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Příští číslo Hlasu severu vyjde 20. března 2015. Redakční uzávěrka 9.března 2015.

Vážení spoluobčané,
je to právě 100 dní, co jsem byl zvolen starostou města. 

Tento časový úsek nabádá k určitému zamyšlení a hod-
nocení.

Kdyby mi někdo před půl rokem řekl, že budu sedět na 
této židli, tak bych to považoval za vtip. Nicméně člověk 
míní a život mění. Jedni mě od tohoto kroku zrazovali, druzí 
zase přesvědčovali - a těm se to nakonec povedlo. Proč 
jsem se rozhodl tuto odpovědnost přijmout? Rád bych, 
abychom společnými silami vrátili městu image, kterou 
mělo. Uděláme vše proto, aby se zlepšila kvalita života 
obyvatel našeho města.

Jedním z dílčích cílů je zefektivnění práce úřadu. Krátkou 
analýzou jsme našli úspory kolem 3 milionů Kč. Jedná se 
o úspory v oblasti nákupu energií, externích auditorských 
služeb, bankovních poplatků, administrace vydávání Hla-
su severu a nákupu tiskovin v organizační struktuře MÚ 
a některých příspěvkových organizací. Ušetřené peníze 
použijeme na potřebné akce města, jako jsou např. nová 
hřiště u škol. Další hledání úspor bude pokračovat a jsem 
přesvědčen, že rezervy ještě objevíme. 

Před časem byl Varnsdorf vyřazen z dotačního titulu na 
revitalizaci prostoru u „Věžičky“. Díky osobní intervenci na 
Regionálním operačním programu severozápad v Ústí nad
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Pokud bychom letošní maso-
pust měli opatřit nezaměnitelnou 
ikonou, která jej odliší ode všech 
předchozích masopustních taš-
kařic v našem městě, jistě by 
padla volba na Rubikovu kostku. 
Už z daleka nepřehlédnutelná 
maska, doprovázená desítkami 
dalších dospělých i dětských 
převleků, přitahovala pozor-
nost všech, kdo se s chumlem 
rozpustilých postaviček i jen 
náhodně míjeli.

Rojení masek začalo jako 
obvykle v atriu základní umě-
lecké školy a jejich pouť mířila -
s několika občerstvovacími 
zastávkami - k náměstí. K tomu 

Pokračování na str. 6

INZERCE

Masopust pěšky, po dráze i na ledě!

hrála a tančila osvědčená Dy-
kyta. Počasí lehce mrazivé, ale 
slunečné... 

V průvodu masek nemůže 
chybět zvířectvo, a taky nechy-
bělo. Ale oslík - ten byl pravý, 
pivovarský, a byl to právě on, 
kdo vlastními silami dopravil 
kárku s kocouřím mokem až na 
místo určení, tedy na náměstí. 
U starostenského sudu si svou 

čepovací povinnost premiérově 
odbyl náš nový starosta. 

Ale vzhledem k aktuální tep-
lotě vzduchu fronty na pivo ani 
moc dlouhé nebyly. 

Průvod dorazil na náměstí ve 
svižnějším tempu, než se oče-
kávalo, proto ono delší čekání 
na další bod programu. Pořa-
datelé si letos vyzkoušeli nové 
časy upraveného masopustní-
ho průvodu, a tak příští rok už 
budou drobné i větší prostoje 
určitě „vychytány“. Zúčastně-
ným dětem se mezitím naštěstí 
mohly věnovat slečny z VOŠ 
a SŠ střediska Bratislavská a 
vhod přišel i stánek svépo-

mocného Družstva Mandava, 
s jehož členy se ve stánkovém 
prodeji nyní budeme setkávat na 
většině městských akcí. 

Následovala nejpodstatnější 
letošní novinka: přesun průvodu 
ke Starému nádraží a odtud po 
železnici do pivovaru. Dva vago-
ny Trilexu tento nášup pobraly 
jen tak tak (pro případ nouze 
měli pořadatelé do rezervy při-
pravený i autobus). Hladinu ná-
lady ve vlaku zpěvem i hudbou 
udržoval slepý flašinetář. 

Pivovar se pak stal dějištěm 
zábavy pro zbytek dne. Došlo 
na vyhodnocení masek. Trofeje
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Varnsdorfští strážníci zachraňují životy
Čtěte na str. 3

Premiérový zápas na zimním stadionu 
Čtěte na str. 7

Stolní tenisté mají parádní zázemí 
Čtěte na str. 11
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 
• Výjezd k dopravní nehodě
Na žádost operátora z dispečinku zdravotnické záchranné 

služby zasahovaly hlídky městské policie na kruhovém objezdu 
v Kmochově ulici u dopravní nehody autobusu a cyklisty. Jed-
na z hlídek okamžitě započala s poskytováním první pomoci, 
přičemž použila i defibrilátor, druhá v součinnosti s policisty 
usměrňovala provoz projíždějících vozidel. 

• Sražení vozidlem si vymyslel
Ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení Varnsdorf 

strážníci prověřovali oznámení týkající se střetu motorového 
vozidla s chodcem. Na Mladoboleslavské ulici hlídka kontak-
tovala oznamovatele, podnapilého čtyřiačtyřicetiletého muže 
z Rumburku, který jim celou událost popsal. V jeho výpovědi 
však byly značné rozpory a i přivolaní zdravotníci zjistili, že muž 
nemá žádná poranění. Na základě těchto skutečností se poté 
přiznal, že si celou věc vymyslel. 

• Muž v bezvědomí
I v tomto případě byli strážníci aktivováni jako „First respon-

der“ a vysláni k muži v bezvědomí do Štefánikovy ulice. Hlídka 
na místě okamžitě započala s obnovováním životních funkcí 
postiženého, což se jí před příjezdem výjezdu RZS podařilo. 
Zdravotníci posléze zajistili odborné ošetření a transport do 
zdravotnického zařízení. 

• Nalezené věci
Tentokráte se jednalo o nálezy platební karty a mobilního 

telefonu zn. Prestigio, které strážníci na své služebně převzali 
od poctivých občanů města. V obou případech se jim podařilo 
zjistit jejich oprávněné majitele a nalezené věci jim předat.

• Neuzamčené vozidlo
Strážníci městské policie byli všímavým občanem města upo-

zorněni na neuzamčený automobil na parkovišti v Pražské ulici. 
Na místě hlídka zjistila, že se jedná o vozidlo zn. Ford Mondeo, 
jehož majitele následně vyrozuměla a on si jej řádně zajistil.

• Pro čokoládu bez placení
V marketu Albert byla pracovníky ostrahy zadržena žena, 

