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Kontejnery na elektrospotřebiče
byly dočasně odvezeny

Kontejner po nájezdu „sběratelů“
Červené stacionární kontejnery na drobné nefunkční
elektrospotřebiče, které jsme měli umístněné na třech stanovištích ve městě, byly 7. ledna 2015 dočasně odvezeny.
Někteří občané totiž tyto kontejnery několikrát týdně
převraceli a otevírali, aby z nich elektrospotřebiče vybrali. Po dohodě se společností ASEKOL a.s. jsme je nechali
stáhnout. Jakmile bude provedeno jejich lepší technické
zabezpečení proti převrácení a výběru, rádi Vám je
opět nabídneme.
Odbor životního prostředí

Zimní stadion:
začíná zkušební provoz
Termín kolaudace zastřešeného zimního stadionu byl určen na
20. leden (po uzávěrce tohoto vydání). V případě vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem je zahájení zkušebního provozu
předpokládano k 31. lednu. Veřejnost a hokejový oddíl si budou
moci užívat zastřešené ledové plochy dva měsíce.
Po ukončení provozu bude zahájena další etapa rekonstrukce
zimního stadionu - rekonstrukce administrativní budovy. Projektová
dokumentace již byla zadána pražské firmě h-projekt.
Hodiny pro veřejnost nebyly do data uzávěrky upřesněny. Aktuálně je najdete na webu a.s. Regia www.regiavdf.cz
na odkaze Sportoviště - Zimní stadion.
-r-

Připomínek k dopravě nebylo málo
Vedení města děkuje občanům, kteří na radnici předali
připomínky ke změnám v autobusové dopravě. Sešlo se jich několik desítek. Tyto podněty byly zpracovány a město je předalo
Krajskému úřadu Ústeckého kraje k dalšímu projednání.
-rZa mistrem
Igorem Heinzem
(1945-2015)
Čtěte na str. 4

www.varnsdorf.cz

Rozjezd krajské autobusové dopravy
se příliš nepovedl

Od roku 2011 připravoval
Ústecký kraj nový celokrajský
systém dopravy, označený jako
DÚK, tedy Doprava Ústeckého
kraje. Následně probíhala výběrová řízení, odvolání neúspěšných
žadatelů apod. V letech 2013-14
se nově vybraní dopravci pilně
připravovali na spuštění nové
koncepce dopravy s termínem
1. 1. 2015. Postupně byly na
zakázku vyrobeny a zakoupeny
(a u nás na Šluknovsku dokonce požehnány) nové autobusy
v jednotném zeleném designu.
Tam, kde se měnili dopravci,
byli vybíráni a nasmlouváni staronoví, ale i noví řidiči. Přesto se
rozjezd dopravy příliš nepovedl,
a nebál bych se říct, že vlastně
od 5. ledna i chvílemi kolaboval.
Svoje si tak schytali především
řidiči, dopravci a jejich dopravní
kanceláře, ale i starostové obcí
a měst.
Ve Šluknovském výběžku ve
výběrovém řízení vyhrála společnost Autobusy Karlovy vary, a. s.,
jejíhož výkonného ředitele pana
Ing. Zdeňka Suchana jsem se
zeptal na aktuální problémy.
JS: Pane řediteli, kde vidíte
hlavní příčinu problémů, které
po novém roce nastaly, a kdo
je z vašeho pohledu za tyto
problémy zodpovědný?
ZS: Je třeba si uvědomit, že
zatím nikdy a nikde v České
republice nedošlo najednou
k takové razantní změně ve
veřejné autobusové dopravě,
jak co do rozsahu (v celém
kraji najednou), tak i z pohledu
nových dopravních technologií.
V tom byl Ústecký kraj možná
moc ambiciózní. Může to být
i poučením pro většinu krajů, kde
podobné soutěže budou teprve
probíhat.

Naší prioritou bylo zachování
zaměstnanosti v regionu a kontinuity v dopravní obslužnosti.
Proto jsme zaměstnali místní
řidiče i ostatní zaměstnance,
kteří znají region, mají najeté
jízdní řády a trasy. Přesto ty samé
trasy podle nových jízdních řádů
postavených Ústeckým krajem
nestíhali a někde to bohužel
stále přetrvává.
Doprava byla zahájena bez
možnosti zkušebního provozu
přímo v ostrém provozu na
Nový rok podle neodzkoušených
jízdních řádů, s novým zónově-relačním tarifem, který se učí
řidiči i cestující.
Naši zaměstnanci dělají v současné době vše pro to, aby si
nový systém co nejdříve „sedl“
a nepříjemností ubývalo.
JS: Přestože, jak jsme
zjistili, se s těmito problémy
setkávají cestující prakticky

v celém kraji a u všech dopravců, logicky si nespokojení cestující spojují problémy
a třeba i navýšení ceny s vaší
firmou. Nemrzí vás to?
ZS: Samozřejmě nás to mrzí,
protože cestující mají první
kontakt s řidičem a dopravcem
jako takovým a těm si stěžují. Je
třeba si ale uvědomit, že nový
zónově-relační tarif stanovuje
objednatel, tedy Ústecký kraj,
a dopravce neměl a nemá
jakoukoliv možnost do toho
zasahovat.
Na druhou stranu je třeba říci,
že jízdné na časové předplatné
7, 30 a 90 dnů zvýhodňuje
ceny pro pravidelné cestující
a další výhody mohou nastat
v okamžiku, kdy se zaintegruje
autobusová a železniční doprava (zřejmě v srpnu 2015) a až
Pokračování na str. 4

Varnsdorf navštíví
PREZIDENT MILOŠ ZEMAN
Setkání s občany se uskuteční
v úterý 3. února
od 12.50 hod.
v sále Centra Panorama.
Více informací na straně 3.

NA REGISTR VOZIDEL BEZ OBJEDNÁVEK (str. 2)
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (str. 3)
ODZVONÍ KALUŽÍM NA PRAŽSKÉ? (str. 3)

Příští číslo Hlasu severu vyjde 6. února 2015. Redakční uzávěrka 26. ledna 2015.

INZERCE

Rozhovor
se sportovcem
roku 2014
Janem Piankou
Čtěte na str. 8
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Agresivnímu muži „zaklapla“ pouta

Zadržením pachatele a nasazením služebních pout ukončila
pěší hlídka městské policie řádění agresivního 33letého muže
z Varnsdorfu, který se v herna-baru v Krkonošské ulici ve zjevně podnapilém stavu oháněl nožem a měl ohrožovat přítomné
osoby. Strážníci ho předali přivolané hlídce policie.

• Z tísňové linky 156

Prostřednictvím tísňové linky přijal dozorčí městské policie
oznámení o možném ohrožení života staršího muže v panelovém domě v Křižíkově ulici. Strážníci po vyhodnocení situace
povolali profesionální hasiče ze stanice Varnsdorf, kteří za pomoci speciálních přípravků otevřeli byt, kde byl zraněný muž
nalezen. Muži byla poskytnuta první pomoc, další ošetření
zajistili přivolaní zdravotníci záchranky.

• Ztráty a nálezy

Spoustu starostí si díky poctivým nálezcům ušetřili dva muži
z Varnsdorfu, kteří nezávisle na sobě v různých dnech a na
různých místech ve městě ztratili své osobní doklady, v jednom
případě i s finanční hotovostí. Strážníci po přijetí oznámení oba
muže neprodleně vyrozuměli a tyto nálezy jim předali.

• Muž v bezvědomí

Na základě požadavku z dispečinku ZZS v Ústí nad Labem
směřoval výjezd hlídky městské policie do Raisovy ulice, kde
se měl nacházet muž v bezvědomí. Strážníci na místě poskytli
postiženému první pomoc a vyčkali příjezdu lékaře záchranky,
který zajistil další ošetření.

• Hořící automobil v garáži

Pěší hlídku strážníků v Husově ulici upozornil muž na podezření požáru v řadových garážích. Při obhlídce místa bylo
zjištěno silné zakouření vnitřních prostor jedné z garáží a bylo
tak vyloučeno uhašení vlastními silami. Přivolaná jednotka
profesionálních hasičů ze stanice Varnsdorf ihned zahájila
hasební práce a zabránila tak daleko větším škodám, které
v souvislosti s požárem osobního automobilu hrozily. Jeho
příčiny prošetřuje děčínský hasičský vyšetřovatel.

