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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Požehnaný vozový park
Starokatolický kněz Roland
Solloch dostal v samém závěru
roku - vedle tradičních vánočních a novoročních obřadů jeden zajímavý „úkol“ navíc:
žehnání novým autobusům.
Osmnáct nových zelených vozů,

odpovídá počet měst a obcí na
Šluknovsku. A tak vznikl nápad
každý z nových vozů symbolicky
pojmenovat po jedné z obcí. Její
název tudíž najdete vpředu na
kapotě.
Slavnostní chvíli byli přítomni

Hlas severu získal několik dalších informací:
Přestože firma sídlí v Karlových Varech, dává při výběru
zaměstnanců přednost místním. Týká se to pochopitelně
hlavně řidičů, ale i vedoucího

Dospělí zleva: J. Jeřábek, R. Solloch, Z. Suchan, P. Ducháček
určených pro linkovou dopravu
na Šluknovsku, se tohoto aktu
dočkalo v neděli dopoledne
28. prosince v areálu bývalých
garáží ČSAD, který nyní využívá
a. s. Autobusy Karlovy Vary.
Zajímavá náhoda, řekli si
v této firmě, když zjistili, že zmíněnému počtu autobusů přesně

ředitel jmenované dopravní firmy
Zdeněk Suchan, senátor Zbyněk
Linhart, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti z ústeckého
krajského úřadu Jakub Jeřábek
i několik starostů, kteří pak na
žádost fotografů rádi zapózovali
u „svého“ autobusu.
Od ředitele Zdeňka Suchana

INZERCE

Když na severu
nastal
beatový třesk dokončení
Čtěte na str. 5

nové divize Šluknovsko, kterým
je Peter Ducháček.
Informační kanceláře budou
ve výběžku dvě: na autobusovém nádraží ve Varnsdorfu a na
vlakovém nádraží v Rumburku.
Cena jednoho autobusu vyjde
na cca 4 miliony korun. Firma
pořizovala nový vozový park
i pro další oblastí Ústeckého
kraje, kde vysoutěžila dopravní
obslužnost: celkem 57 vozů,
investice ve výši 240 mil. Kč.
Firma bude s městem Varnsdorf jednat o možnosti zavést
na okružní městské lince stejný
způsob odbavování cestujících
jako na linkách objednaných
Ústeckým krajem, mj. o využití
čipových karet. Rádi by, aby se
to stihlo do jara.
Text a foto ham

www.varnsdorf.cz

Investiční akce
v roce 2014
Rok 2014 byl z hlediska investic v našem městě významný
zejména stavebními pracemi na dvou největších mateřských
školkách. Kompletní opravou fasád se zateplením včetně
výměny oken prošly MŠ Pražská a MŠ Křižíkova. Samostatnou investiční akcí byla rekonstrukce a rozšíření přilehlé
Křižíkovy ulice, spočívající ve výměně povrchů, výstavbě
chodníků a veřejného osvětlení.
Finančně nejnáročnější akcí bylo bezesporu dokončení
II. etapy zastřešení zimního stadionu, která již umožní
zprovoznění stadionu pro veřejnost v průběhu ledna 2015.
Významnými vodohospodářskými akcemi jsou zkapacitnění
vodoteče Zaječího potoka pod viaduktem v ulici Na Příkopech a rekonstrukce propustku a oprava koryta Zaječího
potoka na křižovatce ulic Stromovka a K. Světlé, které by
měly významně omezit riziko lokálních záplav.
Potřebné byly jistě i investice do obnovy komunikací a
chodníků včetně výměn veřejného osvětlení. Za zmínku stojí nově vybudované schodiště z Otáhalovy ulice směrem
k Bille, které ocení hlavně obyvatelé, kteří si tudy dlouhá léta
zkracovali cestu na vlastní nebezpečí. Na podzim byla dokončena stavební úprava parkoviště před hřbitovní kaplí.
Prezentaci shrnující nejdůležitější realizované akce
včetně uvedení zhotovitele, ceny díla a fotodokumentace
si můžete prohlédnout na www.varnsdorf.cz.
V Hlasu severu jsme o nejdůležitějších stavbách
průběžně informovali slovem i obrazem. Na straně 4
najdete přehled nejdůležitějších realizovaných akcí
a několik snímků z akcí, k jejichž fotodokumentaci
v HS dosud nebyla příležitost.
OSMI, ham

50. Silvestrovský běh

Poslední den roku byl opět příležitostí pro sportovní výkony
i pro recesisty. První část výsledků čtěte na straně 9. Foto ham

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 22. LEDNA (str. 2)
ZÁPIS DO 1. TŘÍD BUDE 4. ÚNORA (str. 3)
O PŘISTAVOVÁNÍ POPELNIC (str. 3)
101. NAROZENINY JANY VOSMEKOVÉ (str. 8)

Příští číslo Hlasu severu vyjde 23. ledna 2015. Redakční uzávěrka 12. ledna 2015.

ZŠ náměstí skvěle
reprezentovala
na Novém Hradě
u Jimlína
Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Výjezd s defibrilátorem

Po telefonické aktivaci tzv. „First respondera“ operátorem
ZZS Ústeckého kraje (v roce 2014 již dvaadvacáté v pořadí)
vyjeli strážníci do ulice Legií k 52letému muži se zdravotními
obtížemi. Na místě okamžitě zahájili neodkladnou resuscitaci,
osobu napojili na AED defibrilátor a v této činnosti pokračovali
až do příjezdu lékaře RZS s osádkou.

• Muž uvězněný v domě

Do Žitavské ulice byla přivolána hlídka městské policie, kde
zjistila, že v jednom z domů se nachází starší muž, který je
nepohyblivý. Strážníci na místě provedli všechny potřebné
úkony, muže se jim po krátké chvíli za přispění dalších občanů
podařilo vysvobodit z jeho nedobrovolného uvěznění, a to bez
jakýchkoliv zdravotních následků.

• Ležící muž v parku

Další lidský život strážníci zachraňovali v parku na Otáhalově
ulici, kde zasahovali u ležící osoby. 47letý muž z Varnsdorfu byl
silně podchlazený a jevil známky možného postižení mozkovou
mrtvicí. Ihned mu byla poskytnuta první pomoc, zajištěny životní
funkce a neprodleně byla přivolána osádka vozu zdravotnické
záchranné služby, která provedla prvotní ošetření a zajistila
transport do zdravotnického zařízení.

• Jsou nepoučitelní

O tom, že někteří lidé jsou prostě nepoučitelní, se přesvědčují hlídky městské policie téměř denně. Jedná se o pachatele
drobných krádeží v marketech. V poslední době to byly například
záchyty neplatících zákazníků v Penny marketu v Kmochově
ulici, kde 32letého a 25letého muže, oba z Varnsdorfu, strážníci
předali policistům z místního obvodního oddělení. V marketu
Albert pak 22letého muže z Dolního Podluží a 19letého muže
z Varnsdorfu strážníci „odměnili“ pokutou.

• Zraněný muž

Po telefonické žádosti operátora ZZS Ústí nad Labem zasahovala hlídka v Kostelní ulici u 22letého muže z Varnsdorfu,
který byl v podnapilém stavu a měl krvácející poranění na hlavě.
Strážníci mu poskytli první pomoc a předali jej výjezdu RZS,
který zajistil další ošetření a převoz do nemocnice.

• Pořezaná žena

Poskytováním první pomoci započal výjezd hlídky do jednoho
z domů v Žitavské ulici, kde se podle telefonického oznámení
měla nacházet zraněná osoba. Jednalo se o dvacetiletou ženu
z Varnsdorfu, která si přivodila silně krvácející řezná poranění
horní končetiny. Strážníci ji posléze předali osádce RZS, která
provedla odborné ošetření a převoz do nemocnice. Případ si
převzali policisté, kteří jej prošetřují.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Sáhl po kořalce

V úterý 9. prosince zadržela ostraha varnsdorfského
hypermarketu 40letého muže, který se snažil o propašování
dvou lahví kořalky bez zaplacení. Úlovek uschoval do bundy
a prostorem mezi pokladnami prošel jako by se nechumelilo.
Bystrým očím ostrahy výtečník neušel, a přestože se vzpíral,
byl nakonec předán do rukou místních strážců zákona. Zboží
v hodnotě téměř 700 korun bylo vráceno do prodejny a případem
se zabývají policisté z OOP Varnsdorf.