která zde „nakoupila“ větší množství sladkostí. Strážníci 
18 letou ženu z Ústí nad Labem již velmi dobře znají, a proto ji 
po provedení všech nutných úkonů „odměnili“ pokutou.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 12. 2. 2015 rozhodla: • Schválit příspěvkovým organizacím 
města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2015. • Zveřejnit záměr převést 
p. p. č. 1519/32 a budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32, vše v k. ú. Varnsdorf. • Stanovit cenu 
za prodej budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 v k. ú. Varnsdorf ve výši 1.000 Kč. • Zveřejnit 
záměr převést část p. p. č. 4560 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 2836/2, 
část p. p. č. 2839/1, část p. p. č. 2849/4, část p. p. č. 2849/6, p. p. č. 2849/7, budovu s č. p. 2819 
na p. p. č. 2849/7, část p. p. č. 2849/10 a část p. p. č. 2919/34 vše v k. ú. Varnsdorf za účelem 
výstavby soukromé mateřské školy TOS VARNSDORF a. s. • Pověřit starostu města uzavřením 
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místo č. p. 2755, ul. Západní 
v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf a společností SČVK a.s. a dále pověřit starostu města 
uzavřením Dohody o úhradě nákladů za spotřebovanou vodu (dodanou dle této smlouvy) mezi 
městem Varnsdorf a bytovou správou REGIA a.s. • Pověřit starostu města uzavřením Dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19. 3. 2010 uzavřené mezi městem Varnsdorf a PNS Grosso s.r.o., 
který se týká přefakturace za spotřebovanou vodu. • Pověřit starostu města podpisem Dodatku 
č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 3. 4. 2000 uzavřené mezi městem Varnsdorf a O2 Czech Republic, 
a.s., kterým se prodlužuje doba platnosti nájemní smlouvy na dalších 5 let, tj. do 30. 4. 2020. • 
Souhlasit s krátkodobým pronájmem Klubu Střelnice dle předložené dohody s úhradou 7.000 Kč 
za akci. • Pověřit starostu města podpisem Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi městem Varnsdorf a ČEZ Distribuce, a.s. 
• Schválit podání žádosti o dotaci do Programu podpory bydlení, podprogram Podpora regene-
race panelových sídlišť 2015, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Projekt regenerace 
panelového sídliště Varnsdorf a dílčí etapu pro rok 2015 „RPS - VARNSDORF - III. etapa 2015“; 
dále doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování tohoto projektu „RPS -
VARNSDORF - III. etapa 2015“ - se spolufinancováním města nejméně 30 % rozpočtových 
nákladů projektu z rozpočtu města. • Stanovit cenu palivového dřeva z majetku města pro rok 
2015 ve výši 600 Kč/m3 včetně DPH rovnaného dřeva u měkkých dřevin (olše, jíva, lípa, topol, 
jehličnany, jírovec atd.) a 800 Kč/m3 včetně DPH u tvrdých dřevin (dub, buk, jasan, javor, bříza, 
habr, atd.) bez dopravy. • Pověřuje starostu města vyhlášením výběrového řízení na Údržbu 
vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce. • Rada města rozhodla odvolat Martina 
Havlíčka z pracovního místa vedoucího redaktora Hlasu severu a jmenovat vedoucím redaktorem 
Hlasu severu Mgr. Michala Hallera. • Odvolat Martina Havlíčka z redakční rady webových stránek 
města Varnsdorf. • Schválit termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2015/2016 (zápis dětí do MŠ 14. 5. 2015). • Schválit poskytnutí finanční odměny 
paní Mgr. Veronice Strolené, ředitelce MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, při dovršení životního 
jubilea. • Schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí rady města, kteří nejsou 
členy zastupitelstva města. • Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Filipem 
Mágrem na zpracování dokumentu „Program rozvoje města Varnsdorf“ na dotační programo-
vací období fondů dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle předloženého návrhu.

Děkan Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prof. Dr. Ing. František Holešovský 
a ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf Ing. Bc. Petr 
Jakubec podepsali 12. února smlouvu, podle které se varnsdorfská 
škola stává „fakultní školou“. Spolupráce má podpořit zájem o stu-
dium technických oborů na vysoké škole. Pracovníků v technické 
sféře je totiž velký nedostatek a počet absolventů, kteří každoročně 
opouštějí vysoké školy s inženýrským titulem, zdaleka nepostačuje 
potřebám průmyslových podniků.

Podpisu se účastnil i starosta Varnsdorfu Ing. Stanislav Horáček 
a při té příležitosti podpořil názor, že na školy by se měly vrátit 
zejména ty obory, které jsou v praxi potřeba a jejichž absolventi 
najdou uplatnění.

Díky spolupráci obou škol se studentům dostane například mož-
nosti vyslechnout přednášky vysokoškolských pedagogů, dostat se 
do špičkově vybavených laboratoří a účastnit se popularizačních akcí 
fakulty; středoškolští učitelé získají přístup k dalšímu odbornému 
vzdělání. Spolupráce se bude týkat strojírenských a elektrotech-
nických oborů.

Děkan František Holešovský a proděkanka téže fakulty doc. 
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. si prohlédli učebny na středisku 
K. Světlé a s některými studenty podiskutovali o jejich studijních 
záměrech.

ham, foto Z. Vajsová

Díky spolupráci s UJEP Ústí nad Labem je ve Varnsdorfu fakultní škola 
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Obrovské uznání sklízejí 
varnsdorfští městští strážníci 
za to, jak se naučili využívat 
defibrilátor, který vozí už čtvrtým 
rokem ve svém voze. Nejenže 
se do projektu časné defibrila-
ce v Ústeckém kraji s názvem 
Chráníme to nejcennější při-
hlásili jako první, ale současně 
dosahují nejlepších výsledků 
ze všech zapojených složek. 
„Vaši kluci jsou velmi rychle na 
místě, perfektně fungují a mají 
nejlepší výsledky z celého kra-
je,“ vystřihla varnsdorfským 
strážníkům poklonu MUDr. Eva
Smržová, náměstkyně ZZS 
Ústeckého kraje pro léčebně 
preventivní práci.

Projekt Chráníme to nejcen-
nější se týká všech míst, kam 
je dojezdová doba z nejbliž-
šího výjezdového pracoviště 
záchranky delší než 10 minut 
(zákonná lhůta je do 20 minut). 
To je přesně případ Varnsdor-
fu, který se musí spoléhat na 
výjezd záchranky z Rumburku. 
Přitom u lidí, které postihne 
srdeční příhoda se zástavou, 
hraje roli každá vteřina! „Např. 
k infarktu by měla v ideálním 
případě dorazit pomoc do 4 
minut,“ doplnila MUDr. Eva 
Smržová. Krajská ZZS proto 
nabídla pomoc v podobě ná-
kupu kvalitních defibrilátorů, 
zdravotnického zařízení a také 
odborného vyškolení ostat-
ním složkám Integrovaného 
záchranného systému, tedy 
městským policiím, hasičům 
a Policii ČR. 

Varnsdorfští strážníci vstou-
pili do projektu už v roce 2011 a 
od té doby pomohli zachránit 17 
lidských životů. „Z toho je určitě 
5 lidí, o kterých můžeme s jisto-
tou říct, že by bez vašich kluků 
nepřežili,“ podtrhla Smržová. 
„Začátky nebyly jednoduché. 
Absolvovali jsme řadu školení, 
jenže teorie je něco jiného než 
praxe. Opravdová zkouška 
přišla až v terénu,“ vzpomínal 
Martin Špička, velitel MP Varns-
dorf. „Někdy můžeme pomoci 
a někdy nic nezmůžeme. Když 
se vám pak stane, že vám v ru-
kách zůstane dítě, na to se 
nedá připravit. To je na tom 
nejtěžší. Každý zachráněný 
lidský život je pro nás velkým 
povzbuzením,“ doplnil Špička. 
Vynaložené úsilí stálo za to! 
Strážníci MP Varnsdorf patří 
v tomto směru mezi absolutní 
špičku. Jejich 14 % úspěšných 
resuscitací dokonce vysoko 
převyšuje celosvětový prů-

Varnsdorfští strážníci zachraňují lidské životy Úřední hodiny pro 
daňová přiznání 
ve Varnsdorfu

Také letos budou pracovníci 
územního pracoviště Finančního 
úřadu zajišťovat pomoc obyva-
telům s podáváním daňových 
přiznání k daním z příjmů. Obča-
nům Varnsdorfu budou k dispozici 
v zasedací místnosti Městského 
úřadu Varnsdorf na náměstí E. 
Beneše 470 v termínech 23. 
března, 25. března a 30. března, 
vždy od 13.00 do 17.00 hod.   r

Začátkem letošního roku vyjde publikace o rodu Münzbergů a 
jejich životě na hradě Tolštejn. Vlastním nákladem ji vydají potomci 
hostinského a sběratele starožitností kuriozit Johanna Josefa Münz-
berga (1838-1907). Ten byl spolu se svými potomky nerozlučně spjat 
s restaurací na zřícenině hradu Tolštejn. Publikace bude představe-
na v úterý 24. března od 18.00 hodin v předsálí Městského divadla 
Varnsdorf. Během přenášky „Münzbergové na Tolštějně“ ji přiblíží 
Martin Sekyra, potomek J. J. Münzberga. Přednášku pořádá Kruh 
přátel muzea Varnsdorf. 

