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U „staráku“ zmizely topoly
Řada motoristů i občanů si všimla, že podél bývalého
školního hřiště v ulici Karlínská byly vykáceny veškeré topoly. Tato akce navazovala na vykácení související aleje podél
hlavní silnice, které proběhlo již před lety. Jelikož se však
hned vyrojila řada „ověřených“ zpráv o výstavbě nového
čehosi, pokusili jsme se přijít věci na kloub. Po návštěvě
odboru životního prostředí bylo jasno. Jediným důvodem
k vykácení topolové aleje byl zdravotní stav stromů. Takto
vzrostlé topoly jsou většinou proschlé a padající suché větve ohrožují své okolí. Aby byly vyloučeny veškeré pochybnosti a spekulace, byl na zdravotní stav stromů vyhotoven
odborný dendrologický posudek. Ten potvrdil, že stromy

jsou již dožilé, proschlé a na jejich stavu se mj. negativně
projevila i zimní údržba (solení). Vzhledem k přilehlé komunikaci a rodinnému domu bylo vystaveno povolení ke kácení.
Za tyto stromy stanovil odbor životního prostředí náhradní
výsadbu v počtu 31 nových stromů, které musí majitel pozemku vysadit v letošním roce v určených lokalitách našeho
města. Dřevo topolů je prakticky nevyužitelné (nemá téměř
žádnou výhřevnost), a proto nehrozí asi žádné jiné důvody
ke kácení než výše uvedené. Celé kácení a úklid zajistil na
své náklady soukromý investor - vlastník pozemku.
A výstavba obchodního domu? Ta je naplánována na pozemku bývalé čerpací stanice a autoservisu. Na pozemku
bývalého školního hřiště není v současné době žádný známý
stavební záměr.
JS, foto ham
INZERCE

www.varnsdorf.cz

Masopustu přálo jaro
Letošní masopust se držel
osvědčeného scénáře: veselý
průvod masek s několika občerstvovacími zastávkami dopravil
starostenský sud kocouřího
piva od „hudebky“ až na nádvoří
Střelnice. Pravda, sud se cestou
několikrát z kárky vykutálel (že
by byl řidič „pod vlivem“?!), ale
nakonec se bez újmy dostal až
do cílové stanice a za osobní
asistence starosty se mohlo čepovat pro každého příchozího.
Zásadní změnou bylo příjemně teplé a slunečné počasí, které v první březnový den vylákalo
do ulic slušný houf maškar i jen
tak po sousedsku přihlížejících
lidí. (Kéž by aspoň takové bylo
za dva měsíce na Rampušačce!) V průvodu jsme se potkali
s početným týmem zdravotních
sester, s rozpustilými klauny,
trampem jak vystřiženým z mayovek, tradičními zvířecími kreacemi či orientálními zjevy. A
co by byl náš masopust bez
folkloru krásnolipské Dykyty?
Ta osvěžila písničkami i tancem jak „seřadiště“ u základní
umělecké školy, tak zastávky
u cukrárny Sluníčko, u knihovny

a nakonec u Habacku a řeznictví
pana Prkna na ulici Legií. K masopustním hodům na Střelnici
vyhrávala kapela Pavla Zelenky
a v restauraci jste si mohli nechat

Rádi bychom poděkovali
našim tradičním sponzorům a
spolupořadatelům. Jsou jimi
Pekárna Šumava, Pavel Ryšavý - nápoje a vinotéka, Beatrice Žít-

poručit zabíjačkové speciality.
V sále Střelnice po zbytek dopoledne skotačily děti v masopustním reji, zatímco mnozí dospělí
se večer povyrazili na prvním
pivovarském plese na Lidovce.
Z pochopitelných důvodů jsme
se letos museli obejít bez karnevalu na ledě. Jak vidět, zimní
stadion chybí nejen hokejistům,
ale i rošťákům v maskách.

ková - cukrárna Sluníčko, Perník
Manufaktury Varnsdorf, s.r.o.,
H&K - Haback v.o.s. - pekárna
Šluknov, Martin Prkno - Řeznictví
ve staré spíži, PharmDr. Jindřich
Šmíd - Lékárna Varnsdorf, Josef
Šusta - Noprosu, Václav Chaloupka - trhy a též klauni Lucka a Šárka. ham, JS, foto Michal Šafus
Další fotografie na str. 4

Šluknovsko se radilo s hejtmanem

Starostové ze Šluknovska se
na své předchozí prosincové
schůzce shodli, že je třeba
některá témata prodiskutovat
s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem, a pozvali ho na své další společné
sezení. K němu došlo v pátek
7. března v penzionu Jana v Horním Podluží. Jednání řídil předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josef Zoser.
Hejtman si s sebou do výběžku vzal krajského radního
Ladislava Drlého, zástupkyni
ředitele krajského úřadu Moniku Zeman a Karla Giampaoliho
z odboru sociálních věcí.

Hlavní diskuzní otázkou bylo,
co se dá dělat s vysokou nezaměstnaností a sociálně napjatou
situací. Hejtman vkládá naděje
do Paktu zaměstnanosti, který
vytváří strategii s cílem do roku
2020 srazit nezaměstnanost
v kraji alespoň na celostátní
průměr. Velkým problémem
je nekvalifikovanost uchazečů
o práci: 40 % nezaměstnaných
v našem kraji má jen základní
vzdělání. Karel Giampaoli vyjmenoval projekty, jejichž cílem
je vytvářet pracovní místa - jsou
určeny například mladým lidem
pro získání praxe nebo právě
pro nekvalifikované. Staros-

Válečný veterán
a senátorka
z Pardubic
na návštěvě

VÝLUKA VLAKŮ NA TRATI DO LIBERCE
VIRTUÁLNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
KAM PŮJDOU MILIÓNY

Čtěte na str. 2

ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 27. BŘEZNA

Příští číslo Hlasu severu vyjde 4. dubna 2014. Redakční uzávěrka 24. března 2014.

tové si postěžovali na systém
veřejně prospěšných prací nemohou být motivující, když
dotyčné zaměstnance musejí
po roce opět propustit, přestože
se třeba osvědčili a získali pracovní návyky. Hejtmanovi bylo
navrženo vyvolat zákonodárnou
iniciativu proti zneužívání sociálních dávek na bydlení.
Starostům šlo také o zlepšení
komunikace s odborem regionálního rozvoje krajského úřadu a
o podporu v investicích do cestovního ruchu. Dál se řešily aktuální problémy v dopravní obslužnosti a odpadovém hospodářství.
Pokračování na str. 5
Kolik má mít
Varnsdorf
zastupitelů?

Ohlasy na článek
z minulého čísla.

Čtěte na str. 3
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Muž dělal nepořádek kolem kontejnerů

Během pěší kontroly ulice Křižíkova zjistila hlídka strážníků
muže, který z kontejneru na domovní odpad vyhazoval ven různé
věci a dělal okolo nepořádek. Muž musel pod dohledem strážníků
místo uklidit a poté byl odtud vykázán.

• Příliš hlučná oslava

Muž z panelového domu v Kovářské ulici oznámil nesnesitelný
hluk vycházející z jednoho z bytů v panelovém domě. Strážníci na
místě zjistili, že v bytě probíhá oslava narozenin, situaci uklidnili
a poučili přítomné o vhodném chování, aby nedocházelo k narušování občanského soužití. Vzhledem k tomu, že nebyl rušen
noční klid, byla věc řešena domluvou.

• Dopravní nehoda osobního vozidla

Obsluhou čerpací stanice na ulici Plzeňská byla v dopoledních
hodinách nahlášena dopravní nehoda osobního vozidla, jehož
řidič čelně narazil do sloupu veřejného osvětlení. I když osádka
nebyla viditelně zraněna, strážníci přivolali RZS a rovněž i hasiče, Policii ČR a pracovníky ČEZ. Do vyšetření celé věci policií
usměrňovali průjezd vozidel.

• Kamerám neunikli

V nočních hodinách byla na kamerovém systému v parku
na ulici Legií spatřena skupinka mladíků, která si místo zřejmě
spletla se zahradní restaurací. Strážníci ve spolupráci s hlídkami
Police ČR na místě mladíky ztotožnili. Jeden z nich ještě před
příjezdem hlídek stačil rozkopnout odpadkový koš. Po dořešení
celé záležitosti byli mladíci z parku vykázáni.

• Výjezd k ženě se zástavou srdce

Na základě požadavku dispečera Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje byla vyslána hlídka do panelového
domu na ulici Legií k ženě postižené zástavou srdce. Strážníci
okamžitě zahájili resuscitaci, osobu napojili na AED defibrilátor
a s touto činností pak pokračovali až do příjezdu sanitky RZS
s lékařem, který si postiženou převzal do své péče.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Nález mrtvého muže

V pondělí 3. března bylo v Klostermannově ulici nalezeno
lidské tělo bez známek života. Ostatky byly objeveny v dopoledních hodinách při provádění demoličních prací tamního objektu.
Policisté ihned zahájili pátrání po totožnosti neznámého muže a
prověřili i databázi pohřešovaných osob. Soudní znalec vyloučil
cizí zavinění. Nalezený muž se pravděpodobně nestal obětí
násilného trestného činu.