• Dělali nepořádek kolem kontejneru

Dozorčí městské policie přijal telefonické oznámení o čtyřech
osobách přehrabujících se ve sběrném kontejneru s použitým
oblečením. Vyslaná hlídka v ulici Karoliny Světlé zjistila 33letého muže z Varnsdorfu a dále tři ženy ve věku od 19 do 42
let, kteří se této činnosti „věnovali“. Strážníci čtveřici vyřešili ve
své kompetenci a z místa ji poté vykázali.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Ztráta úspor

Začátkem ledna bylo policii oznámeno odčerpání 50 tisíc korun
z bankovního účtu bez vědomí jeho majitele, a to za pomoci platební karty. Odhalení všech důležitých okolností včetně zajištění
důkazů teď leží na bedrech varnsdorfských policistů.
• Že by pytlák?
V lese mezi tzv. lomem a sněžnou jámou byl 7. ledna nalezen
ulovený několikaměsíční srneček. Zvíře bylo usmrceno navzdory
jeho současné době hájení, která probíhá od 1. 1. do 31. 8. Člen
mysliveckého spolku vyčíslil škodu na třináct tisíc korun.

• Chybí toho víc než dost

Policisté pátrají po všech okolnostech zmizení oblečení
světoznámých módních domů společně s drahou kosmetikou
z neobydleného domu ve Varnsdorfu. Mělo k němu dojít během
1. ledna. Včetně dalších postrádaných věcí se ztráty zatím pohybují na hranici 80 tisíc korun. Na místě se podařilo nalézt a
zajistit stopy po násilném vniknutí.
Nprap. Petra Trypesová,
Oddělení tisku a prevence Děčín
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 8. 1. 2015 rozhodla: • Přidělit veřejnou zakázku „Vypracování
projektové dokumentace - Rekonstrukce administrativní budovy a strojovny zimního stadionu Otavská č. p. 2931 Varnsdorf“ uchazeči h-projekt s. r. o., Korunní 968/31, Praha 2 a pověřit starostu
města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 891.000,00 Kč bez DPH. • Povolit panu
Petru Houzarovi jednorázové užití velkého znaku města Varnsdorf v obrazové příloze bakalářské
práce. • Pověřit k provádění občanských obřadů a k užívání závěsného odznaku města další členy
Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období
2014-2018: pana Jiřího Suchardu, pana Zbyňka Šimáka, pana PharmDr. Jindřicha Šmída, pana
Jaroslava Tomáška. • Odvolat z Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace
(BESOS) pana Ing. Ludvíka Šmída na vlastní žádost. • Jmenovat do Komise prevence kriminality a
bezpečnostní a sociální situace (BESOS) pana Bc. Miroslava Truhláře do funkce člena s účinností
na volební období 2014-2018. • Jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek paní Mgr.
Bc. Ladislavu Ondráčkovou a pana Josefa Hambálka do funkce členů s účinností na volební období
2014-2018. Rada města bere na vědomí: • Zprávu Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková
organizace, o odstranění závad, které byly důvodem neschválení účetní závěrky za rok 2013.

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1) Změnu provozovatele auta
v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu
prodávajícího.
2) Jako prodávající a kupující
podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke
stažení na www.mdcr.cz nebo
na webech samospráv.
3) Na úřad můžete přijít
společně nebo jen jeden z vás.
Nepřítomný však musí zmocnit
plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem toho, kdo na úřad
půjde (v případě podání žádosti
elektronickou formou stačí
ověřený elektronický podpis).
Ověření je nejsnazší vyřídit
na Czechpointu. Další možnost
je zmocnit k vyřizování celé věci
třetí osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty:
- občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu pouze pro cizince),
- žádost o změnu vlastníka
nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel,
- doklady k vozidlu (technický
průkaz + osvědčení o registraci
vozidla),

- doklad o pojištění vozidla (tzv.
zelená karta),
- protokol o evidenční kontrole
silničního vozidla.
Pozor na polopřevody, hrozí
vyřazení auta z provozu!
Pokud jezdíte s vozidlem, které je v Centrálním registru vozidel
pouze odhlášeno předchozím
provozovatelem, musíte podat
na úřad do 30. června 2015
žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních
vozidel. Pokud žádost nepodáte,
vozidlo administrativně zanikne a
už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá:
- občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,
- doklady k vozidlu (technický
průkaz + osvědčení o registraci
vozidla),
- doklad o pojištění vozidla (tzv.
zelená karta),
- protokol o evidenční kontrole
silničního vozidla,
- doklad o platné technické
prohlídce.
Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se neúčastníte
vyřizování osobně.
Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo
dočasně vyřazeno z provozu před

Na registru vozidel už bez objednávek

Od 1. ledna 2015 došlo k legislativním změnám v oblasti registrace
vozidel (viz článek Jak odhlásit a přihlásit ojeté osobní auto z ČR).
V souvislosti s těmito změnami se mimo jiné do značné míry zjednodušil postup při přihlašování vozidla dovezeného ze zahraničí (tzv.
„dovozy“) a není tak již nutné se na registru vozidel Městského úřadu
Varnsdorf v úterý nebo pátek objednávat. Vzhledem k této skutečnosti
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že dnem 12. 1. 2015 dochází
k úpravě úředních hodin na odboru správních agend a dopravy, agendě
registru vozidel. Úřední hodiny celého odboru správních agend a dopravy, včetně registru vozidel, jsou tak: PO a ST 8.00-17.00 hod.; ÚT 8.0015.30 hod.; ČT zavřeno; PÁ 8.00-14.30 hod. Odbor správních agend

30. červnem 2013 (je v depozitu),
musíte přijít do konce roku 2015
na úřad a sdělit, kde vozidlo je a
jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit. V pozdějších případech
dočasného vyřazení (po polovině
roku 2013) máte rovněž povinnost
nahlásit údaje o vozidle, avšak
nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce.
Máte-li vozidlo odhlášené
předchozím provozovatelem
a zároveň dočasně vyřazené
z provozu, musíte podat na úřad
žádost v kratší z obou lhůt do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná
vlastníka (viz polopřevody).
Zdroj: Ministerstvo dopravy

Upozornění pro
žadatele o finanční
příspěvek

Připomínáme, že uzávěrka
žádostí do Grantového programu města Varnsdorf pro letošní
rok je stanovena na pátek
30. ledna 2015. Podmínky
grantového programu a formuláře žádostí jsou k dispozici
na webových stránkách města
www.varnsdorf.cz v sekci „Nepřehlédněte“ nebo v tištěné
podobě na odboru školství, kultury a tělovýchovy.
OŠKT

Přemístění
zastávky

Kvůli nebezpečí padající
omítky z budovy železničního
nádraží byla tamní autobusová
zastávka (ve směru k hotelu
Sport) přemístěna před hlavní
vchod do nádražní budovy. -r-
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Nevynechávejme občany z rozhodování
a berme na jejich názory zřetel!
Nové vedení města se rozhodlo při řízení města v co nejvyšší
míře spolupracovat s občany
Varnsdorfu. Chceme, aby se
„Varnsdorfáci“ aktivně podíleli
na chodu města.
Všem nám by mělo jít o to,
aby se tu žilo lépe. My, vaši
zástupci, kteří jsme od vás v posledních komunálních volbách
dostali mandát, chceme pracovat
pro město a jeho obyvatelstvo.
A k tomu nám nejlépe pomůže
zpětná vazba od vás, občanů.
Všichni jsme obyvatelé města
Varnsdorfu, a tak by váha názorů
neměla záležet na stranické příslušnosti. Když se něco jeví jako
dobrý nápad pro zlepšení života
ve městě, nemělo by záležet na
tom, kdo tento návrh předloží.
Rozumní zastupitelé se s návrhem jistě ztotožní, a to napříč tzv.
politickým spektrem.
Jsem přesvědčen o tom, že
ve Varnsdorfu žije mnoho spo-