V letošním roce uplyne 150 let od zahájení hostinské činnosti 
na hradě Tolštejn. Vlastní hradní restaurace zahájila provoz roku 
1866. „Dohledaný rodokmen jiřetínských Münzbergů sahá před 
rok 1700 a první zmínka o nich je už kolem roku 1600. K věčnému 
spánku byla většina z nich uložena do rodinného hrobu v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Bohužel, rod Münzbergů už po přeslici vymřel, avšak 
další generace v kraji stále žijí,“ uvedla Markéta Vovsíková, která se 
podílí na přípravě publikace. 

Připravovaná publikace formátu A5 bude mít kolem 130 stran. 
Předběžnou, nezávaznou objednávku výtisku je možné hlásit na tel. 
Čísle +420 724 241 419 nebo e-mailem vovsik@volny.cz. 

Klára Mágrová 

Výluka vlaků 
9.-11. března
Od 9. do 11. března vždy od 

7.00 do 14.30 hod. bude výluka 
mezi stanicemi Hrádek nad 
Nisou a Chrastava. Vlaky linek 
TLX 2 Dresden - Liberec a TL 
70 Seifhennersdorf - / Rybniště -
Zittau - Liberec budou na tomto 
úseku nahrazeny autobusy. 
Některé vlaky budou nahraze-
ny autobusy i mezi Chrastavou 
a Libercem. Některé autobusy 
z Hrádku n. N. a z mezilehlých 
zastávek odjíždějí dřív. 

Autobus pro vlak 20905 
(Rybniště odj. 6.32, Varnsdorf 
odj. 6.52, Zittau odj. 7.16, Hrádek 
n. N. odj. 7.30) bude nahrazen 
autobusem až do Liberce. 
Autobus neobsluhuje zastávky 
Chrastava-Andělská Hora a 
Machnín. Následující vlak 20907 
zastavuje dodatečně v Machníně.

Věnujte prosím pozornost 
vyvěšeným výlukovým jízdním 
řádům. Za případné nepříjem-
nosti se předem omlouváme.

Uwe Miertschischk
Vogtlandbahn-GmbH/trilex

Odzvoní kalužím 
na Pražské?

V HS č. 2 jsme pod titulkem 
„Odzvoní kalužím na Pražské?“ 
zveřejnili korespondenci pana 
Pavla Vodičky ml. a Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje. 
Ta nyní poskytla tuto informaci:

Dnešního dne (20. 2.) byla 
pročištěna nefunkční dešťová 
kanalizace odvádějící povrcho-
vou vodu z dešťové vpusti na 
ul. Pražská pod křižovatkou s ul. 
Hraniční (na začátku paneláku 
„kravín“ ve směru od Dolního 
Podluží ) + další vpusti ve směru 
k OK Penny. Poslední nefunkč-
ní uliční vpusť před OK Penny 
bude řešena v jarním období 
novou přípojkou v délce 11,0 m 
do šachty splaškové kanalizace 
u bytového domu č.p. 2800 (ul. 
Kmochova ).          Aleš Kocián, 

vedoucí správního úseku 
Děčín, SÚS Ústeckého kraje

měr, který je 7 % úspěšných 
zákroků. 

Zástupci ZZS Ústeckého 
kraje př ijeli varnsdor fským 
strážníkům poděkovat osobně 
a při této příležitosti jim přislíbili 
také další pomoc při doplňování 
zdravotnického materiálu. Do 
budoucna by MP Varnsdorf 
ráda získala ještě druhý defib-
rilátor, tak aby mohla být plně 
vybavena obě služební auta. 

Účastníci setkání se také 
dotkli tématu dostupnosti rychlé 
zdravotnické pomoci v Dolním 
Podluží. „Tato obec je mimo 
náš katastr, tudíž naši strážníci 
tam nemůžou. Zdejší lidé tak 
zůstávají odkázáni na pomoc 
až z Rumburku,“ upozornil 
místostarosta Josef Hambá-
lek. Zástupci krajské ZZS se 
tím chtějí zabývat. Podobný 
problém řeší více obcí Ústec-
kého kraje.        

 ha

                                                                                                                               (Foto Ivo Šafus)

Tajemství života
Münzbergů na Tolštějně
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Grantový program města Varnsdorf 
pro rok 2015

Rada města schválila po-
skytnutí finančního příspěvku 
z Grantového programu města 
Varnsdorf pro rok 2015.

Do programu bylo podáno 
84 žádostí od 49 žadatelů 
v celkové požadované finanční 
výši 1.071.655 Kč. Hodnocení 
předložených žádostí bylo 
prováděno anonymně podle 
stanovených kritérií grantovou 
pracovní komisí ve složení Jo-
sef Hambálek - předseda, Ing. 
Bohdana Křížová, Mgr. Ště-
pánka Martinková, Mgr. Jo-
sef Rybánský, Ing. Ilona Mar-
tinovská, Mgr. Jan Novota a 
Bc. Josef Fibiger. Komise dopo-
ručila radě města ke schválení 
73 žádostí od 42 žadatelů na 
poskytnutí finančního příspěv-
ku v celkové výši 840.000 Kč. 

Pro oblast kultury a vzdělá-
vání bylo schváleno 26 žádostí 
ve výši 315.370 Kč na akce a 9 
žádostí ve výši 102.900 Kč na 
činnost. Pro oblast tělovýchovy a 
sportu bylo schváleno 29 žádos-
tí na akce v částce 307.830 Kč
a 2 žádosti ve výši 20.000 Kč 
na činnost. V sociální oblasti 
byla schválena 1 žádost na akci 
ve výši 10.000 Kč a 5 žádostí 
ve výši 63.900 Kč na činnost. 
V oblasti cestovního ruchu 
byla schválena 1 žádost ve výši 
20.000 Kč na akci.

Přehled podpořených žá-
dostí naleznete také na 
www.varnsdorf.cz.              r

Děti z mateřské školy Stonožka sledují program, který si pro ně 
připravili studenti VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu.

Grantový program města Varnsdorf 2015 – podpořené žádosti 
 

Žadatel - název akce (činnost) 
K - kultura a vzdělávání    T - tělových. a sport    S - sociální a zdravot. oblast   CR - cest. ruch 

příspěvek 
v Kč 

Městská knihovna Varnsdorf - S knihou se nenudím, 4. ročník  K 12 300    

ČČK, místní skupina Varnsdorf - činnost kroužků mladých zdravotníků K 4 900    

Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - výchova mládeže K 20 000    

MŠ Nezvalova - plavání zdravotně postižených dětí speciálních tříd MŠ S 4 900    

Gymnázium Varnsdorf - přednášková činnost - protidrogová prevence K 10 000    

Farní obec starokatolické církve - Křesťanské tradice a lidové obyčeje  K 10 000    

Apoštolská církev, sbor Varnsdorf - dobrovolnická služba  S 15 000    

ZŠ Edisonova - Putování za poznáním K 5 000    

Farní obec starokatolické církve - Communio Varnsdorf K 18 000    

JUNÁK, středisko LUŽAN Varnsdorf - Klíčky města Varnsdorf, V. ročník K 10 000    

Městská knihovna Varnsdorf - Prvňáček 2015  K 9 500    

JUNÁK, středisko LUŽAN Varnsdorf - volnočasové aktivity K 20 000    

Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska - soutěž mladých hasičů, 6. ročník T 3 500    

TJ HC Varnsdorf - Zimní hry na ledě pro MŠ a 1. stupeň ZŠ T 20 000    

Kruh přátel muzea Varnsdorf - vlastivědný sborník Mandava/Mandau 2015 K 20 000    

Dům dětí a mládeže Varnsdorf - Den dětské radosti, 36. ročník K 20 000    

ZŠ náměstí E. Beneše - Podzimní hry, 10. ročník T 13 330    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - Varnsdorfský házenkář, 2. ročník T 5 000    

