánech EKO servisu - Karel
Dubský v dozorčí radě a Ing. Josef Poláček v představenstvu firmy, se hlasování vzdali. Dalším
usnesením byl starosta města pověřen jednat o výběru jiné vhodné
lokality pro překladiště odpadu.
V dalším průběhu zasedání,
sledovaném již prořídlým publikem, zastupitelé schválili prodej
nevyužívaného rybníčku na
Gerhusce manželům Dlouhým a
domu č.p. 64 v Nemocniční ulici
panu Jasanskému, který tam
plánuje provozovat služby motoristům - prodej autodílů, opravy
a pneuservis, přičemž kupní
smlouva zaváže nového majitele
k opravě fasády domu.
Poté přišel na řadu záměr
přestavby současného autobusového nádraží podle studie
Ing. arch. Františka Jeřábka a
Ing. arch. Vlastislava Kauta.
S jejich vizí jsme vás seznámili
v Hlasu severu č. 3. Oba autoři
studie na výzvu zastupitelů své
představy doprovodili komentářem. S jejich celkovým pojetím
zavládla spokojenost a zastupitelstvo dalo zelenou ke zpracování
projektové dokumentace.
ham, foto Ivo Šafus

www.varnsdorf.cz

Návštěva u Barborky

Prvním varnsdorfským miminkem letošního roku je
Barborka Tancošová, narozená v Rumburku 1. ledna v půl
sedmé ráno.
Starosta města Martin Louka spolu s předsedkyní aktivu pro občanské záležitosti Soňou Hladíkovou navštívili
rodinu 13. února. Barborka dostala od města darem zlatý
přívěsek a mamince Lence Jelínkové starosta předal
kytici.
Zajímavostí je, že spolu s maminkou a tatínkem návštěvu vítala i Barborčina starší sestřička Nella, která se
také narodila na Nový rok a byla prvním občánkem roku
2012.
Text a foto ham
INZERCE
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140. výročí odborného školství
ve Varnsdorfu
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf ve spolupráci
s městem Varnsdorf připravuje oslavy 140 let odborného školství
ve Varnsdorfu. Zároveň bude k tomuto výročí vydán sborník, který
má mapovat tuto důležitou kapitolu historie města. Prosím tímto
občany, kteří mají z této historie dokumenty nebo fotografie, o jejich
laskavé zapůjčení. Konkrétní informace poskytne Mgr. Zdeňka
Vajsová, tel. 725 104 194, e-mail: z.vajsova@vosassvdf.cz.
Za organizátory předem děkuji.
Ing. Bc. Petr Jakubec

PŘIDĚLENY MĚSTSKÉ GRANTY
ZNOVU O PALČIVÝCH PROBLÉMECH
PŘEKLADIŠTĚ VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA ZAČALA ASTRONOMIÍ

Příští číslo Hlasu severu vyjde 21. března 2014. Redakční uzávěrka 10. března 2014.

Začátek roku
u hasičů
v rychlém tempu
(Foto z výcviku
hašení pěnou)

Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Rušil noční klid v panelovém domě

Rušení nočního klidu bylo důvodem návštěvy strážníků v jednom z panelových domů v Západní ulici. Na místě zjistili bytovou
jednotku, ze které hluk vycházel, a následně i jeho strůjce. Poté,
co ho poučili a vyřešili ve své kompetenci, již byl v domě klid.

• Oznámení na tísňovou linku L 156

Na tísňovou linku L 156 zavolala žena, která v Žižkově ulici
upadla na zem a nemohla sama vstát. Hlídka MP ženě pomohla, a vzhledem k tomu, že nebyla nijak zraněna a jinou pomoc
nežádala, ji předala do péče její sestry.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Zaujalo je vybavení Toleda

Část vnitřní výbavy odstaveného vozu Toledo vzala za své.
Jak se ukázalo během policejního prověřování, odložené věci
nejspíš upoutaly pozornost dvou mladých mužů z Varnsdorfska,
kteří si zaparkovaného auta s autorádiem všimli při své noční
procházce kolem panelového domu. Zmizel i reproduktor se
zesilovačem a odloženou gola sadou. Škoda čítá šest a půl
tisíce korun, ale jejich nový majitel zaplatil pouhých 900 Kč.
Dvojice se k věci doznala a vyslechla si sdělení podezření
z přečinu krádeže.
• Policisté pátrají po svědcích nehody ve Varnsdorfu
Ve středu 5. února 2014 došlo v Karlově ulici k dopravní
nehodě. V blízkosti varnsdorfské Vyšší odborné školy vozidlo
zn. VW Golf Variant tmavě modré barvy narazilo do cihlové
zídky ohraničující pozemek školy. Řidič s vozidlem se vyhýbal
neznámému chodci, který vstoupil do vozovky a po události
z místa utekl. Ke střetu mezi vozidlem a chodcem nedošlo.
Policisté vyzývají případné svědky popisované nehody,
aby se neváhali přihlásit na nejbližší policejní útvar, a pomohli
tak objasnit všechny okolnosti vyšetřované události, případně
odhalit totožnost neznámého chodce. Informace lze sdělit na
tísňovou linku 158 nebo dopravním policistům na tel. 974 432
574. Za případnou pomoc děkujeme.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 20. 2. 2014 rozhodla: • O odepsání pohledávky SEVERNÍ STAVEBNÍ - CZ spol. s r.o. (nájemné 17.240 Kč za nájem pozemků - z důvodu nedobytnosti). • Schválit
příspěvkovým organizacím mateřské školy, základní školy, školní jídelny města Varnsdorf, Městské
divadlo Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf a Dům dětí a mládeže závazné ukazatele a odpisové
plány na rok 2014. • Vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci
hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2013. • Vyhovět žádosti a provést opravy
chodníku na p. p. č. 813/3 za předpokladu finanční účasti žadatele Vu Linh Ngoc ve výši 50 % z celkové ceny díla. • Pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s o. s. GAVANET
o umístění zařízení na střeše objektu č. p. 3307 (změna doby splatnosti nájemného) • Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014 dle předloženého návrhu
grantové pracovní komise. • Pověřit starostu města jednáním s MUDr. Peigznachem a MUDr. Peigznachovou (k podmínkám stěhování ordinací na polikliniku). • Souhlasit s odprodejem vozidla Škoda Felicia
v majetku Městského divadla Varnsdorf za cenu šrotu pod podmínkou doložení požadovaných dokladů.

Prodejci lihovin, pozor!
Upozornění na blížící se
konec lhůty pro podání žádosti o koncesi na prodej
kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Předmětná novela mimo jiné
nově reguluje prodej kvasného
lihu, konzumního lihu a lihovin.
Podnikatel, který je ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávněn prodávat kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny,
může v této činnosti pokračovat
po dobu 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Požádá-li podnikatel v této
lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin,
může v prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin na
základě oprávnění pokračovat
do doby pravomocného rozhod-

Znovu o palčivých problémech
Lidé, kteří se scházejí v komisi pro řešení bezpečnostní a
sociální situace, se opět viděli
v kanceláři starosty 17. února.
Schůzka to byla důležitá - měla
totiž rozhodnout, jakým směrem
město dál povede svůj boj za
„normalizaci“ života na Kovářské ulici.
Tamní obyvatelé volají po obnovení romských hlídek, které
před rokem krátce zajišťovala
o.p.s. Regionální partner. Starosta slíbil získat její závazné
stanovisko, zda a za jakých
podmínek s městem chce dál
spolupracovat. V záloze jsou
náhradní řešení, která nabízí
např. programy prevence kriminality. Ta ale mají své nevýhody
v nárocích na výběr pracovníků
nebo na financování.

Probíral se aktuální stav na
městské ubytovně. Není naplněná a její provoz se ekonomicky
nevyplácí. S tím souvisí i úbytek
klientů nízkoprahového centra.
Vhodnější by bylo mít ho blíž
k sociálně slabým rodinám na
Kovářské, kde by byla větší
šance zaměstnat děti z problémových rodin volnočasovými
aktivitami. Pokud by se našel
vhodný objekt...
Problematické je téma kontrol zneužívání sociálních dávek.
Například policejním kontrolám
v hernách chybí seznamy lidí pobírajících dávky - a úřad práce
zas nemá pracovní síly, které by
s nimi do heren vyslal. Na úřad
práce putují výsledky kontrol,
ale policie nemá zpětnou vazbu
o jejich účinnosti.