luobčanů, kteří by mohli svými
zkušenostmi a znalostmi pomoci s problémy, které nás v tomto
volebním období čekají.
Vážení spoluobčané, nebuďte
nevšímaví a lhostejní ke svému
okolí. Chceme-li něco změnit
v myšlení a chování nás všech,
musíme začít sami u sebe.
Využívejte možnosti servisu
městských úředníků i pracovníků
příspěvkových organizací města,
členů zastupitelstva města. Kontakty jsou dostupné na webových
stránkách města www.varnsdorf.cz. Navštěvujte jednání
zastupitelstva města. Jednací
řád zasedání ZM pamatuje na
připomínky občanů. V období
mezi zasedáními zastupitelstva
se obracejte se svými podněty
přímo na zastupitele. Suďte nás
náročně, ale i spravedlivě. Ne
všechno lze vyřešit okamžitě a
k vaší plné spokojenosti. Snažte
se jednat na úřadech bez zby-

tečně vypjatých emocí. Všímejte
si přístupu úředníků k řešení vašich problémů. O nespokojenosti
nebo spokojenosti s prací úředníků nás informujte. Využívejte
práce komisí rady města. Tyto
jsou rovněž otevřené námětům
a připomínkám občanů. To, že
má komise pevně stanovený
počet členů, neznamená, že
by neprojednávala podněty od
ostatních tzv. nečlenů.
Když to prostě shrnu, buďte
aktivními spolupracovníky nás,
kteří mají toto volební období
naše město na starost.
Závěrem mám pro vás informaci, že pro zlepšení zpětné
vazby mezi úřadem, městskými
organizacemi a občany chystáme
vytvoření nového informačního
systému, s využitím např. webových stránek, případně mobilních
aplikací.
PharmDr. Jindřich Šmíd,
člen RM a ZM

Poplatek za komunální odpad v roce 2015

Dovolujeme si upozornit občany města Varnsdorf na termíny splatnosti poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2015.
Podmínky tohoto poplatku,
který upravuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jsou
pro rok 2015 beze změn. Tuto
vyhlášku najdete na webových
stránkách města Varnsdorf.
Celková roční sazba poplatku
činí 600 Kč na osobu.

Poplatník, který platí sám
nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, je
povinen zaplatit poplatek za
daný rok ve dvou shodných
splátkách, a to první splátku ve
výši poloviny poplatku do 15. 2.
daného roku, druhou splátku do
15. 8. daného roku.
V případě, že celková poplatková povinnost za kalendářní
rok u domácnosti je vyšší než
2 000 Kč, lze poplatek splatit ve
čtyřech shodných splátkách, a
to první splátkou ve výši čtvrtiny
poplatku do 15. 2. kalendářního roku, druhou splátkou do
15. 5. kalendářního roku, třetí
splátkou do 15. 8. kalendářního

Odzvoní kalužím na Pražské?
Mám dotaz ohledně odkanalizování hlavní silnice Pražská
v úseku kolem paneláku „kravín“ a u Lidlu. Ve směru k náměstí jsou
po pravé straně buď ucpané kanály, nebo tam nejsou vůbec. Při
dešti tam vznikají louže (spíš menší jezera), a pokud řidiči nezpomalí, nahodí řádně chodce, kterých v této lidnaté lokalitě nebývá
málo. Uvažuje město o nějaké nápravě?
Pavel Vodička ml.
Vlastníkem této komunikace je Ústecký kraj. Odbor správy majetku v minulosti na tuto závadu, která se projevuje hlavně při déle
trvajících deštích, upozorňoval Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje. Dopis pana Vodičky byl předán právě SÚS, závod Děčín.
Jejich odpověď přetiskujeme:
Dobrý den, pane Vodičko,
ulice Pražská ve Varnsdorfu je jako silnice III. třídy č. 2641 majetkově spravována naší organizací (SÚS Ústeckého kraje).
Problematika odvodu dešťové (povrchové) vody z této komunikace bude řešena opravou šachet uličních vpustí a jejich přípojek a
opravou propadlých míst vozovky, v nichž se vytváří hluboké kaluže.
Tyto práce budou zahájeny a provedeny v rámci letní údržby
komunikací (tj. v termínu od 1. 4. 2015).
Aleš Kocián,
vedoucí správního úseku Děčín SÚS Ústeckého kraje

roku a čtvrtou splátkou do 15. 11.
kalendářního roku.
Poplatník, který platí prostřednictvím správce bytového domu,
je povinen zaplatit poplatek ve
čtyřech shodných splátkách, a
to první splátkou ve výši čtvrtiny
poplatku do 31. 3. kalendářního
roku, druhou splátkou do 30. 6.
kalendářního roku, třetí splátkou do 30. 9. kalendářního roku
a čtvrtou splátkou do 15. 12.
kalendářního roku.
Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je
povinen uhradit poplatek ve
výši 600 Kč do 31. 5. kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem nebo složenkou
na číslo účtu 35 - 0921 388 329 /
0800 pod přiděleným variabilním
symbolem nebo hotově v pokladně městského úřadu Varnsdorf.
Ekonomický odbor MěÚ
Varnsdorf

Díky za schody!
Jménem stovek Varnsdorfanů,
kteří putují na trase úřad-BillaMCKV-pošta, chválím odbor
správy majetku a investic za
schody ve svahu nad marketem
Billa. Jsou vybudovány promyšleně hlavně s ohledem na bezpečnou chůzi. Děkujeme!
Milan Hrabal
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Zveme občany města na setkání
s prezidentem Milošem Zemanem
Prezident České republiky Miloš Zeman zavítá ve dnech
2.-4. února do Ústeckého kraje. Jeho program zahrnuje též
oficiální návštěvu města Varnsdorf, a to v úterý 3. února.
Původně byl termín návštěvy plánován na duben, na
žádost Kanceláře prezidenta republiky se termín posunul
už na únor.
Ve Varnsdorfu Miloš Zeman navštíví nejprve společnost
TOS Varnsdorf, kde se během úterního dopoledne setká
s vedením podniku i s jeho zaměstnanci. Po poledni se setká
s představiteli našeho města a se starosty obcí Šluknovska.
Poté se uskuteční setkání s občany města v sále
Centra Panorama. K tomu bude vyhrazen čas od 12.50
do 13.30 hodin.
Další prezidentův oficiální program tohoto dne se bude odehrávat v Krásné Lípě, kde se setká s významnými podnikateli
regionu, vedením města Krásná Lípa a iniciátory rozvoje a
ochrany Českého Švýcarska, a v Děčíně na Střelnici, kde
jej budou očekávat představitelé města Děčín a kde také
proběhne další setkání s občany.
-r-

Kolik nás je
K 31. prosinci 2014 měl Varnsdorf 15 494 obyvatel (ke stejnému
datu v roce 2013 to bylo 15 515), z toho 7 565 mužů a 7 929 žen.
Městu přibylo za loňský rok 156 novorozenců (v předešlém roce
154). Zaznamenáno bylo 136 úmrtí varnsdorfských občanů (o rok
dříve 145).
Přistěhovalo se 363 osob a odstěhovalo se 399 osob.
Před matričním úřadem Varnsdorf, pod nějž spadá i pět
okolních obcí, bylo v roce 2014 uzavřeno 65 manželství (právě tolik jako v roce 2013).
ham