MŠ Nezvalova - S Večerníčkem za pohádkou, 1. ročník K 4 900    

Mandavan, z.s., Studánka - Varnsdorfský triatlon 2015, 10. ročník T 20 000    

Městské divadlo Varnsdorf - divadelní festival Vítr z hor, 4. ročník K 20 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - Mikulášský turnaj, 3. ročník T 10 000    

OS Etuda Prima - Jazzový pátek 2015, 16. ročník K 20 000    

OS Etuda Prima - Tanambourrée 2015, 17. ročník festivalu scénického tance K 20 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu - Turnaj 4. a 5. tříd T 4 000    

Stars Varnsdorf, Mikulášovice - Stars pro město  K 8 000    

Heike Hulánová - Evropský týden mobility - Den bez aut - Cyklojízda 2015 K 10 000    

Kruh přátel muzea Varnsdorf - Fotorok 2015 K 12 600    

Kvíltet, o.s. - Kvíltet zpívá pro radost - koncerty a vystoupení  K 8 000    

TJ HC Varnsdorf - turnaj mladších žáků o pohár starosty města, 5. ročník T 20 000    

MŠ Pražská - Abstraktní umění aneb každé dítě je trochu umělec, 25. ročník K 7 000    

ZŠ a MŠ Bratislavská - florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ, 11. ročník  T 7 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené - Školní liga v miniházené, 3. ročník T 13 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu - Hledáme nové šampiony, 4. ročník T 9 000    
Diakonie ČCE - raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým nebo 
kombinovaným postižením S 10 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl basketbalu - Vánoční turnaj pro veřejnost T 6 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl plavání - Velká cena Varnsdorfu v plavání T 20 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl tenisu - Euroregion Nisa 2015, 12. ročník T 15 000    

Apoštolská církev, sbor Varnsdorf - Dobrovolníci pro doučování K 10 000    

Mandavan, z.s., Studánka - XCHrádek 2015, 3. ročník T 15 000    

Středisko pro ranou péči Liberec - raná péče - terénní sociální služba S 20 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl volejbalu - O košík velikonočního zajíčka, 2. roč. T 10 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl plavání - Varnsdorfský kapřík, 10. ročník T 10 000    

ZŠ náměstí E. Beneše - Král-královna podmořské říše, 1. ročník K 6 700    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Kdo uteče, vyhraje, 11. ročník T 5 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl atletiky - Velikonoce nad laťkou, 19. ročník T 6 000    

Rudolf Sladkovský - KOLOBJEH 2015, 14. ročník T 12 000    

SOS Studánka - Hurá prázdniny, 15. ročník K 5 420    

Pavel Nejtek - Projekce 70 mm filmů K 20 000    

SK Paintball - Běh na Hrádek, 3. ročník  T 8 000    

MŠ T. G. Masaryka - Putování s pohádkou za poznáním světa K 7 000    

Jaromír Josef, Taneční škola STYL - Velká cena Varnsdorfu, 17. ročník K 10 000    

ZŠ Edisonova - Míčový pětiboj T 10 000    

SK Paintball - Varnsdorfský kilometr, 8. ročník T 8 000    

Gymnázium Varnsdorf - 24 hod. maraton ve stolním tenisu, 4. ročník T 9 000    

Svaz tělesně postižených v ČR, MO Varnsdorf - volnočasové aktivity S 14 000    

Dům dětí a mládeže - Křtiny maskota Hildy, 1. ročník K 15 000    

Klub českých turistů - celoroční činnost pro členy KČT a širokou veřejnost T 10 000    

Mandava, svépomocné družstvo - Varnsdorfské slavnosti dobrot, 2. ročník CR 20 000    

Motosport klub Varnsdorf - Varnsdorfská padesátka, VI. ročník T 12 000    

MŠ Pražská - Dopravní týden v MŠ, 2. ročník K 19 600    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl ZRTV - turnaj v badmintonu  T 5 000    

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl stolního tenisu - Velikonoční turnaj  T 10 000    

Northern Strongman Varnsdorf - Strongman Varnsdorf 2015 T 15 000    

S radostí, z.s. - koncert Melanie Scholtz Quartet K 20 000    

S radostí, z.s. - Společný koncert Social Party, Ilegal IIIusiona Le Bain De Maid K 10 000    

MAS Šluknovsko, o.s. - Exkurze k výuce VU3V 1. ročník K 7 000    
Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých - putovní výstava 
"Místa utrpení, smrti a hrdinství“ K 7 000    

SK Futsal Varnsdorf - sálová kopaná T 10 000    

Mandava, svépomocné družstvo - osvěta místní spotřebitelské veřejnosti K 5 000    

SK VIKTORIE, z.s. - 2. ročník pohárové soutěže Šlukn. výběžku ve VDF T 7 000    

Walden, o.s. - Oslava Světového dne divoké přírody K 5 350    

Ladislava Nováková - nákup inval. vozíku pro doprovod dětí na zájm. kroužky S 10 000    
 

Grantový program města Varnsdorf 
pro rok 2015 - podpořené žádosti

Bylo 10. února 2015, všude 
byl klid - a pak se to stalo! Ve 
dveřích naší mateřinky se ob-
jevil VODNÍK. Za ním prasátko, 
spousta koček, králík, pes a 
další masky. Byli to studenti 
z VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu 
pod vedením vychovatelky 
Jany Špičkové a přišli k nám 
do mateřské školy Stonožka 
oslavit masopust. Tanec, 
soutěže, hry a legrace, prostě 
úžasné odpoledne. Ten den 
spaly po obědě všechny děti. 
Se školou spolupracujeme již 
dlouho a všichni doufáme, že 
se zase brzy uvidíme při další 
bezva akci.            MŠ Stonožka

Kraj nevyslyšel prosby o posunutí 
odjezdu autobusu do Chřibské 

Trápení s krajskou autobusovou dopravou, které způsobily nové 
jízdní řády, hned tak neskončí. Ústecký kraj se po mnoha stížnostech 
občanů i obcí rozhodl pouze pro drobné úpravy, které začnou platit 
od 1. března 2015. 

Obyvatele Varnsdorfu a okolí nejvíce tíží časový posun linky 
512402 Varnsdorf - Chřibská na 16.56 hodin, což je naprosto nevy-
hovující pro většinu pracujících. „Posunout odjezd autobusu do okolí 
Varnsdorfu před 17. hodinu je nesmyslné, protože úřední hodiny na 
úřadech a otevírací doba v obchodech je právě do 17.00 hod. Nero-
zumím změnám, které nastaly, neboť jízdní řády fungovaly relativně 
bez problémů,“ uvedl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček.

Ústecký kraj žádosti Varnsdorfských nevyhověl. V odůvodnění 
se především odvolává na předchozí projednávání s obcemi, které 
měly možnost se k jízdním řádům včas vyjádřit. „Nové jízdní řády 
byly předem projednány s obcemi, konkrétně v oblasti Šluknovsko 
to bylo dne 4. 1. 2013 v Jiříkově, a byly také předem zveřejněny na 
webu pro cestující s téměř ročním předstihem. Všechny připomínky 
byly řádně vyřízeny a změny byly v maximální míře realizovány. 
Ohledně zmiňovaného posunu jednoho spoje je nutné konstatovat, 
že tento spoj má návaznosti v Děčíně na rychlíky a vlaky linky U1 
a dále v Chřibské na linku 401 ze směru Jiříkov a Rumburk. Posu-
nem spoje by došlo k rozvázání těchto přípojů, což nepovažujeme 
za správné,“ vysvětlil stanovisko Ústeckého kraje Jakub Jeřábek, 
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti kraje.