S policisty byl konzultován
také možný postih za převážení
odpadu přes hranice - bohužel
s negativním závěrem, že ani
pět starých ledniček vlečených
jednou osobou z Německa
přes hranice není zákonným
důvodem k jakémukoliv postihu; leda že by dotyčný byl po
jejich rozebrání přistižen u založení černé skládky. Od členů
komise padly návrhy na pořízení
fotopastí, čímž se bude zabývat
nově přijatá preventistka kriminality. Aktuálním tématem je
opět prostituce a její postih podle městské vyhlášky.
Závěru jednání se zúčastnil
i senátor Jaroslav Sykáček. I na
něj se obrátila početná skupina
lidí z Kovářské s žádostí, aby jim
pomohl vrátit se k důstojnému
životu.
ham

nutí o udělení koncese, nebo
o zamítnutí žádosti o koncesi,
anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání
žádosti o koncesi pro prodej
kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin podnikateli právo
prodávat kvasný líh, konzumní
líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí
žádosti o koncesi nepodléhá
správnímu poplatku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní
úpravy ze strany podnikatelů
pouze podání žádosti o koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin v termínu do
17. dubna 2014. Tato změna
se týká nejen podnikatelů, kteří
již vlastnili koncesi na „Výrobu a

úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro
zajištění prodeje na jiné adrese
než výrobní provozovnu, ale
i podnikatelů, kteří prodávali
lihoviny v rámci oboru živnosti
volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona
a také v rámci živnosti řemeslné
Hostinská činnost. K získání
koncese v částečném rozsahu
předmětu podnikání, a to pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit
žádnou odbornou způsobilost.
Žádost o koncesi lze podat
na obecním živnostenském
úřadu. Ing. Martina Resová,
Živnostenský úřad MěÚ
Varnsdorf

Úřední hodiny pro daňová
přiznání ve Varnsdorfu
Jako každý rok bude možnost podat daňové přiznání v zasedací
místnosti Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470. Pracovníci Finančního úřadu Rumburk zde budou k dispozici v následujících
termínech: 19. března, 24. března a 26. března, vždy od 13.00
do 17.00 hod.
-r-

Z DIÁŘE STAROSTY
12. 2. - Jednání s vedením VOŠ a SŠ Varnsdorf o akci ke 140. výročí odborného školství
- Rozhovor pro Český rozhlas
- Schůzka pracovní komise k řešení problematiky výherních
hracích přístrojů na území města Varnsdorf
13. 2. - Gratulace prvnímu občánkovi města v roce 2014
14. 2. - Jednání s Nadačním fondem Hrádek-Burgsberg, a.s. Regia
a dalšími partnery o provozování vyhlídkové věže Hrádek
15. 2. - Účast v porotě soutěže o nejlepší uzenářské výrobky na
Valentýnském pivním masakru
17. 2. - Zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
v Litoměřicích
- Jednání pracovní skupiny pro řešení bezpečnostní a sociální situace
18. 2. - Tolštejnské panství - organizace maškarního bálu a Tolštejnských slavností
- Exkurze a prezentace pro členy zastupitelstva - současné
a navrhované překladiště odpadu
19. 2. - Schůzka s projektantem a vedoucím OSMI k řešení přístupu
k Bille z Otáhalovy ul.
20. 2. - Zasedání rady a zastupitelstva města
21. 2. - Jednání svazku obcí Sever ve Starých Křečanech

5/2014

Překladiště komunálního odpadu
ve zpětném zrcátku
Tohle zpětné zrcátko míří přes
ulici Mikoláše Alše do zasedání
městského zastupitelstva, které
se konalo 20. února na Střelnici…
V několikahodinové diskuzi
stáli na jedné straně občané
Varnsdorfu v roli odpůrců záměru firmy EKO servis Varnsdorf,
podporovaného radnicí, na zřízení tzv. moderní překládací stanice komunálního odpadu v ulici
Mikoláše Alše. Na straně druhé
stáli obhájci tohoto záměru EKO
servisu, jehož majoritním vlastníkem je akciová společnost
Marius Pedersen (dále v textu
MP). Tuto společnost na jednání
v zastupitelstvu města reprezentoval regionální manažer pro
oblast severozápadních Čech
p. Plíšek. Zazněly argumenty a
skutečnosti, které by rozhodně
neměly zapadnout.
Občany, podle jejich příspěvků v diskuzi a poté i v kuloárových debatách, zřejmě nejvíce
zaujaly následující věci:
Místostarosta J. Poláček a
místostarosta K. Dubský
Firma Technické služby
Varnsdorf a firma EKO servis
Varnsdorf sídlí nyní v jednom
společném prostoru areálu, jenž
je v majetku města a patří Technickým službám. Spolupráce a
komunikace obou firem je velmi
špatná, ačkoliv obě sídlí v jedné
a téže budově (uvedl starosta).
To je naprosto pozoruhodné,
když v orgánech obou společností sedí za město jedni a titíž
lidé: místostarosta J. Poláček a
místostarosta K. Dubský. Oni
tedy nedokážou komunikovat
sami se sebou?
Pořádek v areálu Technických služeb města Varnsdorf
Kdyby se ve stávajícím areálu Technických služeb udělal
pořádek a zrevidovalo využití
některých objektů, které by
mohly být zbourány, mohl by
se získat dostatečný prostor
pro zamýšlené překladiště firmy
EKO servis právě tam a nebylo
by třeba hledat novou dislokaci
pro tuto činnost (uvedli v diskuzi členové zastupitelstva, kteří
dva dny před projednáváním,
to je v úterý 18. 2., navštívili
jak areál Technických služeb,
tak areál firmy SkartEx v ulici
Mikoláše Alše).
Suchý tam, mokrý ven…
Na obavy občanů, že v prostoru haly, kde má být překládán,
bude směsný odpad mokrý a
takto nebezpečný průsakem pro
spodní vody a dále i například bio-

logickými rozkladnými procesy,
zástupci MP argumentovali, že
je stoprocentně garantováno,
že tento odpad vůbec nepřijde
do kontaktu s vnější vlhkostí.
O pár minut později stejní obhájci záměru sdělili, že tento odpad
bude v hale skrápěn vodní mlhou, aby se při manipulaci s ním
neprášilo.
Obavy ze zápachu jsou
zbytečné
Dle mluvčích MP volba objektu,
který je v areálu firmy SkartEX,
zaručí, že okolí nebude obtěžováno zápachem, neboť je to
dokonale utěsněný prostor. Na
připomínky občanů, že v létě
v takovém objektu bude pro pracovníky manipulace nesnesitelné klima (horko, prach, zápach,
výfukové plyny naftových motorů
z nakladačů i sběrných vozů
atp.), bylo zástupci MP řečeno,
že vnitřek objektu bude klimatizován odvětráním a ventilací.

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
Utěsněný prostor, který bude
odvětráván; to je technologická
„inovace“, která společnosti
MP jistě přinese celosvětovou
proslulost.
Překladištěm ohrožená
chráněná přírodní lokalita
u Krásné Lípy versus překladištěm „neohrožení“ obyvatelé za plotem areálu SkartEx
v ulici Mikoláše Alše
Sedm z celkem devíti alternativ
pro umístění překladiště odpadu,
jež představila firma MP, dávalo
smysl alespoň v tom, že nebyly
těsně vklíněny do obytné zástavby Varnsdorfu či jiné obce. Jedna lokalita, která by byla téměř
optimální z hlediska svážkové
dostupnosti z obcí, jejichž odpad
má být v překladišti zpracováván,
je nevyužitý hospodářský objekt
poblíž obce Krásná Lípa. Zde, dle
mluvčích firmy Marius Pedersen,
se proti takové činnosti postavili
ochranáři z CHKO Lužické hory
s odůvodněním, že překladiště
by přineslo rizika negativních
dopadů na životní prostředí v dotyčné lokalitě. A proto…, jak
uvedli zástupci MP, jako nejvhodnější lokalita byl nakonec
vybrán areál firmy SkartEx.
Obětování občanů Varnsdorfu
tedy zřejmě, podle nich, není tak
bolestné, jako riziko pro žabičky
u Krásné Lípy.

Marius Pedersen vždy
„v harmonii s občany“
V diskuzi s přítomnými občany
Varnsdorfu zmínil několikrát
p. Plíšek jako jeden z pilířů
firemního konceptu činnosti
společnosti Marius Pedersen
budování harmonických vztahů
s obyvateli všude tam, kde
dotyčná společnost rozvíjí své
podnikatelské aktivity. Bohužel,
v tomto případě se slova s činy
značně rozcházejí.
Fúze Technických služeb
s firmou EKO servis (potažmo
Marius Pedersen)
Starosta města představil vizi
radnice, že provoz Technických
služeb města Varnsdorf, s.r.o.
v plném rozsahu převezme firma
EKO servis Varnsdorf, a.s. Neboť
se to údajně v jiných městech
osvědčilo. Ve slově „převezme“
tedy lze číst ne zcela průhlednou
informaci o záměru směřujícím
k fúzi obou subjektů. Komu to
přinese byznys, a tedy profit, je
zřejmé. Bude to firma Marius Pedersen. Samotná role a management Technických služeb, které
jsou organizací řízenou městem,
jsou již delší dobu pro občany
Varnsdorfu velkou neznámou.
Webové stránky Technických
služeb nefungují, činnost se de
facto shoduje s činností EKO
servisu… Celé to také vzbuzuje
dojem jakési agónie Technických
služeb před tím, než je spolkne
velký bratr MP, prostřednictvím
firmy EKO servis.
Je třeba říci, že zdánlivě nevýznamná kauza varnsdorfského
smeťáku má možná širší celospolečenský přesah. Že je to projev
či příspěvek do proudu procesů,
směřujících k obrození a snad
i očistě. Směřujících k tomu,
že občané si uvědomují, jak je
důležité, aby se chopili svých
práv na účast ve věcech veřejných. Neboť nikdo jiný to za ně
skutečně neudělá.
Pavel Vodička
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Spolupráce EKO servisu
a TS Varnsdorf není špatná