• Odhalen za dva dny

Policisté z Varnsdorfu se během prvního březnového víkendu
zabývali oznámením majitele osobního automobilu. V neděli
v podvečer se mu totiž z odstaveného vozu před plaveckým
bazénem ztratilo autorádio společně s elektrickým adaptérem.
Chybějící věci ohodnotil částkou 3.700 Kč. O dva dny později
sdělili místní strážci zákona podezření ze spáchání přečinu krádeže dvacetiletému mládenci ze Šluknovského výběžku. Tomu
za jeho prohřešek hrozí až tříletý trest odnětím svobody.

• Cyklistka skončila v nemocnici

Nepříjemnou zkušenost má za sebou seniorka, která ve
středu 5. března 2014 projížděla na kole Poštovní ulicí. Skončila
pod koly osobního vozidla, jehož řidič právě v tu chvíli projížděl
křižovatkou ulic Poštovní a Otáhalova. Dechová zkouška u obou
vyloučila užití alkoholu před jízdou. K poškození vozidla nedošlo a škoda na jízdním kole odpovídá 500 korunám. Okolnosti
dopravní nehody prověřují rumburští policisté s ohledem na
trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Starostové
chtějí jednat
s Dienstbierem
Starostové Duchcova, Lahoště, Šluknova a Varnsdorfu, kteří
jsou iniciátory „Výzvy starostů
2013“, požadují svolání pracovní skupiny k řešení sociálních
nepokojů.
Dopis s touto žádostí zaslali
koncem února na Úřad vlády
ČR řediteli Odboru pro sociální začleňování Bc. Martinu Šimáčkovi. „Domníváme se, že
je efektivnější a smysluplnější
problémům předcházet, což
jsme do dnešního dne nepocítili. Proto se domníváme, že
otevřená diskuze v rámci této
pracovní skupiny, jasná definice problémů a konstruktivní
návrhy řešení jsou jediným
vhodným postupem.“
K jednacímu stolu starostové
chtějí dostat též ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera.
Výzva starostů 2013 se nyní
může opřít už o podporu 558
měst a obcí z celé republiky.
ham

VEČER STAROSTY

na téma
budoucnost
autobusového nádraží
K dalšímu setkání s občany
zve starosta Martin Louka do
malého sálu městského divadla
v pondělí 24. března od 18 hodin.
Beseda se bude týkat budoucích úprav prostoru dnešního
autobusového nádraží. Pozváni
jsou i Ing. arch. František Jeřábek a Ing. arch. Vlastislav Kaut,
podle jejichž urbanisticko-architektonické studie bude zpracována projektová dokumentace.
-r-

Dopravní nehoda
u Studánky
Děčínští policisté pátrají
po svědcích dopravní nehody
v pondělí 17. února ve 13.30 hodin na silnici před obcí Studánka.
Osobní vozidlo projíždějící pravotočivou zatáčku sjelo z vozovky
do příkopu. Při dopravní nehodě
došlo ke zranění.
Svědkové nehody jsou žádáni, aby se přihlásili policistům
na tel. 974 432 574, na e-mail:
krpulk.uo.dc.di@pcr.cz, případně
na tísňovou linku 158. Za projevenou pomoc děkujeme.
Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
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Návštěva ze senátu
a Čs. obce legionářské

Srbský válečný veterán Tichomír Mirkovič, který po válce natrvalo zakotvil v Praze, se chystá zapsat do pamětní knihy varnsdorfské
radnice. Do Varnsdorfu přijel 6. března jako zástupce Československé obce legionářské svěřit se jak se svými válečnými zkušenostmi
(plnil mj. úlohu spojky mezi Titovou armádou a českou partyzánskou
brigádou Jana Žižky z Trocnova), tak s názory na současné dění.
Spolu s ním přijela i místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská. Se
starostou Martinem Loukou si vyměnila názory na sociální problémy
v severočeském pohraničí a na chystané změny zákonů, financování
rozvoje obcí apod. Na snímku právě diskutuje s dalšími účastníky setkání na městském úřadě - Miroslavem Majzlíkem, Jiřím Suchardou
(oba za okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu),
znalcem místní historie Milanem Šebkem a organizátorem schůzky
R. Trávnickým. Pan Mirkovič i senátorka Horská poté zamířili do
gymnázia besedovat se studenty.
ham, foto Michal Šafus

Z DIÁŘE STAROSTY
26. 2. - Porada iniciátorů Výzvy starostů 2013 v Duchcově
27. 2. - Jednání s firmou EKO servis
- Schůzka s ředitelkou Agentury Pondělí Ing. M. Lampovou
28. 2. - Jednání svazku obcí Tolštejn v Rybništi
1. 3. - Účast na masopustu, čepování starostenského sudu
3. 3. - Hospodářská a sociální rada Děčínska v Benešově n. Pl.
4. 3. - Jednání Tolštejnského panství
6. 3. - Přijetí senátorky Miluše Horské a členů Čs. obce legionářské
7. 3. - Sdružení pro rozvoj Šluknovska - zasedání v H. Podluží
8. 3. - Předání cen na basketbalovém turnaji seniorek
10. 3. - Schůzka se zástupci družstva Mandava
11. 3. - Jednání o pokračování výstavby zimního stadionu
Jednání s o.p.s. Regionální partner v Sadové

Úřední hodiny pro daňová
přiznání ve Varnsdorfu
Jako každý rok je možnost podat daňové přiznání v zasedací
místnosti Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.
Pracovníci Finančního úřadu Rumburk zde budou k dispozici ještě 24. března a 26. března, vždy od 13.00 do 17.00 hod.
-rXXXIII. zasedání zastupitelstva se koná dne
27. března 2014 od 15.00 hod.
v Klubu Střelnice.
Program:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM 3. Převody majetku města - 4. Zprávy výborů ZM 5. Různé - 6. Finanční záležitosti 7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM 8. Závěr.
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Ohlasy na článek v minulém vydání HS „Nazrál čas zvýšit počet členů zastupitelstva města“