„Jsem velmi zklamán, neboť krajský úřad nedodržel slib, že 
odstraní nedostatky v nových jízdních řádech dle námitek veřej-
nosti. Nechápu, jak je časově obtížné odstranit provozní problémy 
a zpoždění, ale myslím si, že je to záležitost organizace práce a 
důsledné kontroly. Při diskusi pana prezidenta Zemana s občany 
města padla otázka ohledně nedostatků v jízdních řádech a pan 
hejtman Bubeníček veřejně slíbil občanům brzkou nápravu. Vaše 
vyjádření sdělíme občanům města a budeme na vás směřovat 
všechny další stížnosti, které pochopitelně budou následovat,“ 
reagoval na rozhodnutí Ústeckého kraje varnsdorfský starosta 
Stanislav Horáček. 

Situaci v dopravě budeme nadále sledovat a na stránkách Hlasu 
severu vás o ní budeme průběžně informovat.                      ha

Trvalé změny autobusových linek 
od 1. března 2015

S platností od 1. března 2015 se mění jízdní řády vybraných 
autobusových linek Dopravy Ústeckého kraje, mj. i v rámci okresu 
Děčín. Částečně by v nich měly být zapracovány i připomínky, 
kterými zahltili lidé krajský úřad po Novém roce. Změna se týká 
pouze některých linek, pro ostatní se nic nemění a platí jízdní řád 
s platností od 1. ledna 2015.                                                           r

Studenti připravili masopust pro školku

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18. 3. 2015

8.00-16.30 hod.
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Řádková inzerce

Služby

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

Koupím zahradu na Hřbi-
tovní ul. Tel. 606 684 302.

rekonstrukce  by tů  a  by tov ých  jader  +
pronájem neby tov ých  prostor  +

údržba  by tového fondu +
vedení  účetn ic tv í  +

uby tování  +

+  provoz  sportov išť
+  správa  by tů  pro  SVJ
+  prodej  nemovi tých  věc í
+  prohlášení  v lastn íka  budov y
+  zprostředkování  ocenění  ( t r žn í/administ ra�vní )

Prodám byt 2+1 v os. 
vlastnictví. Tel. 723 175 496. 
Prosím jen vážní zájemci.

Nemovitosti

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

vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní pozici učitelka mateřské školy 

Požadujeme:
• odbornou kvalif ikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 
    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
   v platném znění k 1. 1. 2015. 
Žádost má obsahovat:
• strukturovaný životopis včetně přehledu o průběhu předcho-
  zích zaměstnání a motivační dopis, 
• kopii dokladů o dosaženém vzdělání; 
Předpokládaný nástup v srpnu 2015
Žádosti zasílejte do 13. března 2015 e-mailem na adresu: 
reditel@zsms-bratislavska.cz nebo poštou na adresu: ZŠ a MŠ 
Bratislavská 994, Varnsdorf, 407 47; podrobnější informace na tel. 
602 402 435.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni a pozváni k osobnímu 
pohovoru.

MĚSTO JIŘÍKOV
zastoupené tajemníkem Městského úřadu Jiříkov

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje 

VEŘEJNOU VÝZVU
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy 

na 1 pracovní místo úředníka 
Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov, 
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
Druh práce: sekretářka (sekretariát/podatelna)
Charakteristika vykonávané práce: pořizování zápisů z jednání 
orgánů územního samosprávného celku • vedení organizačně -
technické agendy jednání orgánů územního samosprávného 
celku včetně přípravy podkladů • zajišťování chodu podatelny 
• komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťo-
vání doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových 
schránek • zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních 
listin • provádění výpisů v kontaktním místě Czech  POINTu a 
autorizované konverze dokumentů • poskytování informací. 
Místo výkonu práce: Město Jiříkov
Předpokládaný nástup: 04. 05. 2015 nebo dle dohody
Předpoklady dle § 4 zákona: 
fyzická osoba, která je státním občanem ČR,  popřípadě fyzická 
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR  trvalý pobyt 
• dosažení věku 18 let • způsobilost k právním úkonům • bezú-
honnost • ovládání jednacího jazyka.
Požadavky územního samosprávného celku: 
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou • znalost práce 
na PC (Word, Excel, Internet) • praxe územní samosprávě -
výhodou • komunikační schopnosti • řidičské oprávnění skupiny 
B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla • znalost ně-
meckého jazyka slovem a písmem.
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat: 
jméno, příjmení, titul zájemce • datum a místo narození zájemce • 
státní příslušnost zájemce • místo trvalého pobytu zájemce • číslo 
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana • datum a podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k písemné přihlášce: 
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech • výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží 
se bezúhonnost čestným prohlášením) • ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání • ověřená kopie dokladu 
o dosaženém vzdělání německého jazyka. 
Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 7
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 20. března 2015 do 
10.00 hod (touto lhůtou je stanoven datum  a hodina,  kdy musí 
být písemná přihláška doručena na níže uvedenou adresu, nikoliv 
odeslána zájemcem).
Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihláš-
ky včetně požadovaných dokladů zasílejte v zalepené obálce 
s označením „Veřejná výzva - k rukám tajemníka Městského úřadu 
Jiříkov - neotvírat“  nebo osobně předejte do stanovené lhůty na 
adresu: Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
V Jiříkově dne 24. 02. 2015                Ing. Jozef Hompora 
   tajemník Městského úřadu Jiříkov

��������������
��������������

��������� ���������� ��������������

��������
�������������
����������

������
����������

���������� �����������

�������������
�������������������������

Pra�ská 2951
Varnsdorf

(u �Per�ink��)

pi�te: info@sauneo.cz
volejte: 602 810 472

POZOR!
OD B�EZNA
NA NOVÉ
ADRESE

www.sauneo.cz

TISK   GRAFIKA   WEB
REKLAMNÍ P�EDM�TY

�

�

�

��

��

��

���

�

Den obětí 
trestných činů

Evropský den obětí trestných 
činů byl vyhlášen v souvislosti 
s podpisem Charty práv obětí 
ve Velké Británii 22. února 
1990. Slovní spojení „oběť 
trestného činu“ do nedávna 
naše legislativa neznala. „Toto 
spojení def inuje až zákon 
o obětech trestných činů, který 
nabyl účinnosti v dubnu roku 
2013,“ uvedla Pavla Radová 
z Probační a mediační služby.

Zmíněný zákon rozšiřuje také 
možnosti poskytování služeb 
této cílové skupině. Advokáti a 
poskytovatelé služeb obětem 
trestných činů se mohou zapsat 
do registru poskytovatelů pomoci 
této cílové skupině. Ve Šluknov-
ském výběžku v tomto registru 
příliš poskytovatelů nenajdeme. 
Jediný poskytovatel služeb, který 
pokrývá celé území ČR, je právě 
Probační a mediační služba. 

V případě, že se cítíte být 
obětí jakéhokoli trestného činu, 
byli jste okradeni, přepadeni, 
je na vás pácháno násilí, není 
plněna vyživovací povinnost 
apod., můžete se obrátit na tyto 
poradny:

Probační a mediační služba 
Rumburk - Lužické nám. 387 
(vchod mezi květinkou a pe-
kařstvím, 1. patro), poradenské 
hodiny: pondělí 8-10 hod., stře-
da 14-16 hod., tel. 412 332 664, 
412 333 021, 734 362 948; 
e-mail: mbarak@pms.justice.cz, 
pkleprlikova@pms.justice.cz.

„Poradna v kostce“ - Kostka 
Krásná Lípa, příspěvková 
organizace - Masarykova 
1094/4, poradenské hodiny: 
pondělí 15-17 hod., úterý 9-11 
hod., středa 13-15 hod., telefon 
412 354 839, 777 925 302; 
e-mail: poradna@krasnalipa.cz.

Služby jsou poskytovány 
zdarma a anonymně. 

Redakčně kráceno
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Dokončení ze str. 1
Labem jsem přesvědčen, že na 
tuto dotaci ve výši cca 8 milionů 
Kč přeci jen dosáhneme. 

Další výzvy k dotačním titulům 
budeme pečlivě hlídat a dle při-
pravenosti se je budeme snažit 
využít, např. na rekonstrukci ZŠ 
Seifertova. Dále máme připraven 
zásobník projektů, které se týka-
jí investic do dalších školských 
zařízení, revitalizace veřejných 
prostranství, opravy místních 
komunikací a chodníků, cyk-
lostezky napříč Varnsdorfem, 
rekonstrukce sportovní haly, 
investice do nemocnice a řadu 
dalších. 