Z DĚNÍ NA RADNICI
Výběr z jednání vedených starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem a místostarostou Josefem Hambálkem
5. 1. - Odbor sociálních věcí - projednání nabídky spolupráce od
Agentury pro sociální začleňování
- Schůzka s poslancem Poslanecké sněmovny Stanislavem
Pflégrem, diskuse o problémech regionu
6. 1. - Jednání o hernách - zavedení kamerového systému
s napojením na městskou policii
- Koaliční schůzka k rozpočtu města
7. 1. - Schůzka k rozpočtu města se zastupiteli
- Jednání s Regionální rozvojovou agenturou o možnostech
dotačních titulů
- Jednání s agenturou Pancéř o možnosti zaměstnání lidí
s tělesným postižením
8. 1. - Porada s a. s. REGIA, měst. policií a právničkou města
o postupu při vymáhání dluhů od neplatičů nájemného
v obecních bytech
- Zasedání rady města
9. 1. - Jednání redakcí Hlasu severu
- Jednání o veřejnoprávních kontrolách příspěvkových
organizací města
12. 1. - Jednání s Policií ČR a Městskou policií Varnsdorf o zavedení
společných hlídek.
- Dohoda o pravidelných kontrolách v Kovářské ul. za účasti
pracovníků Úřadu práce, OSPOD (orgán sociálně-právní
ochrany dětí) atd.
- Přijetí návštěvy družebních škol VOŠ a SŠ Varnsdorf a
střední školy v Ostródě (Polsko)
13. 1. - Jednání se Schrödingerovým institutem o sociálních aktivitách v lokalitě Kovářská
- Kontrolní prohlídka objektu Sport - řešení nepovolených stavebních úprav, nedodržování požárních a hygienických předpisů
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Rozjezd krajské autobusové dopravy
se příliš nepovedl
Dokončení ze strany 1

k integraci přistoupí také města
v Ústeckém kraji. To vše projednává Ústecký kraj.
JS: V Děčínském deníku
jsme se dočetli i o údajně
„zmanipulovaném“ výběrovém řízení, barvě autobusů
apod. Chcete se k tomu nějak
vyjádřit?
ZS: Takové informace nemám.
JS: Velké problémy nastaly
i s odbavováním cestujících.
Byly na vině jenom nové odbavovací systémy, nebo se
projevilo i to, že se řidiči na
nich teprve učili?
ZS: Jak jsem již uvedl, zahájení provozu bylo naostro 1. ledna
a jak řidiči, tak cestující se nový
systém učili a někteří stále učí.
Podle možností jsme prováděli
školení všech zaměstnanců a
stále je doškolujeme. Zároveň
chci cestujícím poděkovat za určitou toleranci a našim řidičům za
to, že postupně tento nový systém dobře zvládají. Byl zprovozněn i systém hlášení zastávek
v autobuse, což je další novinka
ke zlepšení informovanosti.
JS: Přestože jsou všechny
autobusy zcela nové, vyrobené v závěru minulého roku,
nevyhnuly se ani jim určité
technické obtíže. Od nespokojených cestujících jsme se
tak mohli dočíst např. o zlobícím topení apod. Jaká je tedy
kvalita těchto nových strojů vyskytly se i jiné závady,
případně kde a jak jsou stroje
v záruce servisovány?
ZS: Kmenové autobusy jsou
zcela nové a splňují vysoké
standardy kvality, které ocení
zejména cestující. Objednatel si
stanovil i konkrétní kapacity autobusů a jejich technické vybavení.
Tyto autobusy jsou nové, veškeré
závady řešíme v rámci záruky
s výrobcem. Záruční opravy musí
být prováděny v autorizovaných
servisech, bohužel nejbližší je až
v Jablonci.
V případě technické závady
autobusů jsou využívány autobusy záložní, jejichž standard je
také přesně určen objednatelem.
Smí však ujet pouze předepsaný
počet kilometrů, což ztěžuje řízení provozu.
V současné době máme pro
oblast Šluknovsko vyhovující
provozní zázemí ve Varnsdorfu
a spolupracujeme s místními
firmami. Máme zde i další autobusy k zajištění provozu místní
autobusové dopravy (tzv. okru-

žák - pozn. redakce) ve městě
Varnsdorf a pro příležitostné
přepravy pro školy, organizace
na plavání, do divadla, apod.
JS: Zkušenosti ukázaly, že
jízdní řád na některých spojích je v podstatě nereálný a
není možné jej časově dodržet. Informujete kraj o těchto
problémech?
ZS: Sbíráme všechny podněty od cestujících a postupně
je předáváme na Ústecký kraj.
Tady bych rád požádal veřejnost, aby své podněty řešila
s objednatelem, tedy s Ústeckým
krajem, buď prostřednictvím
svého města/obce, nebo přímo.
Veškeré informace a kontakty
získáte na stránce www.dopravauk.cz.
Průběžně probíhají také
jednání se zástupci měst a
obcí na Šluknovsku, během
týdne proběhne i jednání přímo
s Ústeckým krajem, kde svoje
připomínky předáme a požádáme o rozhodnutí.
S každým dnem se situace
stabilizuje a věřím, že těchto
případů bude ubývat.
JS: Řada cestujících si stěžuje, že kvůli novým jízdním
řádům se nestíhá včas dostat
do zaměstnání, případně ze
zaměstnání, vyskytly se i dny,
kdy zpoždění autobusů bylo
i v řádech desítek minut. Nově
spuštěná doprava je taktová,
což znamená, že autobusy
jezdí v předem stanovených a
pevných časech (např. každou
hodinu). Tento způsob dopravy ale vůbec nezohledňuje
potřebu přepravy většího objemu cestujících ve špičkách
(zaměstnání, školy), což dříve
řešily např. souběžné nebo
posilové spoje. Všiml jsem si
také, že jízdní řády vůbec neřeší časové rozdíly v jízdních
dobách ve špičkách a mimo
špičku. Budou tedy jízdní řády
upravovány podle připomínek, které se shromažďují
u vás a u místních samospráv,
a existuje v tomto případě
nějaké brzké řešení těchto
problémů?
ZS: To je asi nyní to nejdůležitější k řešení. Taktová
doprava má svoje výhody např.
v aglomeracích měst, kde krátký
pravidelný interval spojů nemusí zohledňovat začátky školního
vyučování a zaměstnání. Zde
je však nutné tyto zvyklosti
reflektovat.
Přesný počet autobusů je dán
objednatelem, posilové spoje

jako dříve lze provozovat pouze
po souhlasu objednatele.
Tím, že jsou dány stejné jízdní doby jak v době přepravních
špiček, tak v době tzv. sedel,
kdy je menší frekvence, a že
spoje na sebe navazují bez
dostatečných vyrovnávacích
dob, dochází u některých spojů
ve špičce ke zpoždění. Tím se
zpozdí i navazující spoje.
To bude z našeho pohledu
hlavním požadavkem na objednatele k řešení úpravy jízdních
řádů.
JS: Vaše společnost jezdí kromě Šluknovského
výběžku i v dalších třech oblastech Ústeckého kraje. Jsou
ve všech čtyřech oblastech
tyto problémy? Řeší je tedy
i ostatní dopravci?
ZS: Naše společnost z celkem 14 oblastí Ústeckého kraje,
na které byla vypsána veřejná
soutěž, získala 4, Šluknovsko
je jednou z nich. V ostatních
oblastech jsme řešili podobné
problémy s jízdními řády a s odbavováním cestujících, ale nyní
řešíme již jen jednotlivosti.
Podle mých informací mají
všichni dopravci ve všech
oblastech podobné problémy.
Já věřím, že s každým dnem
budou problémy ubývat. Tam,
kde to nepůjde, musí objednatel
systém dopravy upravit.
JS: Zaslechl jsem od řidičů, že díky novým grafikonům
nestačí vozidla během dne
ani dotankovat a vracejí se
do garáží s minimem paliva
v nádrži. Bere jízdní řád tyto
provozní záležitosti - např.
tankování, mytí vozidel,
doplnění AdBlue (kapalina
snižující emise výfukových
plynů - pozn. red.) apod.
vůbec v potaz?
ZS: Provozně je tento nový
systém velmi náročný. Autobusy najíždějí téměř dvojnásobné
výkony oproti dřívějšímu stavu
a z toho plyne zcela jiný režim
v provádění běžného servisu a
údržby vozidel, ale také i střídání
řidičů nebo např. odvodu tržeb.
Všichni zaměstnanci si zvykají
na nově nastavená pravidla.
JS: Velice vám děkuji za
vstřícnost a za rozhovor.
Chcete našim čtenářům ještě
něco sdělit?
ZS: Rád bych zmínil, že v regionu provozujeme dvě informační
kanceláře, a to na autobusovém
nádraží ve Varnsdorfu a nově
i na vlakovém nádraží v Rumburku společně s Českými drahami. Připravil Jiří Sucharda
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Čtvrtstoletí, to to letí…