Slova pana starosty vyjadřují jeho vlastní pohled. Já osobně si
myslím, že spolupráce TS Varnsdorf, spol. s r.o., a EKO servisu
špatná není. Dvanáct let spolupráce v areálu sama vypovídá o tom,
že žádné velké potíže nebyly. Jedinou komplikací je, že na malém
prostoru se tísní dvě firmy, a proto EKO servis a.s. hledá větší prostory. Celý problém vznikl uzavřením skládky v Rožanech u Šluknova
koncem roku 2013. V předstihu bylo třeba řešit překládání odpadu
a hledání nových, větších prostor. Proto od září funguje provizorní
překladiště v TS Varnsdorf.
Jsem v dozorčí radě EKO servisu a.s. osm let, a co se týká vztahu
dozorčí rady a představenstva akciové společnosti, nezaznamenal jsem problémy v komunikaci. Mimo mě je v dozorčí radě EKO
servisu a. s. delegován další člen Zastupitelstva města Varnsdorf
pan Mgr. Petr Šmíd, který může mé vyjádření, pokud bude třeba,
také podpořit. Dále je v dozorčí radě jeden zástupce ze společnosti
Marius Pedersen, pan Ing. Páv.
Překládání odpadu se provádí v prostorách TS Varnsdorf, s.r.o.,
již půl roku, aniž by si toho kdokoliv všiml. Zřejmě pan Vodička
vidí věci jinak, z pohledu občana, bez znalostí komunikace uvnitř
akciové společnosti.
Zastupitelé města dostávají pravidelné zprávy o činnosti této
společnosti a také jsou seznamováni s její činností. Nic, co se týká
provozu EKO servisu a. s. nebylo utajováno. Starosta města ví
o celém problému s nakládání s odpady od samého začátku. Tato
problematika je dlouhodobě řešena na společných jednáních obcí
Šluknovského výběžku.
Karel Dubský, místostarosta města
Pro doplnění uvádíme zastoupení města Varnsdorf ve
společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. S platností pro
volební období 2010-2014 město zastupují: ve valné hromadě
společnosti Ing. Přemysl Brzák (v případě jeho nepřítomnosti
Karel Dubský), v dozorčí radě Karel Dubský a Mgr. Petr Šmíd
a v představenstvu firmy Ing. Josef Poláček.
-r-

Družstvo oficiálně zahájilo činnost
V minulých číslech Hlasu severu jste byli informování o ustavení
svépomocného družstva Mandava a založení jeho webových
stránek www.druzstvo-mandava.cz. Z něho se nyní dostanete i na
družstevní „fejsbůček“.
Od 24. ledna je „obchodní firma Mandava svépomocné družstvo“
oficiálně zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, a tak může v souladu s právními normami zahájit reálné
aktivity zaměřené na oživení hospodářské situace na Varnsdorfsku.
Než k tomu však dojde, musí její představenstvo dokončit práci
na marketingovém plánu, který jasně stanoví, jakou činnost bude
družstvo provozovat a jakým způsobem.
Po přijetí šesti nových členů v polovině února má družstvo již
členské zastoupení v lokalitách Varnsdorf, Dolní Podluží, Jiřetín
p. J., Rumburk, Šluknov, Ludvíkovice a Holany. Byly vytvořeny
pracovní skupiny pro účetní agendu, marketing, obchodní síť,
Klub Střelnice, zdravou potravinu a sušárnu produktů.
Martin Zíka, ham

V Litoměřicích o zaměstnanosti a úřadech práce

Nová ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová, nový vládní zmocněnec pro
Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiří Cieńciała, generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková - to
byli nevýznamnější hosté zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, kterého se starosta
Martin Louka zúčastnil 17. února v Litoměřicích. Probíraly se tam hlavně otázky zaměstnanosti a
činnost úřadů práce. Úřad práce oficiálně přistoupil k Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jehož
cílem je zvýšit do roku 2020 zaměstnanost v kraji alespoň na úroveň srovnatelnou s ostatními kraji
země. Ministryně přiznává, že Ústecký kraj patří v zemi k nejproblémovějším, a věří, že ve vládě se
budou jeho problémy řešit přednostně.
Martin Louka si z Litoměřic přivezl poznatek, že i na nejvyšší úrovni všichni ví o špatně nastaveném
sociálním systému. A doufá, že budou intenzivně hledat nastavení lepší. Mohli by se inspirovat
Výzvou starostů 2013. Proto požádal o schůzku vládního zmocněnce Cieńciału a spolu s iniciátory
výzvy chce vyvolat jednání též s ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. ham
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Nazrál čas zvýšit počet členů zastupitelstva města
V souvislosti s blížícími se
komunálními volbami, které
se uskuteční letos na podzim,
je namístě se zamýšlet nad
možností zkvalitnit práci příštího zastupitelstva města, které
z těchto voleb vzejde. Jednou
z cest je zvýšení počtu členů
zastupitelstva města (ZM).
Již dlouhou řadu let je zastupitelstvo našeho města 21členné.
Zákon o obcích přitom umožňuje, aby zastupitelstvo města
naší velikosti mělo 15-35 členů.
Výpočtem zjišťujeme, že jeden
zastupitel u nás připadá na 752
občanů města. Porovnáme-li
tyto počty s některými okolními
obcemi, docházíme k závěru, že
ve všech z nich je počet zastupovaných občanů jedním zastupitelem podstatně menší. Například:
Rumburk má 23 zastupitelů, tzn.,
že 1 zastupitel zastupuje 533 občanů města, Krásná Lípa - 21
zastupitelů, 1 zastupitel na 173
občanů, Jiříkov - 15 zastupitelů,
1 zastupitel na 259 občanů, Jílové u Děčína - 21 zastupitelů,
1 zastupitel na 245 občanů, Jiřetín pod Jedlovou - 7 zastupitelů, 1 zastupitel na 88 občanů.
(Počty obyvatel se vztahují ke
dni sčítání obyvatel v roce 2011,
počty zvolených zastupitelů
k volbám v roce 2010.)
Nechceme zde hodnotit
výslednost práce našeho zastupitelstva a srovnávat s jinými
obcemi. Je však nepopiratelné,

že v místech, kde na jednoho
zastupitele připadá menší
počet zastupovaných občanů,
jsou výsledky práce zastupitelstva převážně velmi dobré.
V těchto obcích je to také na
první pohled vidět - viz např.
Krásná Lípa.
Doporučujeme proto stávajícímu ZM i jeho jednotlivým
členům zvýšit počet členů ZM
od příštího volebního období
na 27 členů. Znamenalo by to,
že 1 zastupitel připadne na 585
občanů města.
K hlavním důvodům, pro které
by mělo současné zastupitelstvo
města rozhodnout o zvýšení
počtu členů ve volebním období
2014-2018 a přiblížit se tak
k okolním obcím v počtu obyvatel
na jednoho zastupitele, patří:
• vyšší počet zastupitelů by
objektivněji vyjadřoval politické a
názorové spektrum a rozmanité
postoje občanů (voličů);
• do ZM by se dostalo (zřejmě)
více volebních subjektů, tím by
se zvýšila názorová pestrost
pohledů na nejrůznější problémy města, a tím i vliv občanů na
způsoby jejich řešení;
• rozšířením ZM by více občanů dostalo možnost podílet
se na fungování samosprávy
města. Zájemců o kandidaturu
do ZM a o práci ve prospěch
města a jeho občanů se jistě
najde dostatek;

• početnější ZM by se více přiblížilo k občanům, v tom smyslu,
že občan by snáze našel svého
zastupitele, se kterým by mohl
řešit nejrůznější záležitosti;
• přibylo by několik dalších
zastupitelů na práci, což by se
odrazilo v možnostech řešit
zcela konkrétní potřeby jednotlivých občanů, na které dnes
často nezbývá čas;
• „nové tváře“ v ZM by
nepochybně přinesly nové
pohledy a nové přístupy k práci
v samotném ZM.
V souvislosti s naším návrhem
se mohou vyskytnout námitky či
jiné názory. Chceme-li, aby se
naše město dále rozvíjelo a
občanům se v něm dobře žilo,
musíme hledat možnosti, jak
toho dosáhnout. Toto je jedna
z nich. Pokud vyvstane obava,
že ve větším kolektivu může dojít
k větším rozporům, pak připomeňme, že právě konstruktivní
řešení rozporů vede ke vzniku
nové kvality práce. A také platí, že
rozumní lidé se vždy dohodnou.
Zvýšením počtů členů
ZM by došlo k celkovému
posílení demokratických
prvků při řešení problémů
města, v rozhodování o záležitostech města i v celkovém
fungování ZM. Město a jeho
občané si více demokracie zaslouží. Ing. Bc. Petr Jakubec,
předseda MO ČSSD

Pár postřehů z návštěvy MUDr. Jana Hnízdila
Ve čtvrtek 20. února do našeho města zavítal na pozvání
pana Jana Novoty a jeho přátel
z Klubu otužilců Varnsdorf
vážený pan MUDr. Jan Hnízdil,
aby pobesedoval s místními
o zdraví těla i duše. Jmenovaným
za to patří velký dík.
Původně měl být večer
uskutečněn v aule varnsdorfského gymnázia, ale pro velký
zájem se musel přesunout do
divadla. Ovšem i prostor s takovou kapacitou byl vyprodán
v předprodeji již za tři dny a na
spoustu zájemců se nedostalo.
Z toho byl - doufáme, že příjemně - překvapen i sám pan
doktor Hnízdil. Když zjistil, že
kvůli němu měl být vypraven
také speciální svozový autobus
projíždějící výběžkem, dokonce
se dle svých slov poněkud zděsil, což je vzhledem k jeho mírné
povaze pochopitelné.
Ve foyeru divadla se před
zahájením besedy a během
přestávky vybíraly dotazy.
Jenže první hodina měla podobu připraveného rozhovoru s

Irenkou, kdy vyprávěl o sobě a
svém způsobu léčby, a do druhé hodiny se vešlo jen asi pět
dotazů obecného charakteru. To
bylo, myslím, nešťastné. Většinu
lidí zajímaly odpovědi na jejich
dotazy spíše než povídání, které si mohou přečíst na internetu.
Spousta z nich si od besedy slibovala alespoň náznak řešení
jejich konkrétního problému.
Což ovšem pan doktor hned
na začátku zamítl, neboť to
vzhledem k samotné podstatě
způsobu jeho léčení není možné.
Protože, jak sám říká, aby mohl
člověka léčit, musí znát jeho příběh. Budiž však dobrou zprávou,
že pan Hnízdil co nevidět otevře
své „Hnízdo zdraví“ - první psychosomatickou kliniku v České
republice. Měla být otevřena
v únoru, ale jelikož na světě nejsou jen poctiví lidé, i on narazil
na pár lumpů, kvůli nimž se celý
projekt mírně pozdrží. Přesto doporučuji objednávat se už nyní,
neboť termíny vyšetření jsou
již na dlouhou dobu dopředu
obsazené.

