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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Co bude dál s dětskou poliklinikou?
Návštěvnicí dětské polikliniky
jistě zaznamenali, že bylo zahájeno stěhování ordinací z této
budovy. Proč město přistoupilo
k tomuto opatření, zajímalo

Budova v současnosti
samozřejmě i nás. To se však
musíme vrátit kousek zpátky
do historie.
V době největšího rozmachu
Varnsdorfu, kdy měl více jak

23 tisíc obyvatel, byla pro účely
poskytování zdravotní péče
vybudována řada zdravotnických zařízení. Patřila k nim
nemocnice sv. Josefa a budova

Foto Michal Šafus
oční kliniky (dvě velké budovy
v areálu kasáren), dále sanatorium (dnes nemocnice), řada
soukromých ordinací a lékáren
a zejména budova nemocenské

pokladny (pojišťovny) ve středu
města. Po druhé světové válce
nastal ve zdravotnictví obrat.
Z nemocnice a oční kliniky se
stala kasárna, ze sanatoria
nemocnice, soukromé ordinace byly zrušeny a dospělá
ambulantní zdravotnická péče
se soustředila do budovy polikliniky. Na konci osmdesátých
let bylo také na největším sídlišti vybudováno nové zdravotnické zařízení. Vlastní zdravotní střediska vznikla i ve velkých továrnách (TOS, Elite a Velveta). Dětská péče byla postupně soustředěna do domu
č.p. 1254 v Poštovní ulici,
který byl pro tyto účely upraven
(při- a přestavěn). Zajímavostí
zůstává, že v tomto domě se původně nacházel poštovní úřad
(pošta) a v letech 1881-1899 se
zde nacházela i první telefonní
Pokračování na str. 3

Schrödingerův institut vstoupí
na Kovářskou ve Varnsdorfu
14. března se zástupci Schrödingerova institutu v čele s ředitelkou Gabrielou Doušovou
sešli v kanceláři starosty města
Varnsdorf Martina Louky s před-

Knihovna
ocenila
čtenářské
rodiny
Čtěte na str. 4

staviteli městské i české policie a
terénními sociálními pracovnicemi. Tématem byl předpokládaný
vstup Schrödingerova institutu
(SI) do lokality Kovářská, která

je v současnosti považována za
nejproblematičtější místo celého Šluknovska.
Setkání bylo pojato jako informační a nebude poslední, protože
Kovářská, popř. přilehlá oblast
v okolí bývalého hotelu Sport, vyžadují před samotným zahájením
aktivit SI hlubší pochopení. V současnosti je tedy ambicí SI tamní
situaci monitorovat. Později, na
základě výsledků, pak připravit
flexibilní akční plán, který by měl
vést ke smysluplnému využití
času dětí a mladých lidí zde žijících. Prostřednictvím této praxe
lze podle zkušeností SI z Jiříkova
působit na celé rodiny, přispět
k lepším sousedským vztahům a
zmírnit napětí.
OL, foto ham

www.varnsdorf.cz

MasterChef ve Varnsdorfu
Program MasterChef na motivy pořadu o vaření Gordona Ramseyho byl poprvé pořádán klubem Exit a apoštolskou církví 12. března. Navštívilo ho asi 70 lidí.
Tři týmy soutěžily o uvaření nejlepšího hlavního
jídla a dezer tu - oblíbeného pudingu prezidenta
T. G. Masaryka. Nejdřív se ale konal rozstřel: o tom, které
ze šesti přihlášených týmů budou pokračovat v soutěži,
rozhodovala disciplína „krájení cibule najemno“. Trochu
jsme se zapotili, ale nehty
i prsty zůstaly
na svém místě.
Mezitím, co
běžela soutěž,
se účastníci
mohli seznámit
s indickou, japonskou a italskou kuchyní.
Kuřecí vindaloo, curry rizzoto, čapáti, indický kořeněný
čaj, sushi, jarní závitky a těstoviny - toto všechno jsme
mohli ochutnat za přítomnosti profesionálních kuchařů
z USA (Jeremy), Indie (Mahesh) a Čech (Naty). Pálivé vindaloo překvapilo mnohé, teklo mnoho slz a někdo musel
odběhnout... víte kam. Ne snad kvůli špatné kvalitě. I když
indický kuchař Mahesh snížil pálivost od běžné kuchyně,
na někoho to bylo přesto příliš.
Vítězný tým „Ještě žijem“, složený z kluků z kuchařského oboru, vyhrál hlavní cenu 700 korun v kebabu
u Maheshe na Národní.
V dobré atmosféře a s dobrým jídlem jsme v programu
MasterChef získali nové zkušenosti.
Další díl nás čeká 21. května. Ale už 9. dubna k nám můžete zavítat na podobnou akci Cesta kolem světa - Indie,
Izrael a Čína. I zde budeme ochutnávat a dozvíme se něco
více o kulturách, zvycích, bojových sportech, minulosti
i současných trendech.
Za Exit77 Martin Penc, foto Jakub Trmal

NA NÁVŠTĚVĚ - JAK NA TŘÍDĚNÍ?
CHYSTÁ SE DRUHÁ E-AUKCE ENERGIÍ
MĚSTSKÁ POLICIE V ROCE 2013
ZAREGISTRUJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO

Příští číslo Hlasu severu vyjde 18. dubna 2014. Redakční uzávěrka 7. dubna 2014.

INZERCE

Staročeský
týden
v MŠ Křižíkova
Čtěte na str. 6
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Kradl v marketu, spravedlnosti neunikl

Jenom krátkou dobu se ze svého lupu radoval muž, který
v marketu Lidl ve Varnsdorfu odcizil několik krabic čokolády a
dal se na útěk. Hlídka strážníků muže vypátrala na jedné ze
zahrad v ulici Chelčického, kde byl poté zadržen ve spolupráci
s hlídkou OHS PČR Varnsdorf. Strážníkům a policistům je tento
jedenatřicetiletý muž velmi dobře znám, a vzhledem k tomu, že
to nebyl jeho první protiprávní skutek, byl předán policistům na
obvodní oddělení PČR ve Varnsdorfu, kteří věc dále šetří.

• Zadržení hledaného muže

Strážníci MP v součinnosti s policisty oddělení hlídkové služby
PČR zadrželi ve Varnsdorfu na ulici Čs. mládeže 39letého muže
z Varnsdorfu, který se již delší dobu vyhýbal svým povinnostem a
bylo na něj tudíž vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl převezen na
místní oddělení PČR, kde si jej policisté převzali k dalším úkonům.

• Muž zmožený alkoholem usnul ve vozovce

Hlídka byla ve večerních hodinách vyslána na ulici 5. května,
kde se měl nacházet muž ležící ve vozovce. Na udaném místě
byl zjištěn 23letý muž, který jevil známky silné podnapilosti.
Strážníci muži zkontrolovali jeho životní funkce, probudili jej,
a vzhledem k tomu, že nebylo nutné lékařské ošetření, byl po
dořešení celé události předán do péče jeho blízkým.

• Výjezd strážníků k podchlazenému muži

Dozorčím MP byl na městském kamerovém systému spatřen
na jedné z laviček na náměstí podivně sedící muž. S přihlédnutím
k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám na místo vyjela
hlídka strážníků. Ti v muži poznali místního bezdomovce. S hlídkou nebyl schopen komunikovat a jevil známky silného podchlazení. Strážníci mu poskytli první pomoc, zabalili jej do izotermické
fólie a předali přivolané osádce rychlé záchranné služby.

• Mladíkovi byla vrácena ztracená peněženka

Ztracenou peněženku s osobními doklady a finanční
hotovostí předal svým kolegům jeden ze strážníků městské
policie, který ji ve svém volnu nalezl v Turnovské ulici. Strážníci
peněženku převzali a po provedení nutných úkonů ji odevzdali
majiteli.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Skončila ve vazbě

Nevítaná zákaznice si z obchodu s potravinami odnesla několik balení čokolád, aniž by je uhradila. Když se na ni zaměřil
pracovník ostrahy, dívka se s ním pustila do potyčky, která pro
ni skončila špatně. Tamního člena ochranky navíc ohrožovala
nožem a nezaplacené zboží si od něj pod pohrůžkou násilí
odebrala zpět. Rychlou spoluprací policistů ze Šluknovského
výběžku se podařilo mladou ženu lapit a obvinit z trestného
činu loupeže a krádeže. Byla na ni uvalena vazba a hrozí jí
trest odnětím svobody od dvou do deseti let.

• Měděné parapety

Vedení základní školy na náměstí ve Varnsdorfu zaznamenalo na přelomu letošního února a března úbytek měděných
parapetů a plechů ze školní budovy. Jejich obnova by město
vyšla na částku přesahující dvacet tisíc korun. Varnsdorfští
policisté vyšetřují, kdo se za zmizením materiálu skrývá.