Pětadvacet let - právě tolik času uteklo od vydání prvního čísla
obnoveného Hlasu severu. Vyšlo 25. ledna 1990. Po patnáctileté
vynucené přestávce se tehdy varnsdorfské noviny opět vrátily ke
svým čtenářům.
První krok ke vzkříšení HS byl učiněn již v prosinci 1989, bezprostředně po „sametové revoluci“. Jiří Růžička, Jan Bechyně a Milan
Hrabal tehdy připravili zvláštní přílohu tehdejšího varnsdorfského
Zpravodaje s názvem „Dialog“. Pak již vznikla redakce Hlasu severu,
k níž se kromě výše jmenovaných připojili Josef Fiala a Robert
Dausch. Redakce ve stejném složení pak pracovala až do smrti
Jiřího Růžičky v roce 2004.
V některém z příštích vydání připomeneme, čím se městské
noviny zabývaly v časech o jednu generaci zpět, v době převratných změn a nadějných vyhlídek...
ham

Za mistrem Igorem Heinzem
Milovníky hudby nejen ve Šluknovském výběžku zaskočila smutná zpráva
o úmrtí učitele, muzikanta, skladatele,
badatele a spisovatele Igora Heinze.
V sobotu 10. ledna 2015 dopoledne
v chrámu sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu byla za zesnulého mistra sloužena
zádušní mše. Přišlo se s ním rozloučit
hodně přes stovku přátel a příznivců. Mši
sloužil kanovník Alexej Baláž. Skladby zesnulého mistra pod taktovkou
Markéty Englerové procítěně zahrálo sdružení hudebníků a pěvců ze
Šluknovského výběžku a sousedního Saska. Počasí se s umělcem ten
den rozloučilo divoce: před mší drobně, ale hustě pršelo, během mše se
výrazně oteplilo (až na 16 stupňů) a večer vlétla do údolí vichřice.
Igor Heinz se narodil 23. 6. 1945 v západoslovenské Staré Turé.
K hudbě ho přivedl otec amatérský houslista, touhu stát se spisovatelem
v něm probudila matka, která sbírala a zapisovala pověsti z kraje pod
Velkou Javorinou. Už v dětství psal články, povídky a básně do slovenských periodik. Otec chtěl mít ze syna hudebníka, Igor ale studium
na konzervatoři v Bratislavě kvůli úrazu ruky nedokončil. Zhlédl se
v Jacku Londonovi, chtěl být námořníkem a toulat se světem. V roce
1964 v rámci náboru odešel do severních Čech, kde devět let pracoval
ve stavebnictví. V Litvínově mimo jiné založil DIMAFO (Divadlo malých
forem). Před jedenačtyřiceti lety se vydal do Šluknovského výběžku a
ten se mu stal osudem. Vyučoval zde hudbu na školách ve Šluknově,
Rumburku a Varnsdorfu. Dálkově vystudoval teplickou konzervatoř a
soukromě hudební historii u PhDr. Tomislava Volka. V 80. letech 20. století ve Šluknově organizoval proslulý hudebně-poetický festival Májový
křišťál. Založil a řídil dětský sbor Červánky a komorní soubor Capella
Adjuvantes. S ním realizoval objevené skladby regionálních autorů,
z nichž některé upravil do liturgické kompozice „Tolštejnské requiem“,
úspěšné i v zahraničí. Několik let byl dirigentem Varnsdorfské komorní
filharmonie. Napsal šest mší, z nich „Apoštolskou mši ke sv. Petru
a Pavlovi“ věnoval městu Varnsdorf a „Svatováclavská mše“ (1991)
byla studiově nahrána (1994) a uvedena mj. dvakrát v katedrále
sv. Víta v Praze. Některé jeho komorní skladby jsou v repertoáru sólistů
Drážďanské filharmonie a souboru Trio Cantabile. Heinz je i autorem
houslové školy pro děti „Tolštejnské housličky“, napsal řadu článků,
povídek, básní a pohádek, z nichž většina byla uveřejněna v novinách
a časopisech. Česká televize natočila jeho medailon pro pořad Bez
limitu, Český rozhlas ho propagoval několikrát, naposledy 20. října 2014
v pořadu Telefonotéka. Jeho zásadním knižním dílem je publikace „Z hudební minulosti Šluknovska“, která rovněž vyšla v německém překladu.
Do posledních chvil byl neúnavný a pracovitý. Ve varnsdorfské
základní umělecké škole působil jako spolehlivá záloha za nepřítomné učitele, pomáhal s notovým archivem. Jako violista absolvoval předvánoční koncerty Rumburského komorního orchestru.
Zemřel ve svém bytě ve Varnsdorfu v neděli 4. ledna 2014. Na jeho
„pracovním stole“ zůstala mj. do tisku připravená kniha pohádek
o Pumpotovi i nedokončené oratorium „Via Dolorosa“ na libreto
básnického cyklu „Cestou bolesti a víry“.
Igor Heinz se sám charakterizoval jako hudebník, který skládá
mše, píše pohádky, články a občas zaskakuje za nemocné učitele.
Podle rozsahu a kvality jeho díla je však bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností našeho regionu posledního půlstoletí.
Za svého života měl mnoho přátel, kteří jistě nenechají jeho dílo
upadnout v zapomnění.
Milan Hrabal, foto Vlastimil Urban
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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.
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Řádková inzerce

Nemovitosti
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 m2, bezbariérový
přístup. Tel. 777 638 828.
Pronájem bytu 2 + 1 65 m2. Ul. Karlova 2699, Varnsdorf. Tel. 736 613 314.
Pronajmu byt 3 + 1 v klidném prostředí. Škola a školka
v dosahu. Nájem dohodou.
Tel. 728 310 739.

Služby
Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO
Studánka. Informace na tel.
777 155 429.

Ostatní
Prodám rozkládací sedací soupravu vínové barvy +
2 křesla + 2 taburetky. Cena
dohodou. Tel. 728 118 432 (po
18.00 hod.).

����������������
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Vypotíme to za Vás!
www.sauneo.cz
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TISK GRAFIKA WEB
REKLAMNÍ P�EDM�TY
Palackého 2760, Varnsdorf

(administrativní budova Velvety)
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Kdo umí nejlepší bramborový salát

Vzpomínka
Vydal ses cestou, kde chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek nechal jsi dokořán. Kytičku
květů a svíci hořící Ti na hrob dáme, s bolestí
a láskou vzpomínáme.
Dne 19. ledna by se dožil 88 let pan Květoslav Pospíšil z Varnsdorfu.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.
Vzpomínají manželka Alena, syn Květoslav
s rodinou a syn Petr s dcerou Ilonkou.

P oděkování
Děkujeme pohřební službě Kamélie - panu Fundovi za krásný
obřad.
Děkujeme za projevy účasti při rozloučení s panem Václavem Šábou.
Manželka s rodinou
Chtěla bych poděkovat MUDr. Jiřímu Fluskovi a sestřičce Irence za zdravotní péči a vstřícný a citlivý přístup. Naďa Popelková

Narození
Veronika Štubnerová
Pavel Hokynář
(Nikol Hokynářová)

Žaneta Kolínská
Daniel Vítek
(Nelinka Vítková)

Irena Vítová
Jaroslav Jordák
(Matouš Jordák)

Michala Antonijová
Zdeněk Vašek
(Laura Vašková)

Drahuše Tkáčová
Milan Tkáč
(Vojtěch Tkáč)

Lenka Křížová
Miroslav Rameš
(Michaela Ramešová)

Miroslava Bímová
Jiří Domabyl
(Helena Domabylová)
Šárka Laskeová
Zdeněk Bůbela
(Maxmilián Bůbela)
Žaneta Jahnelová
David Jahnel
(Lukáš Jahnel)

Z ubní

Úmrtí
Prosinec
Libuše Grzywaczová
Jan Hřibal
Helena Havelková
Zdena Volárová
Antonín Smetana
Vlastimil Neuvirt
Antonie Ujváryová
Irena Vacková
Josef Hlušička
Irena Pšeničková
Regina Hubálková