Vyprávění MUDr. Hnízdila ani
odpovědi na těch několik dotazů
zde interpretovat nebudu, protože totéž si můžete přečíst i jinde.
Možná by se mohlo zdát, že celá
beseda byla zbytečná a že jsem
se nadmíru nudila, ale závěrem
musím říct, že tomu tak nebylo.
Z pana doktora totiž vyzařuje
velice pozitivní energie a celé to
povídání bylo uvolněné a příjemné, a tak jsem se nakonec cítila
tak nějak fajn. Ačkoli jsem se
vlastně nedozvěděla nic nového, považuji ty dvě a půl hodiny
v divadle ve společnosti pana
Hnízdila za kvalitně strávené.
On sám během povídání zmínil,
že spousta jeho pacientů mu při
odchodu řekla: „No jo, vždyť já
jsem to všechno vlastně sám
věděl, jen jsem to potřeboval
připomenout.“
Pokud jste se na besedu nedostali, neželte. U kameramana
Miroslava Drančáka si můžete
objednat videozáznam, a to
prostřednictvím e-mailu miroslav.drancak@gmail.com.
Alena Marie Dančová
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Děti slaví úspěch ve hře
na cajon. I bez cajonu
Když mateřská škola Zahrádka dostala nabídku zúčastnit se
celostátní soutěže , nechtěla odmítnout. Přestože nemá cajony (čti
kachony, rytmické hudební nástroje v podobě dřevěné bedýnky
s ozvučným otvorem na jedné straně).Ale řešení se našlo.
K sehnání byly alespoň plastové kbelíčky. Třída Berušek s paní
učitelkou Janou Čihákovou se na nich pustila do trénování. Děti si
veselé bubnování užívaly a muzicírování je moc bavilo. Paní učitel-

ka Světluše Adámková pak natočila soutěžní klip a poslala ho do
soutěže. „Čekali jsme, trochu doufali a 10. února bylo jasno. Naše
šikovné, hravé a bezprostřední děti přesvědčily dvanáctičlennou
porotu a ta nám svým hodnocením udělila pochvalu,“ zaradovali
se ve školce. V konkurenci 13 škol (základní, střední, gymnázia
a domov dětí) příspěvek z Varnsdorfu zaujal originalitou a kromě
toho i věkem muzikantů: 3-6 let! Bylo z toho třetí místo.
Nultý ročník soutěže organizovalo sdružení Rytmus a Jazz pod
záštitou agentury Media Market. Odměnou za skvělé umístění je
balíček čtyř perkusních nástrojů značky Woodklang.
MŠ Zahrádka, ham

Karlovarský skřivánek
V krajském kole celostátní pěvecké soutěže, které se konalo 20.
února v Děčíně, varnsdorfské děti zazářily: první místa obsadili
Tereza Pípová a Tomáš Friesse, Andrejka An Vu Hoang získala
místo druhé. Všichni tři tak postoupili do Karlových Varů, kde se
24. března utkají v celostátním kole. Poprvé v historii soutěže se
letos vyhlašoval talent roku, kterým se stal Tomáš Friesse. -r-

Střípky z regionu
Bývalou budovu spořitelny v centru Dolní Poustevny město
získalo do svého majetku. Stavba je ale kvůli nedostatečné péči
předchozích majitelů natolik devastovaná, že skončí demolicí. Město
uvažuje, že na jejím místě vznikne náměstí.
Lužická nemocnice a poliklinika v Rumburku získala akreditaci
pro specializační vzdělávání lékařů - internistů. To ji opravňuje
k uskutečňování vzdělávacího programu lékařů, k doplňující odborné
praxi a k certifikovanému kurzu na svém interním oddělení. Akreditace je udělena na dobu osmi let, poté je třeba ji obhájit.
V Rumburku změnili režim svozu směsného komunálního odpadu.
Svozová firma bude samostatně svážet popelnice a kontejnery od
občanů a samostatně od podnikatelů. Účelem změny je přesná
evidence množství odpadů.
Kauza rumburského místostarosty Darka Švába dospěla k podání
obžaloby k okresnímu soudu. Týká se tří trestných činů: dvojího
vydírání a útisku; poškozenými jsou vždy strážníci městské policie.
Termín soudu zatím není známý.
V Národním parku České Švýcarsko zkoušejí novou metodu
návratu lososů: do říčky Kamenice umístili inkubační schránky
s lososími jikrami. Ryby tím budou ušetřeny stresového přechodu
z líhně do přirozeného prostředí.
Ředitelé národních parků České a Saské Švýcarsko spolu
s dalšími zástupci regionu podepsali 14. února v Sebnitz prohlášení
na podporu projektu Cílová stanice Příroda/Fahrtziel Natur, prosazujícího rozvoj přeshraniční sítě veřejné turistické dopravy. Projekt
má ulevit chráněným územím od automobilové dopravy.
Z regionálních médií vybral ham
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Začátek roku byl u hasičů v rychlém tempu
V předminulém čísle jsme
vás informovali o velkém požáru v Dolním Podluží, který měl
definitivní konec 6. února, kdy
varnsdorfští dobrovolní hasiči
na příkaz stavebního úřadu ve
spolupráci se starostou obce
Dolní Podluží provedli zabezpečovací práce na vyhořelém
objektu. Jednalo se o stržení
samostatně stojícího komína,
demontáž části oplechování a

Vyprošťování stromu z Mandavy za kostelem

Grantový program města Varnsdorf pro rok 2014
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku
z Grantového programu města Varnsdorf 2014

Do Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014 bylo podáno 70 žádostí od 38 žadatelů v celkové požadované finanční výši 857.890 Kč. Hodnocení předložených žádostí bylo prováděno anonymně
podle stanovených kritérií grantovou pracovní komisí ve složení Mgr. Michal Dlask, Mgr. Josef Rybánský,
Ing. Ilona Martinovská, Zbyněk Šimák, Bc. Josef Fibiger, Viera Bortlová, Mgr. Jan Novota a Bc. Jitka
Beranová. Komise doporučila radě města ke schválení 44 žádostí od 26 žadatelů na poskytnutí finančního
příspěvku v celkové výši 450.000 Kč.
Pro oblast kultury a vzdělávání bylo schváleno 11 žádostí ve výši 117.400 Kč na akce a 7 žádostí ve
výši 79.500 Kč na činnost. Pro oblast tělovýchovy a sportu bylo schváleno 21 žádostí na akce v částce
200.200 Kč. V sociální oblasti bylo schváleno pět žádostí ve výši 52.900 Kč na činnost.
Přehled podpořených žádostí naleznete také na www.varnsdorf.cz.
OŠKT

Grantový program města Varnsdorf 2014 - podpořené žádosti
Žadatel - název akce (činnosti)
K - kultura a vzdělávání T - tělovýchova a sport S - sociální a zdravotní oblast
OS Etuda Prima - Tanambourrée 2014, 16. ročník celostátního festivalu scénického tance
Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. - raná péče - terénní sociální služba
Diakonie ČCE- raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postižením
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ - volnočasové aktivity
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu - Vánoční turnaj pro veřejnost
ČČK, místní skupina Varnsdorf - činnost kroužků Mladých zdravotníků
Farní obec starokatolické církve - Communio Varnsdorf
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Vánoční turnaj, 24. ročník
Jan Novota - Varnsdorfský triatlon 2014, 9. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - halové soutěže ve skoku vysokém, 18. ročník
ČČK, místní skupina Varnsdorf - oblastní soutěž mladých zdravotníků
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Varnsdorfská soutěž mladých hasičů
Rudolf Sladkovský - KOLOBJEH 2014, 13. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - Velká cena Varnsdorfu v plavání
Karel Jiřišta - Velikonoční výstava drobného zvířectva
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - Mikulášský turnaj, 2. ročník
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - výchova mládeže
Farní obec starokatolické církve - Křesťanské tradice a lidové obyčeje
TJ Slovan Varnsdorf, plavecký oddíl - Varnsdorfský kapřík
JUNÁK Svaz skautů a skautek ČR, Středisko „LUŽAN“ – 13 klíčů, VI. ročník
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Varnsdorf – volnočasové aktivity (zájezd, divadlo,
přednášky)
ZŠ náměstí E. Beneše 469, PO - Podzimní hry, 9. ročník
Mateřská škola, Nezvalova 2024, PO - plavání zdrav. postižených dětí spec. tříd MŠ
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - Varnsdorfský házenkář, turnaj v házené
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje, 10. ročník
OS Etuda Prima - Jazzový pátek 2014, 15. ročník
Motosport klub Varnsdorf v AČR - Varnsdorfská padesátka, V. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - Školní liga v miniházené, 2. ročník
Kruh přátel muzea Varnsdorf - vydání vlastivědného sborníku Mandava 2014
SK Paintball Varnsdorf - Varnsdorfský kilometr, 7. ročník
Apoštolská církev, sbor Varnsdorf - práce dobrovolníků v LDN, doučování dětí
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu - turnaj 4. a 5. tříd v basketbalu
Folklorní soubor Lužičan - VII. mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství
Kvíltet, o. s. - Kvíltet zpívá pro radost - koncerty a vystoupení
SK Paintball Varnsdorf - Běh na Hrádek, 2. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu - Hledáme nové šampiony, 3. ročník
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu - Euroregion Nisa 2014, 11. ročník
Mateřská škola, Pražská 2812, PO - vystupování dětského pěveckého sboru Zahrádka
Městská knihovna Varnsdorf, PO - Prvňáček 2014
Letecko modelářský klub - Bohemian-Saxon aerobatic Cup, II. ročník
Northern Strongman Varnsdorf, o. s - Strongman Varnsdorf 2014
Kulturní dům Rozkrok, o.s. - Mezinárodní jazzový fest. Mandava Jazz 2014
SOS Studánka - Veselé Velikonoce 2014
Kruh přátel muzea Varnsdorf - kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