• Dřímal na chodníku

Mladý muž během páteční noci 21. března vyrazil do Kollárovy ulice, kde kopal do plotu a povalil popelnici. Na rámus
u plotu se přišel podívat obyvatel přilehlého rodinného domu
a podnapilý muž na něj začal vulgárně pokřikovat. Nakonec
z místa činu utekl a ustlal si na chodníku. Policejní hlídka, která
tu výtržníka našla, ho vyzvala k dechové zkoušce. S pozitivním
výsledkem putoval na policejní oddělení. Po zjištění totožnosti a
náležitých opatřeních byl mladík propuštěn na svobodu. Případ
může mít dohru na přestupkovém řízení pro porušení občanského soužití a veřejného pořádku. Nprap. Petra Trypesová,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 13. 3. 2014 rozhodla: • Schválit Nemocnici Varnsdorf, p. o.,
odpisové plány a závazné ukazatele na rok 2014. • Schválit Základní škole nám. E. Beneše 469,
Domu dětí a mládeže a Městské knihovně Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2014.
• Nedoporučit Zastupitelstvu města účast v dražbě na nabytí pozemkových parcel a staveb
bývalých jatek. • Přidělit veřejnou zakázku „Parkoviště automobilů zastávka Varnsdorf Staré nádraží“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf, s.r.o.,
a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 475.426 Kč včetně DPH.
• Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Provedení komunikace
v lokalitě pro výstavbu RD ul. Hradní“, kterým se zvyšuje celková cena díla na 2.390.429,32 Kč
bez DPH. • Souhlasit se zřízením venkovního fitness (4 cvičební prvky) a pověřuje odbor
správy majetku a investic jeho realizací. • Vydat nařízení města Varnsdorf č. 1/2014 Tržní řád.

Debata o autobusovém nádraží
se stočila až k veřejným záchodkům
Starosta Martin Louka nabídl 24. března v divadle spoluobčanům další diskusní posezení nad některým z aktuálních témat města. Na řadu přišla
budoucí podoba pozemku sousedícího s náměstím, kde je nyní
autobusové nádraží. O zpracované studii zastávky a parkoviště jsme v Hlasu severu psali
v únoru a celá je také zveřejněna
na webu města.
Starosta si na besedu přizval
oba autory studie Ing. arch. Vlastislava Kauta a Ing. arch. Františka Jeřábka. Dále dorazilo asi
tucet občanů. Vše začalo krátkým exkurzem do historie, kdy
náměstí bylo opravdu náměstím
obklopeným zástavbou ze všech
čtyř stran a kdy kumulace čtyř
společenských sálů v sousedících budovách vypovídala
o někdejším bohatém kulturním
životě v blízkosti radnice a kostela (pokud byste se nedopočítali
sami, tak: Střelnice, Koloseum,
Burza a Stalingrad). A když pak
došlo na budoucnost, vypadalo
to nějakou dobu na nudnou
prezentaci něčeho, co z výše
uvedených zdrojů už zná každý.
Nanejvýš že by si nechal vysvětlit
detaily o předpokládaném použití
materiálu na dlažby, kapacitu parkoviště přesunutého z náměstí či
umístění informačních panelů.
Po zodpovězení těchto dotazů
ale přišly na řadu i vážnější námitky k rozmístění objektů, mimo
jiné od Roberta Šatníka, který
o tentýž prostor v minulosti projevil zájem. Pro něj i pro některé
další oponenty je „kamenem
úrazu“ nevelký objekt zahrnující
čekárnu, trafiku s bistrem a záchodky - vše v jednom, pod společnou správou jednoho nájemce
a v těsné blízkosti odjezdových
stání. Oponenti kritizovali, že by
toto zařízení mělo patřit městu
(patří mu i současné záchodky,
a podívejte, jak to tam vypadá,
že...) a rovnou navrhovali velkorysejší zázemí včetně obchodů a

kanceláří, a to v budově, která by
vyrostla na volném rohu naproti
úřadu práce. S budovou (asi tak
čtyřpatrovou) se na tomto místě
počítá, pokud by o její výstavbu
projevil záměr soukromý investor;

podoba územního plánu, která
s navrhovaným urbanistickým
řešením koliduje. Podle Ing.
arch. Kauta by jeho změna měla
vyjít novým představám o okolí
náměstí vstříc.

Ing. arch. Vlastislav Kaut a Ing. arch. František Jeřábek
město samo ji ovšem stavět nebude. (Podobně se to má i se zástavbou severní strany náměstí
vedle kostela, kde pozemek
patří Teplárně Varnsdorf.) Na
přetřes se dostala i současná

Poznamenejme, že záměr
zpracovaný v dotyčné studii již
„posvětilo“ zastupitelstvo města jako podklad pro zpracování
projektové dokumentace.
ham, foto Ivo Šafus

Z DIÁŘE STAROSTY
2. 3. - Schůzka s obch. zástupcem eCentre Ing. L. Hučkem dojednání dalšího kola elektronických aukcí energií
- Řešení občanských záležitostí
14. 3. - Jednání s Hanou Venturovou, vedoucí Domova sv. Máří
Magdaleny v Jiřetíně p. J.
- Porada se Schrödingerovým institutem k aktivitám v lokalitě Kovářské ulice
- Schůzka s Ing. Bartíkem - Leteckomodelářský klub Varnsdorf
17. 3. - Jednání s o.p.s. Regionální partner v Sadové
18. 3. - Jednání s a.s. EKO servis Varnsdorf
- Jednání s kanovníkem ThMgr. P. Alexejem Balážem
- Ocenění nejlepších čtenářů Městské knihovny Varnsdorf vyhodnocení čtenářských rodin za rok 2013
19. 3. - Schůzka k projektu rekonstrukce muzea
20. 3. - Krajské setkání Svazu měst a obcí v Ústí nad Labem
21. 3. - Projednání záštity nad výtvarnou soutěží VOŠ a SŠ
Varnsdorf
- Jednání s provozovatelkou penzionu ve Varnsdorfu
22. 3. - Sněm Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
v Chodově na Sokolovsku
24. 3. - Jednání s a.s. EKO servis Varnsdorf
- Večer starosty - setkání s občany v divadle
25. 3. - Jednání s MAS Šluknovsko
- Schůzka se zástupci Svazu měst a obcí k projektu Meziobecní spolupráce
- Jednání o ZŠ Seifertova
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MyšLenka aneb sloupek starosty
O spolupráci přes hranice
Pokud má některý region výtečnou příležitost ke spolupráci,
která cíleně překračuje státní hranici, pak je to právě oblast nám
nejbližší. Naše město je z velké většiny obklopeno linií hraničních patníků, má silniční propojení na obě německé strany
našeho pomandavského údolí,
nabízí pravidelnou přeshraniční autobusovou i železniční
dopravu. Podepsaná dohoda
deklaruje vzájemnou spolupráci
mezi přiléhajícími a geograficky
propojenými městy Rumburkem,
Seifhennersdorfem, Varnsdorfem a Großschönau. A i když
v rámci tohoto čtyřměstí nejčastěji jednáme a pracujeme
s nejbližšími německými lokalitami, přeshraniční spolupráce
s dlouholetou tradicí často zasahuje i do vzdálenějších míst
našich sousedů.
Dobrým příkladem je Mezinárodní elektrotechnická
olympiáda Nisa - Elektro 2000,
která k účasti zve studenty z Ně-

mecka, Polska a Česka a která
v letošním roce oslavuje krásné
jubileum. Před celými dvaceti
lety byl vytyčen projekt pro zdokonalování vědomostí mladých
lidí, kteří si jako svůj obor zvolili
elektrotechniku. Projekt, který
odborně a organizačně zaštítila
žitavská vysoká škola, přináší
studentům zapojených škol
zajímavé podněty pro odbornou
práci a nutná praktická zamyšlení nad řešením zadaných úkolů.
Tato dlouhodobá a přínosná
aktivita je nejenom jakýmsi
mostem přátelských vztahů vybudovaných ve zdejším trojzemí.
Je to také přínos jasně nastavených parametrů spolupráce, a to
jak mezi studenty, tak také mezi
pedagogy. Soutěž vyžaduje
cílenou odbornou i jazykovou
průpravu, pomáhá motivovat
mladé lidi, podporuje zájem o
studium technických směrů a je
bezpochyby příležitostí k získávání nových poznatků právě v
oborech, jejichž absolventi budou
jako odborníci stále více žádaní
i v našem celém regionu. Nelze

pominout ani přínos vzájemného
přeshraničního poznávání a smysluplné překonávání jazykových
bariér v oblasti odborných prací.
Reprezentanty našeho města jsou studenti Vyšší odborné
školy a Střední školy Varnsdorf,
která - mimo celou škálu dalších studijních oborů - nabízí
získání odborných vědomostí
i v oblasti elektrotechniky. Uvědomuji si, kolik té neviditelné
každodenní práce je zapotřebí,
aby po všech předchozích byl
i letošní jubilejní dvacátý ročník
elektrotechnické olympiády doveden až k úspěšnému závěru.
Je to výsledek iniciativy, zájmu,
komunikace a vztahů, jejichž rámec rozhodně přerostl hranice
běžné pracovní spolupráce.
V sobotu 12. dubna 2014 proběhne v historickém sále žitavské radnice slavnostní vyhlášení výsledků. Našim soutěžícím
přeji radost ze zajímavé práce a
z dobrého umístění a studentům,
pedagogům a vedení školy děkuji
za osobní přínos pro úspěšnou
reprezentaci.
Martin Louka

Město Varnsdorf

v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994,
okres Děčín, příspěvková organizace

Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění
• plná způsobilost k právním úkonům • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních
předpisů zejména v oblasti školství • občanská a morální bezúhonnost • organizační a řídící
schopnosti • zdravotní způsobilost
Náležitosti konkursního řízení:
• přihláška ke konkursnímu řízení • strukturovaný životopis • doklad o průběhu zaměstnání
a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem • úředně ověřené kopie dokladů
o dosaženém vzdělání • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele
školy (ne starší 2 měsíců) • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad
o jeho vyžádání • koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4)
Přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín nástupu: 1. srpen 2014
Termín podání přihlášek: 30. duben 2014 (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo
podatelny MěÚ)
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městský úřad Varnsdorf
odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo předejte osobně na podatelnu MěÚ v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT - KONKURSNÍ
ŘÍZENÍ - ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994“.
Varnsdorf 27. 3. 2014
Martin Louka v. r., starosta města

strana 3

Co bude dál
s dětskou poliklinikou?
Dokončení ze str. 1
ústředna pro město Varnsdorf, ze které vedla i první rakousko-uherská mezistátní linka Varnsdorf-Žitava.
V porevolučních letech docházelo v souvislosti s privatizací zdravotnických služeb k postupnému rozprostření soukromých lékařů
do jejich vlastních nebo pronajatých objektů (většinou obvodní lékaři), vznikala nová soukromá zdravotnická zařízení, např. zdravotní
středisko HEL&P apod. A přestože lékaře nikdy nikdo nevyhazoval,
začalo docházet společně s omezováním dostupnosti zdravotní
péče ke složitějšímu obsazování městských prostor ordinacemi a
zdravotnickými zařízeními.
V původně státních a později městských objektech, do kterých se
řadu let neinvestovalo a pouze se havarijně opravovaly, se začaly
uvolňovat prostory, které buď měnily své využití, nebo zůstávaly

Vpravo budova dnešní dětské polikliniky (tehdy pošty) na
dobovém snímku
volné. Např. v poliklinice vystřídala lékařskou službu první pomoci
nejdříve prodejna zdravotnických pomůcek, později lékárna, v jiných
prostorách oční optika apod. S končící životností velkých zdravotnických přístrojů (např. rentgen) nebo navyšujícími se požadavky
na ochranu životního prostředí (zubní amalgam) se znovu otevřely
otázky, zda město se současnými cca 15 tisíci obyvateli potřebuje
a využije tolik zařízení zdravotní péče.
Město také odkoupilo varnsdorfskou nemocnici, a přesto, že byla
později lůžková zdravotní péče přestěhována do nemocnice v Rumburku, město nemocnici kompletně zrekonstruovalo a provozuje
v ní léčebnu dlouhodobě nemocných a ambulantní péči.
Jako další zdravotnické zařízení určené k rekonstrukci vybralo
město pro její havarijní stav právě „velkou“ polikliniku, která je dnes
již po částečné rekonstrukci a snad se brzy dočká kompletní opravy.
Kdo již navštívil zrekonstruované ordinace ve vrchních patrech,
rozhodně ví, o čem píši. To, že někam chodíme řadu let a jsme
na to zvyklí, ještě není zárukou kvality. V nově zrekonstruovaných
prostorách došlo k výraznému navýšení standardu lékařské péče
i zázemí pro pacienty. A tímto směrem město chce pokračovat
i nadále. Smyslem celé akce je vedle snížení nákladů zároveň
i sjednocení praktických a odborných lékařských služeb pod jednu
střechu, a to do zařízení odpovídajícího třetímu tisíciletí a s bezbariérovým přístupem do všech prostor. V té chvíli se může znovu
otevřít i otázka umístění pracoviště rentgenu.
Poliklinika by se tak měla opět stát chloubou a vizitkou zdravotnictví ve městě, podobně jako kdysi. Ostatně paralelu můžeme
najít v sousedním Rumburku, kam jsme léta jezdili do stísněných
prostor podkroví rumburské chirurgie, a teď navštěvujeme krásně
zrekonstruované prostory rumburské polikliniky.
Co se týká dětské polikliniky, lékařům v ní ordinujícím byly nabídnuty volné prostory ve zrekonstruované poliklinice, zároveň jim byl
nabídnut odprodej celé dětské polikliniky, případně jimi využívané
části do podílového vlastnictví. Vzhledem ke stávajícím nájemním
vztahům bude město dětskou polikliniku nadále provozovat a bude
ji udržovat bez velkých investic v provozuschopném stavu. V současné době se pro tento objekt hledá smysluplné využití.
Jiří Sucharda
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Fotokronika

Quena recital. Přední světový hráč na quenu (tradiční andská
flétna) Vlado Urlich je rodilý Peruánec, který se před pěti lety usadil
v Praze. Na recitálu v aule na Střelecké 13. března ho doprovázel
pianista Petr Smetáček.
Foto Ivo Šafus

Maškarní bál Tolštejnského panství se letos konal 15. března
v Chřibské. Vrcholem programu bylo udělení Zlaté múzy severu
za rok 2013. „Oblastní akademie pracovníků v kultuře“ vybrala
z pětice nominovaných k hlavnímu ocenění Loretu Rumburk „za
stálé zvyšování úrovně kulturní nabídky regionu“. Na snímku ji právě
přebírá Mgr. Klára Mágrová (4. zprava).
Foto Ivo Šafus

Zdravé potraviny aneb z čeho u nás vaříme - tak nazvaly kuchařky Školní jídelny v Edisonově ulici výstavu k 50. výročí školního
stravování 20. a 21. března. Děti si své znalosti o potravinách mohly
prověřit v kvízu.
Foto Ilona Krajdlová

Dvakrát postup. Z oblastního kola Dětské scény v DDM
Teplická v Děčíně 21. března vzešlo několik úspěšných umístění
varnsdorfských recitátorů. Na snímku je Josef Šišulák z Gymnázia
Varnsdorf, který porotu nejvíce zaujal v nejstarší věkové kategorii.
Postup do krajského kola si spolu s ním vydobyl i Jiří Buršík ze
ZŠ Edisonova (v I. kategorii). Čestné uznání získali Tomáš Friese a
Kristýna Rigová.
Foto Ivo Šafus
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Knihovna ocenila nejlepší čtenářské rodiny
Městská knihovna každoročně vyhodnocuje a
odměňuje nejlepší čtenáře. S předáváním odměn
je vždy spojeno odpolední posezení a povídání
o knížkách, o knihovně... i tak vůbec o životě.
K příležitosti kampaně „Březen - měsíc čtenářů“,
vyhlášené Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR, se letos pozornost soustředila
na celé čtenářské rodiny. Knihovnice a knihovníci z jednotlivých oddělení vytipovali tři rodiny
nejpilněji navštěvující knihovnu: Beytlerovy
(Helena, Nela a Jiří), Mendelovy (Monika, Milada a Eliška) a Fajtovy (Lubomír, Helena,
Radost z dárků v rodině Beytlerových...
Petr a Tomáš). Kromě posledně jmenovaných,
kteří se schůzky nakonec nemohli zúčastnit, se
18. března všichni sešli u jednoho stolu nad
čajem či kávou, zákuskem a nad diskusí o roli
knížek v životě všech generací (a to hlavně té
nejmladší). Přidal se také starosta Martin Louka,
z jehož rukou pak rodiny obdržely pozornost od
knihovny za čtenářskou věrnost.
Knihovníci byli zvědavi na názor, co by ve
svých službách pro čtenáře mohli zlepšit, ale
místo toho slyšeli hlavně chválu. Například
za intenzivní práci s dětmi, která začíná už ...a u tří generací rodiny Mendelových
u čtenářských besed s mateřskými školami.
Diskuse na téma četba versus jiná (televizní, počítačová) zábava v rodinách byla zvláště zajímavá
díky logopedické praxi jedné ze čtenářek.
Knihovna se už těší na setkání dalších „nej“ v příštím roce. Jste-li nadšenými čtenáři, třeba u toho
budete také...
ham, foto I. Martinovská

Takový byl Zimní (?) Čtverec v pivovaru
Při letošním mírném počasí
by leckdo mohl zapomenout,
že vůbec nějaká zima je. U Kocoura na to však nezapomněli.
I když místo sněhu a mrazu na
loukách kvetly sněženky a petrklíče, zimní rockfest Čtverec
se v sobotu 15. března přihnal
do pivovaru jako severák z hor.
Přinesl s sebou spoustu zajímavých kapel, jako například
We and Angels ze Šluknova,
barokně punkoví WWS z Rumburku, Oceloti, Synové výčepu
nebo pravidelným účastníkům
„kocouřích“ akcí velmi dobře
známí Krleš a Komunál.
Největším tahákem však
byla bezesporu legendární plzeňská kapela Turbo. Písněmi
Hráč, Láska z pasáží nebo Chtěl
jsem mít se otřásala celá aréna
v základech, neboť jejich texty
zná snad úplně každý, ať už je
příznivcem rocku nebo ne. Do
té doby spíše vlažnější publikum
najednou tančilo všude, kde se
dalo. Některé dámy dokonce
i beze studu vzaly zavděk stoly
coby tanečním parketem.
Na hudební lahůdku večera
si však návštěvníci museli ještě
trochu počkat. Oficiálně nejlepší
revivalová kapela fenomenální
německé skupiny Rammstein
v Čechách vystoupila až kolem
půlnoci a ještě na sebe nechala nějakou dobu čekat. Jednak

proto, aby natěšené posluchače dostala do varu, a také aby
přichystala svou show, plnou
efektní pyrotechniky, latexových
kostýmů i bláznivého líčení.
Publikum pak bylo za trpělivé
čekání náležitě odměněno
skvělým koncertem. Status
jedničky ve svém oboru zde
kapela jen utvrdila. Perfektně
nastudované taneční kreace a

netlačí, žádné fronty u stánků,
takže si člověk stihne i popovídat u výčepu o tom kterém druhu
piva. Informace jsou zde přímo
z první ruky, neboť na místních
akcích pivo točí samotní sládkové, a atmosféra festivalu je
přátelská. Závěrem bych chtěla
pochválit kluky sbírající po celou
dobu akce plastové kelímky od
piva a další smetí. Někomu by to