Větší počet členů zastupitelstva
Varnsdorf nepotřebuje

Město nemá na zbytečné
rozhazování

Varnsdorfská samospráva po roce 1989 moudře rozhodla, že
V současných ekonomických podmínkách se stává zvykem
k řízení města bude jako optimální počet zastupitelů nejlépe vyhovo- navrhovat úspory a snažit se, aby se orgány firem či organizací
vat 21 jeho členů. Od té doby zde nikdy nevznikl pocit, že je to málo. zeštíhlovaly. Proto mě velmi překvapil návrh z dílny ČSSD předPřed rokem 1989 naše město „spravovalo“ těleso jiného kalibru; stavený v minulém čísle Ing. Jakubcem na zvýšení počtu zastunazývalo se plénum městského národního výboru a mělo více než pitelů. Jak většina čtenářů ví, připravuji každé dva roky přehledy
100 členů, kterým se tenkrát říkalo poslanci. Jak to za „totáče“ na o docházce zastupitelů na zasedání zastupitelstva, do rady města,
MěNV fungovalo, přísluší hodnotit spíše historikům…
výborů či komisí. Stejně tak se vám snažím přinášet informace
V posledním čísle Hlasu severu, které vyšlo 7. března, místní o aktivitě zastupitelů při různých seminářích, kontrolních dnech
organizace ČSSD článkem svého předsedy a člena zastupitelstva na stavbách nebo v poslední době třeba při pracovním setkání
pana Jakubce poněkud překvapivě otevřela veřejnou diskuzi na toto zastupitelů kvůli odpadům. Pokud se z 21 současných zastupitelů
téma. Článek nesl titulek „Nazrál čas zvýšit počet členů zastupitelstva na podobná setkání dostavuje sotva třetina, nemám žádné iluze, že
města“ a MO ČSSD v něm předkládá návrh, aby se počet členů zastu- by se situace zlepšila, kdyby zastupitelů bylo více. Kdo z vás někdy
pitelstva zvýšil o 6 osob. Musím kvitovat skutečnost, že oproti období seděl v nějakém pracovním orgánu (stačí domovní schůze), jistě si
totality jsou na tom občané dnes lépe alespoň v tom, že na stranické vzpomene, že konstatování „více hlav více ví“ znamená především
myšlenky mohou veřejně reagovat. Rád toho vyuproblém, aby se tito lidé vůbec sešli, a pokud se
DOPISY
žívám, abych touto cestou návrhu ČSSD oponoval.
sejdou, aby byli schopni se na něčem dohodnout.
Pokusím se vysvětlit svůj pohled na věc:
Ten poslední argument je v podstatě vysvětlením
NÁZORY
• Varnsdorfské zastupitelstvo podle prohlášení
zastupitelské demokracie, neboť více jak 12 tisíc
POLEMIKA
ČSSD nepracuje tak kvalitně, jako zastupitelstva
oprávněných voličů ve Varnsdorfu se asi dohodne
v těch obcích, kde je počet zastupitelů větší. Oni to sice hodnotit hůře než 21 zvolených zastupitelů nebo 7 členů rady města. Co se
nechtějí, ale - v tom samém odstavci vlastně konfrontují výsledky týká komunikace s občany, stačí si projet facebookové diskuze, disVarnsdorfu například s Krásnou Lípou. A dávají je do spojitosti právě kuze na stránkách města, účast na besedách s občany - a na počet
s počtem zastupitelů na jednoho obyvatele. To opravdu není korekt- aktivních a diskutujících zastupitelů vám s přehledem stačí prsty
ní, protože čím větší město, tím je logicky počet obyvatel na jednoho jedné ruky. A jestli mě paměť neklame, ze stejné autorské dílny se již
zastupitele větší. A Varnsdorf je z těch jmenovaných největší.
v minulosti prosadilo navýšení počtu místostarostů ze dvou na tři, a
• Čím větší a početnější těleso by se ze zastupitelstva uděla- pro téměř nulový efekt se v dalším volebním období zastupitelstvo
lo, tím obtížněji se bude efektivně dobírat k nějakým závěrům a vrátilo k původním dvěma.
rozhodnutím. Je lepší mít menší tým z aktivních lidí, než početný
Mě spíše zajímalo, co by navýšení počtu zastupitelů znamenalo
sbor, svádějící některé jedince k pasivitě a snaze se „svézt“, nechat pro město v praxi. Asi nejdůležitějším důvodem pro zachování soumyšlení na jiných, ale těžit z výhod člena.
časného stavu jsou finance. Navýšení počtu zastupitelů o 6 totiž
• Další argumenty ČSSD jsou již evidentně z pragmatického současně znamená zvýšení počtu členů městské rady o 2 (neboť
politického kotlíku. Připomínají ducha bývalé Národní fronty, kdy vše radu dle zákona tvoří 1/3 členů zastupitelstva). Toto navýšení by
řídila jedna strana. Této straně dělali stafáž nestraníci, případně nepl- představovalo nárůst přímých osobních výdajů pro zastupitele a
noprávné, formálně trpěné politické strany (mohlo to být klidně i 100 radní v kapitole zastupitelstvo o cca 300.000 Kč/rok (za odměny
poslanců). Není asi důvod pochybovat o tom, že podobná „demokracie“ a odvody) a případné další náklady, pokud by se někteří z těchto
by rovněž dnes vyhovovala některým z těch, kteří se chystají po pod- zastupitelů zapojili do práce komisí a výborů. V případě požadavku
zimních volbách usednout na radnici ve Varnsdorfu. Tyhle kandidáty na opětovné navýšení počtu místostarostů (uvolněný či neuvolněný)
by rozhodně jeho občané do zastupitelstva pustit neměli.
budou tyto náklady dramaticky vyšší.
• Činnost zastupitelstva, jak jsem ji poznal díky událostem posledNemalé výdaje by vznikly také na kopírování dalších šesti
ních týdnů, kterých jsem byl účastníkem, je kompetentní a vyvážená. materiálů do ZM a dvou do RM navíc, přibyla by nutnost výměny
Má to ovšem jednu podmínku. A sice, že se jeho členům dostanou stávajícího hlasovacího zařízení v řádech desítek až stovek tisíc
na stůl korektní a kvalitní podklady k záležitostem, o kterých mají korun, rozšíření, resp. nákup nové zvukové aparatury na ozvučení
rozhodnout.
zastupitelstva, a to jsem pravděpodobně asi ještě nevyčíslil všechno.
• Cestou k vyšší kvalitě práce členů zastupitelstva tedy není Není asi zapotřebí zdůrazňovat, že veškeré tyto výdaje se hradí
navyšování počtu jeho členů, nýbrž zvýšení nároků na profesio- z už dost napjatého rozpočtu města.
nalitu a pracovní nasazení zaměstnanců městského úřadu, kteří
Ale říkám si, čert vem peníze, když to pomůže občanům!
zastupitelům připravují podklady pro jejich jednání a rozhodování. V České republice používáme od devadesátých let pro komunální volby
Zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb, by si právě tuto systém poměrného zastoupení. Tak jsem vzal výsledky komunálních
věc mělo ohlídat jako jednu z prvních. Zákon o obcích k tomu podle voleb v roce 2010, seznámil se s D‘Hondtovou metodou přepočtu
§ 109 možnosti dává.
hlasů a v níže uvedené tabulce se pokusil zjistit, jak by to vypadlo
• Navýšení počtu členů zastupitelstva o dalších šest by stálo měst- při snížení počtu zastupitelů na minimální možný počet 15, jak při
ský rozpočet v relaci roku 2014 navíc 869.371 korun (když výchozím současném stavu a jak při navrhovaném navýšení na 27 zastupitelů.
údajem jsou celkové výdaje na činnost MZ ve výši 3 042 800 korun pro
nynějších 21 členů zastupitelstva). Je toto ta pravá cesta k hospoPolitická strana či hnutí - volby 2010 15 zastupitelů 21 zastupitelů 27 zastupitelů
dárnosti veřejných výdajů? Benevolentní přístup k opakujícímu se
1
TOP 09
2 (+1)
1
schodkovému rozpočtu města není zrovna nejlepší vizitkou řádného a
1
Suverenita - blok J. Bobošíkové
2 (+1)
1
zodpovědného hospodáře a nemůže se opakovat do nekonečna.
3 (-2)
ODS
5
5
• Na prvním místě však nové zastupitelstvo bude muset přibouch2 (-1)
Koalice KDU-ČSL a HNHRM
4 (+1)
3
nout zadní vrátka různým klubům či akciovkám, které si našly cestičky,
1
Věci veřejné
2 (+1)
1
jak na úkor ostatních ukrajovat peníze z rozpočtu města, a dlouhodo1
Str. Zdraví Sportu Prosperity
bě toho využívají. Zde pak opět nebude hrát roli množství členů
2 (+1)
1
v zastupitelstvu, ale jejich morální výbava, nezištný vztah ke
4 (-1)
ČSSD
6 (+1)
5
všem občanům města a sdílení principů demokracie bez různých
2 (-2)
KSČM
4
4
přívlastků. Zkusme přitom vzpomenout odkazu nepřehlédnutelného
Je však důležité zdůraznit, že tato čísla jsou velmi ošidná, neboť
patriota a starosty s velkým S, pana Josefa Mašína. Všichni bychom
pak jistě brzy mohli vidět, jak Varnsdorf zase rozkvete do nové krásy. stačí nepatrný počet hlasů nahoru či dolů, případně navýšení počtu
Dovolím si touto cestou požádat vážené členy městského za- stran, které překročí magickou hranici 5 %, a počet zastupitelských
stupitelstva, aby návrh na zvýšení počtu jeho členů nepodpořili a židlí se může nečekaně změnit.
Na závěr si neodpustím malou poznámku. Jsem také přesvědčen,
zůstal tak zachován stávající počet, to je 21 zastupitelů. Občané
Varnsdorfu takové rozhodnutí jistě ocení jako moudré a prozíravé. že naše zastupitelstvo potřebuje změnu, ale na rozdíl od navrhoJS
Pavel Vodička vatele ji nevidím ve změně počtu zastupitelů.
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Kam půjdou
miliony?
Děčínsko a Šluknovsko patří
v České republice dlouhodobě
mezi regiony s největší nezaměstnaností a nejvážnějšími
hospodářskými a sociálními
problémy. To se může v příštích
letech příznivě změnit. Právě
v těchto dnech probíhá proces
vytvoření Komunitně vedené
strategie místního rozvoje,
která bude významnou měrou
ovlivňovat, do jaké oblasti a
do jakých aktivit půjdou desítky
milionů korun ročně.
Abychom však tyto prostředky mohli čerpat, je nutné do hry
aktivně zapojit místní občany,
organizace, firmy, školy a instituce. Pokud totiž nebude vytvořena kvalitní strategie se
zásobníkem smysluplných projektů, opět ostrouháme a peníze využije někdo jiný. Víme,
že čerpání finanční podpory je
nemalým problémem nejen v regionech, ale i na vládní úrovni,
kdy Česká republika přichází
o desítky miliard z eurodotací.
Nyní se nám nabízí, abychom
pozitivně zasáhli do blízké
budoucnosti díky iniciativě
Místní akční skupiny Šluknovsko, která zmíněnou strategii
vytváří na zadání Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Z tohoto důvodu MAS
Šluknovsko vyzývá širokou
veřejnost, aby se zapojila do
dotazníkového průzkumu, jehož cílem je zjistit priority
zdejšího obyvatelstva. Čím
více lidí na tento dotazník odpoví, tím kvalitnější bude i strategie místního rozvoje, a tím
více prostředků se nám v letech 2014 až 2020 podaří získat.
Pokud máte přístup k internetu,
zapojit se můžete okamžitě a
jednoduchým způsobem i vy.
Stačí si otevřít web www.mas-sluknovsko.cz, kde přímo na
úvodní straně najdete zelený
odkaz „Vize pro náš život“. Po
kliknutí již můžete vyplnit a
odeslat anonymní elektronický
dotazník. Termín pro vyplnění
ankety je do 31. března 2014.
Stačí málo. V životě platí
jednoduché pravidlo „Kdo
nepožádá, ten nedostane“. Jenomže abychom mohli požádat,
musíme dobře vědět, co potřebujeme, a musíme mít vizi, za
kterou chceme jít. Pomozte nám
tuto vizi vytvořit. Děkujeme.
MAS Šluknovsko
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Masopust
v obrazech