Celkem
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450 000

odstranění jednoho z vikýřů,
který ohrožoval pádem obyvatele vedle stojícího rodinného
domku. Mezi dalšími zásahy
profesionálové využili zimního
počasí a na Mašíňáku si po
roce opět vyzkoušeli suché
obleky při „záchraně topícího
se“ z ledové vodní hladiny.
Strojníci nového Mercedesu
Unimog si zatím procvičili možnosti hydraulického navijáku
na statném stromu, který za
kostelem na náměstí spadl do
Mandavy, při jarních povodních
by totiž mohl způsobit zatopení
zahrádkářské kolonie. Aby si
hasiči užili všech typů zásahů,
v pondělí 10. února vyčerpávali
cca 500 m3 pitné vody ze sklepa městského úřadu, která se
tam nahrnula během víkendu

z prasklého vodovodního řádu.
Zatímco závěr roku se nesl
v klidném duchu, začátkem letošního roku se záchranné složky nenudí.
Zbytek února byl, až na několik dopravních nehod a pár
drobných požárů (komíny, kontejnery apod.), které řešili profesionální hasiči, již klidnější.
Proto se dobrovolní hasiči vrátili
k výcviku a práci na hasičárně.
Po úmorném bourání příčky
v dětské klubovně přišel toužený odpočinek v podobě výcviku
s pěnou. A tak se ve čtvrtek
20. února, kdy ve městě nebylo
po sněhu ani památky, lidé
u Penny marketu v Žitavské ulici
podivovali nad přitékající hromadou bílé pěny od nádraží.
JS, foto miw

Úspěch žáků VOŠ a SŠ
Varnsdorf v soutěži
programování CNC strojů
Dne 12. února se žáci VOŠ a SŠ Varnsdorf David Nehyba a
Aleš Sovák zúčastnili krajského kola soutěže Kovo Junior Mechanik
seřizovač v programování CNC strojů.
Soutěž se skládala ze dvou částí. V první měli žáci za úkol
ukázat teoretické zkušenosti, které se týkaly měření součástí dle
technické dokumentace a výpočtů řezných podmínek pro výrobu
rotační součásti. Ve druhé části měli za úkol vytvořit program
na CNC simulátorech
dle technického výkresu. Aleš Sovák
programoval v řídícím
systému Heidenhain
a David Nehyba v řídícím systému Siemens. Do obou žáků
naše škola oprávněně
vkládala velké naděje,
protože minulý rok se
v podobné soutěži
pořádané v průběhu
MSV v Brně umístili na prvních místech. Po ohodnocení obou částí
Aleš Sovák získal 1. místo a Nehyba David skončil na pěkném, ale
nepopulárním 4. místě.
Úspěchy našich žáků v posledních letech na těchto soutěžích
dokládají, že výuka a praxe programování CNC strojů na naší škole
je na vysoké úrovni. Žákům samozřejmě gratulujeme a děkujeme
za velice úspěšnou reprezentaci školy. Stejně tak panu Antonínu
Hendrichovi, který se podílel na odborné přípravě obou žáků na
soutěž.
Vítězi krajské soutěže Alešovi Sovákovi budeme držet palce
i v celostátním kole, kam postoupil jako nejlepší Severočech.
Konkurence bude jistě obrovská, ale my věříme, že v ní Aleš
obstojí, kvalitně se připraví a ještě se zdokonalí ve znalostech a
dovednostech v oblasti programování CNC strojů a v celostátním
kole se umístí na jednom z předních míst.
Na závěr dlužno dodat, že odborníci na programování a obsluhu
CNC strojů mají jistotu, že nebudou v evidenci úřadu práce, protože
zájem zaměstnavatelů o tyto odborníky je značný.
Michal Hovanycz, ved. učitel odborného výcviku
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Fotokronika

A žili spolu až do smrti... Seminář manželů Vimrových o partnerských vztazích se ve Varnsdorfu konal již po šesté, tentokrát na
téma „Štědrost ve vztazích a sex v dlouhodobém vztahu“. Na akci
apoštolské církve 12. února přišlo 55 lidí. Foto Jindra Svoboda
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Elektřina pro Šluknovsko - schyluje se k rozhodnutí?
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo studii možných
variant nového vedení elektřiny
do našeho regionu. Dosavadní
stav nevyhovuje kvůli jeho
zastaralosti a nedostatečnosti.
O potřebě posílit kapacitu a
energetickou bezpečnost zásobování výběžku se hovoří již
řadu let. Jenže rozhodnutí bylo
oddalováno kvůli nesouhlasu
obcí na Novoborsku s výstavbou stožárů vysokého napětí
přes Lužické hory.
Nyní publikovanou „Územní
studii prověření možné varianty vedení 110 kV zásobujícího
Šluknovský výběžek“ zpracovalo pražské Studio KAPA. Obsahuje analýzu situace hlavně
z hlediska ochrany přírody a
uvádí výčet možných variant

tras. Dvěma z nich, které vedou
přes německé území (z Děčína
a z Hrádku nad Nisou), se zabývá jen okrajově a nepovažuje
je za pravděpodobné. Varianta
zkapacitnění stávajícího vedení
(tj. přes Českou Kamenici a
Chřibskou do rozvodny Rumburk-Podhájí) „není vhodná
zejména z hlediska ochrany
přírody a krajiny a zároveň jen
těžko realizovatelná za provozu soustavy bez záložního
vedení“. Jako nejvhodnější byla
doporučena trasa přes Nový
Bor a sedlo Šébru do rozvodny
Varnsdorf, přičemž část v délce
šesti kilometrů by byla vedena
podzemním kabelem. Tento návrh má dvě subvarianty - přes
Svor nebo přes Kytlice. Náklady
jsou předběžně vyčísleny - pod-

le zvolené subvarianty - na 338
nebo 320 milionů korun.
Trasu přes Svor autoři studie
upřednostňují: „Tato varianta
v maximální míře využívá již
provedených zásahů do krajiny,
případně tras stávajících vedení
dopravní a technické infrastruktury - nové vedení kopíruje tyto
koridory, což zjednoduší realizaci
nového vedení a omezí zásahy
do vlastnických práv k již dotčeným pozemkům. Zároveň
se tímto souběhem kumulují
i provozní zásahy do jediného
koridoru v řešeném území a tím
je založen předpoklad maximální
ochrany přírody a krajiny.“
Studie ministerstvu poslouží
jako podklad pro přípravu návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.
ham

Hornolužický den pláteníků

ZŠ a MŠ Bratislavská fandila zimní olympiádě v Soči. Ve
čtvrtek 20. února se vydal průvod dětí městem od školy před knihovnu, kde na ně čekalo pět olympijských disciplín. Foto Ivo Šafus

Švestka aneb Divadlo Járy Cimrmana opět před zaplněným
hledištěm varnsdorfského divadla (21. února).
Foto Ivo Šafus

Bijte na poplach. Před divadlem se 23. února sešly tři desítky sympatizantů ústeckého Činoherního studia, ohroženého
pochybně vypsaným grantem tamního magistrátu. Divadlo podpořili poklepáním na kovadlinu (na snímku vlevo dole) a podpisem
petice. Ústeckou činoherní scénu na akci reprezentoval herec Jiří
Maryško (vpravo v brýlích).
Foto Ivo Šafus

V neděli 16. března jste zváni
do Seifhennersdorfu na Hornolužický den pláteníků. Návštěvníci
se letos již po osmnácté ponoří
do dávných dob pracovitých a
skromných tkalců plátna. V nově
zrekonstruovaném Karáskově
muzeu bude k vidění historický
způsob pěstování a zpracovávání lnu či originál zařízeného obývacího pokoje a pracovny včetně
ručního tkalcovského stavu
z roku 1800. Ke zhlédnutí budou
výstavy „Na cestě Karáskovým
revírem“ (fotografie R. Döringa
z Horní Lužice a severních Čech)
a „Tenkrát v DDR - každodenní
život“ s 800 exponáty.
Hned za rohem v radničním
sklípku budou s láskou připravována a podávána typická jídla
pláteníků, například bramborová
bašta, chlupaté knedlíky či bezinková polévka.
Karáskovy přírodní trhy s více než 70 prodejními stánky a
obchodníky se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na
náměstí u radnice a v historickém
třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof). V nabídce najdete
kozí maso, sýry, máslo i tvaroh,
drůbeží, zvěřinové a sýrové speciality, křupavý Karáskův chléb,
české knedlíky, pěstované houby
a houbové placky, bylinné likéry,
léčivé bahno z panství Karlse
Stülpnera, veselé jizerskohorské
hračky ze dřeva, módní lněné
oblečení a mnoho dalšího. Budete se moci také dívat pod ruce
pekaři z Neukirchu při výrobě a
pečení koláče „Baumkuchen“ na
otevřeném ohni.
K návštěvě zve také pod-

stávkový dům (Bulnheimischer
Hof) se vzácnou stropní malbou
a burzou lněných látek. Dále
bude předvedena malá ukázka
paličkování.
To vše pro malé i velké se
koná 16. března od 11.00 do

17.00 hod. pod dozorem loupežnického vůdce Karáska a
jeho kumpánů.
Ina Köhler, Heiner Haschke,
Karasek- Museum / TouristInformation Seifhennersdorf
(red. upraveno)

Společnost pro trvale udržitelný
rozvoj Šluknovska vyhlašuje fotosoutěž
„Nejhezčí fotografie podstávkového domu“

Celá soutěž potrvá do 31. května 2014.
Požadovaný rozměr soutěžní fotografie je
15, 5 x 21 cm.
Na fotografii by měl být zachycen podstávkový
dům a není důležité, kde se nachází.
Autora vítězné fotografie odměníme (i autory
ostatních fotografií) a fotografie vystavíme v našem podstávkovém
domě.
Fotografie odevzdávejte v Informačním centru Lipová nebo
zasílejte poštou na adresu: Společnost TUR, Lipová 424, 407
81 Lipová.