84 let
80 let
84 let
88 let
66 let
85 let
78 let
71 let
68 let
71 let
72 let

25. prosince se v restauraci Bakus konal 2. ročník mezinárodního
mistrovství „Nejlepší bramborový salát 2014“. Zúčastnilo se celkem
14 závodníků - salátů z Polska, Slovenska, Německa, Turecka a
Varnsdorfu. Věkové složení starujících bylo pestré - mládež, pracující, pracující důchodci, ale i „normální“ důchodci. Pořádající agentura
Joker Varnsdorf vše vzorně, až příkladně připravila. Po ochutnávce
vzorků, která trvala asi hodinu, byly sečteny body od odborné poroty a vyhlášeny konečné výsledky. Nutno uznat, že porota byla ve
velmi těžké situaci, vzorky byly označeny pouze čísly a nikoli jmény
autorů salátů. Nepadl tedy ani jeden úplatek. Vše porota zvládla na
jedničku, protože v ní zasedli samí odborníci v oblasti bramborového
salátu. Obhájce prvenství z 1. ročníku p. Adolf H. nebyl přihlášen,
musel bohužel do zaměstnání. Krátce z výsledků: 3. místo důchodce
p. Milan H., 2. místo pracující důchodce p. Josef P., 1. místo pracující
pí Renata Z. Ceny byly finanční, a to v eurech, dolarech a korunách.
Sponzorům děkovat dlouze nebudeme, jelikož žádní nebyli.
Pozn.: „Borec“ ze SRN chtěl ovlivnit výsledky tím, že koupil salát
v Sajfiku a dodělal ho doma pomazánkou tzatziky. Přátelské upozornění jednoho ze soutěžících vedlo k tomu, že byl čin odhalen.
Autor i salát skončili hluboko mezi poraženými.
Děkujeme tímto všem zúčastněným a již nyní se těšíme na
3. ročník. S pozdravem sportu zdar a salátu zvláště
Ing. Milan Hindrák, Varnsdorf

...a kdo nejlepší vánoční rohlíčky?

V penzionu U Rudolfa III.
proběhl na Silvestra nultý
ročník o nejlepší vánoční
rohlíček. Nezávislá pětičlenná
porota vybírala ze šesti vzorků
doneseného cukroví. Byl to pro
ni opravdu neobyčejně tvrdý
oříšek, jelikož všechny vzorky
byly velmi chutné. Je vidět, že
česká hospodyňka nevymírá a
domácí je domácí.
Závěr poroty byl tento: na
1. místě se umístily holky
„Slaďačky“, na 2. místě Eva

pohotovost
24.-25. 1. 2015
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
31. 1.-1. 2. 2015
MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV
tel. 412 586 361
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Poradna ČOI
Česká obchodní inspekce poskytuje bezplatně rady
a informace občanům, zejména
o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací apod.

4. února 10.00-14.30 hod.

v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

Pavlousková z Horního Podluží,
o 3. místo se podělily Věrka Vacková ze Šluknova a Monika Sivčová,
4. místo paní Věrka Pitelková,
která zároveň získala od odborné
poroty zvláštní kulinářské ohodnocení za rohlíčky s česnekovou
příchutí, a 5. místo získala Jana
Navrátilová s malým Zděndou.
Děkujeme všem za účast a
s heslem „Pečte, dámy, pečte,
ať mají pánové co shazovat“
se těšíme na další kulinářské
zápolení.
R.S.

Masopust se
sveze vlakem
Tradiční varnsdorfský masopust se bude konat v sobotu
14. února. Letošní trasa masopustní obchůzky povede přes
náměstí až na staré nádraží,
odkud se průvod maškar
převeze vláčkem Trilexu na
závěrečné vyhodnocení a občerstvení do Pivovaru Kocour.
Tam také letos proběhne nejen
prodej masopustních specialit
od řezníků z celého Trojzemí,
ale i odpolední a večerní program. V neděli bude masopust
zakončen Karnevalem na ledě
v novém zimním stadionu. Bližší
podrobnosti v příštím čísle. JS

Výzva pro
regionální
výrobce
Do 27. února je termín pro
žádosti o udělení značky
„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt ®“. Koordinátorem regionální značky je
České Švýcarsko o.p.s. Značka
patří do Asociace regionálních
značek a je udělována nejen
v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS
Šluknovsko), ale také na území
Saského Švýcarska. V regionu
je již certifikováno 28 produktů
a 4 zážitky. Certifikát platí na
dva roky a opravňuje výrobce
k užívání značky na všech
certifikovaných produktech
i propagačních materiálech.
Kontaktní osoba pro sběr
žádostí a certifikační proces:
Ing. Jarmila Judová, e-mail:
jarmila.judova @ ceskesv ycarsko.cz, tel.: +420 775 552
790. Adresa: Křinické nám.
1161/10, 407 46 Krásná Lípa.
www.ceskesvycarsko.cz.
-r-

MAS Šluknovsko
změnila adresu

ZDARMA

Kancelář Místní akční skupiny
Šluknovsko od ledna 2015 najdete ve Varnsdorfu na Národní
486 v sousedství hypermarketu
Albert (vedle prodejny obuvi,
naproti městské policii).
Sídlo MAS Šluknovsko zůstává beze změny, tj. Mariánská
475, 407 47 Varnsdorf.
-r-

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

Svozy pytlového
tříděného odpadu
29. 1. 2015

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ
do OC FORUM Liberec

24. 1. 2015

2/2015
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Výsledky 50. Silvestrovského běhu
Varnsdorfem (2. část)
Halový fotbálek
po letech pro domácí
Do varnsdorfské haly se tak jako každoročně sjeli fotbaloví přátelé
ze severu Čech a jejich pozvaní spoluhráči, aby si mezi svátky užili
pohodového fotbálku. Pro zdravotní komplikace tradičního kapitána
Jablonce Ilji Majstoroviče se jeho výběr na turnaj nedostavil, a tak se
narychlo dal dohromady výběr hráčů kolem Vlasty Šmalcla - tento
celek nastupoval pod hlavičkou Vilémova. Tomu vypomohl rovněž
M. Kučera, kanonýr varnsdorfské U21 a nejlepší hráč vilémovského Memoriálu M. Kotraby a H. Bálka. Dalšími účastníky akce byly
tradiční výběry Teplic, Děčína a Varnsdorfu, ve kterých se představili vesměs stejní hráči jako v minulosti - např. Bernat, Sedláček
(Teplice) či Voříšek, Mokráček, Hanzálius, Erneker, Vašák (Děčín).
V domácím výběru (na fotu) si opět zahráli Z. Prchal K. Knitl, J. Novák, V. Šmalcl a také druholigoví plejeři FK Varnsdorf P. Rudnytskyy
nebo R Breite. Strážcem branky byl chomutovský M. Kropáč.

Hrálo se systémem každý s každým, pořadí poté určilo týmy
pro utkání o konečné umístění. Takže v boji o 3. příčku se utkaly
Teplice s Děčínem, který jim oplatil předchozí porážku i s úroky
výsledkem 0:6 a skončil tedy třetí. Finále se stalo záležitostí
Varnsdorfu a Vilémova. Domácí rovněž oplatili soupeři předchozí
prohru, uspěli těsně 2:1, čímž si po dlouhých letech v tomto tradičním svátečním turnaji zajistili výhru.
ZdS, foto K. Soldán

Štěpánský turnaj vyhrála Stráž
V den svátku, jehož jméno uvádí název turnaje, jsme přivítali již po
osmnácté smíšená volejbalová družstva (4 muži + 2 ženy) ve varnsdorfské sportovní hale. Hráčský úbytek pokračuje, a tak se turnaje
zúčastnilo pouze pět družstev, jejichž hráči a hráčky přijeli z Lázní
Toušeň, Stráže nad Nisou, Jablonce nad Nisou, Liberce a jeden tým
byl domácí, složený z 2 bývalých hráčů mužů, 2 hráček žen a 2 hostů
z Prahy a Ústí nad Labem. Úroveň předváděné hry však nebyla kvůli
malému počtu družstev nikterak horší, spíše naopak. K vidění byly
tvrdé smeče, perfektní bloky i spousta „vyzobaných“ míčů, a to díky
nezdolné bojovnosti především žen. A jak vše dopadlo?
Pátá příčka připadla domácímu družstvu SEVERNÍ VÍTR, když se
mu nedařilo v koncovkách setů. Čtvrté místo si zajistil loňský vítěz
TOUŠEŇ a třetí skončil dvojnásobný držitel prvenství z Nového
Boru AQUA TEAM. Druhý byl nováček turnaje ŠUNKOFLÍČCI a
vítězem se stala, již po čtvrté, STRÁŽ. Děkujeme všem sponzorům město Varnsdorf, Vitana Varnsdorf, Pivovar Kocour a Friesland
Tourist Club - pronájem obytných lodí v Holandsku.
P. D.