• Poničené kontejnery

Svou nenechavost zřejmě nedokázal ovládnout dosud neznámý
vandal, jenž si vzal do parády kontejnery na elektroodpad v Národní
a Kmochově ulici ve Varnsdorfu. Zástupci společnosti dodávající
specifické kontejnery na elektroodpad vyčíslili škodu na 20 tisíc
korun. Kontejnery byly poškozeny bílou barvou a působením
otevřeného ohně. Z jednoho z nich dokonce zmizelo kovové
nerezové madlo. Po pachateli pátrají varnsdorfští strážci zákona.
Nprap. Petra Trypesová, Oddělení tisku a prevence Děčín
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 11. 12. 2014 rozhodla: • Schválit ZŠ a MŠ Bratislavská, IZŠ
Karlova a Městskému divadlu Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Nevyhovět
žádosti pana Karla Rezka o odkup sochy K. Gottwalda a nabídnout ji formou veřejné dražby
za minimální vyvolávací cenu 200.000 Kč. • Souhlasit s umístěním navigačního panelu pro
Pivovar Kocour na pozemku ve vlastnictví města p. p. č. 613 v k. ú. Varnsdorf za 500 Kč bez
DPH ročně. • Nevyhovět žádosti Ing. arch. Pavla Horkého (o opětovné projednání variant
stavebních úprav muzea, zpracování investiční studie a uzavření nových smluvních vztahů)
a předat celou záležitost k řešení právničce města JUDr. Evě Ruthové. • Nevyhovět žádosti
MUDr. L. Svobody a nesnížit mu nájemné z důvodu špatného technického stavu objektu (týká
se zubní ordinace v Lesní ul.). • Realizovat výběr nového dodavatele zemního plynu do objektů
provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2015 a r. 2016 nákupem
zemního plynu na komoditní burze a pověřit starostu města podepsáním smluv o společném
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi. • Neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení vedení
veřejného osvětlení na p. p. č. 504/1 a 511/9 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (budoucí
vlastník vedení a zařízení VO - budoucí oprávněný) a Kaufland Česká republika v.o.s., a.s. (stavebník a budoucí povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH ve výši stanovené
platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. • Jmenovat správní radu Nadačního
fondu Hrádek - Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Ing. Karel Jelínek, místopředseda
Ing. Stanislav Horáček, členové Ing. Jan Rýdl, PharmDr. J. Šmíd a Jiří Sucharda. • Jmenovat
dozorčí radu Nadačního fondu Hrádek - Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Ing. Vlasta
Hnilicová, členové Ing. Miroslav Bím a Marie Šeráková. • Doporučit zastupitelstvu města schválit
v rozpočtu města pro rok 2015 příspěvek Nadačnímu fondu Hrádek - Burgsberg Varnsdorf na
zajištění provozu a uložit starostovi města předložit koncepci dalšího rozvoje Hrádku do 30. dubna
2015. • Svěřit Odboru životního prostředí působnost ukládat pokuty podle § 58 odstavců (2)
a (3) zákona o obcích. • Neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí. • Schválit
vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf. • Nevyhovět žádosti Historické
skupiny Osvětim o finanční podporu pro konání putovní výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“
v období od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015 v Městské knihovně Varnsdorf; povolit Historické skupině
Osvětim užití znaku města Varnsdorf na pozvánkách a panelu sponzorů pro konání této výstavy.
• Schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM. • Schválit
výši platu pro ředitele Městského divadla. • Schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety
„Sportovec roku 2014“. • Pověřit starostu města Ing. Stanislava Horáčka k vyhlášení výběrového
řízení na obsazení funkce ředitele Technických služeb města Varnsdorf s. r. o. • Schválit výši
pravděpodobného výdělku pana M. Louky, podle kterého mu bude poskytována náhrada platu po
část prosince 2014 a v lednu a únoru 2015. • RM vzala na vědomí zprávu z prověření hospodářské činnosti Regia a.s., zprávu z prověření hospodářské činnosti u správce Regia a.s. a protokol
o výsledku prověření správnosti hospodaření v příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

Proč jedli káceli…
Jedna ze čtenářek se nás zeptala, proč byl pokácen jehličnan
za poliklinikou a co bude s jeho dřevem. Odpověď jsme získali
od vedoucího odboru životního prostředí Ing. Přemysla Brzáka:
„Strom byl pokácen na podnět obyvatel přilehlého domu, kteří si
stěžovali na přílišné stínění do bytů a zaclonění balkónů. Zakrytých
balkónů využili i zloději, kteří se přes ně nepozorovaně dostávali
do vyšších pater. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o jedli, která
roste cca 5 m od domu na jeho jihozápadní straně. Na základě
toho jsme uznali, že byla vysazena nevhodně, a objednali její
kácení. Dřevo bylo použito na úhradu nákladů kácení a likvidace
větví. V příštím roce budou v této lokalitě náhradou vysazeny
jiné dřeviny s vhodnějším umístěním.“
-r-

III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
se koná dne 22. ledna 2015
od 15.00 hod. v Klubu Střelnice.
Program jednání:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Co se stromky
po Vánocích…

Odstrojených vánočních
stromků se můžete bezplatně
zbavit ve sběrovém dvoře (ul.
Sv. Čecha 1277, areál technických služeb) nebo je odložit na
sídlištích v blízkosti kontejnerů
pro komunální odpad. Odtud
budou společností EKO servis
Varnsdorf odváženy naposledy
v úterý 13. ledna. Pokud této
možnosti využijete, odkládejte
ke kontejnerům pouze řádně
odstrojené stromky.
-r-

Termíny
zastupitelstva
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva města
Varnsdorf v 1. pololetí 2015
(vždy čtvrtek od 15 hod.):
22. leden, 26. únor,
26. březen, 23. duben,
28. květen, 25. červen
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Zápis do prvních tříd
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují
po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do
1. ročníku základních škol:

středa 4. února 2015
od 14 do 18 hodin

• K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni
31. srpna 2015 šesti let.
• Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do
konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté
k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů
školského zákona.
• Zápis bude prováděn v těchto základních školách:
- Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská
994, okres Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín,
příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres
Děčín, příspěvková organizace,
- Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín,
příspěvková organizace – pouze v budově Východní 1602,
- Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres
Děčín, příspěvková organizace (zápis do přípravné třídy
proběhne v termínu zápisu do mateřských škol).
Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy a přípravné třídy
od 14 do 16 hodin.
Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu
s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění.

VEŘEJNÁ VÝZVA

Komise a výbory v novém, Přistavování
popelnic
efektivněji a úsporněji
Stejně jako v minulém volebním období rozhodli zastupitelé už
na ustavujícím zastupitelstvu, že povinně zřizované výbory zastupitelstva, tedy finanční a kontrolní, budou pětičlenné. Předsedy
obou výborů jsou členové zastupitelstva z řad opozice, ostatní
členové byli delegováni z řad zastupitelů i občanů. To u komisí
rady města došlo k větší změně. Počet komisí byl zredukován na
současných sedm s tím, že některé komise podobného zaměření
byly sloučeny. Například byly sloučeny komise kulturní s cestovního
ruchu a přeshraniční spolupráce nebo sportovní komise s komisí
pro vzdělávání. Počet členů komisí rady, jejich práva a povinnosti
zůstaly a komise jsou tedy maximálně sedmičlenné. Potenciální
zájemci o práci v komisích se mohli hlásit na základě výzvy na
webových stránkách města do 21. listopadu v sekretariátu starosty.
Rada města pak na svém 2. a 4. zasedání jmenovala předsedy a
členy jednotlivých komisí.
Dále byly aktualizovány pracovní komise a další orgány řízení
města, např. komise pro sociálně-právní ochranu dětí, povodňová
komise, krizový štáb (pracovní orgán starosty města) a bezpečnostní rada ORP (koordinační orgán starosty města). Většina
těchto orgánů je zřizována, pracuje a řídí se zvláštními právními
předpisy.
Odměňování členů výborů a komisí se řídí přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a týká se pouze neuvolněných členů zastupitelstva.
Odměna za práci v těchto orgánech se při souběhu výkonu dvou či
více funkcí neuvolněnému členu zastupitelstva sloučí a je vyplácena
měsíčně. Oproti minulému volebnímu období tak nedochází k žádné
výrazné změně, ani ve změně nákladů na činnost komisí, neboť
snížení počtu komisí se finančně vyrovnává navýšením příspěvku
neuvolněným členům podle přílohy nařízení vlády.
Seznam výborů zastupitelstva a komisí rady města včetně předsedů, tajemníků komisí a jmenovaných členů najdete na webových
stránkách města v sekci Komise a výbory www.varnsdorf.cz/cz/
varnsdorf/komise_a_vybory/vybory_zm/.
JS

Město Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Z DĚNÍ NA RADNICI

ŘEDITELE

Výběr z jednání vedených starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem a místostarostou Josefem Hambálkem

Místo výkonu práce: město Varnsdorf

10. 12. - Zasedání bezpečnostní rady
- Setkání koaličních partnerů
- Vyhlášení Sportovce roku 2014
11. 12. - Porada ředitelů příspěvkových organizací města
- Zasedání rady města
- Schůzka s Ing. R. Forferou - informace o Dobrovolném
svazku obcí Tolštejn
12. 12. - Jednání s odborem správních agend a s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví
13. 12. - Návštěva výstavy v Německém muzeu damašku a froté
v Großschönau
16. 12. - Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR v Žofínském
paláci v Praze
17. 12. - Jednání s majiteli bytů v Kovářské ulici.
18. 12. - Jednání s ředitelem a.s. Autobusy Karlovy Vary
Ing. Zd. Suchanem.
19. 12. - Jednání s Úřadem práce a odborem soc. věcí
o ubytovnách
- Jednání s a.s. Centropol Energy o dodávkách energie
pro městské objekty
- Jednání s předsedou Okresní hospodářské komory Děčín
Ing. J. Asterem
22. 12. - Jednání s Úřadem práce o pronájmu prostor
- Jednání s obchodním náměstkem a.s. Marius Pedersen
M. Plíškem
- Jednání o mandátní smlouvě a příkazní smlouvě s a. s.
Regia Varnsdorf
29. 12. - Schůzka s vedením Českého hokejového svazu

Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
Požadavky na uchazeče:
1. Vzdělání vysokoškolské nebo úplné střední odborné
technického zaměření
2. Minimálně 3 roky praxe při řízení kolektivu pracovníků
3. K přihlášce se připojí tyto doklady:
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- stručná koncepce řízení a rozvoje TSmV s.r.o.,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
4. Platové podmínky - smluvní plat
5. Přihlášky je nutno podat do 15.01.2015 poštou na adresu:
MěÚ Varnsdorf, Ing. Stanislav Horáček - starosta města,
náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf
nebo e-mailem na adresu: stanislav.horacek@varnsdorf.cz
Obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové
řízení TSmV“.
6. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- státní příslušnost zájemce,
- číslo občanského průkazu,
- datum a podpis zájemce.