Nominace na Zlatou múzu severu
V letošním roce již po osmé bude Oblastní akademií pracovníků
v kultuře na Šluknovsku vyhlášeno a předáno prestižní regionální
ocenění Zlatá múza severu 2013 za nejpozoruhodnější počin
v oblasti kultury v loňském roce. Stane se tak při příležitosti konání
oblíbeného Maškarního bálu Tolštejnského panství, který tentokrát pozve své příznivce 15. března do sálu restaurace Radnice
ve Chřibské.
Veřejné nominace na Zlatou múzu, z nichž bude vybrána hlavní
cena:
Pivovar Kocour Varnsdorf - za atraktivní doprovodnou kulturní
činnost,
Loreta Rumburk - za stálé zvyšování úrovně kulturní nabídky
regionu,
Infoweb Výběžek.eu - za popularizaci kulturních aktivit regionu,
předvánoční akce Jiřetínský advent - za pestrou nabídku programu
lidových tradic,
Lipovský dřevák - za originální rozšíření kulturní nabídky
Šluknovska.
OAPK
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Bílý kruh bezpečí zpřístupnil
nové informace pro oběti
Co je důvodem neoznamování často závažných trestných
činů, jako například znásilnění,
loupež, domácí násilí? Oběti
skryté kriminality v průzkumech
napříč Evropou shodně uvádějí,
že to jsou strach z pachatele, obavy z velkého průlomu do soukromí, nemožnost kontroly nad procesem objasňování trestného
činu, předchozí špatná zkušenost s prvním kontaktem na policii,
pochybnosti o zadostiučinění ve formě náhrady škody a odpovídajícího trestu. Znamená to, že oběti postrádají garanci bezpečí,
ochrany, dostatečné informovanosti a satisfakce.
V loňském roce se v ČR zvýšil počet oznámených trestných činů
o 7 procent. Za každým z nich je minimálně jedna oběť, ale také
minimálně jeden neoznámený trestný čin.
Velkou naději na posílení důvěry a ochoty oznamovat trestné činy
nabídl zákon o obětech trestných činů, který je v České republice
účinný od 1. srpna 2013. Jelikož je pro běžnou populaci, stejně jako
téměř každá nová právní norma, i tento zákon náročný z hlediska
srozumitelnosti a jeho aplikace v praxi, rozhodl se Bílý kruh bezpečí
u příležitosti letošního Evropského dne obětí (22. února) zpřístupnit
na internetu obsáhlé a srozumitelně formulované informace pro
oběti a svědky trestných činů. Občan zde nalezne informace
ohledně oznámení trestného činu, práva na ochranu, soukromí,
peněžitou pomoc, hlavního líčení u soudu, postavení jednotlivých
osob aj. Tyto stránky Bílý kruh připravil v rámci mezinárodního projektu INFOVICTIM a jsou dostupné prostřednictvím www.bkb.cz
kliknutím na „Rady pro oběti“.
Informované a včas poučené oběti dokáží lépe uplatnit svá práva, získat pocit spravedlnosti v individuálním případě a ochotněji
spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Bílý kruh bezpečí
poskytuje své bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem již 23
let. Prostřednictvím nonstop linky krizové pomoci na čísle 257
317 110 a sítě poraden této organizace v ČR tak ročně získá radu,
informace a pomoc několik tisíc obětí včetně pozůstalých.
Petra Vitoušová, Centrála Bílého kruhu bezpečí
INZERCE
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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreaality.cz.
Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.
Prodej stavebního pozemku ve Varnsdorfu, ul. Bratislavská. Více info na telefonu
603 536 548, www.skzreality.cz.

Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.

Různé
Prodej perníků. Telefon
723 554 573.
Prodám benz. kosu, el.
troubu, kotel BRUTAR. Cena
dohodou. Tel. 733 299 175.
Nabízím levné granule pro
psy a kočky. Ul. Československých letců 1446, Varnsdorf.
Tel. 606 127 177.

PEKAŘSTVÍ LIMMA

NOVINKA

BISKUPSKÝ A PIŠKOTOVÝ
CHLEBÍČEK

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

www.facebook.com/PekarstviLimma
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Vzpomínka
Dne 27. února uplynuly smutné 4 roky od
úmrtí pana MUDr. Antonína Ulricha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka Marta
a dcery s rodinami.

Dne 1. března uplynulo 20 smutných let od
doby, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička Markéta Kubíková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná dcera Zdeňka
s rodinou.

Dne 10. března uplyne 10 let od úmrtí pana
Jiřího Procházky.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 11. března by se dožil pan Josef
Frýdl 90 let.
Vzpomínají dcery Erna, Doris a Věra s rodinami.

P oděkování
Děkuji panu MUDr. Fluskovi za trpělivost a péči, kterou
mi vždy věnuje.
Hana Hájková

Z ubní

pohotovost
8.-9. 3. 2014
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
15.-16. 3. 2014
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 624

SENÁTORSKÉ
DNY
Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí

17. 3. 2014
15.00-17.00 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

13. 3. 2014

Svoz zákazníků
do OC FORUM Liberec

ZDARMA 22. 3. 2014
Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

Svoz zákazníků

ZDARMA
12. 3. 2014

Odjezd: Varnsdorf, AN
ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum
Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Varnsdorfské
PRODEJNÍ
TRHY
(parkoviště
na Národní ul.)
Středa 19. 3. 2014
8.00-16.30 hod.
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Karel Hofman Virtuální Univerzitu třetího věku
zahájila hodina astronomie
1969-2014

V plné síle a s mnoha plány
do budoucna od nás 21. února
náhle odešel člověk, se kterým
byla radost pobývat, který se
nebál přiložit ruku k dílu a který
kolem sebe dokázal šířit zaujetí
pro dobrou věc. Jeho aktivity
sahaly od sportu a umělecké
fotografie po veřejnou angažovanost v lokální ekonomice.
Letos v červenci by mu bylo
45 let.
Byl jedním ze zakládajících
členů a prvním předsedou klubu
fotografů Kruhu přátel muzea
Varnsdorf. Budou nám chybět
jeho pravidelná dia-show,
která nás vždycky překvapovala novými úhly pohledu,
neuvěřitelnou hrou světel a silou
hudby, vybírané s neobyčejným
citem. Krajinu, kterou většina
z nás už zná téměř důvěrně,
pokaždé dovedl ukázat v novém
nečekaném podání. Bude velice
chybět varnsdorfskému klubu
horolezců, svépomocnému
družstvu Mandava, na jehož
založení se v minulých měsících
aktivně podílel, Klíčovému hnutí,
o jehož myšlenkách nás nadšeně přesvědčoval... Pozitivním
příkladem se snažil zlepšovat a
kultivovat náš svět. Patřil mezi
lidi, kteří si zaslouží, abychom
je měli v hluboké úctě, přestože
řízením osudu museli opustit
náš svět.
Nebýt osudné nešťastné
nehody, článek o olympijském
šplhu v tomto vydání by nemusel
být jeho posledním příspěvkem
do Hlasu severu. Na vložené
příloze najdete též jeho stať
„Proč? A jak?“
Čest jeho památce.
ham, zbi, představenstvo svépomocného družstva Mandava

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 11. 3.

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha zahájila v úterý 18. února Virtuální Univerzitu
třetího věku. Studující senioři se v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu
budou scházet v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, prostřednictvím internetu si vyslechnou přednášku v délce 35-60 minut a poté
prověří nabyté znalosti v testu.
Ke studiu se mohou přihlásit senioři, invalidní důchodci bez rozdílu
věku a nezaměstnané osoby kategorie 50+. Nultý semestr (tzv. seznamovací) obsahuje čtyři přednášky. Poté posluchači absolvují šest
semestrů vždy po šesti přednáškách. Předpokládaná doba studia je
3 roky, může se však podle situace seniora prodloužit (tj. přizpůsobit
zdravotním problémům nebo léčebným potřebám, jako jsou pobyty
v lázních apod.).