Kresba Bořka Frýby je blahopřáním varnsdorfskému grafikovi Josefu Poláčkovi k titulu Doctor
humoris causa (HUDr.). Varnsdorfský grafik a karikaturista se tak dostal do dobré společnosti např.
Adolfa Borna, Vladimíra Jiránka, Neprakty, Vladimíra Renčína či Miloše Nesvadby. Salonní akademie
kresleného humoru udělovala „HUDry“ po více než čtvrtstoletí letos v lednu, a sice u příležitosti jubilejního čtyřstého Salonu kresleného humoru v Praze.
Josef Poláček se 27. března dožívá 89. narozenin a je nejstarším členem České unie karikaturistů neboť Miloš Nesvadba je o necelý měsíc mladší!
Pane doktore Poláčku, přejeme Vám ještě nespočet vyléčených pesimistů!
Redakce HS

Počítačová gramotnost pro děti ZŠ
Ve středu 12. února se na
ZŠ Seifertova ve Varnsdorfu
uskutečnila přednáška, kterou
pro žáky 9. tříd připravili učitelé
vyučující v oboru Informační technologie VOŠ a SŠ Ing. Bc. Michal
Bubílek, Mgr. Bc. Jan Škoda a
Ing. Pavel Hroza. Téma bylo
v dnešní době zvláště aktuální: Bezpečné chování na internetu. Naši žáci se setkávají díky nezkušenosti i jisté
dětské naivitě s negativními
jevy v kontaktech na internetu,
mnohdy narazí i na nezákonné
praktiky. Mohou se snadno stát
oběťmi vydírání, dokonce i dět-

ské pornografie. To si v žádném
případě nepřejí hlavně rodiče,
ale ani my - pedagogové. Proto
jsme považovali tuto přednášku za zvlášť důležitou. Protože
přednáška byla velmi zajímavá
a poučná, požádali jsme, aby ji
vyučující ze školy v ul. Mariánská 1100 - VOŠ a SŠ Varnsdorf
zopakovali i pro ročníky osmé.
Naši žáci se během ní dozvěděli, jak zjistit, s kým komunikují, a jak správně nastavit svá
hesla. Také jim ale přednášející
vysvětlili, jaké jsou výhody, ale
i nevýhody komunikace na sociálních sítích. Žáci se dozvědě-

li, jak se chovat tzv. bezpečně
a jaké jsou bezpečné aplikace.
Současně byli ale upozorněni
na „zákeřné softwary“ i na pravidla autorského zákona. Na
závěr byli seznámeni s jakýmsi
desaterem bezpečného chování
na internetu.
Domníváme se, že právě
tato přednáška v dnešní „internetové“ době je pro bezpečí
a ochranu našich dětí důležitá.
Jsme tedy rádi, že pedagogové
školy, která výpočetní technologie vyučuje, našli cestu i k nám
a že naše žáky poučili.
Mgr. Soňa Bílková

Varnsdorf má unikát - virtuální křížovou cestu

A zas něco nového, co tu ještě nebylo: tyrolská, čínská a rytířská
inspirace, a to vše v jedné rodině.

Jedním z rysů našeho regionu
je množství sakrálních památek,
poutních míst a křížových cest.
Ačkoli z náboženského hlediska tato místa už povětšinou
pozbyla svoji funkčnost, přesto
mají nezanedbatelnou hodnotu
historickou a uměleckou. Četné
kostelíky, kapličky a křížky jsou
zajímavým zpestřením turistické
atraktivity našeho kraje. Město
Varnsdorf má z tohoto pohledu
rovněž co nabídnout. V okolí je
možné všimnout si obnovených
křížků a různých zastavení. A není od věci připomenout, že
například kostel Proměnění
Páně (u divadla) je historicky
také zajímavý, protože je to
konkatedrála, kde ještě v
nedávné minulosti sídlilo biskupství starokatolické církve.
Jeden sakrální hendikep však
naše město má, či spíše mělo.
Chyběla zde veřejně přístupná

křížová cesta (pomineme-li
zapomenutou pamětihodnost
v areálu kostela sv. Karla
Boromejského, zvaného „bez
věže“, kam se turista běžně
nedostane).
Aby se tato věc napravila,
zrodila se u příležitosti oslav
letošních velikonočních svátků
ve starokatolické obci myšlenka
„postavit“ pro město Varnsdorf
virtuální křížovou cestu. Tak se
i stalo a od 16. března můžete
virtuálně rozjímat postupně
u všech čtrnácti zastavení a
seznámit se s doprovodným
textem faráře Rolanda Sollocha.
Nová varnsdorfská křížová cesta je jako jedna z mála přístupná
z kteréhokoli místa na světě,
kde existuje připojení k internetu, na adrese www.starokatolicivdf.com. Ale pokud byste
přece jen chtěli spatřit tuto
zajímavost v reálu, můžete
tak učinit každou neděli po mši

svaté, sloužené pravidelně od
10 hodin. Jednotlivá zastavení
totiž visí už několik let jako obrazy na stěnách již zmíněného
starokatolického kostela. Jejich
autorkou je Lucie Svobodová ze
Soběslavi (Ateliér Lucie). -sfv-
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Výzva vlastníkům kulturních památek
ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ pro rok
2014. Finanční podpora z tohoto
programu je určena na podporu
obnovy kulturních památek, které se nalézají mimo památkově
chráněná území a jsou zapsány
v registru kulturních památek ČR.
Podpora z tohoto programu má
dosáhnout zejména tam, kde to

dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly
jiné programy MK, a zároveň má
prostřednictvím obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
kompenzovat zvýšené náklady
vlastníků na opravy a údržbu KP.
Program je realizován ve dvou
kolech a město Varnsdorf přijímá
žádosti o poskytnutí příspěvku
do 10. května 2014. Žádost se
podává na formulářích, které
jsou k vyzvednutí na oficiálních
internetových stránkách města
Varnsdorf, včetně „Zásad pro

Fotokronika

Africká královna. Linda Rybová a Hynek Čermák se 26. února
postarali o divadelní zážitek v humorném a dramatickém příběhu
nastudovaném pražským Divadlem Palace.

Dětská scéna 2014. Městské kolo soutěže v recitaci se konalo
v DDM 5. března. Na fotografii jsou nejúspěšnější recitátorky ze
6.-7. tříd - zprava Valerie Svačinková (vítězka této věkové kategorie),
Aneta Kropáčková a Veronika Fürstová.

Sbohem, zůstávám! Iva Janžurová a Jana Paulová tvořily dámskou polovinu kvarteta herců, kteří rozesmávali diváky 6. března.
V zájezdovém představení Divadla Kalich s nimi spoluúčinkovali
Pavel Zedníček a Jaromír Dulava.
Všechny fotografie Ivo Šafus

užití neinvestičních prostředků“
nebo na Odboru správy majetku
města Varnsdorf, kancelář č. 44
p. Milan Hanousek, kde je též
možné získat všechny potřebné
informace o tomto programu.
Podmínkou žádosti je vlastnictví
objektu a vydané závazné stanovisko oddělení státní památkové
péče OSMI MěÚ Varnsdorf na
předmětné stavební práce.
M. Hanousek

Střípky
z regionu
• V Jiříkově se rozhodli zprovoznit přes sto let staré hodiny na
budově spořitelny. Bude pořízen
nový hodinový stroj a restaurovány ciferníky. Staré věžní hodiny
budou opraveny a vystaveny.
Odbíjení nového stroje bude
slyšet od května, kdy Jiříkov
bude slavit 100. výročí povýšení
na město. Počítá se s náklady
299 tisíc korun.
• Doubice je první obcí v regionu, která má mobilní aplikaci. Majitelé chytrých mobilních
telefonů a tabletů se díky ní jednoduše dostanou k informacím
o zajímavostech v obci a okolí,
turistických trasách, ubytovacích možnostech, kontaktech
na obecní úřad apod. Aplikaci
vytvořila společnost F. Molčana,
který žije právě v Doubici.
• Město Šluknov od dubna
zřídí 38 veřejně prospěšných
pracovních míst. Na platy bude
po dobu jednoho roku přispívat
úřad práce. Zaměstnanci obstarají úklid a údržbu města a veřejné
zeleně i další práce. Krásná Lípa
vytvoří k 1. květnu v rámci VPP
až 35 pracovních míst za stejným
účelem jako Šluknov.
• Obce Dolní a Horní Podluží
a Jiřetín pod Jedlovou jednají již
několik let o společném záměru rekonstruovat kino v Dolním
Podluží a postavit sportovní
halu. Jejich zastupitelstva se
ale zatím neshodla na výběru
z předložených variant přestavby kina a na velikosti haly.
• Město Mikulášovice obnovuje hvězdárnu v domě, kde si ji
před sto lety zařídil bývalý majitel lékárník. Dům je od roku 1992
kulturní památkou a od roku 2012
patří městu. Hvězdárnu s hodinovým strojem, který posouvá dalekohled podle otáčení Země, chce
město už v této turistické sezoně
zpřístupnit turistům.
Z regionálních médií vybral
ham
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Šluknovsko se radilo
s hejtmanem
Dokončení ze str. 1