Ing. Stanislav Horáček v. r., starosta města
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Podle obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf jsou
ke všem domům přistaveny
popelnice o kapacitě 25 litrů
na obyvatele a týden. Protože
počet obyvatel v domech se
průběžně mění, provádíme
čas od času kontrolu, kdy
porovnáváme objem přistavených popelnic s počtem trvale
hlášených obyvatel. V případě
nesrovnalostí kapacitu popelnic
upravíme. Obyvatelé jsou o tom
informováni dopisem vhozeným
do schránky.
Naším zájmem je, aby byla
kapacita u všech domů dostačující a současně stál vývoz odpadu město co nejméně. Pokud
v některých případech kapacita
popelnic na veškerý odpad nestačí, snažíme se najít konkrétní
příčinu a situaci vyřešit. Někdy
je příčinou vytápění uhlím, které
tvoří příliš popela, pak nezbývá
než kapacitu popelnic v topné
sezoně navýšit. Někdy obyvatelé domu odpad netřídí a dávají
do popelnic i odpady, které tam
nepatří, pak se snažíme vytvořit takové podmínky, aby pro ně
třídění odpadu bylo co nejméně zatěžující. Pokud nechceme
skončit pod horami odpadu, je
jeho třídění dnes nutným hygienickým návykem (jako mytí
rukou a čištění zubů). Jen na
území Varnsdorfu evidujeme 6
starých lomů či pískoven zasypaných v minulosti komunálním
a průmyslovým odpadem.
Ve Varnsdorfu je možné
tříděný odpad odkládat do barevných kontejnerů umístěných
na 41 stanovištích po městě
nebo jednou za 14 dní ve žlutých pytlích na svozovou trasu,
která vede téměř každou druhou
ulicí. Žluté pytle pro tento účel
jsou zdarma k dispozici v kanceláři OŽP, v Eko servisu a na
informačním centru v knihovně.
Průměrně vytřídíme ročně 37 kg
odpadu na obyvatele. Cena za
likvidaci odpadu je i díky tomu
u nás většinou nižší než v okolních městech. Například čtyřčlenná rodina má přistavenou
120litrovou nádobu sváženou
jednou týdně. V sousedním
Rumburku by taková služba
rodinu stála 1.400 Kč za pololetí, tedy 2.800 Kč za rok, ve
Varnsdorfu zaplatí o 400 Kč
méně.
Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru
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Přehled nejvýznamnějších
investičních akcí města v roce 2014

z ústeckého krajského úřaCeny jsou uvedeny včetně DPH.
du Jakub
Jeřábek
i několik
Starokatolický
kněz
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pak
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Solloch
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včetně výměny oken a dveří. Zhotovitel:
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SAMAT,nových
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Cena díla:
Přestože firma sídlí v
zelených vozů, určených
1.132.832 Kč.
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při
• Snížení energetické náročnosti MŠ
- kompletní
zateplení
pláště
a střechy
budovy
proKřižíkova
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tohoto
1.900.281 Kč.
dočkalo v neděli dopoledne nost místním. Týká se to
• Rekonstrukce Křižíkovy ul. včetně
chodníků
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pochopitelně
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řidičů,
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prosince
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lepšího parkování u MŠ. Součástí byla valých
i výměnagaráží
veřejného
osvětlení.
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spol. s nové
r. o., Frýdlant.
aleSILKOM,
i vedoucího
divize
ČSAD,
který
Cena díla: 2.985.504 Kč.
nyní využívá a. s. Autobusy Šluknovsko, kterým je Peter
• Veřejné osvětlení v ul. Střelecká, Karlovy
Havlíčkova,
Staré nádraží a propoj doDucháček.
ul. Jiřího z Poděbrad. Zhotovitel:
Vary.
Technické služby města Varnsdorf, s. r. o. Zajímavá
Celková cena
díla: 247.753
Informační kanceláře
náhoda,
řekliKč.
si
• Veřejné osvětlení na autobusovém
nádraží
a vkdyž
Nemocniční
Technické
služby
města
budou ve
výběžku
dvě:
na
v této
firmě,
zjistili, ulici.
že Zhotovitel:
Varnsdorf, s. r. o. Celková cena díla: 337.433
Kč.
zmíněnému
počtu autobusů autobusovém nádraží ve
• Oprava Zaječího potoka – I. etapa
- zkapacitnění
propustku
na křižovatce
ulic K. Světlé
a Stromovka
Varnsdorfu
a na
vlakovéma
přesně
odpovídá
počet měst
oprava první části koryta v rámci stavebních
protipovodňových
opatření.
Zhotovitel:
VOKA
CL,
s.
r.
o.,
Zahrádky.
nádraží
v
Rumburku.
a obcí na Šluknovsku. A tak
Cena díla: 3.599.859 Kč.
Cena jednoho autobusu
vznikl nápad každý z nových
• Zkapacitnění přeložky vodotečevozů
Zaječí symbolicky
potok pod viaduktem
v ulici vyjde
Na Příkopech.
byla realizona ccaAkce
4 miliony
kopojmevána současně s dostavbou splaškové novat
kanalizace
a. s.
CL, s.
r. o., Zahrádky.
Cenanový
díla:
Firma
pořizovala
po SVS,
jedné
z Zhotovitel:
obcí. JejíVOKArun.
2.969.660 Kč.
název tudíž najdete vpředu vozový park i pro další oblastí
• Oprava koryta vodního toku v ul. Duchcovská. Zhotovitel: Josef AulickýÚsteckého
vodohospodářské
Děčín.
kraje,stavby,
kde vysouna kapotě.
Cena díla: 438.071 Kč.
těžila
dopravní
obslužnost:
Slavnostní chvíli byli pří• Rekonstrukce podlah v hasičské zbrojnici. Zhotovitel: SIGMAFLOOR, s.r.o., Liberec. Cena díla: 304.245 Kč.
tomni ředitel dopravní firmy celkem 57 vozů, investice ve
Obdržená dotace: 201.626 Kč.
Zdeněk Suchan, senátor výši 240 mil. Kč.
• Malování v městském divadle. Zhotovitel: Josef Galbavý, Horní Podluží. Cena díla: 210.262 Kč.
Firma bude s městem
Zbyněk Linhart, vedoucí od• Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby u gymnázia ve Střelecké ul. Zhotovitel: Stavební firma
dělení
dopravní
obslužnosti
Bardzák, s. r. o., Benešov nad Ploučnicí. Cena díla: 376.141 Kč.
• Opravy místních komunikací technologií lehké a těžké penetrace - ul. Na Měkovině, Severská, Zhořelecká,
Hřbitovní, Školní, Studánka. Zhotovitel: G&G – STAV, s. r. o., Starý Bydžov. Celková cena díla: 1.960.815 Kč.
• Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby v ul. Mladoboleslavské a Kostelní. Zhotovitel: Technické
služby města Varnsdorf, s. r. o. Cena díla: 804.263 Kč.
• Komunikace v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Hradní ul. - výstavba nové komunikace včetně
chodníků a odstavných parkovacích stání. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice. Cena díla:
2.355.085 Kč.
• Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby, opěrné zdi a zábradlí u prodejny Albert na ul. Národní
- realizováno s finančním příspěvkem vlastníka objektu prodejny Albert ve výši 350.000 Kč. Zhotovitel: Stavební
firma Bardzák, s. r. o., Benešov nad Ploučnicí. Cena díla: 530.000 Kč.
• Výměna oken v bytovém domě č. p. 3014 - výměna plastových oken, balkonových dveří a dozdívky balkonů.
Zhotovitel: BOHEMIO CZ, s. r. o., Třebíč. Cena díla: 1. 962.739 Kč.
• Obnova mola na Mašíňáku. Zhotovitel: Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., a Truhlářství Michal
Kovalčik, Varnsdorf. Cena montáže a stavebních prací: 194.457 Kč.
• Oprava přepouštěcího objektu ve Štefánikově ul. - oprava zborceného rozdělovacího vodohospodářského objektu v zahrádkářské kolonii u zimního stadionu. Zhotovitel: Lubomír Katuščák, Varnsdorf. Cena díla:
30.565 Kč.
• Schody, přechod pro chodce a veřejné
osvětlení v Otáhalově ulici za Billou. Zhotovitel:
Technické služby města Varnsdorf, s. r. o., (přechod
pro chodce + terénní úpravy + veř. osvětlení), R.
Kuranda, Varnsdorf (schody + zábradlí). Celková
cena díla: 579.980 Kč.
• Parkoviště u Starého nádraží. Zhotovitel:
Technické služby města Varnsdorf, s. r. o. Cena
díla: 770.403 Kč.
• Fotbalový stadion - příjezdová cesta. Zhotovitel: Technické služby města Varnsdorf, s. r. o.
Cena díla: 511.301 Kč.
• Parkoviště na hřbitově. Zhotovitel: Technické služby města Varnsdorf, s. r. o. Cena díla:
831.996 Kč.
• Rekonstrukce zimního stadionu - II. etapa,
kompletní dokončení vnějšího pláště. Ve II. etapě
bylo proinvestováno 33 mil. Kč. V lednu 2015 se
počítá se zahájením provozu. V dalších letech
se počítá s dokončením zázemí a technologie
chlazení ZS. Zhotovitel: Skanska, a. s., Praha.
Celková cena díla včetně rekonstrukce ledové
plochy: 57.641.328 Kč.
Odbor správy majetku a investic Chodník ve Střelecké ulici
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Do výběru z fotodokumentace jsme nezařadili fota z nejvýznamějších akcí (zimní stadion, MŠ Křižíkova a MŠ Pražská), která již
byla v předchozích číslech HS.