O rockový nářez v pivovaru se kromě jiných postarala i kapela
Ocelot ze Znojma.
mimika jsou samozřejmostí, ale
R+members club, jak si muzikanti říkají, se nebojí zapojit ani
vlastní odvážné prvky.
Na celém festivalu bylo vidět, které kapely táhnou. Než
přišel čas Turba, v aréně bylo
lidí poněkud poskrovnu. Což
je ale velká škoda, protože i ty
předchozí určitě měly co nabídnout. Mně konkrétně ale tento
komornější způsob koncertu
vyhovuje lépe. Nikde se nikdo

mohlo přijít jako méně hodnotná
práce, ale jejich zásluhou je na
festivalu čisto a příjemně.
Čtverec se znovu přihlásí
o slovo už 21. června. Za pořádnou muzikou si ale tentokrát její
příznivci budou muset dojet do
Dolní Poustevny, kam se festival
po roční pauze opět vrací. Těšit
se můžete například na skupinu
Arakain, Vildu Čoka a další zajímavé interprety.
AMD, foto Ivo Šafus
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Městská policie Varnsdorf v roce 2013
Z obsáhlé každoroční zprávy
o činnosti městské policie, kterou zastupitelstvu města předkládají její velitel Martin Špička
a místostarosta Karel Dubský,
jsme se pokusili o shrnutí toho
nejpodstatnějšího:
Po personálním posílení v roce 2012 se početní stav strážníků ustálil na dvaceti. Na sklonku
roku 2013 byl rozvázán pracovní
poměr s jedním novým strážníkem na jeho žádost (odchod
na denní studium VŠ); bude
nahrazen novým strážníkem.
Čtyři strážníci úspěšně absolvovali tříletou prolongaci
osvědčení se státní zkouškou
před komisí Ministerstva vnitra
ČR. V současné době má MP tři
proškolené strážníky na odchyty
zvířat.
Strážníci městské policie v roce 2013 uložili celkem 415 pokut v celkové částce 281.700
korun, z nich 404 jich bylo zaplaceno na místě. Z toho bylo
313 dopravních přestupků, 80
přestupků proti veřejnému pořádku a městským vyhláškám
a 22 majetkových přestupků.
Statistika za loňský rok dále
uvádí sedm dopravních přestupků předaných odboru
dopravy MěÚ Varnsdorf a
25 přestupků postoupených
správním orgánům (odboru
životního prostředí, stavebnímu či živnostenskému úřadu,
přestupkové komisi apod.),
jedno otevření bytu, 516 kontrol
osob, 466 domluv, dvě výzvy
k odstranění vraku, 41 předvedení osob, 167 odchytů zvířat,
zpracování 228 úředních záznamů. Více než v předchozím roce
2012 strážníci museli použít
donucovací prostředky (chvaty
a pouta - celkem 14x).
Vzrůstá však také počet osob
předvedených na služebnu Policie ČR, a to hlavně kvůli „nákupům bez placení“ ve zdejších
prodejnách. Jednalo se o osoby,
které nebyly schopny prokázat
svou totožnost, nebo o osoby,
které již měly s podobným
protispolečenským jednáním
nějaké potíže. Strážníci předvedli i několik osob, které byly
v celostátním pátrání, například
z důvodu vyhýbání se nástupu
trestu odnětí svobody. Mohou
se pochlubit i několikerým zadržením pachatelů přímo na místě
při činu.
Osobním kontaktem nebo telefonicky (včetně linky 156) bylo
přijato 1 863 oznámení, k tomu 416 událostí souvisejících

s pultem centrální ochrany. Bylo
oznámeno 144 podezření z krádeže. Strážníci vykázali 5 699
různých preventivních kontrol,
332 pěších kontrol v katastru
města, na kamerovém systému zaznamenali 98 událostí,
řešených buď hlídkou MP, nebo
předaných Policii ČR.
Prostitutkám městská policie
znepříjemňuje život kontrolami
totožnosti, podáním vysvětlení
na služebně a vykázáním z místa na dobu 24 hodin. Více toho současná legislativa neumožňuje.
Během celého roku bylo provedeno 167 odchytů psů, z toho v 96 % případů byli vráceni
zpět majitelům.
A co nekonečný boj s vandalismem? Některé případy
se podařilo zachytit kontrolní
činností hlídek MP, něco přes
kamerový systém, ale stále je
to málo. Problematické jsou
hlavně časy po ukončení různých zábav nebo provozní doby
podniků s podáváním alkoholu
v nocích z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli. Často chybí
včasná informace od občanů,
a tak mají vandalové čas se
rychle vzdálit a nejsou dopadeni. V problémových lokalitách a
časech byla zvýšena kontrolní
činnost jak hlídkou MP, tak i hlídkami PČR.
Jednou až dvakrát do měsíce
se konají společné akce s děčínským dopravním inspektorátem - za loňský rok celkem
19krát, většinou s využitím radaru na předem vytipovaných
místech. Spolupráce funguje při
dopravních nehodách, zajišťování místa činu do okamžiku
převzetí policistou, pátrání po
osobách a vozidlech... MP
funguje při mnohých úkonech
pracovníků městského úřadu,
např. asistence při jednáních
pracovnic odboru sociálních
věcí, spolupracuje s dobrovolnými i profesionálními hasiči při
jejich zásazích.
Kamerový systém byl během
roku využit (ať už městskou či
státní policií) ve 125 případech. Jisté problémy s nočním
viděním kamer způsobilo nové
veřejné osvětlení kvůli jinému
světelnému spektru žárovek.
V roce 2013 byla provedena
modernizace části kabelového
vedení (přechod z metalického
na optické) ve středu města a
dvě staré kamery byly vyměněny za nové. Další, po deseti

letech nepřetržitého provozu
již opotřebované kamery na
výměnu čekají.
Od konce roku 2010 strážníci disponují přenosným automatickým defibrilátorem, od
konce loňského roku již novým
přístrojem darovaným od krajského úřadu. Tomuto vybavení
a proškoleným strážníkům již
několik lidí v našem městě
vděčí za záchranu života.
K objektům napojeným na
pult centralizované ochrany
přibyla další dvě zařízení (Multifunkční kulturní centrum a ZŠ
v Bratislavské ulici).
ham
Článek doplňujeme o informaci, která by měla zajímat
majitele jízdních kol: Městská policie Varnsdorf je jedním
z partnerů systému CEREK centrální registrace jízdních kol
v ČR. S výhodami registrace a
dalšími informacemi vás seznamujeme na straně 10.
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Na návštěvě jak si poradit s tříděním?
V systému intenzivního třídění eviduje odbor životního prostředí
183 domácností (v nichž žije celkem 568 lidí), které třídí odpad.
Mají za to drobnou odměnu v podobě slevy z poplatku za odpady a hlavně přišli na způsob, jak na to. Požádali jsme některé z nich,
aby se s námi o své zkušenosti podělili a byli třeba pro vás, kteří
v třídění ještě trochu tápete, inspirací.
Nejprve jsme byli na návštěvě u pana Ing. Miroslava Ježka, který
nám ochotně ukázal, jak to dělají u nich doma.
Jaká je vaše motivace pro třídění? Hraje zde roli také sleva
na popelnici?
My třídíme odjakživa. Co máme domek, ať ten první nebo druhý,
tak se snažíme třídit. O slevě na popelnici jsem se dozvěděl vlastně
teprve loni. Přihlášeni jsme až od letoška. Ale že bychom třídili kvůli
té slevě, to určitě ne. Třídíme plast a papír. Nespalujeme to, a proč
zbytečně plnit popelnici? I děti se k třídění už staví dobře. Ptají se,
co kam patří. Třeba když u některých igelitových pytlíků je ještě folie
a podobně. Třídění mi přijde zkrátka naprosto přirozené.

Co jsme vytřídili
za loňský rok

V loňském roce občané
města vytřídili z komunálního
odpadu suroviny, které díky tomu
neskončily na skládce.
Papír v množství 382,5 tuny,
plast 128,2 t, tetrapak 2,3 t, sklo
bílé 33,77 t a barevné 60,6 t. Za
takto vytříděné komodity jsme
od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., získali
1.425.093 Kč, které jsme použili
na úhradu nákladů spojených se
zajišťováním separace.
Textilu a starého ošacení
(bílé stacionární kontejnery
byly přistaveny od 13. 5. 2013)
jsme vytřídili 24 tuny. Část
byla znovu využita, například
prostřednictvím charitativních
organizací, a zbytek surovin
byl zrecyklován.
V rámci zpětného odběru
elektrozařízení, které je možné
odevzdat do sběrového dvora
(vč. zářivek a výbojek), popř.
do červených stacionárních
kontejnerů rozmístěných ve
městě, bylo odevzdáno: 424 ks
lednic, 396 zářivek a 1 069 kusů
monitorů, tiskáren, televizorů a
jiného drobného elektra.
Přesto skončilo vloni na
skládce 2 803 t směsného komunálního odpadu. Potěšitelné je, že toto číslo postupně
klesá.
Děkujeme, že třídíte.
Odbor životního prostředí