Zleva Oldřich Bubeníček, Josef Zoser, Ladislav Drlý, Monika
Zeman a Jiří Koutecký
Hejtman si myslí, že do budoucna jsou jediným řešením spalovny,
ale pro obce je tato alternativa zatím ekonomicky nevýhodná. Co
se týče překladiště odpadu ve Varnsdorfu, krajský úřad neobdržel
žádnou žádost o povolení. Nemůže ani vstoupit do jednání mezi
městem Šluknovem a společností Marius Pedersen, pokud by šlo
o obnovu skládkování v Rožanech.
Dalším hostem u jednání byl Ing. Jiří Koutecký, ředitel odboru
Integrované řízení kvality a.s. ČEZ. Důvod: starostům už řadu let
chyběla informovanost z oficiálních zdrojů o přípravě nového vedení
110 kV na Šluknovsko. Ředitel shrnul výhody a nevýhody nadzemního nebo naopak podzemního kabelového vedení. K jednáním,
která budou ještě probíhat, byli za celý region delegováni starostové
Dolního Podluží, Varnsdorfu, Lipové a Jiřetína p. J.
Varnsdorf je také členem mikroregionu Tolštejn - dobrovolného
svazku sedmi obcí v jižní části výběžku. Schůzka jeho starostů
28. února v Rybništi se zabývala varovným protipovodňovým systémem, návrhem sítě cyklostezek (projekt Tolštejnský cyklotrack,
o kterém jsme obšírněji psali v č. 2/2014), webovou prezentací
mikroregionu a technickou správou mobilního pódia, o které se
místo Technických služeb Varnsdorf nyní bude starat firma Noprosu.
Ředitelka děčínského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových Ivana Kozáková seznámila starosty s povinnostmi podle nového katastrálního zákona.
Text a foto ham
REKLAMNÍ ČLÁNEK

Finanční „lékaři“ ve Varnsdorfu
Dne 13. 2. 2014 navštívil Varnsdorf jeden z nejprestižnějších
finančních poradců České republiky pan Martin Podolák, kterého
můžeme znát z pořadu Krotitelé dluhů na ČT1. Pan Podolák nám
k návštěvě řekl pár slov: „Děkuji za
pozvání Pavlu Bezrovi, který v lednu otevřel kanceláře ve Varnsdorfu.
Prostřednictvím Pavla a jeho týmu
se snažíme napravovat ve Šluknovském výběžku finanční trh a jeho
reputaci, protože podle našeho
průzkumu dnes až 80 % obyvatel
zbytečně přeplácí finanční smlouvy, ať už se jedná o drahé pojistky,
nevýhodné úvěry nebo spoření s minimálním úrokem. Snažíme se také
předcházet tomu, aby se obyvatelé zbytečně zadlužovali. Navíc je
naším cílem, aby lidé věděli, proč si jednotlivý produkt sjednali, a rozuměli jeho roli v jejich finančním plánu. Do Šluknovského výběžku
máme pro tento rok připraveno spoustu projektů.“ Pokud si i vy chcete nezávazně a zdarma zkontrolovat vaše finanční smlouvy a nebo si
nejste jistí ve výběru finančního produktu a kvalitě vašeho poradce,
volejte na 725 404 129 nebo nás navštivte v ul. Lesní 3063 v místním
zdravotním středisku. My „léčíme“ vaše finance ☺
pv
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Přirozený porod je porod,
který se rozbíhá a probíhá samovolně, bez vnějších zásahů,
nutnosti vedení a medikace,
a žena podle svých instinktů
sama určuje jeho průběh. Se
základním principem filozofie,
která vychází ze schopnosti
matky porodit své dítě sama,
neboť ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu,
aby samo porodilo zdravé dítě,
pracuje i tým gynekologicko-porodnického oddělení Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s.
I proto se od ledna tohoto roku
rumburská porodnice s podporou Krajského úřadu Ústeckého kraje zapojila do celorepublikového projektu Přirozený
porod v porodnici. K jeho realizaci spojili síly přední český
web o těhotenství a mateřství
Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů - realizátor dlouhodobého
projektu měření kvality zdravotní
péče prostřednictvím zkušenosti
a spokojenosti pacientů.
Co je cílem projektu Přirozený porod v porodnici?
Smyslem této iniciativy je

Rumburská porodnice
je zapojena do projektu
Přirozený porod v porodnici
šíření myšlenky, že v porodnici
lze rodit přirozeně, ale přitom
bezpečně, vlídně a s respektem
k individuálním potřebám rodičky i novorozence, při současném
zachování co nejpřirozenějšího
a nejintimnějšího prostředí a
s laskavou pozorností, jaká tomuto jedinečnému a zázračnému
okamžiku přísluší. Hlavním cílem
projektu PPP je plošné zlepšení
standardu porodní péče v Česku. Více informací naleznete na
www.babyweb.cz.
Co projekt PPP hodnotí?
Projekt dlouhodobě sleduje
dvě hlavní oblasti. První z nich
je spokojenost rodiček s poskytovanou péčí pomocí dotazníkového šetření, druhou je
frekvence některých lékařských
úkonů a medikace, která je v
českých porodnicích dlouhodobě nad průměrem vyspělých
evropských zemí.

Komu se uděluje certifikát
PPP - Přirozený porod v porodnici?
Udělení certifikace PPP je
podmíněno nejen úspěšným
hodnocením porodu v jednotlivých bodech Desatera ze strany rodiček, ale i požadavkem
na splnění přesně definovaných
odborných kritérií. Desatero PPP
přitom zohledňuje například dodržování dialogu, individuálního
přístupu a respektu k rodičce,
informovanosti o všech úkonech v rámci poskytované péče
či profesionálního přístupu porodních asistentek, stejně jako
nezpoplatňování přítomnosti
blízké osoby u porodu. V souvislosti s tím je proto od února 2014
v rumburské porodnici tento poplatek také zrušen. Porodnice,
které uspějí v celkovém hod-
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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.

Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.

Zaměstnání
Hledám jakoukoliv práci.
Tel. 731 062 580.

Různé
Nabízím levné granule pro
psy a kočky. Ul. Československých letců 1446, Varnsdorf.
Tel. 606 127 177.
Prodej velikonočních perníků. Telefon 723 554 573.

BULHARSKO Pomorie,
11 dní u moře, doprava od
3.490 Kč, ubyt. v soukr.
2.000 Kč, děti sleva. AD J. Hlávka, 407 21 Česká Kamenice,
Sládkova 773, tel. 602 231 498,
hlavka.bus@ seznam.cz,
www.bulharsko.org.
Jarní Paříž 7.-11. května,
2x nocleh se snídaní, průvodce, več. proch. a proj. lodí po
Séně. 4.490 Kč. AD J. Hlávka,
407 21 Č. Kamenice, Sládkova 773, tel. 602 231 498,
hlavka.bus@ seznam.cz,
www.hlavkabus.cz.

Prodám řad. garáž, Žitavská ul. Tel. 604 516 184.
Pronajmu řad. garáž, ulice
Východní. Cena dohodou. Tel.
606 141 936.
Prodám byt 1+1 v Lesní
ulici ve Varnsdorfu. Telefon
607 400 592.

Služby
Chcete se uzdravit? Poradenství pro fyzické i duševní
zdraví. Pomoc při hledání příčin nejen psychosomatických
obtíží (bolesti, stres, alergie,
dys. poruchy, ...). Bc. St. Nádvorníková, tel. 606 529 791,
www.zijtesvujzivot.info.

J
•

zprostředkování ocenění nemovitostí
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nocení, získají Certifikát PPP.
Ten bude pro rodičky zárukou,
že zdravotnický personál vede
fyziologické porody a porody
bez komplikací v souladu s Desaterem PPP.
Všechny maminky, které se
rozhodnou rodit v rumburské
porodnici, proto mohou mít jistotu, že se zde setkají s přirozeným,
přírodním a tradičním přístupem
k porodu i k nim samotným. Navíc
budou mít příležitost prostřednictvím speciálního dotazníku
vyjádřit své zkušenosti a pocity
spojené s kvalitou poskytované
péče v průběhu a po porodu.
Mohou tak svým způsobem nepřímo přispět ke zvyšování její
kvality, neboť získané informace
budou pro porodnici cenným
zdrojem informací a důležitou
sebereflexí. Na konci této cesty po dvou letech - by měl být zisk
Certifikátu PPP, který bude pro
další rodiče zárukou, že v Rumburku mohou přivést na svět své
děťátko tou nejpřirozenější a
přitom nejbezpečnější cestou.
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Jak dopadla
e-Aukce energií
Společnost eCentre a.s. na
podzim zajišťovala účast varnsdorfských občanů v e-Aukci
elektřiny a plynu. Její obchodní
manažer Lubomír Huček nám
poskytl několik údajů.
Aukce se konala 27. 11. 2013.
Aukce elektřiny se účastnilo 71
varnsdorfských občanů. Průměrná úspora na žadatele činí
5.080 korun, tj. 423 Kč měsíčně.
Úspora u jednotlivých odběratelů se pohybovala od 13,65 % do
33,33 %.
Aukce zemního plynu se
účastnilo 93 žadatelů, z toho
88 občanů a 5 odběrných míst
podnikatelů. Průměrná úspora
na žadatele - občana činí ročně
5.572 Kč (tj. 464 Kč měsíčně) a na
podnikatele 14.010 Kč ročně (tj.
1.168 Kč měsíčně). Úspora se pohybovala od 15,31 % do 44,69 %.
V příštím čísle přineseme
informace o dalším kole aukcí
energií.
ham

6/2014
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Vzpomínka
Dne 21. března uplynuly již 3 roky, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička Anna Krajmerová.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 24. března uplynou 2 smutné roky, kdy
nás navždy opustila naše maminka Jarmila
Zoserová.
Nikdy nezapomeneme. Dcery Zuzana,
Pavlína, Monika a manžel.