Varnsdorf jednat o možnosti
zavést na okružní městské
lince stejný způsob odbavování cestujících, jako na linkách objednaných Ústeckým
krajem, mj. využití čipových
karet. Rádi by, aby se to stihlo
do jara.
Text a foto ham

Vymalovaný sál městského divadla

Parkoviště u Starého nádraží

Oprava Zaječího potoka

Schody z Otáhalovy ulice k Bille

Hradní ulice

Rekonstrukce hřiště u sportovní haly
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Když na severu nastal beatový třesk
(IV, dokončení)

V první a druhé části tohoto
ohlédnutí za historii beatu byla
zmíněna i kapela Tigers jako
jedna z prvních nejen ve Varnsdorfu, ale i ve Šluknovském
výběžku. Doplňující a upřesňující skutečnosti k jejímu vzniku
i účinkování dodal redakci
v průběhu prosince Pavel Nauš,
tehdejší baskytarista kapely. Dle
jeho názoru byli Tigers vůbec
první zdejší hudební skupinou.

šumberský, Tibor Zdražila, Jan
Šimek, Vláďa Wimmer (dříve
také chřibští The Spirits) a Libuše
Páclová. V polovině sedmdesátých let nahradil Vláďu Wimmera
Ervín Hübner a dále v roce 1978
přichází po Janu Šimkovi Zdeněk
Hušák. To už v kapele působil
i Zdeněk Sykáček. Před rokem
1980 pak sestavu doplnil ještě
Olda Fábry. Skupina vystupovala
pod odborovou organizací TOS

Členové skupiny Sonet při focení na Hrádku (1977)
Její utváření započalo před
rokem 1964, který je uváděn
v tomto seriálu jako počátek beatového třesku. Jednou z vůdčích
a zakládajících osobností uvedeného beatbandu byl Oldřich
Fábry. V první sestavě Tigers
byli Fábry (sólová kytara), Nauš
(basovka), Vratislav Tichý (doprovod), Michal Daniel (doprovod),
Jiří Moc (bicí) a Karel Šimetka
(zpěv). Po nástupu Fábryho na
vojenskou službu (1965) zůstali
v kapele Nauš, Moc, Daniel a
nově přišel Bořek Šindelář. Skupina pak vystupovala ještě v roce

Varnsdorf a hrála především na
varnsdorfské Střelnici, ale také
v okolních městech a obcích.
Orientovala se na pop-rock a
taneční hudbu. Zejména ale
na to, co v té které době frčelo.
V repertoáru byli třeba Rolling
Stones, Pink Floyd, ABBA,
nechyběli však ani Olympic,
Katapult nebo hity Karla Zicha.
Beatovým souborem sedmdesátých let byl rovněž Regent
(1973-1981). Název byl zvolen
podle značky aparatury. Ve
svých prvopočátcích účinkoval
ve složení Antonín Haft (bicí),

Množiny - zleva K. Vychytil, J. Bušek, P. Kříž a J. Pospíšil
1966. Tehdy narukoval i Pavel
Nauš a Tigers ukončili činnost.
Tolik tedy upřesňující fakta.
Výčtem kapel ze severu
(který samozřejmě není zcela
úplný), doplněném o vzpomínky
pamětníků, se naše beatové
retro minulým dílem dostalo do
sedmdesátých let dvacátého
století. Jednou ze skupin, která
začala v oněch letech vystupovat,
byl Sonet. Vznikl v roce 1972 a
jeho prvními členy byli Üdo Ko-

Zdeněk Štercl (baskytara),
Jiří Kesler (kytara) a Oldřich
Fridrich (varhany). Později přišli
Oldřich Fábry a Petr Maibaum a
nějaký čas zde působili i Josef
Katona (bicí) nebo rumburský
Láďa Čapek (kytara). Změny
v obsazení kapel byly vždy časté,
a tak další složení bylo Oldřich
Fridrich, jiříkovský Jan Praženka,
bratři Mirek a Jindřich Štrubinští
z Horního Podluží a Josef Katona, Milan Badík nebo Jiří

Musílek u bicích. Na začátku
osmdesátých let kvůli různým
nesmyslným nařízením (ohledně
repertoáru, stanovených procent
cizí hudby apod.) došla trpělivost
kapelníku Oldovi Fridrichovi a
svůj dlouholetý koníček pověsil
na hřebík. Od roku 1981 vedl
kapelu Jindra Štrubinský, který
nejdříve zpíval a následně si přidal při vystupování také varhany.
Rok 1977 zaznamenává
v nejsevernějším cípu Čech také
vznik kapely Kontakt ve složení
Jan Jirásko - kytara, Ramona Jirásková - bicí (oba žijí od dubna
1985 v SRN), Standa Šetka basovka, Jiří Fišer - varhany,
Standa Hořínek - kytara. Později
přišel zpěvák Mirek Oberreiter.
Repertoár Kontaktu představovali Beatles, CCR, Deep
Purple, Pink Floyd, Status Quo,
J. Schellinger, V. Vávra, Olympic,
Berluc (No Bomb), Synkopy 61,
Boney M, Fleetwood Mac atd.
Repertoár postupně směřoval
k českému popu a v roce 1983 kapela činnost zabalila. O dvě léta
později už Jirásko s celou rodinou natrvalo vycestoval do SRN.
Koncem sedmdesátých let
(1978) se už utváří Množiny,
které získaly postupně velikou
popularitu nejen ve výběžku, ale
díky festivalům a publikem žádanému repertoáru (např. Deep
Purple, Led Zeppelin, Slade)
i daleko mimo něj. První obsazení
tvořili Karel Vychytil - kytary, Jan
Pospíšil - bicí a Pavel Kříž - basa.
O zvuk se staral Miroslav Kratina.
V té době se ale už nedá
hovořit o beatovém třesku.
Ten na severu nastal zhruba
o patnáct let dříve. Ze známých
kapel, které se ještě úspěšně
prezentovaly kolem roku 1980,
uveďme alespoň Coloseum,
Presence, Test nebo Hej-Vy.
V nich hráli někteří hudebníci
již zmiňovaní v tomto beatovém
ohlédnutí nebo další v regionu
dobře známí, jako např. Lothar
Kunze-Concewitz, Jiří Bušek
(hrál i s Kabáty), Josef Kestler,
Richard Moučka - a ve výčtu by
se dalo dlouze pokračovat.
Pokud má čtenář zájem
dovědět se další zajímavostí od
pamětníků začátků beatové éry v
našem regionu nebo vidět dobové
fotografie, stačí zadat do internetového vyhledávače tři slova: beat
nejsevernějších Čech. Příslušné
webové stránky jsou průběžně
doplňovány, neboť je nadále
odkud čerpat. Vítány tam budou
v poznámkách i další postřehy
nebo upřesnění od beatových
nadšenců.
Připravil ZdS

Skupina Regent - zleva O. Fábry, J. Kesler, S. Strýček a O. Fridrich
INZERCE

Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov,
IČO 47274581, tel. 412 338 397
vypisuje
výběrové řízení na pozici

vedoucího terénních sociálních služeb
pro registrované sociální služby pečovatelská služba
a osobní asistence s územní působnosti celého Šluknovska