Abychom byli v této oblasti 
efektivnější, vybrali jsme (na 
základě výběrového řízení) no-

100 dní v křesle starosty

vého projektového manažera, 
který bude mít za úkol hlídat 
všechny výzvy na dotační tituly a 
zpracovávat příslušnou agendu. 
Chceme být při získávání dotací 
maximálně úspěšní.

Dále proběhlo výběrové řízení 
na jednatele Technických služeb 
města Varnsdor fu (TSMV). 
Chceme, aby tato společnost 
100% vlastněná městem byla 
aktivnější, aby jen nečekala na 
zadávání práce od města, ale 
sama vyhledávala možnosti 
uplatnění na trhu. Za příklad 
nám může posloužit fungování 
TS v blízkém Šluknově nebo 
vzdálenějším Kopidlně.

V oblasti zlepšení pořádku 
a bezpečnosti ve městě jsme 
domluvili společné pěší hlídky 
strážníků a policistů. Městská 
policie začala pracovat systé-
mem rajonizace a v odpoledních 
hodinách chodí po městě pěší 
hlídka. V problémové lokalitě 
panelových domů na Kovářské 
ulici začaly probíhat pravidelné 
preventivní kontroly ve spolu-
práci s MP, PČR, úřadem práce 
a naší sociálkou. Z důvodu 
nerespektování hygienických, 
stavebních a požárních před-
pisů vydal stavební úřad zákaz 
užívání ubytovny Sport, který 
byl doručen vlastníkovi 28. led-
na 2015. Pro zlepšení pořádku 
ve městě byl posílen rozpočet 
města na pracovníky veřejně 

prospěšných prací (VPP). V tom-
to směru je naším úkolem více 
se zaměř it na organizační 
činnost a hlavně na důslednou 
kontrolu těchto pracovníků ve 
spolupráci s TSMV.

Další novinkou, která by měla 
přispět k většímu bezpečí, je 
rozmístění kamerového systé-
mu do všech heren. Po dohodě 
s majiteli provozoven bude mít 
v dohledné době městská poli-
cie přístup k záznamu z těchto 
kamer.

V oblasti zdravotnictví pro-
běhlo jednání s okresní stoma-
tologickou komorou. Tématem 
bylo najít možnosti příchodu 

nového zubaře do Varnsdorfu. 
Jednáme také o nových specia-
listech a obvodních lékařích, kte-
ré město potřebuje. Děkuji panu 
PharmDr. Šmídovi, MUDr. Járovi 
a MUDr. Bartlovi za jejich velkou 
angažovanost v této oblasti.

Nakonec mi dovolte ještě 
zhodnotit návštěvu města 
prezidentem republiky Milošem 
Zemanem. Na některých sociál-
ních sítích, v tisku a webových 
stránkách byla tato významná 
událost popsána velmi zkresle-
ně a při čtení některých článků 
jsem si pomyslel, že asi pisatel 
popisuje úplně jiné setkání. Pan 
prezident se choval po celou 
dobu návštěvy města naprosto 
přirozeně a vstřícně. Rád si 
vyslechl kritiku, ale současně 

vyžadoval návrhy řešení. Bylo 
by fajn, kdyby si toto vzali za své 
také kritici „všeho“ a pokusili se 
nabídnout možná řešení.

První konkrétní pozitivní do-
pad už návštěva Miloše Zemena 
přinesla. V reakci na žertovnou 
prezidentovu poznámku o chy-
bějícím městském praporu se 
ozval městu sponzor, který by 
rád přispěl na tuto zajímavou 
prezentaci města.

Věřím, že se Varnsdorf před-
vedl hlavě státu v dobrém světle, 
a že o nás pan prezident bude 
mluvit pozitivně. 

Ing. Stanislav Horáček, 
starosta Varnsdorfu

Fotokronika

 Jazz v pivovaru                                                            (Foto Ivo Šafus)

 Děti z MŠ Na Kopečku v knihovně na besedě o pohádkových 
knížkách.                                                     (Foto Hana Těšitelová)

Děti z DDM navštívily akci Ledová Praha.

Brouk Pytlík potěšil nejmenší návštěvníky divadla.
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Ondřej Havlíček, útočník

Varnsdorfští střelci nasázeli soupeři 14 gólů.

si odnesly děti v převlecích za Mickey Mouse, vodníky a indiány, 
dospělí bodovali s maskami vodníků, indiánky a citronu. 

Pivovarský areál hostil téhož odpoledne a večera festival Pivní 
valentýnský masakr, a tak si účastníci masopustu užili programu „dva 
v jednom“. Trhy oplývaly pochutinami tekutými i pevnými, daly se tu 
pořídit i valentýnské dárečky, vyrobit si korálková srdíčka, nazdobit 
perníčky... Odpoledne hrál Malvas, večer Catus Anus.

Tím masopustní víkend nekončil. Obnovený zimní stadion umožnil 
návrat k tradici karnevalů na ledě. Ujali se ho jako v minulosti dob-
rovolní hasiči, tentokráte ve spolupráci s trenérem a místostarostou 
Josefem Hambálkem. Zájem dětí i dospělých byl veliký, masky ná-
padité, nálada výborná. Po každé soutěžní disciplíně přišlo na řadu 
sladké ocenění, čas zbyl i na volné bruslení za doprovodu dětských 
písniček. Na závěr bylo zodpovědnou porotou vybráno a oceněno 
pět nejnápaditějších a nejhezčích dětských masek.

Dík patří všem, kteří se na letošním masopustu podíleli: kulturní 
komisi rady města za organizaci celé akce, městské policii za bez-
pečné zajištění průvodu, družstvu Mandava za stánkový prodej 
a dobrovolným hasičům za nedělní program; dále sponzorům: 
Pavel Ryšavý - Nápoje a kinotéka, Beatrice Žítková - cukrárna 
Sluníčko, Perník manufaktury Varnsdorf, H & K - Haback - pekárna 
Šluknov, PharmDr. Jindřich Šmíd - Lékárna Varnsdorf, Josef Šusta -
NOPROSU, Vogtlandbahn GmbH, BILLA Varnsdorf, pekařství 
Limma a restaurace Sloupový sál.                                   ham, JS

Dlouhých 6 let si varnsdorf-
ští hokejisté nezahráli zápas. 
Otevření nové haly bylo proto 
vítanou příležitostí dát starou 
partu dohromady. Výběr sou-
peře nebyl obtížný. Spřátelený 
klub z nedalekého Jonsdorfu na 
nabídku okamžitě kývl, a tak se 
mohlo v sobotu 22. února 2015 
uskutečnit přátelské česko-ně-
mecké utkání mezi domácím TJ 
HC TS Varnsdorf a hostujícím 
Jonsdorf Black Panter. Šlo o 

Znovuzrozený varnsdorfský hokejový tým 
rozprášil jonsdorfské Pantery

vůbec první zápas dospělých 
v nové varnsdorfské hale, není 
proto divu, že přilákal téměř 
stovku diváků.

Varnsdorvský hokejový klub 
se v posledních letech věnuje 

především práci s mládeží. 
A-tým se poprvé sešel před 
třemi týdny. „Začali jsme tréno-
vat a rádi bychom se přihlásili 
do krajského přeboru. Vše ale 
bude záležet na financích. Prio-
ritou pro nás zůstává mládež,“ 
vysvětlil trenér a sekretář klubu 
Josef Hambálek.