Již 7 let tichounce spíš, ale ty přece, Evi,
víš, že s láskou na tebe vzpomínají rodiče a
sourozenci s rodinami.
Smutné výročí si připomeneme 28. března.
V minulém měsíci by se dožil 70 let pan Siegfried Muck.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte na něj s námi. Bývalí fotbalisté
TJ Slovan Varnsdorf B a Elite Varnsdorf.

Únor
Ladislav Hrivňák
Zdeněk Just
Miroslav Štětina
Helena Kamenská
Herta Krausová
František Hess
Karel Hofman
Jan Dorica
Petra Volfová
Jaroslav Müller
Jan Tupý

Park vyhlašuje vědomostní soutěž
Také letos Správa národního parku České Švýcarsko
vyhlašuje vědomostní soutěž
Za poznáním Českosaského
Švýcarska. Tématem čtrnáctého ročníku jsou Ptáci Labských
pískovců, a to při příležitosti
desátého výročí vzniku ptačí
oblasti Labské pískovce, jejíž
součástí je celé území národního parku. Pro soutěžící je
připraveno 10 otázek, jejichž
správné zodpovězení podmiňuje účast ve slosování o zajímavé
věcné ceny.
Otázky soutěžící najdou na
internetových stránkách soutěže
www.npcs.cz/vedomostnisoutez,
kde je mohou zodpovědět
prostřednictvím elektronického
formuláře. Uzávěrka soutěže je
30. dubna 2014, vyhlášení výsledků proběhne v rámci Evropského dne parků dne 24. května
2014 v Krásné Lípě. Vždy trojice

Výluka vlaků na trati
Varnsdorf - Liberec

Úmrtí
88 let
57 let
74 let
81 let
87 let
69 let
44 let
80 let
39 let
55 let
94 let

Z ubní

pohotovost
22.-23. 3. 2014
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989
29.-30. 3. 2014
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Svozy pytlového
tříděného odpadu

27. 3. 2014

Železniční dopravce Vogtlandbahn-GmbH/Trilex oznámil výluky vlaků. První z nich v době
vydání tohoto čísla HS již končí
(17.-21. března, vždy od 8.30
hod. do 13.30 hod. mezi stanicemi Chrastava a Liberec.)
Od 24. do 28. března 2014,
vždy od 8.30 hod. do 13.30 hod.,
bude výluka mezi stanicemi
Hrádek nad Nisou a Chrastava.
Všechny vlaky mezi těmito
stanicemi budou nahrazeny
autobusy.
Prosím, dejte pozor na vyvěšené výlukové jízdní řády. Autobusy z části odjíždí dřív ze stanice Hrádek nad Nisou. Autobus
pro vlak TLX 20908 odjede už
v 9.09 hod. ze stanice Chrastava.
TLX 20909 (Rybniště odj.

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ
do OC FORUM Liberec

ZDARMA 22. 3. 2014
Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.
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8.32 hod., Varnsdorf odj. 8.52
hod., Zittau odj. 9.19 hod. do
Liberce) v Hrádku nad Nisou
nemá návaznost na zastávkový
autobus, který obsluhuje zastávku Chotyně. TLX 20913 (Rybniště odj. 10.32 hod., Varnsdorf
odj. 10.52 hod., Großschönau
odj. 11.01 hod., Zittau odj.
11.19 hod. do Liberce) odjede ze
stanic Großschönau, Hainewalde a Mittelherwigsdorf o 4 minuty dříve, ze stanice Zittau o 7 minut dříve.
Z důvodu přípoje z Liberce
odjíždí vlak TLX 20916 (Zittau
odj. 13.13 hod. ve směru
Varnsdorf - Seifhennersdorf)
v době výluky až ve 13.36 hod.
ze stanice Zittau a přijede do
Seifhennersdorfu ve 14.09 hod.
jako vlak 20964. Následující
pár vlaků bude nahrazen mikrobusem mezi Varnsdorfem a
Seifhennersdorfem: TLX 20916,
Varnsdorf odj. 13.31 hod., Seifhennersdorf příj. 13.42 hod. a
TLX 20965, Seifhennersdorf
odj. 13.44 hod., Varnsdorf příj.
13.55 hod.
Za případné nepříjemnosti se
předem omlouváme.
Další informace na http:
//www.trilex-online.cz/.
Vogtlandbahn-GmbH/Trilex,
Uwe Miertschischk, pracovník
pro marketing a obchod

výherců bude losována ve čtyřech věkových skupinách, do
11, do 15, do 19 a nad 19 let.
Správa národního parku přeje
všem účastníkům mnoho radosti
při soutěžení.
Tomáš Salov

SLUNÍČKOVÝ DEN 1.-2. dubna 2014
Děti patří do rodiny. Již 17 let hájíme jejich právo na bezpečný
domov a odbornou péči v rodině. Díky všem, kteří nám již pomohli
podpořit 3 000 dětí vyrůstajících v náhradních rodinách.
Pěstounské rodiny jsou pro opuštěné děti šancí na nový život.
I vy můžete pomoci více, než si myslíte.
Kupte si magnetku, placku, žeton.
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na čislo
87 777. Cena jedné SMS je 30 Kč, Nadační fond Rozum a Cit obdrží
28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Tulákům Jetřichovicka
Natálie Belisová, autorka řady úspěšných publikací o historii a památkách (nejen) Českého Švýcarska, má připraven k vydání další titul - téměř sedmisetstránkovou knihu Tulákům Jetřichovicka. Čtenáři
spolu s ní absolvují osm výprav za minulostí Jetřichovicka i přilehlých
částí Českého Švýcarska, s živým vyprávěním o sakrálních památkách, zaniklé osadě Zadní Jetřichovice, pomníčcích a neobvyklých
úmrtích, zaniklých lesních řemeslech, pytlácích, myslivcích, lesních
požárech a hlídačích, lovu šelem, oborách, plavení dříví, počátcích
lesního hospodářství, loveckých chatách a zámečcích, panských
domech, starých hranicích a hraničních sporech i o zpřístupňování krajiny v počátcích turistiky... Nechybí množství barevných
i černobílých fotografií, z větší části zcela unikátních a dosud nikdy
nepublikovaných. Kniha se bezesporu stane vyhledávaným zdrojem
informací a také jakousi „biblí“ pro každého, kdo chce poznat bohatý
život a dějiny česko-německého pohraničí.
Aby se toho všeho budoucí čtenáři dočkali, chybí jediné: dostatek
peněz na vytištění. Proto vydavatel, kterým je Občanské sdružení
pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn, žádá
veřejnost o přispění, které je možné provést dvojím způsobem:
- finančním darem (obdarovaný: Občanské sdružení pro
záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn) na účet
č. 2500543326 / 2010 či v hotovosti, a to oproti darovací smlouvě
či potvrzení o daru,
- předkoupením knihy (tj. zájemce knihu zaplatí dopředu, ještě
před jejím vydáním). Platba ve prospěch účtu č. 2600543331 / 2010
či v hotovosti, a to oproti zálohové faktuře. Knihu takto získáte za
559 Kč, přičemž její prodejní cena bude 750 Kč.
Vydavatel prosí, aby zájemci vždy na sebe předali kontakt
(v objednávkovém formuláři nebo e-mailem) a před posláním peněz
vždy počkali na doručení zálohové faktury.
Další informace o knize a aktuální disponibilní částku najdete na www.tulakumjetrichovicka.cz.
ham
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Letošní halová atletika TJ Slovan
Velikonoce nad laťkou po osmnácté
Oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf pořádá v sobotu 5. dubna od
8.30 hod. ve sportovní hale XVIII. ročník soutěže ve skoku vysokém
VELIKONOCE NAD LAŤKOU. Startovné činí 30 Kč pro kategorie
dorostenecké (ročník narození 1997-1998), juniorské (1995-1996) a
dospělé (1994 a dříve). Zdolávat vysokou laťku si mohou vyzkoušet
také starší žáci a žákyně (1999-2000), mladší žáci a žákyně (2001-

2002) i dívky a chlapci narození po roce 2002. Základní výška bude
nastavena na 100 cm, poté následuje zvyšování po 5 cm do 170 cm
a dále po 3 cm. Nutná je obuv bez hřebů a černé gumy, závody
se řídí pravidly atletiky. Soutěž je podporována z Grantového programu města Varnsdorf 2014 a sponzorsky zajištěna věcnými
cenami osvícených a ochotných místních podnikatelů. Skalická