Náplň práce: předepsaná zákonem o sociálních službách

a dále zejména:
• komplexní koordinace, metodické vedení
a kontrola provozu terénních sociálních služeb
• zprostředkování pomoci seniorům a osobám
se zdravotním postižením v domácím prostředí
• odborná terénní sociální činnost
• poskytování základního a odborného sociálního poradenství
• modifikace, tvorba a zavádění standardů kvality
sociálních služeb

Požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání (sociálního směru) splňující
odbornou způsobilost k výkonu povolání dle § 110,
odst. 4 písm. b, c zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
• trestní bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• orientaci v legislativě sociálních služeb a sociální péče
• dobré organizační schopnosti
• kreativitu a dovednosti v realizaci vlastních nápadů a projektů
• schopnost týmové práce
• samostatnost a spolehlivost
• komunikační dovednosti
• znalost práce v prostředí MS Office
• řidičské oprávnění skupiny B

Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.ddfilipov.cz

+
+
+
+
+

provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování

+
+
+
+
+
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Jak odradit
nezvané zimní
návštěvy
Předáváme několik rad od
Policie ČR, jak minimalizovat
příležitosti pro zloděje, kteří
rádi navštěvují zazimované a
opuštěné rekreační objekty:
• Každý majitel by měl věnovat do jejich zabezpečení takovou investici, jakou si zasluhuje
hodnota vybavení a zařízení.
Objekty lze zabezpečit např.
certifikovanými mechanickými
zábrannými prostředky, což
představuje na prvním místě
pořízení dokonalého bezpečnostního zámkového systému.
Dále je možné zpevnit dveře,
pořídit ochranné mříže a
zpevněné okenice. Pro vyšší
standard ochrany lze využít
elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany pod dohled
bezpečnostní agentury.
• Určitě se nechlubte svým
majetkem před neznámými
osobami.
• Rekreační objekt je dobré
navštěvovat přes zimu nepravidelně a postarat se o odklizení
sněhu, což budí zdání obydlenosti domu. V osídlenějších rekreačních oblastech se vyplácí
sousedská solidarita. Dobrého
souseda můžete požádat nejen o odklizení sněhu, ale také
o občasný dohled nad domem.
Pokud ve svém okolí zahlédnete podezřelé osoby, které se
zdržují v blízkosti sousedovy
osamělé chalupy, zavolejte na
bezplatnou tísňovou linku 158
a upozorněte na jejich podivné
chování policisty, kteří pomohou
situaci na místě prověřit.
• Pro případ vloupání je užitečné pořídit si fotodokumentaci
cenných předmětů a zapsat si výrobní čísla elektrických přístrojů.
Cennější předměty na zimu
převézt z chalupy do bezpečí,
pokud je to ovšem možné.
• Pokud již dojde k vloupání,
nevstupujte do objektu a vyčkejte příjezdu policistů. Některé
hospodyně se naopak snaží po
zlodějovi uklidit, čímž po něm doslova zametou všechny stopy.
ham, podle tisk. zprávy PČR

Řádková inzerce
Pronajmu pěkný byt 3+1
v dobré lokalitě ve vilovém
domě se zahradou. Jen
solidním zájemcům. Volný
ihned. Cena dohodou. Tel.
722 067 479.
Pronajmu byt v Krásné
Lípě 1+1-35 m 2, bezbariérový
přístup. Tel. 777 638 828.

�

Vypotíme to za Vás!
www.sauneo.cz

�

�

��

��

��

���

TISK GRAFIKA WEB
REKLAMNÍ P�EDM�TY
Palackého 2760, Varnsdorf

(administrativní budova Velvety)

�

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

FINANČNÍ ÚČETNÍ
Kvalifikační požadavky
• Min. středoškolské vzdělání ekonomického směru
• Aktivní znalost podvojného účetnictví
• Praxe na obdobné pozici min. 2 roky
• Znalost daňové problematiky výhodou
• Znalost Microsoft Dynamics výhodou
• Německý nebo anglický jazyk výhodou
• Znalost MS Office
Předpoklady uchazeče
• Samostatnost
• Velká míra odpovědnosti
• Týmový přístup – spolupráce při řešení problémů
• Komunikativnost
• Organizační schopnosti
Pracovní náplň
• Spolupráce při zhotovování měsíčních, čtvrtletních
a ročních uzávěrek
• Příprava podkladů pro ověřování roční účetní závěrky
externím auditorem
• Spolupráce s finančním oddělením mateřské společnosti
(zúčtování pohledávek a závazků, interní převody majetku,
zařazování do odpisových skupin apod.)
• Vyřizování bankovních platebních příkazů
• Spolupráce při zpracování a správě inventury
• Spolupráce při archivaci účetních podkladů
dle zákonných předpisů
Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na personální oddělení
k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové nejpozději do 25. 1. 2015.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com,
tel. 412 314 411, www.plaston.com.
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Fotokronika

Andělské uvítání na Vánočním jarmarku varnsdorfského gymnázia 19. prosince

Vánoční koncert 18. prosince ve starokatolickém kostele. Varnsdorfské komorní filharmonii při provedení Rybovy České mše
vánoční vypomohl Smíchovský komorní sbor se sólisty Markétou
Stoklasovou, Kristýnou Stoklasovou, Tomášem Křovinou a Jakubem
Hrubým. S dirigentskou taktovkou Lenka Dandová.
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Povedené odpoledne
Sobota 13. prosince byla ve
znamení adventní akce. Naši
žáci se jí zúčastnili na Novém
Hradě u Jimlína spolu s dětmi
z jiných zájmových kroužků a
uměleckých škol. Na úvod se
za doprovodu trubačů rozsvítil
vánoční strom, od 12 hodin
začala hudební, pěvecká, dramatická i taneční vystoupení
v kapli a v barokním sále.
Naše vystoupení měla
úžasný ohlas. V barokním sále
předvedla skupina nejmenších,
vedených paní učitelkou Tillnerovou, vystoupení s názvem
Hop sem, hop tam. Country
tance nastudovala skupina paní
vychovatelky Damaškové a naše
představení v sále uzavřelo pěvecké vystoupení. Do svátečně
laděné kaple připravila paní
učitelka Lojdová žáky druhého
stupně ZŠ. Jejich pěvecký výkon
byl oceněn hlasitým potleskem,
který vyvrcholil po předvedení
soutěžní koledy.
V průběhu vystoupení nabízel
náš prodejní stánek (paní učitelka
Priclová a Natálie Quaiserová minipodnik Chuťovka) nejen
perníčky, ale také další výrobky
žáků naší školy - náramky, náušnice, sklenice, polštářky, látkové
květiny, přáníčka. Na adventní
akci jsme prezentovali také
další minipodnik školy - Školní
cestovní kancelář Pohádka. Tyto
podniky jsou součástí projektu
„Podnikáme - pomáháme aneb
základy podnikání se sociálním
aspektem“.
Po návštěvách sokolníků, čertovské jeskyně, trubačů Halali

Jirkov i trubačského souboru Lesnické školy Šluknov vše spělo ke
svému vrcholu - vyhlášení výsledků soutěží a ohňostroji. V soutěži
o nejhezčí a nejchutnější cukroví
obsadil náš minipodnik Chuťovka
skvělé třetí místo. Ve zpracování
a ve ztvárnění vánoční koledy si
ovace za první místo užila dvojice
Tereza Pípová (zpěv) a Markéta
Miklóšová (doprovod na klavír).

Přesně v 17 hodin se všichni
návštěvníci i soutěžící přesunuli
pod první nádvoří, aby zhlédli
sváteční adventní ohňostroj. Byl
úžasný, stejně jako celé odpoledne, na kterém se významnou
měrou podíleli naši žáci a učitelky I. Priclová, J. Tillnerová a
V. Lojdová.
ZŠ náměstí E. Beneše
Varnsdorf

Věžička jako nová
Kostel sv. Karla Boromejského („kostel bez věže“) se dočkal
další dílčí opravy střešní konstrukce. Na snímku klempířská
firma Jaroslava Nováka z Varnsdorfu dokončuje za pomoci plošiny pokrývačské práce na levé
čelní věžičce. Bohužel s touto
pozitivní zprávou nás zastihla
i informace, že krásné varhany
zapůjčené do tohoto svatostánku
se pravděpodobně budou muset
vrátit ke svému majiteli.
JS, foto MIW

Poezie Lužických hor
A ještě jedna zastávka u starokatolíků: Živý betlém. I přes nepříliš
vhodné počasí letošního Štědrého dne byl hojně navštívený.

Zatímco všechny ostatní zde dokumentované adventní akce se
mohou chlubit už víceletou tradicí, Ježíškování mělo svou premiéru. V sobotu 20. prosince se u Haf Haf shopu zpívalo, jedlo, pilo,
nakupovalo, a u této ohrádky též hladilo a krmilo. Pořádalo družstvo
Mandava, MŠ Zahrádka a soubor Náhodou.
Všechna fota Ivo Šafus

Výstavu s tímto názvem nabízí ve svém foyer Městské divadlo v Novém Boru od 8. ledna
do 28. února. O tom, že novoborský fotograf Svatopluk Dvořák neopomíjí ani varnsdorfskou
kotlinu, svědčí i tento snímek. Dvořákův objektiv se do výšin s úchvatnými panoramatickými rozhledy dostává díky varnsdorfskému pilotovi Tomáši Klimešovi.
ham
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101. narozeniny

Dne 3. ledna tomu byl 1 rok, co nás navždy opustil náš tatínek, manžel a dědeček
Zdeněk Jirásek.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 6. ledna uplynulo dlouhých 15 let od
úmrtí Ing. Františka Jílka.
Zlý osud nám ho vzal, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žije dál.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila a
dcery Daniela a Jarmila s rodinami.