První hodina 18. února 2014
Nultý semestr je povinný. Libovolné semestry může senior vynechat
a ke studiu se opět kdykoliv vrátit. Cena 1 okruhu (6 přednášek) se
pohybuje od 220 do 350 Kč.
V případě, že vás zaujala možnost studia Univerzity třetího věku
v našem městě, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu
massluknovsko@atlas.cz nebo na tel. 724 778 296. Nejbližší vyučovací hodina se koná v úterý 18. března 2014.
Těšíme se na vás!
Irena Mencová, kontaktní osoba projektu, MAS Šluknovsko

Předseda Fotbalové asociace ČR jednal
na hejtmanství ÚK o dostavbě Kotliny
Do krajského města přijel hovořit s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta o
potřebě rozvoje mládežnického sportu a konkrétně fotbalu. Fotbalová
asociace ČR podporuje záměr dostavby sportovního areálu Kotlina ve
Varnsdorfu, a to na úroveň „fotbalového stadionu UEFA III“. V případě
postupu dalších fotbalových celků do nejvyšší soutěže, Gambrinus ligy
(Ústí n. L., Varnsdorf), musí mít kluby k dispozici důstojné fotbalové
stánky. Předseda fotbalové asociace představil hejtmanovi studii
dostavby od společnosti UNIARCH.CZ z Liberce a podle jeho slov
má podporu města Varnsdorfu. Případné zapojení Ústeckého kraje
do zmiňovaného projektu nepřekročilo stadium úvah, poněvadž, jak
řekl hejtman, v současnosti má kraj jako prioritu finanční podporu především mládežnického sportu. Setkání obou uvedených představitelů
byl přítomen i radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý s kompetencemi
pro oblast investic, majetku a ekonomiky.
(Čerpáno z tiskové zprávy Kanceláře hejtmana ÚK)
K uvedenému tématu se vrátíme v příštím Hlasu severu a vyjádří se
k němu i vedení města Varnsdorf a ředitel FK Varnsdorf Vlastimil Gabriel.
red.
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Báječný den v olympijském parku

Olympijský šplh přilákal silné borce
Již po čtrnácté se do Varnsdorfu sjeli příznivci olympijského
šplhu z různých koutů ČR, aby předvedli svoji formu v zahajovacím závodu letošní sezony. Ten je první z osmi konajících se
v naší republice. Vyvrcholením je pak prosincové mistrovství
ČR v Praze. Ve Varnsdorfu však bohužel nemáme nikoho, kdo

Tento fyzicky náročný sport není jen chlapskou záležitostí. Lano
4,5 m dlouhé zdolala V. Szabóová (19 let) z TJ Sokol Poděbrady za 6,7 s.
Foto I. Šafus
by se svými výkony na zmíněné mistrovství nominoval. Výkony
R. Lánského, D. Kindiuka (oba 19 let), V. Zelenky (23) nebo
M. Tesaře (16) z Horního Podluží na umístění v první polovině
výsledkové listiny zatím prostě nestačily. Letošní závody se opět
nesly v přátelské atmosféře všech zúčastněných a celá akce proběhla bez jakýchkoli technických problémů. Nejrychlejší závodník
Štěpán Muchka ze Sokola Mladá Boleslav tečoval cílovou metu
ve výšce 8 metrů za neuvěřitelných 6,09 s, což jsou pouhé 2,5
desetiny za jeho osobním rekordem 5,84 s. Rekord ČR drží Aleš
Novák ze Sokola Šternberk časem 4,87 s. Poděkování závěrem
patří všem, kteří se přímo či nepřímo podílejí na uspořádání
těchto, v našich končinách ojedinělých závodů. Veškeré informaci z olympijského šplhu lze najít na stránkách www.svetsplhu.cz.
Karel Hofman, Horolezecký klub Varnsdorf

Šachové střípky
Na turnaji mládeže v Kamenickém Šenově se mezi padesáti
šachisty opět představilo v dobrém světle mládí ŠK DDM Varnsdorf.
V kategorii U10 (27 účastníků) skončil Jiří Mikuš dvanáctý (zisk
3 bodů), Michal Papoušek šestnáctý a Marcel Locker hned o pořadí níže. Marian Mikuš k výsledkům ŠK DDM přidal ještě dvacáté
pořadí (všichni uhráli po 2,5 bodech). V kategorii U15 (22 hráčů)
hrál Václav Paulus a vybojoval sedmé místo s 5 body. Vítězem
U10 se stal Kryštof Hofman z Kamenického Šenova (6 bodů) a
v U15 vyhrál Vladimír Křížek ze ZŠ nám. Míru Nový Bor (6 bodů).
Družstvo ŠK DDM Varnsdorf neuspělo na domácích šachovnicích s ŠK Česká Lípa 2,5:5,5 bodu. Své partie vyhráli pouze Petr
Králíček a Václav Paulus, remizu uhrál Karel Sládek. Dále hostilo
Cvikov, s nímž zvítězilo 6:2. Po bodu za výhry získali Boris Prášek,
Karel Sládek, Václav Halba a Petr Králíček, půl body za remízy pak
Martin Zapletal, Štěpán Vratanina, Václav Paulus a Jaroslav Budský.
Poslední kolo soutěže hrají šachisté ŠK DDM u Loko Liberec C. VH

Je 10. února 2014, šest hodin ráno a náš vítězný tým ze
soutěže „Česko sportuje“ vyráží
vstříc Praze, kde se chystá užít
si atmosféry olympijského parku
na Letné. Luxusní autobus plný
natěšených sportovců nás dováží k olympijskému parku, kde
už se nás ujímá naše patronka
Míša. Jdeme do velkého stanu,
kde každý obdrží svačinový balíček. Ale my už si chceme vyzkoušet první disciplínu, kterou
je biatlon. Na připravené střelnici
míříme laserovými puškami na
připravené terče. Někomu se
daří více, někomu méně, ale
vládne výborná nálada podpořená krásným slunečným počasím.
A už je čas nazout si brusle,
vyzkoušet spletité cestičky
bruslařského oválu a prohánět
se jimi dle libosti. Čas od času se
zastavíme i na bruslařském náměstíčku, kde je možné sledovat
živě na velkoplošné obrazovce
dění na olympiádě v Soči. Po dopoledním programu nám řádně
vyhládlo, a tak chutný řízek
s bramborem k obědu přichází

Lužické ligy
v kulečníku
Varnsdorfské družstvo Mělníku A v první lize v posledních
šesti kolech třikrát vyhrálo a ve
stejném počtu utkání podlehlo,
čímž si udrželo postavení ve
středu tabulky. Ve druhé lize
sebralo RC Peklo Varnsdorf
první bod vedoucím Rafanům
z Rybniště po remíze 3:3 a bylo
po 17. kole stále druhé. Árny tým
si rovněž udržel sedmou pozici.
Ve třetí lize si BSC Mělník drží
nadále pozice mezi čtyřmi
nejlepšími týmy.
ZdS

Ve hře o bednu
je pět týmů

Varnsdorfská bowlingová liga
již vstoupila do závěrečné třetiny sezony 2013-2014. V každé
z nich hrají družstva každé
s každým. Překvapením 20. kola byla prohra lídra soutěže
Nic-moc, teprve druhá v sezoně,
když první je porazili Spliťáci,
s týmem středu tabulky Killers
1:4. Stejným poměrem odešel
poražen X-team se Spliťáky. Ti se
tak dostali před něj na třetí místo
o půl bodu. Druzí Black horses
porazili Žlábky 4:1 a zůstali
druzí o pouhý bodík.
ZdS

Společné foto s maskoty v olympijském parku
vhod. Ale strávit delší čas
v jídelně se nám nechce, protože
už se všichni těší na snowpark
a praktické vyzkoušení tajů
snowboardingu. V půjčovně
dostáváme k dispozici veškeré
vybavení a již hurá na svah.
Většina to zkouší nejdříve na
malém svahu. Nechybí komické
pády a karamboly, ale někteří už
si to hrnou celým snowparkem
s překážkami až dolů. Ve
14 hodin přichází slavnostní
vyhlášení a ukončení dne určeného prvním sedmi školám
z celé republiky. Moderuje ho
Petr Svěcený z České televize
a při vyhlášení naší školy se
ozývá ohromný aplaus, v jehož

intenzitě jsme určitě zvítězili.
Dochází k předání olympijských
medailí každému účastníkovi a
společné foto s maskoty celé
akce, postavičkami z kresleného Čtyřlístku. Po vyhlášení
strávíme v parku ještě hodinu a
pak již velmi neradi opouštíme
brány areálu a odjíždíme zpět
domů. Celý den utekl jako
voda a byl naplněn spoustou
sportovních i společenských
zážitků. Již v autobuse se
dozvídáme o naší další medaili
z biatlonu. Byl to skvělý a pro
všechny nezapomenutelný den!
A. Ondráček a P. Šulcová,
učitelé ZŠ náměstí a organizátoři akce

Volejbalistky vstoupily
do jarních bodů
V prvním jarním kole okresní soutěže přivítaly ženy Slovanu B
v tělocvičně pod náměstím juniorky z Rumburku. Za béčko hrají
převážně ty vytrvalejší z juniorek a žákyň doplněné o ženy vracející
se k volejbalu po mateřské dovolené. V prvním utkání zajistil drtivý
nástup vedení domácích 11:4 a v tomto tempu uhráli v klidu první
set. V druhém se začala rumburská děvčata zlepšovat, ale ženy
Slovanu již nedovolily zvrat, a tak se jim jej podařilo také vyhrát.
Výsledek v číslech zněl 2:0 (25:18, 25:22).
Po půlhodinové přestávce konalo druhé utkání a na domácích
ženách a dívkách se rychle začal projevovat delší tréninkový
výpadek. Kromě tří z nich s pravidelným tréninkem. Tentokráte
nástup hostujícího družstva přinesl po chvíli stav 2:8 a náskok
si již nenechalo vzít. V druhém setu se domácí snažili utkání
zdramatizovat, ale hosté byli proti a po vyrovnané koncovce si
podrželi tříbodovou výhru s výsledkem 0:2 (17:25, 22:25 ). P.D.