Myslíte, že je sleva na popelnici dobrou motivací pro netřídiče? Motivoval byste je ještě jiným způsobem?
Víte co, každá koruna dobrá. Proč toho nevyužít, když to město
nabízí. Ale někoho, kdo vůbec netřídí, ta padesátikoruna asi motivovat nebude. Jak lidi víc motivovat, netuším. Mně to přijde přirozené.
Chodíme i dost často do lesa, a když vidím, co tam lidi vyhází, místo
aby to dovezli do sběrného dvora nebo to tady vytřídili... Vždyť
město to sveze samo. Tak já nevím, jak bych motivoval, když to ti
lidé necítí. To musí přece člověk vědět sám, že je lepší neházet
všechno do jednoho pytle.
Věříte, že se odpad dostane tam, kam má?
Věřím. Sám jsem i do sběrného dvora nějaké věci odvážel, takže
jsem se dostal i do těch hal vzadu, kde se třídí. Já vím, že tu byly
i mezi lidmi nějaké řeči, že se vozí všechno do Rožan na jednu
hromadu. Samozřejmě vím, co lidi jsou schopní hodit do popelnice
na plast nebo papír, protože do kontejnerů také odvážíme. Někdy
je to tak znehodnocené, že se stejně musí vyhodit do směsného.
Ale věřím, že to v technických službách dělají, jak mají. (Odpad
ve sběrném dvoře ve skutečnosti třídí a.s. EKO servis Varnsdorf pozn. red.).
Teď nám prosím povězte, jak to doma děláte s odpadem vy.
My máme pod dřezem tři koše: na klasický odpad, na papír a
na plast. Ten na plast je největší, házíme do něj jak PET lahve,
tak ostatní plasty. Máme tam i pytlík na víčka. Lahev se zmačká
a víčka se dají zvlášť. Ta pak nosí náš mladej do školy. Když se
naplní koše v kuchyni, přivolám dítka a ta to odnesou do garáže,
kde máme žluté pytle z úřadu zavěšené v konstrukci. Tam se vytřídí
zvlášť petky, plasty a papír. Když je to plné i tam, pytle se svážou
a odnesou tady ke škole, kde je svozové místo. Má to ještě jednu
výhodu navíc - alespoň ty děti něco dělají.
Panu Ing. Ježkovi děkujeme za návod a příště si necháme poradit
u někoho dalšího. Rádi si necháme poradit i od vás. Stačí, ozvete-li
se na adresu redakce.
Ptala se a fotografovala Alena Marie Dančová

7/2014

Pohádkový den

Dne 20. března se v rámci Měsíce knihy otevřely „brány“
naší školy všem možným pohádkovým bytostem, na které si jen
můžete vzpomenout. Za každými dveřmi se schovávaly různé
postavičky i s jejich autory a nám jen stačilo je otevřít a nechat
se vtáhnout do pohádkového světa Hanse Christiana Andersena,
bratří Grimmů, na planetku Malého prince, do kouzelného světa
Harryho Pottera či zavítat do naší domoviny a připomenout si
klasické pohádky Boženy Němcové, K. J. Erbena či světoznámého Krtečka. Ten, kdo chtěl zakusit něco netradičního, mohl
zavítat na východ a připomenout si kouzelné arabské pohádky
či si prohlédnout komiksové zpracování známých pohádek.
Nejenom děti, ale i dospělí si tak připomněli své kamarády
z dětství a potěšili svou dětskou duši. Na konci dne nám už jen
zbývalo zkontrolovat, zda se nám v kapsách neskrývá Ferda
Mravenec, do tašky se nenastěhovalo všech sedm trpaslíků i se
Sněhurkou a na cestě domů se vyhýbat lesu, aby nás nesežral vlk.
Jana Skořepová, koordinátorka projektu,
ZŠ náměstí E. Beneše

Projekt Voda a energie
V rámci akce Světového dne vody 2014 se žáci 8. A ze ZŠ náměstí E. Beneše zapojili do projektu Voda a energie. Celý projekt
spočíval v tom, že žáci 2. stupně ZŠ vytvořili prezentace na dané
téma. Vodní dopravu zpracovaly Hanička Vu My, Monika Sivčová
a Markéta Miklóšová. Vodním elektrárnám se podívali na zoubek
Dominik Kvapil, Terezka Pípová a Daniela Lorenzová, kteří ještě
navíc natočili a k prezentaci připojili reportáž o naší varnsdorfské
elektrárně. První stupeň se přidal s celou prezentací koláží pod
vedením Mgr. Š. Martinkové. Ty se zaměřily na důležitost vody nejen
pro průmysl, ale také pro domácnost. Prezentace je ke zhlédnutí
na www.zs-namesti.eu.
21. března byly vyhlášeny výsledky v kraji. Do finále se dostali
dva naši žáci z prvního stupně - Filip Štěpánek (Cesta za poznáním) a Jaroslav Müller (Plavení dřeva). Velkou zásluhu na tom má
Mgr. D. Hendrychová. Hlasovat pro jejich tvorbu a koláže můžete
na facebookovém profilu www.facebook.com/jentodobre od 22.
března do 22. dubna. Výsledky budou zveřejněny 30. dubna.
Ceny jsou opravdu lákavé, žáci mohou vyhrát tablety, mp4 přehrávače a drobné dárkové předměty. Bližší informace najdete na
www.jentodobre.cz.
Bc. Lucie Šeráková, Mgr. Štěpánka Martinková,
ZŠ náměstí E. Beneše

Nové vydání
Drobných sakrálních památek...
Když Kruh přátel muzea Varnsdorf loni vydal brožuru „Drobné
sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice“, byl
její náklad v krátké době rozebrán. Aby byli uspokojeni i další
zájemci, rozhodl se vydavatel k dotisku, a to v mírně obměněné
podobě. Už teď si publikaci můžete zakoupit v muzeu a k sehnání
bude i v místních knihkupectvích či infocentru. Jejím autorem je
pracovník varnsdorfského muzea Mgr. Josef Rybánský. Knížka je
dvoujazyčná (čeština a němčina, překlad Rudolf Breuer) v rozsahu 48 stran a s bohatým obrazovým doprovodem.
ham
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Týden ve školce
po staročesku
V týdnu od 17. do 21. února se
naše mateřská škola v Křižíkově
ulici zapojila do oslav 50. výročí systému školního stravování
v ČR. Kolektiv mateřské školy
společně sestavil týdenní
jídelníček se staročeským tématem a děti si s pomocí paní
učitelek vyzdobily své třídy ve
staročeském duchu. Do výzdob
se zapojili i rodiče dětí a přinášeli nám starožitné předměty
i z domova.
V pondělí jsme s dětmi navštívili školní jídelnu, poděkovali
našim paním kuchařkám za jejich práci a popřáli vše nejlepší
k jejich výročí. Paní kuchařky
nám na oplátku ukázaly, jak se
peče domácí chléb, což si děti
v průběhu týdne také vyzkoušely. Došlo i na pečení koláčků,
preclíků, ale také výrobu domácího sýru.
Po celý týden nám paní
kuchařky připravovaly jídla
dle starých receptur, a i když
některá jídla děti ochutnávaly
poprvé v životě, moc si je pochvalovaly.
Výborný byl i babiččin nudlák nebo cibulová vodvářka, ale
i tradiční pečený čaj.
Vyvrcholením byl maškarní
bál se staročeským tématem.

Střípky
z regionu
• Krásná Lípa nabízí majitelům psů na svém území fotoevidenci. Pejskaři mohou radnici
zaslat foto psa. V případě, že
se jim zaběhne, budou mít pak
jistotu, že bude po odchytu včas
identifikován.
• Krásnolipští hasiči dostanou
nové zásahové vozidlo. Hasičský speciál v ceně 2 milionů
korun převezmou v květnu při
oslavách 150. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů
v Krásné Lípě.
• V Jiříkově zbourali mateřskou školu a na jejím místě
postaví novou školku s rozšířenou kapacitou 75 míst. Rekonstrukce s rozšířením zchátralé
staré budovy by přišla dráž než
nová montovaná budova. Nová
školka má být zprovozněna už
letos na podzim.
Z regionálních médií vybral
ham

Děti na vlastní oči viděly například pasáčka, kováře, pradlenku,
chůvu, košíkáře, kořenářku aj. a
seznámily se tak se staročes-

kými řemesly. Rodiče předvedli
své tvůrčí schopnosti a my si celý
týden společně ve školce užili.
Text a foto MŠ Křižíkova

Na návštěvu do dílny
velikonočního zajíčka
Velikonoční zajíček Olli a jeho žena Lotti Langohr otvírají pro
malé i velké dne 6. dubna 2014 v době od 14.00 do 17.00 hodin
svoji velikonoční dílnu v rekreačním středisku KiEZ „Querxenland“
Seifhennersdorf. V předchozích letech velikonoční dílnu navštívilo
mnoho zájemců a bohatý program je připraven i letos.
Kreativní malé ručičky si budou moci sami něco vyrobit. Sportovní
akce bude mít na starosti Lotti Langohr a její pomocníci. Komu
se zachce skákat jako zajíček, určitě nepřehlédne skákací hrad.
Také bude k dispozici fotozeď, díky které se ihned proměníte ve
velikonočního zajíčka. V něco zcela jiného se může každý malý
návštěvník proměnit při
dětském líčení. Ale velikonoční ušáčci mají pro
letošní barevné rodinné
slavnosti několik dalších
překvapení.
Nebudou chybět pamlsky a sladkosti a ve
slavnostním stanu se bude konat malé divadelní představení. A co
by to bylo za Velikonoce bez hledání velikonočních vajíček? Každý
malý účastník se může pustit do napínavého hledání vajíček spolu
s velikonočním zajíčkem Olli. Návštěvníci uvidí velikonoční stavení
a zjistí, jak zde vlastně velikonoční zajíčci žijí.
Kdo nestihne velikonoční zajíčky v Seifhennersdorfu, může
jim napsat na adresu: Oberlausitzer Osterhasenpostamt,
OT Eibau, Hauptstraße 214a, 02739 Kottmar.
-r-
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2. E-AUKCE ELEKTŘINY A PLYNU PRO OBČANY VARNSDORFU

Chcete také ušetřit? Přihlaste se do e-Aukce!