Dne 12. ledna uplynou 2 smutné roky, kdy
nás navždy opustil pan Josef Jedlička.
Stále vzpomínají manželka, syn, dcera,
vnoučata a sourozenci s rodinami.

Dne 17. ledna tomu bude 5 let, co nás
navždy opustila paní Eluška Galbová.
S láskou vzpomíná manžel a celá rodina
Galbova, Tučkova, Cardova a Neubauerova.

Dne 22. ledna uplyne 5 let od úmrtí pana
Milana Křemenáka.
S láskou v srdci stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 13. 1. 2015

Dne 20. prosince 2014 se paní Jana Vosmeková z Varnsdorfu
dožila významného životního jubilea 101 let. S blahopřáním a dárky
navštívili nejstarší občanku našeho města gratulantky z Aktivu pro
občanské záležitosti a člen rady města PharmDr. Jindřich Šmíd.
Paní Janě Vosmekové i touto cestou přejeme do dalších let pevné
zdraví a díky péči její rodiny aspoň takovou životní pohodu, v jaké
byla v den svých sto prvních narozenin.
-r-, foto Ivo Šafus

Město pro byznys 2014
Již sedmým rokem vyhlašuje
týdeník Ekonom anketu, ve které hodnotí 205 ORP (tedy obcí
s rozšířenou působností) a 22
městských částí hlavního města
Prahy. V anketě se porovnává
rychlost vyřizování agendy, odbornost úředníků, nízké ceny
bytů i stavebních pozemků.
Celkem je hodnoceno 50 kritérií
ze dvou oblastí, a to podnikatelského prostředí a přístupu veřejné
správy. Vzhledem k tomu, že vás
seznamujeme s výsledky hodno-

Gymnazisté oceněni v projektu
Dětský čin 2014

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Z ubní

pohotovost
10.-11. 1. 2015
MUDr. Pavel Charvát
J. Š. Baara 26, Děčín V
Tel. 412 507 588
17.-18. 1. 2015
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
Tel. 412 544 539

Svozy pytlového
tříděného odpadu
15. 1. 2015

Studenti Gymnázia Varnsdorf se zúčastnili 10. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku 2014. Zúčastnili se a uspěli!
Za svůj příspěvek rovné stovky dobrých skutků - sepsaných do
barevné rozkládací knížky nazvané Cesta dobrých skutků - obdrželi speciální ocenění.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek 4. prosince 2014
v Brožíkově síni Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí
v Praze. Role moderátora této milé, záslužné akce se již tradičně
ujal Aleš Háma, patronem našich deseti přítomných studentů byla
oštěpařka, olympionička Bára Špotáková. Z jejích „zlatých rukou“
studenti přijali poukázku v hodnotě 10.000 Kč na nákup školních
pomůcek a další ceny.
Po slavnostním vyhlášení byl pro vítěze připraven zábavný odpolední program.
Mgr. Jana Petrová

cení od roku 2010, je zajímavé
sledovat, jak se každým rokem
výsledky mění. Zatímco vloni se
na prvních třech místech umístily
Podbořany, Bílina a Louny, letos
vyhrálo krajské město Ústí nad
Labem, druhý byl Chomutov a
na třetím naše okresní město
Děčín.
A jak dopadl rok 2014 u nás?
Jako vždy nás zajímají ze 16
měst v Ústeckém kraji tři obce
s rozšířenou působností v okrese Děčín. Ve všech šesti hodnocených kritériích, tedy v oblastech podnikatelského prostředí
(aktuální rozvoj, kvalita lokality
a pracovní trh) a v přístupu
veřejné správy (ekonomické
údaje, komunikace, bezpečnost
a poplatky a názor podnikatelů
na přístup veřejné správy) jsme
si oproti loňsku výrazně polepšili.
Z desátého místa jsme celkově
i ve všech kategoriích obsadili
krásné páté místo. Jak jsem
již avizoval, na třetím místě se
umístilo naše bývalé okresní město Děčín, které se na něj dostalo
z loňského 9. místa. Pozitivní
posun o čtyři místa zaznamenal
i sousední Rumburk, který se po
loňském propadu na předposlední místo vrátil na hezké 11. místo.
Asi se budu opakovat, ale
z těchto výsledků je patrné, že dvě
největší města okresu Děčín se
chovají ke svým občanům a investorům velmi podobně. Obsazení
předních míst tabulky v tak velké
konkurenci a předstižení i tak
vyhlášených měst jako Litoměřic
(6), loňského vítěze Podbořan
(8) nebo Žatce s průmyslovou
zónou (7) je velkým závazkem
a doufáme, že příští rok se naše
pozice udrží. Více informací
z letošního, ale i z hodnocení předchozích pěti ročníků najdete na
www.mestoprobyznys.cz.
JS

Střípky
z regionu
• V Jiřetíně pod Jedlovou
loni pokročili s rekonstrukcí náměstí - bylo zhotoveno žulové
schodiště, zábradlí a dlážděné
plochy včetně parkovišť. Další
část včetně výsadby stromů,
výměny veřejného osvětlení a
laviček je plánována na letošní
rok. Pracovalo se i na Tolštejně: je dokončena rekonstrukce
šatlavy (s travnatou střechou),
zpevněna hláska (na ni v budoucnu povede od šatlavy lávka) a provedena sanace zdiva
na II. hradním nádvoří a hradby
nad přístupovou hradní cestou.
• Spolek Domovina v Dolním
Podluží obnovil po několikaletém útlumu svoji činnost, když
dostal k dispozici prostory
obecního úřadu. V listopadu
zde byla zahájena výstava „100
let filmového promítání v Dolním
Podluží“. Otevřena je vždy ve
středu od 14 do 17 hodin.
• Budova Domova důchodců
ve Filipově na základě zákona
o církevních restitucích přejde
do majetku redemptoristů (tj.
kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele). Nyní probíhají
komplikovaná jednání o nájemní smlouvě.
• Jiříkov vydává další dvě knihy fotografií a informací o městě
a další propagační materiály, a
to v rámci projektu „Oživení
turismu v česko-německém
pohraničí“.
• Vzácná barokní márnice
u kostela v Jiříkově byla zachráněna před zřícením. Během první etapy rekonstrukce
byly opraveny krovy a římsa a
položena břidlicová krytina.
• Rekonstrukce se dočkal
azylový dům v Rumburku. Aby
občanské sdružení CEDR,
které ho provozuje, mohlo čerpat dotaci, muselo celý objekt
zakoupit. Devítimilionovou dotaci
na rekonstrukci i koupi domu se
podařilo získat z Integrovaného
operačního programu. Zařízení
má kapacitu 22 lůžek a slouží i jako zázemí pro terénní programy.
• Problémový úsek silnice
z vnitrozemí na Šluknovsko mezi
Novým Borem a Svorem by se
měl do tří let dočkat rozšíření
o jeden pruh v každém směru.
Ředitelství silnic a dálnic předpokládá v budoucích letech nárůst
hustoty dopravy, a proto vznikla
studie, která kromě rozšíření silnice zahrnuje i nové autobusové
zastávky, přechod pro chodce
u Svoru a vybudování lehkého
mostu pro cyklostezku.
Z regionálních médií vybral
ham
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Prapor drželo jen béčko JK Trans
Turnaj škol v basketbalu
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu uspořádal ve spolupráci
s MÚ Varnsdorf ve středu dne 17. prosince tradiční vánoční turnaj
pro 4. a 5. třídy, kterého se zúčastnila smíšená družstva žáků čtyř
varnsdorfských škol. Dívky a chlapci v zápasech předvedli, že
základy basketbalu zvládli, a k vidění bylo mnoho pěkných basketbalových momentů. Druhým poznatkem byla skutečnost, že dívky
v tomto věku mohou s chlapci zdatně soupeřit. V konečném pořadí
se pak nejlépe dařilo žákům z Edisonky, kteří zvítězili ve všech
zápasech. Výsledky zápasů: ZŠ náměstí - ZŠ Edisonova 16:20,
ZŠ Bratislavská - ZŠ Východní 4:0, ZŠ Edisonova - ZŠ Východní
44:16, ZŠ náměstí - ZŠ Bratislavská 24:2, ZŠ Bratislavská - ZŠ

Edisonova 6:54, ZŠ náměstí - ZŠ Východní 20:6. Pořadí turnaje:
1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Bratislavská, 4. ZŠ Východní.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči: ze ZŠ Východní - Josef Jelínek, ze ZŠ Bratislavská - Linda Hasaniová, ze ZŠ náměstí - Anička
Kopecká ze ZŠ Edisonova - Bára Michalinová a Dominik Maščuch.
Za organizační zajištění turnaje patří poděkování pedagogickému
doprovodu ze škol a členům basketbalového oddílu.
M. Novotný, foto Slovan-basket