Tenisová akademie
na minitenisu v Liberci
Začátkem února se konal v extraligovém tenisovém klubu LTK
Liberec minitenisový turnaj hráčů ročníku narození 2007 a mladších.
Zúčastnilo se jej patnáct hráčů, z toho jich sedm bylo z Tenisové
akademie Krásná Lípa. Všichni hráči i rodiče si užili příjemný den
v pěkném areálu LTK, zakončeném návštěvou v Dino Parku. Další
turnaj se koná na Spartě Praha 15. března. Všem hráčům děkuji za
předvedenou hru a vzorné chování.
Vlastimil Šmalcl, trenér TA Krásná Lípa

Návrat Ládi Martana ze Slovácka
Blíží se atraktivní play-off
Basketbalový A-tým TJ Slovan hraje poslední utkání základní části
Severočeské ligy se Slavojem BK Litoměřice v den vydání tohoto
čísla HS. Nadstavbovou část zahájí s největší pravděpodobností
14. 3. u BK Horejsek Děčín, odveta by se měla hrát 22. 3. Ve
Varnsdorfu. Případný třetí zápas by se uskutečnil o den později
v Děčíně.
Muže B čekají ještě dva zápasy v Litvínově (14. 3.) a Teplicích
(28. 3.).
Juniorky U19 hrály dvakrát venku. U týmu PORG Basket zvítězily 38:63 (12:18, 12:21, 9:15, 5:9) a poté s družstvem Basketbal
Pečky 62:74 (16:18, 12:13, 18:16, 16:27). První duel byl snadnou
záležitostí, ale ve druhém domácí hráčky bojovaly a držely krok až
do začátku závěrečné čtvrtiny.
Kadeti U17 nestačili v domácím prostředí na posílené družstvo
BA Sparta Praha B a prohráli 55:128 (8:28, 15:31, 21:35, 11:34).
Starší minižáci U13 porazili BK Teplice 89:15 (16:4, 23:0,
28:10, 22:1) a TJ Klášterec dokonce 5:112. Ve finálové skupině
o 5.-8. místo tak nemají konkurenci.
Mladší minižáci U12 podlehli Slunetě Ústí 66:47 a BK Horejsek
Děčín 53:50. Jedná se o finálová utkání oblastního přeboru o 4.-6.
místo.
Nejmladší minižactvo mix sehrálo vyrovnaný duel s BK Slovan
Ústí, přesto neuspělo poměrem 42:37. Slavoj BK Litoměřice byl
daleko zdatnější soupeř a výsledek tomu odpovídá - prohra 82:20.
Přes tyto výsledky se tým v oblastním přeboru neztrácí a minimálně
se šesti ze čtrnácti soupeřů soutěže hraje vyrovnaná utkání.
TJ Slovan-basket

Běžci soupeřili v Děčíně

Premiérový ročník Lotharova běhu v Děčíně-Václavově na členité,
10,6 km dlouhé trati měli mezi téměř stovkou startujících zastoupení
i vytrvalci z Varnsdorfu, Rumburku, Krásné Lípy a Chřibské. Z nich
si nejlépe vedl v hlavní kategorii A Pavel Vodička (BK Varnsdorf),
který si s časem 45:16 min. doběhl pro šesté pořadí před Markem
Moldanem běžícím bez registrace. Na jedenáctém místě byl klasifikován Jiří Kalivoda (Big shock team), na třináctém Martin Stezka
(Chřibská) a na patnáctém Antonín Kozelka (Rumburk). V kategorii
B byl Karel Valenta (BK) pátý v čase 47:33 min. a stejné pořadí si
připsal v kategorii C Jan Chroust (Krásná Lípa) za čas 54:04 min.
Mezi ženami v kategorii E1 skončila Martina Janečková (BK Mošna
Rumburk) desátá, když ji časoměřiči zaznamenali výkon 75:20 min.
Celkově zvítězil Michal Glier z Doubravníku v čase 42:08 min. před
někdejším vítězem Děčínského běžeckého poháru Miroslavem Daňkem z Chotyně (43:03). Závod proběhl v chladnu, bezvětří, při teplotě kolem 8 st. C a v tradiční pohodě.
ZdS
INZERCE

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí

Druholigový A-tým FK Varnsdorf měl v předposledním přípravném zápase za soupeře
FC Neugersdorf, tým páté
německé Oberligy. Po jasném
poločase 4:0 nakonec vyhrál
4:3 a trenér Frťala vyjádřil nespokojenost s posledními třiceti
minutami hry. Branky dali Breite,
Martan, Rudnytskyy a Tvaroha.
Generálka v Roudnici vyzněla
sice pro domácí po výsledku
1:0 (1:0), ale kladem utkání byl
výborný terén i domácí třetiligový soupeř.
Juniorka v generálce na ligu
prohrála v Jablonci s posílenými
vrstevníky domácích 6:2 (1:1).
Konečný výsledek ovlivnil krátký
výpadek, během kterého třikrát
inkasovala. Góly dali Daníček a
Prieložný. Jarní část ligy zahájila vítězně na Dukle Praha, týmu
středu tabulky, s výsledkem 1:2
(0:1). Skóre otevřel Mikinič hlavou, pak domácí zaslouženě
vyrovnali a v 76. dostal hosty
znovu do vedení parádní stře-

Los FK Varnsdorf - jaro 2014
17. Pá 07. 03. 18.00 SK Dyn. Č. Budějovice - FK VDF
18. Ne 16. 03. 14.30 FK VDF - FK Viktoria Žižkov
19. Ne 23. 03. 15.00 FK VDF - FC Baník Sokolov
20. Ne 30. 03. 15.00 FC Hradec Králové - FK VDF
21. Ne 06. 04. 16.30 FK VDF - FK Ústí nad Labem
22. So 12. 04. 16.30 MFK Frýdek-Místek - FK VDF
23. Ne 20. 04. 17.00 FK VDF - Loko Vltavín
24. So 26. 04. 17.00 FC Graffin Vlašim - FK VDF
25. Ne 04. 05. 17.00 FK VDF - Bohemians Praha
26. Ne 11. 05. 17.00 FK Baník Most 1909 - FK VDF
27. Út 20. 05. 17.00 FK VDF - FK Pardubice
28. So 24. 05. 10.15 FK Fotbal Třinec - FK VDF
29. So 31. 05. 17.00 FK VDF - FC Fastav Zlín
30. So 07. 06. 17.00 MFK OKD Karviná - FK VDF
lou Černý. Sudí ještě písknul
proti FK penaltu, ale její směr
vystihl Klouda a body putovaly
do Varnsdorfu.
Dorost U19 prohrál na UMT
v Heřmanicích s účastníkem
Libereckého KP, muži Doks 1:

3 (0:1) a na 1:2 snižoval Bulíř.
V Roudnici remizoval 3:3 (2:1),
góly dali Bulíř 2 a Neumann.
Tým zahajuje jaro 8. 3. v Náchodě a v sobotu 15. 3. se utká
od 11.00 hod. s Meteorem Praha na UMT v Kotlině.
ZdS

Konečné pořadí již nezná jen béčko JK Trans
V minulém čísle HS jsme informovali o konečném prvenství
áčka JK Trans Varnsdorf v Extralize Ústeckého kraje. Marcel
Mikolášek, hráč i trenér v jedné
osobně k možnosti historicky
druhé ligové sezony týmu sdělil: „Vítězstvím v krajské extralize
jsme si zajistili postup do kvalifikace o celostátní ligu. Té se,
bohužel, JK Trans nezúčastní,
neboť ligu hrát nebude. Je to
způsobeno vytížením hráčů
z velkého fotbalu a kombinace
s tím sálovým, tedy futsalem
není možná.“ Na fotu je áčko
JK Trans - nahoře zleva: Marcel
Mikolášek, Jiří Beránek, Michal
Fritzsche, Jaroslav Beránek a
Martin Fiala. Dole: Jakub Zadina, Jan Rada, Radim Petrák a
Jiří Jägr. Z hráčů širšího kádru
na něm schází Jakub Damnitz,
Petr Lisý, Tomáš Jägr, Ondřej
Doležel a Miloslav Kučera.
Veteránská liga ÚK 20132014 je rovněž dohrána. V závěrečném kole se na prvních
dvou místech nic nezměnilo.
Jílové (35 bodů) přes prohru
s Rafany Děčín 0:2 vedení uhájilo stejně jako veteráni JK Trans
(29) druhé místo, i když neuspěli
s Jílovým 0:3 a s Bělou 4:6. Ta
však v dalších dvou duelech
nebodovala a po stříbrných

sezonách na ni zbylo jen páté
pořadí s 13 body. Na třetí místo
se tak vyhoupli Rafani (21),
kteří všechna tři utkání závěrečného turnaje vyhráli. Čtvrtý
skončil Tenis Proboštov (16) a

šestá byla Rozbuška Boletice
(12). Mezi střelci Veterans ligy
2013-2014 byl nejlepší Václav
Fišer z JK Trans, který soupeře
zatížil 20 vstřelenými brankami.
ZdS, foto archiv JK Trans

Hokejistům se krátí sezona
Mládežnická družstva HC Varnsdorf v uplynulých čtrnácti dnech
neměla na pořadu žádná střetnutí. V nejbližších dvou víkendech
však ještě některá absolvují a sezona 2013-2014 tak bude pro ně
ukončená.
Připraveny jsou ještě dva turnaje, na které je sportovní veřejnost zvána na zimní stadion v Rumburku. Ten první bude v neděli
16. 3. od 11.00 hod. pro žáky 2. tříd (minihokej) za účasti týmů
Mostu, Chomutova, Sebnitz, Dolní Poustevny a Varnsdorfu. V sobotu 29. 3. se dále uskuteční od 8.30 hod. celodenní turnaj gard a
představí se na něm výběry Ústeckého kraje, Libereckého kraje,
Šluknovského výběžku, Saska a Rumburku.
JH
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