Domácí tým nastoupil při té-
to slavnostní příležitosti po-
sílen o své nejúspěšnější od-
chovance. Útočník Ondřej Havlí-

ček odehrál 123 zápasů v ext-
ralize a 39 startů si připsal za 
mládežnické reprezentace. Tuto 
sezonu válí střídavě za Kladno 
a Most, stejně tak obránce To-
máš Procházka. Gólmani Lukáš 
Mikulášík a Josef Hambálek ml. 
se zase mohou pochlubit zkuše-
nostmi ze zámořské univerzitní 
soutěže. „Rád jsem si přijel 
zahrát. Dobře, že se tu posta-
vila hala. Klukům přeju, aby 
se tu znovu obnovila i nějaká 
soutěž. Nevylučuju, že bych si 
tu ještě zahrál,“ prozradil Hlasu 
severu třiadvacetiletý Ondřej 
Havlíček.

Varnsdorf nakonec rozstřílel 
Pantery 14:2. Čtyřmi přesnými 
zásahy se blýskl Jakub Dam-
nitz. Hattrick si připsal Jaroslav 

Matějka mladší a dvěma trefami 
přispěl k vysoké výhře Aleš Ho-
dač. Po jednom gólu vsítili Jan 
Doležal, Ondřej Havlíček, Petr 
Bafia, Jiří Winzig a František 
Prokop. Čestné úspěchy hostů 
zaznamenali Nico Bartsch a 
Dominik Müller.

TJ HC TS Varnsdorf se dlou-
hodobě zaměřil na práci s mlá-
deží, proto se také přihlásil 
mezi mládežnické hokejové 
akademie. Díky tomu získal mj. 

možnost půl roku spolupracovat 
s trenérem Karlem Hornickým. 
Muž, který spojil svá nejlepší 
trenérská a funkcionářská léta 
s extraligovými týmy Liberce 
a Mladé Boleslavi, bude ve 
zdejším klubu působit v první 
polovině roku 2015 v roli šéftre-
néra mládeže.

V současnosti tu působí tři 
žákovské týmy od přípravky 
po 6. třídu. „Také jsme začali 
se školou bruslení nejen pro 
ty nejmenší. Přihlásit se k nám 
mohou děti od 5 do 10 let,“ do-
plnila Stáňa Vaňková, vedoucí 
mládežnických týmů.

Vedle znovuzrozeného A-tý-
mu, který je z poloviny tvořen 
hráči v juniorském věku, je 
posledním - pátým - varnsdorf-
ským hokejovým týmem stará 
garda. Tu tvoří hráči ve věku od 
40 do 65 let.                               ha

Josef Hambálek, 
místostarosta, sudí

 TJ HC TS Varnsdorf a Jonsdorf Black Panter

Masopust pěšky, 
po dráze i na ledě!

Dokončení ze str. 1

Starosta točil na náměstí varnsdorfské pivo.

Nechyběly tradiční hudební nástroje a tanec.

Masopust zavítal i na zimní stadion.



     5/2015                                                        strana 8

Úterý 24. 2. 2015 bylo pro 
žáky ZŠ náměstí E. Beneše ve 
Varnsdorfu svátkem. V Komunit-
ním centru Matky Terezy v Pra-
ze se konal veletrh minipodniků 
v rámci projektu Podnikáme - po-
máháme aneb Základy podnikání 
se sociálním aspektem.

Na veletrh dorazily oba naše 
minipodniky: Chuťovka a ŠCK 
Pohádka. Nějaký čas nám za-
braly přípravy stánků, dát vše 
do náležitého pořádku a pak 
jen vyčkávat na společnou pre-
zentaci. Po ní následoval prodej, 
hodnocení a nákup. Náš stánek 
Chuťovka byl určitě v největším 
obležení, vždyť minipodnik 
dovezl koláče, buchty, šátečky 
a spoustu dalších dobrot. A tak 
návštěvníci chodili, kupovali a 
ochutnávali. Hned vedle u ŠCK 
Pohádka mohli naopak obdivovat 
originalitu upoutávky i samotné 
prezentace. Fiktivně žáci prodali 
i několik zájezdů. 

Jak jsme asi uspěli v silné 
konkurenci škol z celé ČR? 
V pěti disciplínách jsme nasbírali 
7 medailových umístění. ŠCK Po-
hádka dokonce ovládla Veletržní 
kvíz a Anketu o nejlepší stánek!

Veletrh se nám moc líbil a 

nabil nás novou energií pro 
přípravu dalších aktivit. Vždyť 
vedoucí ŠCK Pohádka Jana 
Skořepová a Veronika Lojdová 
a vedoucí Chuťovky Iva Priclová 
a Jitka Hurtová určitě s něčím no-
vým přijdou.        Václav Zemler

ZŠ náměstí E. Beneše sbírala ocenění 
na Veletrhu minipodniků 

V nové rubrice JPP, tedy Jed-
na Paní Povídala aneb Jak to 
vlastně je?, za vámi občas při-
jdeme s nějakou „zaručenou“ 
informací ověřenou u vedení 
města. Většinou se jedná o vel-
mi intenzivně šířené fámy, které 
se šíří téměř rychlostí světla a 
s každým podáním nabývají ka-
tastrofičtějších rozměrů. A když 
už jsem se, na popud vedení 
města, této rubriky ujal, mohl 
bych vlastně začít od sebe.

• K 31. 12. 2014 jsem byl vy-
hozen z redakce Hlasu severu 
a byl mi také na úřadě ukončen 
pracovní poměr.

Jak sami vidíte z množství 
článků v tomto čísle a vzniku nové 
rubriky, asi to s tím vyhozením 
z redakce pravda nebude, tedy 
jsem i nadále členem redakce 
časopisu Hlas severu a také 
zůstávám jedním z adminis-
trátorů městského webu. Co 
se týká mého zaměstnání, je 
pravdou, že dnes nikdo nemá 
nic jistého, ale na městském 
úřadě pracuji od roku 1997 a 
zatím mi práce, díky úspoře 
pracovních míst, spíše přibývá. 
Takže ani v tomto případě se 
fáma nezakládá na pravdě.

• Vedení města se rozhodlo 
ukončit činnost městské poli-
cie a rozpustit ji.

Tahle fáma patří zatím k těm
největším v historii města a možná 
jí lze v nadsázce přirovnat k úče-

lovému šíření poplašné zprávy. 
Tím, kdo městskou policii zřizuje 
a ruší, je zastupitelstvo města 
a to od vzniku městské policie 
v devadesátých letech nic 
podobného nikdy neplánovalo. 
Ano, byla období „hojnosti“, 
kdy počet strážníků překra-
čoval dvacítku, vystřídala je 
naopak období, kdy byl početní 
stav těsně nad desítku. V po-
sledních letech počet strážníků 
mírně stoupá a v současné 
době město shání další finanč-
ní prostředky, aby rozšířilo stav 
městské policie o jednoho až 
dva strážníky tak, aby se měst-
ská policie mohla více věnovat 
pěším hlídkám v problémových 
lokalitách. Náklady na rozšíření 
městské policie bohužel nejsou 
jenom mzdové, nového stráž-
níka je také zapotřebí vyškolit, 
obléci a vyzbrojit. Městské po-
licie v letošním roce hospodaří 
s rozpočtem 9,6 mil Kč.

• Vedení města se rozhodlo 
ukončit činnost jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů a 
v současné době nabízí k pro-
deji objekt hasičské zbrojnice.

Ani tato zaručená informace, 
která letí městem, se nezakládá 
na pravdě. Jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů je zřízena podle 
zákona o požární ochraně a není 
možné ji zrušit. Její početní stav 
a vybavení stanoví vyhláška 
na základě požární nebezpeč-

nosti města (počet obyvatel, 
markety, nemocnice, místa 
pro shromažďování osob). Pro 
město Varnsdor f se jedná 
o jednotku kategorie JPO III 
o síle až dvou požárních družstev 
s potřebnou požární technikou 
s výjezdem do max. 10 min. od 
ohlášení, což město splňuje. 
Co se týká prodeje objektu, 
v současné době je celý objekt 
města a profesionální jednotka 
(tedy HZS ÚK) je v části objektu 
v nájmu. V minulosti se již několi-
krát řešila výstavba nové stanice 
HZS v prostoru průmyslové zóny 
na Studánce, v poslední době se 
zvažuje výstavba nové stanice 
HZS ve větší blízkosti našeho 
města (Studánka, Varnsdorf). 
Vzhledem k náročnosti údržby 
a vytápění objektu bývalé kože-
lužny se neustále hledají finanční 
prostředky na kompletní přestav-
bu, případně společnou výstavbu 
nové stanice na „zelené louce“. 
V rozpočtu města na letošní 
rok jsou finanční prostředky na 
novou projektovou dokumentaci 
a obě složky se snaží získat do-
taci na realizaci přestavby. Podle 
úspěšnosti žadatele by se mohl 
nájem i obrátit (SDH v nájmu), 
ale to je velmi nepravděpodobné. 
Rozpočet jednotky SDH byl na 
letošní rok snížen o 50 tis. Kč na 
830 tis. Kč.          