Stolní tenisté Slovanu A
v prosinci neprohráli
V okresním přeboru stolních tenistů měla na sklonku roku 2014
většina z jedenácti družstev soutěže odehráno po deseti utkáních.
Uvádíme výsledky pěti varnsdorfských družstev v posledních prosincových kolech přeboru: Slovan A - Slovan E 18:0, - SKST Děčín
D 18:0, - Malá Veleň 12:6; Slovan B - BOSH CARS Děčín 12:6,
- Slavoj Děčín (odloženo), - Filipov C 8:10; Slovan C - Slovan D
4:14, - Slovan E 7:11, - SKST Děčín D 4:14; Slovan D - Slovan C
14:4, - BOSH CARS Děčín 9:9, - Slavoj Děčín 18:0; Slovan E - Slovan A 0:18, - Slovan C 11:7, - BOSH CARS Děčín (odloženo). Uvedený výčet napovídá, že nejlépe si vedlo áčko Slovanu, které se třemi
výhrami dostalo do čela průběžné tabulky s dvoubodovým náskokem
před SKST Děčín C. Na soupisce Slovanu A jsou P. Žítek, L. Žítek
st., V. Chlan, J. Peleška, M. Charouzek a J. Šimonek. O další bod
zpět a na třetím místě byl Slovan D, který plně nebodoval v jednom
z utkání. Za něj k zápasům nastupují L. Žatečka, V. Vejl, O. Gola,
J. Sláma, A. Ondráček a P. Exnar. Čtvrté místo patřilo Filipovu C a
páté Slovanu B, který měl o utkání méně. Družstva Slovanu C a E
budou, zdá se prozatím, usilovat alespoň o udržení v okresním přeboru s Malou Velení a především se Slavojem Děčín. Týmu Slovanu
E chyběl dlouhodobě zraněný nejlepší hráč L. Kovář a jeho absence
ve dvouhrách je pro lepší výsledky velmi citelná.
ZdS/ME

Jak jsme uvedli stručně již
v minulém čísle Hlasu severu,
čtvrté futsalové turnaje sezony
2014-2015 byly nepovedené
jak pro áčko, tak i pro gardu
JK Trans Varnsdorf. A-tým po
výsledcích s Autocentrem Jílové A 1:5, SC Vilémov 2:8, Turbo
Děčín A 2:2 a DeCe Computers
Děčín 1:1 klesl až na šesté místo tabulky a zřejmě už může
usilovat jen o bronzové pořadí
na bedně. Ale i forma soupeřů
může být kolísavá. Průběžné
pořadí: 1. Bumiko Děčín 31,
2. Jílové 29, 3. Veterans Želenice 23, 4. Metalliga Teplice 20,
5. Dece Computers Děčín 19, 6.

JK Trans 18, 7. Turbo Děčín 16,
8. Vilémov 3 body.
Garda nebodovala vůbec,
i když si připsala těsné porážky s děčínskými Rafany 1:3, s Jílovým 2:3 a s Bělou 3:4. Obhájce
prvenství SK Jílové odehrálo
čtyři zápasy, všechny vítězně
a na druhou gardu JK Trans si
vybudovalo již dvanáctibodový
náskok. Třetí je Nota - Slovanka
Děčín, která ztrácí na varnsdorfský celek čtyři body, a čtvrtá je
Bělá s odstupem pěti bodů.
Z turnajů posledního měsíce
roku vyšlo skvěle alespoň béčko JK Trans. To zdolalo Tullamore dew Děčín 6:2, Jílové B

4:2 a vyšvihlo se do čela ligy
o dva body před Turbo Děčín
B. Dařilo se také týmu Lesní
bezpečnost Šluknov, vedenému Romanem Buřičem. Hrají
za něj především dorostenci,
z nichž někteří působili nebo
působí v FK Varnsdorf. Tým
zdolal Notu Děčín 6:5, vyhrál
kontumačně s Transco Bohemia
5:0 a usadil se na třetím místě.
Průběžné pořadí: 1. JK Trans B
25, 2. Turbo B 23, 3. LB Šluknov 21, 4. Bělá 20, 5. Dumbo
Děčín 19, 6. Nota 18, 7. Jílové
B 13, 8. Transco Bohemia 10,
9. Las Žlebas 4, 10. Tullamore 4,
11. Hezouni 3.
ZdS

Ještě z podzimních běžeckých závodů
K mnoha podzimním běžeckým akcím patřila také Žandovská desítka, její jubilejní 20.
ročník. Závod absolvovalo na
mnoha vypsaných tratích rovněž
několik běžců od raného věku
po veterány ze Šluknovského
výběžku a dosáhli uspokojivých
umístění. Z Horního Podluží to
byli D. Stránský (ročník 2010,
100 m - 4. místo), S. Stránská
(2008, 200 m - 6.), S. Čurdová
(2004, 1 000 m - 6.), Vojtěch
Hladík (2003, 1 000 m - 3.) a

Vladimír Hladík (1996, 4 000 m 3.). Z Rumburku se v závodech
prosadili Š. Dušková (2003,
1 000 m - 4.) a P. Dušek (2001,
1 000 m - 2.). Na trati 10 000 m
běžel také varnsdorfský Karel
Valenta. V kategorii veteráni B
si mezi dvacítkou soupeřů zajistil 7. místo. Ve všech kategoriích
se na starty postavilo rekordních
230 běžců a běžkyň.
V polovině listopadu se konal
v Krušných horách Moldavský
půlmaraton. Karel Valenta

jej dokončil třináctý celkově
a ve své věkové kategorii třetí
v čase 1:38:45 hod. Pavel Vodička byl druhý v běhu na 12 km
s časem 56:59 min.
Poslední, sedmý ze série závodů NIGHT RUN v Českých
Budějovicích si zaběhl Pavel
Vodička. Závod AVON - 5 km
v kategorii mužů vyhrál a v celkové pořadí se před něj dostali
jen dva běžci z mladších kategorií. Běžci BK uspěli dobře i na
dalších závodech.
BK

Výsledky 50. Silvestrovského běhu
Varnsdorfem (1. část)
Běžeckých disciplín se podle
kompletní výsledkové listiny ve
všech kategoriích účastnilo 85
žen nebo dívek a 146 mužů či
chlapců. To je v souhrnu téměř
dvojnásobek dosavadní rekordní účasti a při půlstoletém
jubileu závodu to snad nemohlo
být ani jinak. Zvláště když byla
včasná, solidní propagace a
tahákem se určitě stal i avizovaný běžecký start stávající
juniorské mistryně světa a světové rekordmanky v chodeckém
závodě na 10 km Anežky Drahotové. Vložené závody navíc
absolvovalo 14 žen a 10 mužů,
cyklistickou část akce pak 28
vyznavačů nebo vyznavaček
kol. Pokud není ve výčtu ve
výčtu výsledků uvedeno jinak,
jedná se o varnsdorfské sportovce. Z technických důvodů
uvedeme zbývající výsledky
včetně cyklistické části v Hlasu severu číslo 2, které vyjde
23. ledna. Výsledky atletické
části zapsala J. Skalická a

kompletní znění je zveřejněno
na www.varnsdorf.cz.
Dívky ročník narození 2010 2013 (trať 50 m): 1. N. Adámková 14,5 s, 2. K. Sladkovská 14,8,
3. S. Matrasová 15,9; Dívky
r. n. 2007 - 2009 (100 m): 1. A.
Bafiová 19,6 s, 2. J. Venclová
20,8, 3. P. Dulkajová 21,1; Dívky r. n. 2005 - 2006 (300 m):
1. L. Vápeníková 1:01,1 min.,
2. V. Beránková, Jablonec n. Nisou
1:04,2, 3. M. Hofmanová 1:05,4.
Nejmladší žákyně r. n. 2003 2004 (600 m): 1. V. Godlová
2:06,2 min., 2. S. Starová, Rumburk 2:12,7, 3. M. Pásková 2:13,5;
Mladší žákyně r. n. 2001 - 2002
(600 m): 1. S. Natálie 2:06,1 min.,
2. A. Benešová 2:36,1; Starší žákyně r. n. 1999 - 2000 (800 m):
1. A. Martínková 4:23,6 min.
Mílařky open (1 650 m):
1. T. Hrochová, AC Česká Lípa
6:21,3 min., 2. A. Lhotáková, TJ
Rumburk 6:32,7, 3. I. Mouleová
8:11,5.