Ve druhém čísle Hlasu severu
letošního roku uvádíme zbývající
výsledky Silvestrovského běhu
(kategorie žen a mužů), které
zaznamenala J. Skalická, trenérka AO TJ Slovan Varnsdorf.
Kompletní znění je zveřejněno
na www.varnsdorf.cz.
Ženy ročník narození 1979 a
dříve (1 650 m): 1. A. Bouchnerová, AC Česká Lípa 9:00,4 min.,
2. A. Pohlová, Rumburk 9:12,8,
3. - 7. E. Brehovská, K. Srbecká, V. Secká, M. Janečková, a
P. Lacková, všechny Rumburk
a stejný čas 12:18,9. Ženy
open (5 000 m): 1. A. Drahotová, USK Praha 20:06,1 min.,
2. T. Hrochová, AC Česká Lípa
20:40,6, 3. J. Václavíková,

Sklárny A JETO 20,54,3,
4. T. Masopustová, AC Rumburk
22:30,0, 5. V. Svobodová 22:40,0.
Muži ročník narození 1975 a
později (5 000 m): 1. L. Goula,
Hvězda Pardubice 16:43,3 min.,
2. O. Petr, TTC Cvikov 17:04,8,
3. P. Pinďák, Studánka 17:13,2,
4. J. Schulhof, Pomalí Kluci
17:27,2, 5. T. Kolařík, OK Nový
Bor 17:38,3. Muži r. n. 1965-1974
(5 000 m): 1. J. Jíra, TTC Cvikov
19:02,2 min., 2. K. Valenta, BK
Varnsdorf 19:30,5, 3. Z. Walter,
Zahrádky 20:39,3, 4. J. Šeps
20:54,9, 5. A. Haubert 21:10,8.
Muži r. n. 1955-1964 (5 000
m): 1. Z. Bufka, AC Česká Lípa
20:06,7 min., 2. J. Rein, AC
Rumburk 20:53,6, 3. V. Šrachta,
Cvikov 21:04,7, 4. P. Goula, Hvěz-

da Pardubice 21:08,7, 5. L. Šíp,
SCMT Liberec 21:10,8. Muži r.
n. 1954 a dříve (5 000 m):
1. O. Slaměný, AC Česká Lípa
21:09,4, 2. V. Kuthan, Krásná
Lípa 25:10,0, 3. L. Dvořák,
Rozhled 27:31,3, 4. K. Sládek,
Krásná Lípa 29:40,4, 5. K. Černý,
Praha 30:33,8.
Vložený závod žen - hod válečkem: 1. N. Kučerová 16,23 m,
2. E. Kolnerová 15,44, 3. S. Adámková 14,44, 4. A. Bouchnerová,
AC Česká Lípa 14,00, 5. V. Bareczová 13,93.
Vložený závod mužů - hod
kládou: 1. J. Ineman, Rumburk
8,18 m, 2. H. Řičica, Praha 7,34,
3. J. Dostál 7,30, 4. L. Jelenčiak
7,08, 5. J. Jelenčiak 7,05. red.

Cyklističtí favorité potvrdili formu
Zajímavou podívanou v rámci
varnsdorfských silvestrovských
klání se stal hlavní závod cyklistů. Hned po startu unikl Tomáš
Barták, který se stal i celkovým
vítězem a získal pohár pro Krále Silvestra 2014. Roli favoritů,
potvrdili Honza Novota a Filip
Holubář. Ve třetí skupině spurtovalo 7 jezdců, jejichž pořadí
určila až cílová kamera. Bohužel jednoho z favoritů, Miloše
Procházku, postihl 60 metrů po
startu defekt, totéž později potkalo i Václava Zemlera. Seniorský mistr republiky v časovce
Herbert Michel (ročník 1943)
bohužel dorazil později, a tak
se zúčastnil až hlavního závodu.
Zřejmě mu tak unikla „koruna“
vítěze v závodě na 2 okruhy.
Výsledky 19. ročníku
Silvestrovského závodu na
5 okruhů (12,5 km) - junioři
1996-1998: 1. Filip Holubář

25:49,0 min., 2. David Lejčko
30:38,1. Muži 1985 -1995:
1. Tomáš Barták 24:46,1 min.,
2. Jan Doležal 25:48,2. Muži I 1975-1984: 1. Jan Novota
25:17,6 min., 2. Roman Horký
25:57,0, 3. Aleš Vohanka
25:57,3, 4. Herbert Schwarz
28:52,2. Muži II 1965-1974:
1. Josef Kroupa 25:57,4 min.,
2. Jan Boczan 25:57,6, 3. Jiří
Fabry 27:03,5, 4. Milan Hozák
30:37,0. Veteráni 1955-1964:
1. Jiří Dužár 25:57,1 min., 2. Václav Šimonek 25:57,2, 3. Radek
Ščučka 25:57,5, 4. Jan Mádl
28:49,0, 5. Radko Kamenický
28:50,1, 6. Jan Pospíchal
30:38,2, 7. Herbert Michel
30:39,0.
Závod na kratší trati se konal
s menší účastí, ale s o to větším zaujetím a bojovností až do
posledních metrů. Nejurputnější byl souboj Katky Zezulové

s Pavlínou Stránskou, kde rozhodla jedna desetinka vteřiny.
V zajímavém oblečení dorazila
„dvojčata“ Radka Holubářová
a Mirka Smrčková. Výsledky
závodu na 2 okruhy (5 km) veteráni 1954 a starší 1. Jiří
Podlešák 13:19,9 min. Žáci
1999-2001: 1. Filip Srbecký
11:38,2 min., 2. Vojtěch Hofman 13:55,4. Žáci 2002-2004:
1. Jakub Horký 16:43,2 min. Ženy
do 40: 1. Kateřina Zezulová
13:14,4 min., 2. Pavlína Stránská
13:14,9. Ženy nad 40 (1974
a starší): 1. Olga Koktová
13:25,2 min. 2. Radka Holubářová 16:04,7, 3. Mirka
Smrčková 16:04,8. Ceny pro
vítěze i startovní balíčky zajistili sponzoři obou závodů:
BigShock-Al Namura, město
Varnsdorf a Varnsdorfské uzeniny. Děkujeme!
V. Zemler

Smůla Michala Malíka
Druhou lednovou sobotu se jelo cyklokrosové MČR ve Slaném.
Varnsdorfský rodák Michal Malík do něho startoval opět z druhé
řady a zhruba do poloviny závodu se držel kolem sedmého místa.
Pak jej však zradil defekt, konkrétně přetržený řetěz, a více než
čtvrtinu jednoho okruhu musel do depa absolvovat po svých, s
kolem přes rameno. Nakonec skončil jako loni „jen“ třináctý. Co
se vlastně přihodilo a mohl při příznivém průběhu závodu pomýšlet výš? „Během závodu se mi jelo perfektně. Těžký, blátivý
terén mi sedí. Od startu jsem se stále propracovával dopředu. Se
sedmým místem už jsem počítal. Bohužel po polovině závodu se
mi podařilo roznýtovat řetěz a o snovém umístění už nemohla být
řeč. Ani mně, ani mým mechanikům se nepodařilo analyzovat,
kde se stala chyba“, okomentoval nevydařený závod Michal. Na
fotu běží po zmíněném defektu po rozbahněné dráze slanského
plochodrážního stadionu do depa.
ZdS, foto archiv MM