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti

Společnost eCentre a.s. pořádá pro občany Varnsdorfu s podporou vedení města
akci s možností se zapojit do 2. elektronické aukce energií a tím výrazně uspořit na
platbách za elektrickou energii a zemní plyn.
Posláním eCentre a.s. je tímto projektem umožnit občanům Varnsdorfu snížit své
náklady na domácnost. Navíc tento způsob, kdy dodavatelé soutěží o celou skupinu
domácnosti v e-Aukci, je naprosto průhledný a eliminuje i podomní prodejce, se kterými
si města a obce často neví rady.

Harmonogram projektu:

• Zahájení sběru podkladů na kontaktním místě 7. 4. 2014 od 14.30 hod.
• Ukončení sběru podkladů 28. 4. 2014
• Orientační termín e-Aukce: konec května 2014
• Kontaktní místo - předávání smluv s vítězným dodavatelem - červenec 2014

Kontaktní místo:

• Městský úřad Varnsdorf - zasedací místnost
• Otevřeno: pondělí 7. 4., 14. 4. a 28. 4. 2014 v čase 14.30-17.00 hod.
a úterý 22. 4. 2014 v čase 14.00-15.30 hod.
Poskytovatel služby eCentre a.s. (organizátor e-Aukce) www.ecentre.cz
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte garanta projektu:
Lubomír Huček • GMS: +420 720 733 682
e-mail: lubomir.hucek@startin.cz

Zde mohl být váš
inzerát za cenu
331 Kč
Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte
412 372 241/linka 143

PEKAŘSTVÍ LIMMA
N
NO
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H

HONZOVY BUCHTY
DUETKY

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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Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodám byt 1+1 v Lesní
ulici ve Varnsdorfu. Telefon
607 400 592.
Prodám řad. garáž, Žitavská ul. Tel. 604 516 184.
Koupím byt 1+1 ve Varnsdorfu. Tel. 723 502 664.
Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreaality.cz.
Prodám družst. garsoniéru ve Varnsdorfu, ul. Čelakovická, součástí je vest.
kuch. linka se spotřebiči.
Klidná lokalita. Cena 128 tis.
Tel. 739 563 223.
Pronajmu byt v centru
města 2+1 (120 m2). Je vhodný pro rodinu s dětmi. Nájemné nepřekročí 4.000 Kč. Mobil
603 572 783.

Zaměstnání
Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení
na pracovníka/pracovnici
Městského informačního centra Varnsdorf na plný úvazek.
Nástup od 1. 7. 2014.
Požadavky: • Písemná žádost • Ukončené středoškolské vzdělání • Strukturovaný
životopis • Motivační dopis
• Základní znalosti práce na
PC • Základní znalost německého jazyka.
Písemnou žádost zasílejte do
15. 4. 2014 na adresu: Městská
knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf.
K žádosti přiložte kopii dokladu
o ukončeném vzdělání, strukturovaný životopis, motivační
dopis, případně kopie dalších
dokladů.
Bližší informace podá
Ing. I. Martinovská, tel. 412 372
678, 775 865 950.
Na základě zaslaných
žádostí bude proveden výběr
uchazečů, kteří budou pozváni
k ústnímu pohovoru.
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Služby
Najdeme vám nejlepší hypotéku. Volejte 603 536 548.
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.

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
Seině. 4.490 Kč. AD J. Hlávka,
407 21 Č. Kamenice, Sládkova 773, tel. 602 231 498,
hlavka.bus@ seznam.cz,
www.hlavkabus.cz.

NÁBYTEK KOBERCE PVC
Vychutnávejte si chvilky klidu
a pohodlí Vašeho domova

Nábytek
MBM Rumburk
�������������������
Zahradní
546
������������
tel.:
412 384 220, 731 456 712
������������������������������
e-mail:
prodejna-rbk@o2active.cz
��������������������������������
Otevírací
doba:
���������������
pondělí
- pátek 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30,
��������������������������������������������
sobota
9.00 - 11.30 hod.
������������������������

Nábytek
MBM Varnsdorf
���������������������
Boženy
Němcové 2924
�������������������
tel.:
412 332 049, 773 223 823
������������������������������
e-mail:
prodejna-vdf@seznam.cz
������������������������������
Otevírací
doba:
���������������
pondělí
- pátek 9.00 - 17.00,
�����������������������������
sobota
8.30 - 11.00 hod.
������������������������
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Vzpomínka
Dne 11. dubna uplynou 3 smutné roky, kdy
nás navždy opustila naše maminka Pavlína
Vránová.
S láskou stále vzpomínají děti s rodinami.

Blahopřání
V únoru a březnu oslavili manželé Iva a Jaroslav Hrubých
významné životní jubileum.
Hodně zdraví a životního optimismu přejí dcera Hana a syn
Michal s rodinami.

Z ubní

pohotovost
5.-6. 4. 2014
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 507 588
12.-13. 4. 2014
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989
ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat

v úterý 8. 4. 2014
od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Varnsdorfské
PRODEJNÍ
TRHY
(parkoviště
na Národní ul.)
Středa 16. 4. 2014
8.00-16.30 hod.

Svoz zákazníků

ZDARMA
16. 4. 2014

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

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ
do OC FORUM Liberec

ZDARMA

12. 4. 2014

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

10. 4. 2014
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Zaregistrujte si své
jízdní kolo!
Proč? Pokud vám ho ukradnou, zkomplikujete nebo úplně
zabráníte jeho přeprodeji. Při
jeho nálezu se totiž okamžitě
zjistí, komu patří.
Jako prevence proti krádežím
jízdních kol byl vytvořen systém
CEREK - Centrální registr jízdních kol. Každé jízdní kolo má
své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola), tudíž je
možné jej okamžitě identifikovat.
V případě nálezu soukromou
osobou, Policií ČR nebo městskou policií je možné okamžitě
dohledat majitele kola.
V České republice jsou každý rok odcizeny tisíce jízdních
kol, která není možné při jejich
nálezu identifikovat a vrátit
majitelům.
CEREK je v ČR jediným
celostátním registrem jízdních
kol. Spoluprací s Policií ČR a
městskými policiemi se výrazně zvyšuje pravděpodobnost
navrácení vašeho jízdního kola
při odcizení.
Kolo si můžete zaregistrovat
například u Městské policie
Varnsdorf. Ta je totiž jedním
z autorizovaných partnerů
registračního systému. Stačí
se dostavit s jízdním kolem a
dokladem totožnosti. Po zaregistrování kola obdržíte na
místě certifikát a na kolo bude
nalepena samolepka „Toto kolo
je evidováno v CEREK“. Po přihlášení z domova do evidence
CEREK budete mít možnost
vložit vlastní fotografie vašeho
jízdního kola. Cena za registraci u autorizovaného partnera je
40 Kč na dobu pěti let.
Registrovat své kolo můžete

Podnikatelská kavárna zasvětila
do tajemství čerpání dotací
24. března se na Střelnici sešli zástupci podnikatelského stavu i běžné veřejnosti již po
osmé. Prezentované téma bylo opět lákavé - čerpání dotací prostřednictvím komunitně vedené
strategie místního rozvoje. Manažerka MAS Šluknovsko Ing. Eva Hamplová formou obrazové projekce shrnula, kolik užitečných a přínosných projektů se podařilo v oblasti naší místní
akční skupiny realizovat. Čísla jsou to skutečně zajímavá. Jedná se o celkem 105 projektů za
více než 36 milionů korun. Konkrétní příklady jsou publikovány na www.mas-sluknovsko.cz.
Přítomní podnikatelé měli to štěstí, že se mohli přímo zapojit do tvorby nové strategie pro období let 2014
až 2020, díky které bude prostřednictvím MAS rozdělováno několik desítek milionů korun ročně. Dozvěděli
se například, jak připravit své projekty, aby úspěšně prošly žádostí o podporu. Zaujala též informace
o tom, jak zařadit svůj záměr do zásobníku projektů, ze kterého budou posléze vybírány ty nejlepší.
Do diskuse přispěl též starosta Jiřetína Josef Zoser, který stál u zrodu řady akcí cílených na rozvoj
cestovního ruchu. Právě Tolštejnské panství patří v severních Čechách mezi vzorově ošetřené projekty,
a to také díky spolupráci s MAS Šluknovsko. Většinu příkladů dobré praxe, ale i „bolestivých“ zkušeností
lze nyní využít při posilování cestovního ruchu například v okolí Šluknova, kde se letos uskuteční druhý
Festival lokální ekonomiky a cestovní ruch bude jeho nosné téma. A protože stojíme na prahu nové turistické sezony, bude se mu věnovat i příští Podnikatelská kavárna ve druhé polovině dubna. Martin Zíka

i sami pomocí on-line registračního formuláře, který najdete
spolu s návodem na postup na
www.cerek.cz. K registraci je
potřeba znát jedinečné výrobní
číslo rámu jízdního kola, které
naleznete na spodní části rámu
mezi pedály nebo v záručním listu. Cena registrace z domova je
50 Kč na dobu pěti let.
V případě odcizení nebo
ztráty jízdního kola neprodleně informujte Policii ČR a
v Centrálním registru jízdních
kol označte své jízdní kolo
statusem ODCIZENÉ. Pokud
bude kolo nalezeno, je možné

vás okamžitě kontaktovat a
jízdní kolo vám vrátit.
V případě dotazu na původ
vašeho registrovaného jízdního
kola ve vyhledávači registru CEREK budete ihned informováni.
Pokud ještě nejste registrovaní a kolo vám bylo odcizeno,
neprodleně informujte Policii
ČR, zaregistrujte se v CEREK a
označte své jízdní kolo statusem
ODCIZENÉ. V případě jeho nalezení budete kontaktováni a se
svým kolem se opět shledáte.
Podle www.cerek.cz
a informací MP Varnsdorf
připravil ham