Hoši r. n. 2010 - 2013
(50 m): 1. R. Synek 13,5 s,
2. D. Stránský, Horní Podluží 13,8,
3. J. Suchomel, Čáslav 14,0;
Hoši r. n. 2007 - 2009 (100 m):
1. T. Vápeník 18,4 s, 2. V. Tillner
19,1, 3. A. Beránek, Jablonec n/
Nisou 20,1; Hoši r. n. 2005-06
(300 m): 1. J. Beránek 58,7 s,
2. O. Boczan 59,8, 3. J. Slavík
1:03,7 min.; Hoši r. n. 2003 - 2004
(600 m): 1. L. Hentschke, Zitau
1:56,4 min., 2. J. Zajíček 2:00,4,
3. E. Fojtíček, Liberec 2:01,1.
Mladší žáci r. n. 2001-2002
(800 m): 1. T. Fajt 3:26,1 min.,
2. R. Nagy 3:27,4, 3. P. Dušek,
Krásná Lípa 3:34,2, 4. L. Petrsen, Chemnitz 3:38,1; Starší
žáci r. n. 1999-2000 (1 650
m): 1. F. Srbecký, Rumburk
5:49,9 min. 2. L. Lisý 6:14,9,
3. J. Neubauer 6:23,5.
Mílaři open (1 650 m):
1. A. Ondráček 5:20,6 min.,
2. J. Hrdina, Sklárny A JETO
5:25,3, 3. J. Špalek 5:30,9. red.

Sportovec roku 2014

Kulatých 50 let
silvestrovského běhání
Silvestrovský běh Varnsdorfem se dočkal jubilejního 50. ročníku.
Dnes již nelze zjistit, co měli za lubem jeho zakladatelé - varnsdorfští
atleti a lyžaři. V každém případě to byl výborný nápad. Svědčí o tom
právě tato dlouhověkost. Počet jeho opakování je i v České republice
výjimečný. Dostupné informace o běhání mimo dráhu ve jménu Silvestra uvádějí 18 akcí. Nejstarším je Silvestrovský běh Jardy Štercla.
Ten má v hlavičce uvedenou číslici 59. Celkem 30x byl jeho startérem
populární komik, jehož jméno nese. V pražských Riegrových sadech

Na start hlavního běžeckého závodu na 5 kilometrů se při
jubilejním ročníku postavilo pětasedmdesát borců a borkyň. Pokud
zaostříte do druhé řady, ve světle modrém dresu objevíte i Anežku
Drahotovou.
Foto Ivo Šafus
nyní posílá závodníky na trať manželka tohoto velkého srandisty.
Po padesáté páté se běžel v Kolíně Silvestrovský kros. Padesátka
varnsdorfského běhu je třetí v republikové statistice s velkým náskokem před 40. ročníkem Silvestrovského běhu Havlovicemi (Trutnov).
Zdravý pohyb je stále častěji doporučován jako základní ochrana
proti civilizačním chorobám. Zdá se, že starší generace na tato
doporučení slyší mnohem lépe než školní mládež. Výsledkové listiny
minulých ročníků toto tvrzení jednoznačně dokazují. Pořadatelé vítají
stoupající počty závodníků, ale určitě nejradostnějším zjištěním by
byla masová účast školních dětí. Věříme, že pedagogové budou nacházet pro doporučení zdravého pohybu ty nejpádnější argumenty.
První část výsledků jubilejního ročníku najdete na straně 9. Skalický

Bude BC Tos atakovat
přední pozice?
Poslední čtyři kola Varnsdorfské bowlingové ligy uplynulého roku
se nesla ve znamení upevňování vedoucí pozice týmu Nic-moc,
i když jej v 10. kole porazil BC Tos těsně 2:3. Právě tosáci ale chytili
formu, když od 9. listopadu poznali v sedmi utkáních chuť porážky jen
dvakrát (se Spliťáky 5:0 a se Žlábky 4,5:0,5). Dotáhli se tak do středu
tabulky, kde si vybudovali spolu s Black horses pětibodový náskok,
a pokud budou ve své vítězné jízdě pokračovat, ztráta dvou a půl
bodu na třetí X-team může být rychle smazána. Poslední výsledky
minulého roku předních týmů soutěže: Nic-moc - Spliťíáci 4:1, Kobra 11 5:0; Spliťáci - Nic-moc 1:4, - Black horses 1:4; X-team - BC
Tos 0:5, - Žlábci 4:1; Black horses - Žlábci 4:1, - Spliťáci 4:1; BC Tos X-team 5:0, - Aspoň kilo 5:0. Do nového roku šly týmy v pořadí:
Nic-moc 49 bodů, Spliťáci 38, X-team 34, Black horses 31,5, BC Tos,
31,5, Žlábci 26,5, Kobra11 24,5, Bahňáci 23, Aspoň kilo 12. VBL

Do posledního loňského
vydání HS jsme tak tak stihli
poznamenat alespoň jména
vítězů ankety Sportovec roku,
vyhlášených 10. prosince v divadle. Dnes se k třetímu ročníku
ankety vrátíme šířeji a neopomineme ani ostatní oceněné.
Anketu vyhlásila komise pro
tělovýchovu a sport při Radě
města ve Varnsdorfu a veřejnost
se do ní mohla zapojit vyplněním
anketních kupónů vložených do
Hlasu severu. Tyto hlasy posloužily komisi jako pomocné (bylo
to tak uvedeno i na samotném
anketním lístku). Přesto se
už po zběžném prolistování
odevzdaných hlasů ukázalo, že
někteří hlasující neváhali lístky
mnohokrát nakopírovat.
A jak vypadalo předávání cen? Příchozí diváci už
v předsálí divadla vpluli do
sportovní atmosféry díky „živým
obrazům“, předváděným dětmi
v dresech. Škoda, že hlediště
se zaplnilo sotva z jedné třetiny. Moderátor Jan Havránek,
kterého jsme v této roli zažili už
při prvním ročníku, přivítal starostu Varnsdorfu Ing. Stanislava
Horáčka, místostarostu Josefa
Hambálka a předsedu Sportovní
unie Děčínska Zbyňka Šimáka.
Ti se pak zhostili předávání cen.
O hudební a taneční vstupy mezi
vyhlášením jednotlivých kategorií se postaral zpěvák Marek
Relich (tento finalista soutěže
Hlas Československa pochází
z Rumburku) a skupina Cheer
Stars Varnsdorf, ta mimo jiné
s efektním „Tancem punčoch“.
Po dalším vystoupení, do něhož
přibrala své hosty z týmu Basta
Ústí n. L., sklidila potlesk o to
silnější, že se v části skladby
musela obejít bez hudby.
Starsky se ale zároveň
představily i jako vítězky an-

kety, přebíraly totiž odměnu za
první místo v kategorii kolektiv
mládeže. Jejich trenérka Líba
Vladařová se krátce nato mohla
pyšnit „stříbrem“ z kategorie trenérů. Trenérské zlato nikoli bez
překvapení putovalo do rukou

Nyní už dejme místo kompletní
„výsledkové listině“:
Kolektiv mládeže: 1. Cheer
Stars Varnsdorf, 2. TJ Slovan
Varnsdorf - basketbalové dívky
U 19, 3. HC Varnsdorf.
Dospělý kolektiv: 1. FK Varns-

Zcela vlevo moderátor Jan Havránek, zcela vpravo starosta Stanislav Horáček. Mezi nimi hráči fotbalového týmu, kteří přišli převzít
hlavní cenu pro kolektiv. Zleva Martin Kouřil, Lukáš Landovský,
Ladislav Martan a Nikolas Daníček.
Foto Ivo Šafus
fotbalového kouče Frťaly. Ten
měl nepochybně radost i z vítězství svého A týmu v kategorii
dospělých kolektivů. Fotbalisté
se před moderátorským mikrofonem netajili ambicí vybojovat
na jaře postup do první ligy
a trenér navrch pojmenoval
i diváckou metu: rád by při
domácích zápasech viděl na
tribunách alespoň půl druhého
tisíce fanoušků. Zajímavostí
letošního Sportovce roku je
bezesporu také zviditelnění
vzpěračů: oddíl silového trojboje
se umístil jako třetí mezi kolektivy a Jan Pianka dokonce jako
vítěz mezi dospělými jednotlivci.

dorf - fotbalový A tým, 2. TJ Slovan Varnsdorf - basketbalový
tým mužů A, 3. Oddíl silového
trojboje.
Jednotlivci mládež: 1. Ondřej Koštejn - plavání, 2. Jan
Vaněk - talentovaný hokejista,
3. Pavla Reisingerová - sportovní kynologie.
Dospělý jednotlivec: 1. Jan
Pianka - silový trojboj, 2. Jan Novota - cyklistika, 3. Matěj Kotiš kopaná (na podzim hráč prvoligového Hradce Králové).
Trenéři: 1. Zdenko Frťala, kopaná, 2. Libuše Vladařová Cheer Stars Varnsdorf, 3. Zbyněk Šimák - plavání.
ham

INZERCE

Modelářské
aktuality

Poslední soutěže roku
proběhly ve vilémovské hale,
odkud si vítězství přivezli
P. Formánek a D. Jára, druhé
místo pak S. Rudinský a třetí
příčku S. Staudigelová. Následuje soutěž házecích kluzáků
10. 1. 2015 v Mikulášovicích a
dále výroční schůze LMK Varnsdorf 16. 1. 2015 od 16.00 hod.
v klubovně budovy varnsdorfské
knihovny. Všem modelářům hodně sportovních úspěchů, životní
pohody a osobního štěstí v roce
2015 přeje výbor LMK.
Ing. J. Bartik
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