Varnsdorfská liga stolních
tenistů do finále
V našem městě již hodně letitá soutěž vstoupila do finálové části
sezony. Od září 2013 si zahrála v základní části ligy téměř padesátka
hráčů v osmnácti družstvech. Vítězem se stal tým „3x“ ve složení
L. Žatečka ml., P. Merkaut, druzí byli Veteráni, za něž hrají V. Strnad, J. Somič a M. Ptáček, a třetí skončili Čendové I s V. Chlanem
ml. a J. Peleškou. Bramborová čtvrtá pozice připadla Saigonu
(P. Tůma, L. Jetýlek, R. Hájek), pátý byl Bowling bar (M. Miško,
M. Fuchsig) atd. Osmičku nejlepších do finálových bojů o prvenství doplňují Trávaři, Šimek a Bernard. Zbylých deset si to rozdá
o další umístění. O konečném pořadí bude HS informovat v některém
z dalších vydání. Budoucnost ligy ve stolním tenisu však nevypadá zrovna růžově. Válí ji totiž hodně let také mnoho borců starší
generace a mladí nástupci se zrovna nehrnou. Přiláká je k tomuto
sportu moderní prostředí stavící se nové haly? M. Exnar/ZdS

Dobré výsledky v opavském bazénu

Na 21. ročníku Velké ceny Opavy v plavání nechyběli mezi třiceti
oddíly z ČR a SR ani reprezentanti TJ Slovan Varnsdorf. Nejlepšího
umístění dosáhl na 100 m prsa (muži 1999 a starší) M. Jirásek,
když doplaval 4. v čase 1:11,15 min. Tratě 50 m znak a 100 m volný
způsob (žačky 2002-2003) přinesly dvě 8. místa pro D. Tvrdou
s výkony 0:38,76, resp. 1:13,52 min. Disciplína 50 m volný způsob
(muži 1999 a starší) ještě zaznamenala 10. pořadí O. Koštejna, ke
kterému bylo třeba času 0:25,91 min.
Krom těchto umístění dosáhli varnsdorfští plavci ještě na vícero
umístění ve druhé nebo třetí desítce výsledkové listiny. Z nich uvádíme tato pořadí: 12. O. Koštejn (100 m znak), 13. A. Švamberková
(100 m prsa), 14. D. Tvrdá (50 m volný způsob), 16. T. Blažek (100 m
znak), 16. M. Melkonová (50 m volný způsob).
ZdS

Pro atlety varnsdorfského
Slovanu je jedinou příležitostí
k závodění v zimě jablonecká
CORNY aréna. Liberecký krajský atletický svaz v ní pořádá
krajské přebory pro všechny
věkové kategorie a od staršího
žactva výše jsou pořádány
v lednu a únoru „atletické středy“,
kde mohou závodníci dosáhnout
limitů pro blížící se MČR.
Prvním z přeborů kraje byl
OPEN přebor dospělých umožňující start od patnáctiletých po
padesátileté. Zde si náš P. Hájek
vylepšil své osobní maximum
na 400 m časem 55,51 s. V následujícím přeboru soutěžilo nejmladší žactvo v trojboji (50 m,
dálka, medicinbal 1 kg) pro
kategorie 9-11 let, ale startovat
mohou i šikovné děti mladších
ročníků. Výsledkové pořadí je
zde pak uváděno bez ohledu na
rok narození. Z varnsdorfských
elévů - chlapců byl v poli 102
účastníků 13. Š. Vencl (11 let)
s 854 body, na 21. místě J. Zajíček (10) s 693 body a 33. místo
za účast pouze ve dvou disciplínách pobral T. Šťovíček (11) 578
bodů. V kategorii dívek si nejlépe
mezi 98 účastnicemi vedla V.
Godlová (11 let), byla 16. se 777

body, M. Pásková (11) skončila
17. se 738 body a A. Dubovecká
(10) 25. se 641 bodem. Zvláštní
pozornost si zaslouží umístění
devítiletého J. Tomašova, který
se s 371 bodem zapsal na 71.
místo.
Společný přebor staršího
žactva, dorostu a juniorů byl
účastí varnsdorfských adolescentů typický. Díky nemocem,
poruchám paměti a jiným tragediím zde závodilo jenom 7 závodníků. Za zmínku stojí pouze
výkony těch, kteří prvně závodili
ve vyšší věkové kategorii a v nových mistrovských disciplínách
si vytvořili základní osobní maxima. Dorostenec P. Herman zaběhl
200 m za 25,67 s a 5kg koulí vrhl
do vzdálenosti 9,51 m. Žákyně
S. Godlová zaběhla 300 m za
47,51 s a zapsala si základ vrhu
3kg koulí v hodnotě 8,66 m. Starší žák M. Podroužek absolvoval
trať 300 m za 50,84 s a junior J.
Špalek běžel prvně vzdálenost
1 500 m za 54,06 s. Termínově
poslední přebor patřil mladšímu
žactvu (12-13 let). Zde svůj talent
potvrdila E. Veverková, když ve
sprintu na 60 m zaběhla čas
8,88 s a ve finálovém běhu obsadila 4. místo. Stejného pořadí do-

sáhla časem 49,67 s v běhu na
300 m. V kategorii chlapců stojí
za uvedení výkon začínajícího
J. Šona, který krátký sprint na
60 m běžel ve finále za 8,96 s a
skončil pátý. Velmi dobrý výkon
předvedla i kombinovaná štafeta na 4x150 m ve složení J. Šon,
N. Susová, D. Dubský a E. Veverková. Ze 17 družstev obsadila
4. místo časem 1:33,87 min.
Z pěti absolvovaných halových
střed nelze dále přehlednout
výkony varnsdorfských atletek
a atletů, kteří si vylepšili svá
maxima. Starší žákyně S. Godlová 60 m za 8,78 s, 150 m za
21,62 s, 300 m za 47,25 s a vrh
3kg koulí 9,03 m. D. Englová
200 m za 30,96 s, A. Poláčková
trojskok 8,79 m, T. Košínová
150 m za 22,89 s, B. Plocarová
60 m za 8,55 s a M. Bielovičová
60 m za 8,7 s.
Věříme, že účast našich
svěřenců na dosažitelném počtu halových závodů přispěje
k růstu jejich výkonnosti v hlavní
atletické sezoně. V té bohužel
zůstává velkým hendikepem
dosud nevyřešený problém
atletické dráhy na stadionu ve
varnsdorfské Kotlině.
Jaroslava a Stanislav Skalický,
trenéři

Vítězná premiéra týmu Irské restaurace
Fotbaloví příznivci, bývalí a
i někteří současní hráči se už
nemohli dočkat fotbalového
adrenalinu, a tak si dali 1. března
dostaveníčko ve sportovní hale,
kde se konal Hospodský turnaj
Varnsdorf 2014. Přihlásilo se na
něj šest týmů, které se vzájemně
utkaly každý s každým s hrací
dobou na jedenkrát deset minut.
V pěti utkáních nenašel přemožitele výběr Irské restaurace, a
tak si zaslouženě vybojoval turnajové prvenství. Druhý skončil
Hilton, i když v závěrečném klání
celé akce prohrál s Lidovkou,
ale jediný obral remízou vítězný
celek o možnost zisku plného
počtu bodů. Třetí místo patřilo
týmu Sportovní haly Varnsdorf.
Ten vstoupil do turnaje krutou
porážkou 0:5 s Irskou restaurací, pak třikrát zvítězil a o druhé
pořadí jej připravila v jeho
závěrečném vystoupení těsná
porážka 0:1 od Hiltonu. Smolnou
daň si vybrala Kovárna. S Hiltonem a Sportovní halou odešla
poražena o jedinou branku, když
se vítězům minimálně vyrovnala

a zahodila velké gólové příležitosti. Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Milan Kučera (Irská
restaurace), brankářem Václav
Vodrážka (Kovárna) a pocta nej-

úlohu stejně jako zdravotní
dozor, který zabezpečovala
paní Müllerová. Technické zázemí obstaral David Lenemajer.
Sponzory akce, kterou pořádalo

staršího hráče turnaje připadla
Karlu Knitlovi (Sportovní hala).
Všechna utkání rozhodoval
Zdeněk Šťastný. Ten měl díky
férovému vystupování všech
týmů a jeho hráčů v průběhu
patnácti utkání usnadněnou

Občerstvení Hilton Jiřího Víta,
byly pivovary Konrád, Heineken a Restaurace sportovní
haly - René Velagyi. Všechny
výsledky a fotodokumentaci
naleznete na www.hospodturnaje.estranky.cz.
ZdS