Dorosty s těžkými
soupeři nebodovaly
Dorost U19 zvítězil u SK VTJ Rapid Liberec 1:2 (1:1). Jeho branky
dali v 31. minutě Scholz a v 87. minutě Šolín. Doma přivítal Olympii
Hradec Králové, měl více ze hry, chybělo ovšem zakončení proti
pozorné obraně Hradce, a tak vedoucí branku dali hosté pět minut
před půlí. Po změně stran vyrovnal Devátý. Soupeř šel ovšem brzy
opět do vedení a výsledek 1:2 už nepustil. Všechny branky padly
po standardních situacích.
Dorosty U17 a U16 za sebou zatím mají nevyhraná utkání
se silnými soupeři v Chrudimi (5:1, 2:0), s Meteorem Praha
(2:4, 0:2) a v Sokolově (7:1, 8:0).
ZdS

Česká liga dorostu Okresní přebor
U19 - skupina B
stolních tenistů
(pořadí/klub/počet utkání/
výhry/remízy/prohry/body)

(pořadí/klub/poč. utkání/body)

1. Sl. Praha B 19 16
2. Met. Praha 19 15
3. Chrudim
19 13
4. Náchod
19 13
5. Ol. Hr. Král. 19 12
6. Kolín
19 12
7. Vikt. Žižkov 18 10
8. Adm. Praha 19 9
9. Varnsdorf 19 7
10. Trutnov
19 6
11. Třebeš
19 6
12. N. Bydžov 18 6
13. Vyšehrad 19 4
14. Letohrad
19 4
15. Rap. Liberec 19 2
16. Svitavy
19 2

1. Varnsdorf D
18 49
2. SKST Děčín E
16 48
3. BOSH CARS DC
18 47
4. Varnsdorf B
17 39
5. Filipov C
18 36
6. SKST Děčín C
18 34
7. Varnsdorf C
18 31
8. TJ M. Veleň A
18 30
9. SKST Děčín D
18 29
10. Slavoj Děčín A
19 25
11. Č. Kamenice B
18 23
Týmy měly k 30. 3. odehrán
nestejný počet utkání a jistý
postupujícím je v této sezoně
SKST Děčín E. Šlágrem pro
příznivce této hry už bude jen
utkání Varnsdorfu B s Varnsdorfem D 14. dubna od 18.00 hod.

0 3 48
0 4 45
2 4 41
2 4 41
3 4 39
2 5 38
0 8 30
3 7 30
5 7 26
3 10 21
2 11 20
0 12 18
4 11 16
1 14 13
1 16 7
0 17 6
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Zahájil seriál běhů na 10 km mimo dráhu
Basketbaloví žáci ZŠ náměstí
téměř pokořili Děčín
V úterý 11. března se konalo okresní kolo v košíkové chlapců
kategorií IV (8.-9. ročník) a III (6.-7. ročník). A naši si vedli více
než úspěšně. Oba týmy skončily shodně na druhém místě, když
vždy chyběl pověstný kousek a trochu štěstíčka. Na druhou stranu
je nutné uznat, že vítězové byli vysoce favorizovanými a ambiciózními celky. Byli jimi zástupci děčínských oddílů a vítězná škola
ZŠ Komenského Děčín má statut basketbalové líhně.
Kategorie IV (8.-9. ročník): ZŠ náměstí - ZŠ Máchova Děčín
26:2. Naši na soupeře doslova vletěli a během pár minut vedli 10:0.
ZŠ náměstí - ZŠ Komenského Děčín 10:14. Po slabším prvním
poločase byl druhý vyrovnaný nejen hrou, ale i bodově (6:6). Na
konci zápasu za stavu 10:12 jsme promarnili tři šance, a byl to
soupeř, který v poslední minutě rozhodl. I tak to byl nejhezčí zápas celého dne, na obou stranách byly k vidění výborné týmové
i individuální akce.
ZŠ náměstí - ZŠ Míru Boletice Děčín 22:6. Rozdíl mohl být
i vyšší, ale k druhému místu stačilo našim klukům vítězství. Velká
gratulace za celý turnaj patří všem klukům: Jakubu Vašutovi (bilance ze tří utkání 22 bodů), Radku Pasovskému (20), Mírovi Málkovi
(14), Lukáši Burdovi, Honzovi Křivohlavému, Zdenku Žalskému a
Dan Vuongovi (2).
Kategorie III (6.-7. ročník): ZŠ náměstí - ZŠ Míru Boletice
Děčín 26:2. Snadná záležitost, hráli jsme týmově, každý věděl,
jaké je jeho místo a úloha v družstvu.
ZŠ náměstí - ZŠ Máchova 3:0. Těžký soupeř i utkání, které
rozhodli kluci „baskeťáci“. Soupeř dobře bránil a s pomocí nepískaných faulů udělal ze zápasu drama.
ZŠ náměstí - ZŠ Kamenická 9:7. Šlo o postup do finále. Velký
zápas Vládi Vlka, dvakrát jej výborně dlouhým pasem našel David Strnad. Rozhodčí opět malinko „tlačili“ soupeře, ale v závěru
bojovností a touhou po vítězství jsme postup urvali.
ZŠ náměstí - ZŠ Komenského Děčín 12:13. Velké finále, jehož
úvod nám nevyšel a soupeř získal výrazné vedení. Díky dvěma
průnikům Vládi a trojce Vojty jsme se dostali na dostřel soupeře.
Přes náš závěrečný tlak jsme však ztratili balón a zkušený soupeř
nám jej již nepůjčil. Škoda, k postupu do kraje chyběl opravdu
kousíček. Poděkování patří celému týmu, který odehrál turnaj
v pěti hráčích: Vláďa Vlk (soupeřům nastřílel 27 bodů), David
Strnad (18), Jindra Diviš (2), Láďa Nedomlel a Vojta Nedošínský
(3). Ostatní měli školní povinnosti - LVK, byli na vyšetření nebo
se prostě nedostavili.
V. Zemler, ZŠ náměstí E. Beneše

Stolní tenisté se v kraji neudrželi
Po nejtěsnější porážce 9:10 doma se Štětím a 17:1 v Třebívlicích
je jisté, že stolní tenisté Slovanu Varnsdorf A sestupují z Krajského
přeboru II. třídy. Naproti tomu Slovan E deklasoval v okresní soutěži
Českou Kamenici C a postoupil suverénně do okresního přeboru,
v němž tak v příští sezoně bude pět varnsdorfských týmů. Slovan D byl průběžně první, ale již bez možnosti postupu. Tabulka
okresního přeboru je uvedena na str. 10.
Miroslav Exnar

Letošní úvodní klání v šipkách
Na tradici turnajů v šipkách ve Sloupovém sále navázal
turnaj jarní a podle ročních období budou pokračovat další tři.
Celkový vítěz pak obdrží pohár od vedoucí tohoto zařízení.
V prvním letošním měření sil vyzkoušely svoji přesnost na terč tři
ženy a devět mužů. Něžné pohlaví nakonec turnaj ovládlo, když
obsadilo první a třetí příčku. Navíc vítězka P. Feiglová zaskočila
favority J. Mrkvičku i Z. Elfmarkovou, kterým připadlo 2. a 3. místo. Na dalších pořadích skončili M. Elfmark, J. Štochl, P. Němec,
R. Stránská, M. Stárek, T. Jägermann atd.
Miroslav Exnar

Palestra Kbelská desítka je
tradiční jarní otvírák a první díl
silničního seriálu letos jubilujícího desátého ročníku Mizuno
Running Cupu 2014 (7 závodů).
Ten měl mít 1. března na startu
až 1 500 účastníků, čímž se řadí
mezi největší běhy v ČR společně s RunCzech běžeckou ligou.
Na severu Prahy bylo nakonec
v hlavním závodě v cíli změřeno
1 250 běžců. S velkým náskokem
vyhrál Vít Pavlišta (AC Slovan
Liberec) s časem 30:55 min.,
což byl letos nejrychlejší čas na
10km tratích mimo dráhu. Skvělou konkurenci dokládá fakt, že
se devět vytrvalců vešlo pod 33
a dvacet osm dalších pod 34 minut. A to i díky opravdu jarnímu
počasí. Mezi startujícími nechyběli varnsdorfští běžci Pavel
Vodička a Karel Valenta. Pavel
skončil 67. s časem 37:09 min.
(v kategorii MA29 byl 25.).
Karel doběhl 229. za rovných
42:00 minut (v kategorii MC49
byl klasifikován na 56. místě).
Další díl seriálu se konal
na tradičně rychlém závodu
ve středočeských Pečkách
jako Pečecká desítka. Ta zaznamenala vítězství keňského
vytrvalce Davida Kiprono
(29:22), rychlé časy českých
vytrvalců a hlavně rekordní
účast více jak 800 běžců v cí-