Rozhovor se Sportovcem roku 2014
Janem Piankou
Basketbal se
střídavými výsledky
V závěrečném utkání Severočeské ligy loňského roku prohrálo
áčko TJ Slovan u posledních Loun 82:74 (30:11 45:26 56:48) a v letošní premiéře přivezlo výhru 64:67 (15:21 27:36 50:48) z palubovky
BNK Most. O výhru se body zasloužili Voráček 17 (1x3), Novotný 14
(1x3), Šišulák 10 (1x3), Lehroch 9, Beran 8 (1x3), Buben 4, Doležal 3
(1x3) a Činka 2. Nebodovali Vakulenko, J. Relich a Zamrzla. Doma
hostil druhý tým tabulky Slovan v pořadí třetí VSK Slávia TU Liberec
a porazil jej přesvědčivě 103:70 (31:16, 57:31, 80:43). Body Slovanu
Lehroch 23 (1x3), Novotný 22, Činka 17 (3x3), Voráček 10, Doležal
8 (2x3), Šišulák 7 (1x3), Buben 7 (1x3), J. Relich 4, Beran 3 (1x3)
a Houndbedji 2.
Muži B (na fotu při time-outu) zdolali po boji BK Skřivánek Ústí
n. L. 52:48 (13:16, 26:25, 40:38). Body T. Sucharda 18, Smrčka 11,
Poláček 6, M. Ježek 4, Schilling a Šolc po 3, Janoušek a Houngbedji
po 2, Zamrzla, Šimák a Unger po 1. Poté neuspěli u BK Česká Lípa
104:71 (32:15, 51:34, 77:48), přišli tak o 3. pořadí oblastního přeboru

skupiny východ a v nadstavbové části soutěže jej čekají souboje
o 5.-8. místo oblastního přeboru. Body za Slovan proti České Lípě
dali Lehroch 17 (1x3), Smrčka 14, Š. Ježek 12 (3x3), T. Sucharda 11,
Šolc 7, Kuta, M. Ježek, Houngbedji, Janoušek a Pajma po 2.
Juniorky U19 si v lize na závěr roku zahrály dvakrát se Slovanem
Litoměřice. U soupeřek podlehly 68:59 (14:17 28:24 48:38) a v domácím prostředí jim porážku oplatily výsledkem 78:74 (25:26 42:46
56:67). Pod vlastními koši přivítaly o víkendu týmy Sokola Kladno,
který porazilo 61:59 (17:11, 35:22, 47:39) a s Aritmou Praha odešly
poraženy 65:78 (15:18, 33:48, 52:61).
Kadeti U17 hostili Basket Poděbrady, s kterým zvítězili přesvědčivě 104:62.
Text a foto TJ Slovan - basket
INZERCE
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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

+
+
+
+
+

Pravidelní čtenáři Hlasu severu se v jeho sportovní části již léta
mohou setkávat se jmény Dan a
Jan Pinkové a jejich úspěchy
v barvách Oddílu silového trojboje Varnsdorf. Ve třetím ročníku
varnsdorfské ankety Sportovec
roku se pak vítězem hlavní kategorie (dospělý jednotlivec) stal
Jan Pinka, se kterým redakce HS
připravila rozhovor.
Nejdříve nám dovolte seznámit se s vaším věkem, místem narození a zaměstnáním.
„V letošním roce je mi 37 let,
narodil jsem se v Ostravě jako
jedno z trojčat a pracuji ve funkci
technika v SBDO Průkopník. Ve
Varnsdorfu jsem od roku 1983.
Rodiče zde zakoupili rodinný
dům, navíc tady žila babička.“
Věnoval jste se od raného
věku sportu všeobecně nebo
jste měl některý oblíbený?
„V minulosti jsem hrával
fotbal, což byl a pořád je můj
nejoblíbenější sport. V současnosti však jen u televize nebo na
zápasech Varnsdorfu.“
Pamětníci vědí, že se poněkud v dávnější minulosti v našem
městě dařilo silovým sportům,
jako byly např. box nebo zápas.
Nyní je to především silový trojboj, powerlifting, strongman či
ženská verze strongwoman.
Jak a kdy jste se dostal
spolu se svým bratrem a dalšími oddílovými kolegy k silovému trojboji?
„Začalo to tradičně v posilov-

ně, kam jsem začal chodit, abych
nabral svalovou hmotu. Jelikož
jsme ve fitku začali ve větší
míře trénovat mrtvý tah, dřep a
též benchpress, rozhodl jsem se
v roce 2005 zúčastnit amatérské
soutěže v mrtvém tahu (skončil
jsem tehdy 6.). Například kolega
Luboš Šos soutěží již od dorostu,
což jsem tehdy ani netušil.“

Porážet často borce vyšších kategorií v soutěžích
bez rozdílu vah je pozoruhodné. Jak často a kde trénujete?
Neobáváte se možných zranění, která by mohla přerušit
úspěšnou sportovní kariéru?
„Trénuji 3x týdně, a to ve
Fit-centru U Pešků (mezi paneláky). Je to jediné fitko ve
výběžku, kde je vybavení, ve
kterém se trojboj dá trénovat.

Zranění může přijít kdykoliv,
nicméně s precizní technikou a
správnou výživou se případným
zraněním vyhýbám.“
Výčet sportovních úspěchů máte bohatý. Kterého si
považujete nejvíce?
„Kdybych měl vyzdvihnout ty
ryze sportovní, tak by to byl titul
absolutního vicemistra v mrtvém
tahu RAW (bez podpůrných dresů) na ME 2014. Nicméně musím
dodat, že si velmi vážím vítězství
v anketě Sportovec roku 2014
ve Varnsdorfu, jelikož za tímto
„titulem“ se skrývá celá sezona,
ne jen jedna povedená soutěž.“
Jaké máte osobní i oddílové cíle v tomto roce?
„Opět se pokusím vyhrát co
nejvíce soutěží a vrchol bude
na ME v Anglii, kam v případě
dobrých finančních podmínek
doufám odjedu. Obdobně to
platí i pro oddíl. Na druhou stranu
chceme vyhrát mrtvý tah družstev ve Vrchlabí, kde jsme získali
v roce 2014 druhé místo.“
A na závěr ještě jeden dotaz.
Pokud jste se zúčastnil ankety Sportovec roku 2014 jako
hlasující, komu jste z varnsdorfských sportovců odevzdal svůj hlas ve vaši kategorií?
„V anketě jsem hlasoval a můj
hlas získal Jan Novota.“
Děkuji za rozhovor a přeji
vám za redakci další skvělé
výsledky.
ZdS,
foto Powerlifting Vrchlabí

Fotbalová zimní příprava
V týdnu od 5. ledna zahajovali postupně přípravu na jarní
mistrovské boje nejen druholigoví fotbalisté FK Varnsdorf,
ale i mládežnické týmy U21 a
U19. Všechny po pár dnech
přípravy čekaly první zápasy.
Áčko porazilo na úvod Zimní
Tipsport ligy Pardubice 1:0 (1:0)
brankou R. Jurči. V dalších
utkáních této ligy podlehlo
Mladé Boleslavi 0:2 (0:2) a
FC Hradec Králové 0:1 (0:1).
Sestava proti Hradci: Samoel Landovský (61. Čurgali), Kvída,
Zieris, Kouřil (46. Linka) - Tvaroha, Novotný (61. Ruszó), Kotiš,
Schubert - Martan, Rudnytsky
(41. Zbrožek). Jako náhradník

byl ještě připraven gólman
Porcal. Podstatnými fakty na
úvod přípravy se stalo setrvání
trenéra Zdenko Frťaly u týmu,
když nevyslyšel nabídky ligových týmů z ČR i SR, návrat
Jiřího Janouška zpět do Hradce Králové, odkud se naopak po
půl ročním hostování vrátil Matěj
Kotiš. V sobotu 24. ledna se utká
áčko s FC Slovan Liberec od
11.00 hod. v Nymburku.
Juniorka zdolala v letošní
přípravné premiéře na půdě
soupeře Jablonec U19 1:0 (1:0).
Doma na UMT poté přivítala
čtvrtý tým Libereckého krajského přeboru Doksy a porazila
jej hladce 4:0 (3:0) góly Macha,

Jíchy, J. Černého a Kučery (PK).
Sestava: Klouda (46. Krajčovič) Vomáčka, Broschinský (46.
Spilka), Hauer, Šimoník - Mach
(46. Stromecký), Prieložný, Lebruška (46. Mpongo), Kučera Jícha (46. Třešňák), J. Černý
(55. Moravec).
Dorost U19 se utkal s libereckou U19 na UMT U Nisy. Vedl
1:0 gólem J. Černého a nakonec
odešel poražen 1:5 (1:2). Dalším
soupeřem byl Vilémov. V utkání
bohatém na góly zvítězil šestý
celek Ústeckého krajského přeboru 3:5 (0:2). Góly domácích
D. Černý (snižoval v 58. na 1:3)
a J. Černý 2 (v 76. dával na 2:5
a v 87. na 3:5).
ZdS
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