Ze šesti duelů pouhé tři body
Neveselé výsledky
pomalu končící sezony
Muži Slovanu odehráli poslední duel základní části Severočeské
ligy v Litoměřicích, kde podlehli třetímu týmu domácího Slavoje BK C
77:60 (16:14, 17:18, 21:19, 23:9). Body Slovanu: Voráček 17, Šišulák
15 (1x3), Novotný 9, Lehroch 7 (1x3), Tomek 4, Činka 3 (1x3), Buben
3 a J. Beran 2. Ve 35. min. za stavu 60:58 odešel pro pět faulů již
třetí hráč Slovanu, s ním i bojovný duch týmu, takže ve hře zůstali
již jen domácí.. Konečné pořadí semifinalistů pro play-off: 1. Sluneta
Ústí 18 utkání /33 bodů, 2. BK Horejsek Děčín 18/32, 3. TJ Slovan
Varnsdorf 18/31, 4. Slavoj BK Litoměřice C 18/29. Litoměřice. První
semifinále v Děčíně prakticky určilo před odvetou postupujícího.
Jasnou výhru Horejska 112:52 (26:12, 29:15, 24:22, 33:3) nečekal
ani největší varnsdorfský pesimista. Nejvíce bodů domácích Linhart
28 (5x3), Prach 18 (2x3), u Slovanu Voráček 13 a Novotný 12. Odveta
se hraje v sobotu 22. 3. od 17.00 hod. ve sportovní hale.
Muži B v zápase Oblastního přeboru o 9. - 11. místo podlehli
v Litvínově 102:75 (29:20, 19:22, 26:16, 28:17).
Juniorky U19 (32 bodů) hrály u BK Baník Most (29), třetího
týmu soutěže a byly poraženy 82:59 (27:17, 16:15, 15:17, 24:10).
V prostředí BK Lovosice zvítězily 22:59 (4:10, 5:23, 10:14, 3:12) a
tabulkové postavení si udržely.
Kadeti U17 zajížděli za druhým a třetím týmem KP středních Čech
a přes porážky uhráli přijatelné výsledky. V Nymburku podlehli 74:62
(17:6, 22:22, 17:14, 18:20) a z Poděbrad odjeli poraženi 84:71 (21:14,
18:22, 19:16, 26:19). Doma v brzkém nedělním dopoledni zvládli BC
Benešov 88:53 (23:16, 18:16, 24:8, 23:13).
TJ Slovan-basket

Návrh nejmenších
basketbalistů vyhrál!
Rádi šíříme úspěšné soutěžní výsledky našich družstev. Nyní vás
ale chceme informovat o nemalém úspěchu i na trochu jiném poli,
než jsou basketbalové palubovky. Družstvo našich nejmenších se zúčastnilo celorepublikové
soutěže, která měla za cíl najít jméno pro lvíčka maskota školního a mládežnického basketbalu
ČR a právě jejich návrh pojmenovat jej BASTY
(rozuměj BASketbalový TYm) se stal tím „nej“ ze
tří stovek návrhů a zvítězil. To zasluhuje gratulaci!
Anketu organizovala ČAMB, což je sdružení subjektů (basketbalových klubů, oddílů, škol
apod.), které vyvíjejí činnost v kategorii mini basketbalu. ČAMB je
součástí České basketbalové federace (ČBF). TJ Slovan - basket

Žáci vítězi krajské ligy
Družstvo žáků HC Varnsdorf ročníku narození 2004 a
mladších remizovalo v posledním soutěžním utkání sezony v Děčíně
4:4 a s bilancí deseti výher, jedné remízy a jedné prohry vyhrálo
Krajskou ligu ÚK skupiny A.
V neděli 23. března se uskuteční dětský KARNEVAL NA LEDĚ,
který proběhne od 11.00 do 13.00 hod. na zimním stadionu
v Rumburku.
Varnsdorfský Mělník pokračoval v Rumburské hokejové lize
dalšími střetnutími. S Bostonem si zapsal výsledky 0:5 a 5:0,
s DK Střelnice 6:2 a 19:12 a se Šluknovem 13:6. K 10. březnu vedl Mělník (43 utkání/69 bodů) před Šenovem (41/63) a
Bostonem (42/63).
JH

V jarní premiéře FNL svedl
los k soubojům nejen druhé
Táborsko a první Hradec
Králové (2:1), ale také pátý a
třetí tým tabulky, tedy České
Budějovice a Varnsdorf. Ten
inkasoval jediný gól utkání už
v 9. min., ale herně byl soupeři
více než vyrovnaným týmem.
Utkání se Žižkovem provázel
silný vítr a moc šancí na obou
stranách nebylo. Jediným gólem rozhodl duel pro Žižkov
střídající Škoda v 69. a šest minut
před koncem nebyla domácím
uznána jasná branka Kouřila.
Juniorka po překvapivé
výhře na Dukle zvládla doma
Pardubice 2:0. Po hodině hry
skórovali během čtyř minut
Halbich a z PK Černý. Zápas
se sousedem v tabulce nebyl
jednoduchý a opět posílil
sebevědomí hráčů juniorky.
V Plzni, osmého celku ligy hráči FK nezklamali, na body však
nedosáhli. Trenér Kopecký mohl
být spokojený s defenzivou, naproti tomu hra dopředu vázla, a
tak tým odejel s porážkou 1:0.

Gymnasté uspěli
V prvním březnovém týdnu
se uskutečnilo okresní kolo
ve sportovní gymnastice a již
tradičně s naší účastí. Tentokráte jsme obsadili nebývale
silnou kategorii starších žáků celkem 9 týmů a mimo soutěž
se zúčastnil Jirka Martinka
(5. třída). Nejlepším jednotlivcem
byl Honza Zima, na stupních
vítězů skončil i Petr Schilling.
Podstatné však je, že všichni
kluci potvrdili své vysoké cíle a
vítězstvím si zajistili postup do
krajského kola, které se koná
31. března. Gratulujeme! Trenér,
vedoucí a nadšenec gymnastiky
pan Zdeněk Barborík uvedl: „Kluci se chovali dobře, nebláznili jako
loni a zasloužili by si pochvalu.
K závodům přistupovali zodpovědně, zbytečně se nevysilovali prostě téměř profesionální přístup. To, že se něco nepovede,
je záležitost nervů a toho, že
nechtějí pokazit, ale vyhrát. Byli
to jediní gymnasti z přítomných
kluků.“ Ano, jediná nespokojenost mohla být s přístupem a
hodnocením rozhodčích. Ještě
jednou velká gratulace a přání
dalšího úspěchu v krajském kole.
V. Zemler,
ZŠ náměstí E. Beneše

Dorost U19 v začal jaro
v Náchodě u týmu z horních
pater tabulky. Domácí vedli
v poločase 1:0 a brzy pak vyrovnal Zelinger. Hosté byli poté
lepším týmem, mezi 56. a 68.
min. ale třikrát inkasovali laciné
branky. Přesto bojovali, hráli
až do konce otevřený fotbal.
Konečný výsledek 5:1 je tak
pro dorost U19 poněkud krutý.

Poté jej doma čekal další přední klub soutěže Meteor Praha.
Úvodní půle vyzněla pro dorost
dobře, zahozené šance však nakonec mrzely. Meteor šel v 59.
do vedení zdařilou střelou a do
79. min. využil dvě standardní
situace. Výsledek 0:3 byl tak pro
domácí opět nelítostný. Tým U19
má za sebou těžké soupeře, ti
papírově lehčí jej čekají. ZdS

Úvahy o novém stadionu
Stávající stadion v Kotlině nemá potřebné parametry pro případný
postup FK Varnsdorf do nejvyšší soutěže. To je všeobecně známo.
Existuje ale studie, jak areál vylepšit. Stálo by to 121 milionů. Klub
tolik peněz nemá a doufá v pomoc města formou dotací. V úvahu
ještě připadají podle ředitele FK Vlastimila Gabriela postupná
dílčí zlepšení pro přibližování se vyžadovaným podmínkám I. ligy.
Město se, slovy starosty Martina Louky, do projektu nezapojuje:
„Současný stadion je přizpůsobený II. lize, a tak to zatím zůstává.
Jeho dostavba není v investičních záměrech města. Město na ni
nemá peníze a v současné době nemá podanou ani žádnou žádost
o dotaci. Zastupitelstvo města vlastně do této chvíle nedostalo ani
žádný oficiální podnět, aby se tímto zabývalo, nediskutovalo se
o tom na žádném jeho pracovním jednání.“ Dle sdělení ředitele
FK pro Hlas severu připravuje fotbalový klub k uvedené záležitosti
jednání, která by se měla uskutečnit v nejbližších týdnech. -red-

Nováček soutěže JK Trans B skončil třetí
Druhá nejvyšší regionální futsalová soutěž Autocentrum Jílové
liga měla předposlední turnaj sezony v Libouchci. Nepřijel na něj
tým Desperádo Františkov. Nebylo to poprvé, a tak byl ze soutěže
vyloučen, jeho výsledky anulovány a tabulka doznala „překopání“.
Při béčku JK Trans Varnsdorf stálo v Libouchci štěstíčko. Dvakrát
se soupeři prohrávalo 0:3 a nakonec průběžné stavy otočilo do
těsného a vítězného konce: JK Trans B - Metalliga Teplice 4:3, Sokol Bělá 4:3, - Dumbo Děčín 6:2. Po 7. turnaji a upraveném
pořadí (bez Františkova) už bylo jasno o týmech „na bedně“,
zajistily si ji Metalliga Teplice (zatím 47 bodů), Turbo Děčín (44)
a JK Trans B (42). Čtvrté Jílové B mělo 36 a pátá Bělá 34 bodů.
Závěrečný turnaj vyšel na sto procent Bělé, která se tak dostala
před Jílové. Lídr z Teplic prohrál jen s Bělou, ale o jeho prvenství
rozhodly lepší vzájemné zápasy s Turbem. Výsledky JK Trans B:
s Transco Bohemia Děčín 1:4 a s Turbo Děčín B 2:3. Konečné
pořadí prvních tří týmů: 1. Metalliga Teplice 20 zápasů/50 bodů,
2. Turbo Děčín B 20/50, 3. JK Trans Varnsdorf B 20/42 bodů. Bronzový stupínek je pro nováčka soutěže jistě solidním umístěním.
ZdS
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