Hokejový tým
restaurace
Mělník první
v RHL
Provoz zimního stadionu
v Rumburku byl v neděli 23. března předčasně ukončen z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek. Rumburská hokejové
liga (RHL) tak nebyla zcela
dohrána (zbývalo 12 zápasů)
a po loňském třetím místě ji
vyhrál varnsdorfský Mělník.
Obhájce vítězství Cvikov skončil
až čtvrtý. Boston zopakoval své
postavení a Šenov si o příčku
polepšil.
Konečné pořadí
(pořadí/klub/počet utkání/výhry/
remízy/prohry/body)
1. Mělník
2. Boston
3. Šenov
4. Cvikov
5. DK Střelnice
6. Hadi
7. Šluknov

46 36
45 33
45 34
44 19
45 17
43 7
44 5

1 9 73
3 9 69
1 10 69
1 24 39
2 26 36
1 35 15
1 38 11

li. Za vítězem, jako nejlepší
z Čechů, se umístil Vít Pavlišta
v letošním rekordu 30:24 min.
P. Vodička si zapsal 53. místo
(čas 36:03) a v jeho kategorii to
znamenalo 36. pozici. K. Valenta
se vešel do druhé stovky startovního pole (194.) a s časem
39:54 si v kategorii zajistil 54.
příčku. Proti loňskému startu si
Pavel zlepšil čas o více jak dvě

minuty a oba běžci si výrazně
zlepšili své dosavadní osobní
rekordy na 10 km. Na závodu
v Pečkách byl také Pavel Herman, který takto dlouhou trať
absolvoval poprvé a s časem
kolem 46 minut se umístil na
začátku šesté stovky běžců
v cíli. Mizuno Running Cup
pokračuje 26. dubna jabloneckým během Do pohody. ZdS

Třetí místo futsalového béčka

Nováček 1. Autocentrum Jílové ligy béčko JK Trans Varnsdorf vybojovalo, jak jsme již uvedli v minulém čísle HS,
v sezoně 2013-2014 třetí místo. Nahoře zleva: Jakub Zadina,
Martin Fiala, Václav Fišer (s 23 góly druhý nejlepší střelec),
Tomáš Jägr a Jakub Damnitz. Dole: Václav Zelenka, Marcel
Mikolášek, Petr Lisý a Tomáš Skotnica. ZdS, foto archiv klubu

Tým Nic-moc obhájil
prvenství

Již 22. kolo Varnsdorfské bowlingové ligy rozhodlo o vítězi
sezony 2013-2014, když tým Nic-moc porazil BC Tos a jeho
získaný náskok tak nemohl nikdo zlikvidovat. Ve 24. kole se
urodilo několik možná překvapivých výsledků. Žlábci neuspěli
s Bahňáky 1:4, X-team s Kobrou 11 2:3 a Black horses s BC Tos
1:4. Nic-moc pak porazili Spliťáky 4:1 a Killers stejným výsledkem tým Aspoň kilo. Tři kola před koncem soutěže měl X-team
na druhém místě lichotivý náskok tří bodů (celkem 72) na třetí
BC Tos (69). O půl bodu méně měl tým Killers (68,5) a další
bod ztrácelo družstvo Black horses (67,5). Vypadá to tedy, že
o bronzovou příčku už budou hrát jen tři týmy.
ZdS

Šachové střípky
Poslední kolo Krajské soutěže Libereckého kraje sezony 20132014 odehráli šachisté ŠK DDM Varnsdorf u Lokomotivy Liberec C,
druhého týmu tabulky, kterému podlehli 5:3. Vítězství byla zapsána Paulusovi, Papouškovi a remízy Sládkovi a Králíčkovi.
Sezona tak pro nováčka uvedené soutěže skončila 5. místem.
Nejvíce bodů, a to 7,5, uhrál pro tým Karel Sládek. Ten nebyl
v deseti zápasech poražen, když pětkrát vyhrál a pětkrát remizoval. Dále 6,5 b. získal Petr Králíček (6 výher, 1 remíza, 3 prohry) a
5 bodů Václav Halba (3, 4, 3). Ke všem deseti zápasům nastoupili Karel Sládek, Štěpán Vratanina, Václav Halba a Petr Králíček,
k devíti pak Martin Zapletal. Celkem za družstvo nastoupilo 11 hráčů.
V Krajském přeboru LK vedl tři kola před koncem soutěže tým šachistů TJ Krásná Lípa o bod před Lokomotivou Liberec A. Vzájemný
zápas v Liberci však prohrál 5,5:2,5 bodu a klesl na druhou pozici.
V dalším kole obě družstva nezaváhala. V tom posledním by musela
Krásná Lípa vyhrát v Tanvaldu (je 4.) a Liberec neuspět u Chess
Rowdies (8.), aby se krásnolipští radovali z postupu.
VH/ZdS

Nářez Sokolovu a z Hradce bez bodu

Slovan finále nezopakuje
Basketbalisté Slovanu po debaklu v Děčíně porazili v odvetném
semifinále play-off Severočeské ligy BK Horejsek Děčín 81:59
(23:25, 26:12, 19:12, 13:10). Před 300 diváky si tak vynutili třetí
zápas. Utkání rozhodl kolektivní výkon domácích, když si Voráček,
Novotný, Buben, Šišulák a Činka připsali po dvouciferném počtu
bodů. Ke konečnému úspěchu rovněž přispěli i střídající hráči.
U Děčína se střelecky více prosadili jen Prach s 21 a Kout se 17
body. Ve třetím utkání o finále držel Slovan krok se soupeřem
až do poločasu. Pak domácí díky rozehrávači Koutovi odskočili
rychle na stav 50:33, když u BK Horejsek bodovali prakticky
všichni hráči. Vyrovnanost a kvalita na všech postech posíleného
kádru tak zaslouženě poslaly Děčín po výhře 93:61 (19:12, 11:14,
31:16, 32:19) do finále proti BK Sluneta Ústí nad Labem. Jeho utkání
jsou na programu 4. 4. (ÚL), 11. 4. (DC), případně 12. 4. (ÚL).
Juniorky U19 porazily doma Lokomotivu Liberec U19 74:37
(26:10, 17:9, 21:12, 10:6) a pojistily si stříbrný stupínek v soutěži.
K vítězství však nebylo daleko. Body: Natabou 24, Stodůlková 16 (1x3),
Martinovská 16, Hrabáková 7, Škvorová a Špičková po 4, Ryšavá 3.
Kadeti U17 vyhráli v prostředí AŠ Mladá Boleslav 37:101
(10:10, 6:32, 11:24, 10:35) a na závěr soutěže se přiblížili
středu tabulky, když na šestý Mělník ztráceli bod, ale ten měl
ještě zápas k dobru.
TJ Slovan-basket

Po výsledkově nevydařené
jarní domácí premiéře se
Žižkovem (0:1) hostil FK Varnsdorf sebevědomý a v tabulce
čtvrtý FK Baník Sokolov, který
v předcházejících duelech vyhrál na Žižkově a doma zdolal
České Budějovice. Chladné a
deštivé počasí fotbalu nepřálo
a domácí diváky patřičně rozehřála až vlastní branka hostů
ve 39. min. Před poločasem
mohl FK vedení jistit, když se
ve vteřinách po sobě jdoucích
příležitostech neprosadil Kouřil,
Breite orazítkoval tyč a Rudnytskyy ukončil obléhání hlavičkou
mimo bránu. Sokolov udolaly až
tři góly mezi 55. a 62. minutou.
Nejdříve přes dva metry vysoký
Martin Kouřil zvýšil hlavou na
2:0, pak se technickou parádou
opět předvedl Matěj Kotiš a na
4:0 zvýšil tečovanou střelou
z přímého kopu opět Kouřil.
Hosty ještě postihlo jedno
přísné vyloučení jejich hráče a
v 82. upravil na konečných 5:0
Marek Volf. Série střetnutí týmů
ze špice tabulky pokračovala
pro FK v Hradci Králové. Utkal

se druhý s třetím týmem FNL.
Domácí tým se chvíli hledal,
ale pak nepřipustil překvapení
a třemi góly v úvodní části hry
rozhodl utkání. Varnsdorfský FK
upravil na konečných 3:1 v 77.
min., kdy po rohu dostal míč do
sítě Tomáš Mikinič.
Juniorka hostila FC Slovan
Liberec U21, pátý celek tabulky. Ten byl horkým favoritem a
v poločase vedl 0:1. Domácí
však byli v prvním dějství střelecky aktivnějším týmem. Po
půli se dlouho nevyskytly gólové
příležitosti a až v 74. vyrovnal
Ladislav Čurgali. Hosté ihned
kontrovali a šli opět do vedení.

Mezi 80. a 84. minutou však
domácí zvrátili vývoj ve svůj
prospěch, když se gólově prosadili Jan Ruszó, Jan Prieložný
a znovu Čurgali. Výsledkem
4:2 (0:1) si juniorka připsala na
jaře už devátý bod a pozvala
další diváky na příští domácí
zápasy. Na Liberec jich přišlo
sto. Nelehká úloha čekala tým
U21 v Brně u vedoucího týmu
Juniorské ligy. Tři individuální
chyby hráčů FK tam napomohly
vysoké výhře domácích 5:0 (2:0).
Varnsdorfskému celku dvě velké
šance zmařil pozorný brněnský
brankař Veselý.
ZdS
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