JS

JPP  aneb Jak to tedy vlastně je?
Napsali na Facebooku 

• Proč sponzor masopustu nakonec nesponzoroval?
11. února zveřejnil jeden z avizovaných sponzorů masopustního 

průvodu, majitel Řeznictví ve Staré spíži, článek občanům města 
s omluvou a vysvětlením, proč svoji dobročinnost letos, na rozdíl 
od roku minulého, nesplní. V poměrně dlouhém článku rozebírá 
sestavení letošního rozpočtu a zejména nesouhlasí s příspěvkem 
fotbalovému klubu.

V reakci psané starostou města (výjimečně pro FB) se uvádí, 
že pro navýšený příspěvek na fotbal hlasovali nejen koaliční zastu-
pitelé, ale i někteří zastupitelé opoziční, což ukazuje, že se jedná 
o podporu tohoto sportu nejen ze strany současného vedení. Dále 
starosta vysvětluje, že v rozpočtu nebyly opomenuty ani jiné kulturní 
nebo společenské organizace ve městě (divadlo, knihovna apod.) 
i to, že se tento příspěvek nedotkne financování škol, které prošly 
v minulých letech náročnými rekonstrukcemi. V závěru vyzývá 
starosta diskutující k účasti na masopustu.

• Co bude v objektu bývalého LIDLu za hranicemi v Großs-
schönau?

Podle posledních informací je v objektu čilý stavební ruch, neboť 
se zde má na konci března otevřít obchod společnosti DISKA.

JS

Svého senátora najdete 
naproti Kinokavárně

V pondělí 23. února 2015 proběhlo oficiální zahájení provozu 
Regionální kanceláře nového senátora okresu Děčín Zbyňka Lin-
harta. Neformálního setkání se zúčastnili významní místní politici, 
zástupci tisku a několika neziskových organizací. Kancelář se 
sídlem ve Varnsdorfu, ul.Generála Svobody 1905 bude veřejnosti 
sloužit každé druhé, třetí a čtvrté pondělí v měsíci, vždy od 14 do 
16 hodin, jinak po dohodě. 

„Chtěl bych vám Varnsdorfákům ještě jednou poděkovat za pod-
poru. S Varnsdorfem mě spojuje více, než že jsem se ve zdejší 
nemocnici před 46 lety narodil. Nyní jsem i v ní, bohužel, v zásadě 
každý den, protože zde je léčena moje mamka,“ uvedl Zbyněk 
Linhart, který působí v Senátu tři měsíce a je členem Komise pro 
rozvoj venkova a Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a 
životní prostředí. 

„Pro tuto chvíli bych ještě rád řekl, že jsem rád, že se potká-
váme s novým panem starostou Stanislavem Horáčkem a někte-
rými dalšími. Shodli jsme se na tom, že bude užitečné být spolu 
v úzkém kontaktu. Bohužel, jsme často závislí na státní správě, 
která zásadně selhává a dnes ještě více nezávislé přemnožené 
centrální úřednictvo se často neobtěžuje ani formálně odpovědět, 
natož něco řešit,“ řekl na úvodním setkání ve svém varnsdorfském 
azylu nový senátor za obvod Děčín Zbyněk Linhart.                  r

Premiérový audio přenos 
z jednání zastupitelstva 

poslouchalo 40 lidí
Čtvrté zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf  měli lidé po-

prvé v historii možnost sledovat prostřednictvím audio přenosu na 
internetu. Zvuková premiéra slavila úspěch. „Jednání zastupitelů 
poslouchalo celé dvě hodiny 36 až 43 lidí,“ sdělil městský informatik 
Jan Louka. 

Počáteční problém se zvukem byl ihned odstraněn a poté už bylo 
vše v pořádku. „Prosíme naše posluchače o zpětnou vazbu, jak 
se jim on-line audio přenos líbil a co by případně zlepšili. Budeme 
se těšit na vaše postřehy a děkujeme za projevený zájem o audio 
přenos, neboť čísla posluchačů byla srovnatelná s Děčínem, který 
má 50 tisíc obyvatel,“ doplnil Jan Louka.                                       r
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Město a jeho „příspěvkovky“ 
budou díky vhodně načasované-
mu nákupu na komoditní burze 
odebírat o 14 % levnější zemní 
plyn oproti předchozímu období. 
Úspora na platbách za sdružené 
služby dodávky plynu by se tak 
na konci roku 2016 měla blížit 
k půl milionu Kč.

V souladu s usnesením rady 
města byla uzavřena smlouva o 
společném postupu zadavatelů 
mezi městem Varnsdorf a jeho 
příspěvkovými organizacemi 
(PO). Následně byla zahájena 
příprava podkladů pro účast 

Střípky z regionu 

Město a jeho příspěvkové organizace 
ušetří za plyn
na burzovním shromáždění 
prostřednictvím dohodce, tj. 
členské společnosti KB, která 
má oprávnění burzovní komory 
zastupovat ostatní účastníky. 

Na základě toho byl 12. úno-
ra 2015 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno uzavřen 
burzovní obchod s plynem v rámci 
sdružených služeb dodávek ply-
nu. Tím byly zajištěny dodávky 
zemního plynu do objektů pro-
vozovaných městem Varnsdorf 
a jeho příspěvkových organizací 
pro období od 1. 3. 2015 do 
21. 12. 2016 s cenou 620 Kč/MWh

pro obě kategorie odběru, tj. 
do 630 Mwh/rok/OM (MŠ, ZŠ, 
sportoviště atd.) a nad 630 Mwh/
rok/OM (bytový dům, kasárna).

Jedná se již o druhý takový 
burzovní obchod, v roce 2013 
byla vydražena cena 731 
Kč/MWh pro 4. čtvrtletí r. 2013 
a cena 722 Kč/MWh pro rok 
2014 v kategorii maloodběr a 
720 Kč/MWh pro celé období 
v kategorii střední odběr. Vítě-
zem aukce se stala společnost 
Pražská plynárenská a.s. 

ha, Petr Šimek, odbor správy 
majetku a investic 

V kanceláři starosty města se ve středu 18. února konalo setkání 
zastupitelů a pracovníků odboru správy majetku s městským archi-
tektem. Tématem jednání byl nový územní plán města, na kterém 
se pracuje od podzimu roku 2012. Ten stávající je totiž z roku 1998 
a za 17 let své platnosti doznal 11 změn, které obsahovaly celkem 
více jak 90 dílčích změn. A jak sami uznáte, pokud má být něco 
závazné, ale zároveň obsahuje téměř stovku výjimek, není to dobrá 
situace.

Velkým problémem od vzniku každé územní dokumentace je 
skutečnost, že územní plán řeší celé území města bez vlastnic-
kých vztahů, což může způsobit v době soukromého vlastnictví 
velký zásah do práv občanů. Na úvod seznámil městský ar-
chitekt přítomné zastupitele, kterých však přišla pouze třetina 
(7), s nutností pořízení nového ÚP, vytvoření koncepce ÚP 
s doporučením na vytvoření komise, která se přípravou nového 
ÚP bude intenzivně zabývat. Na příkladech také ukázal nevhod-
nost určitých staveb v centru města (dřevostavby) a doporučil 
v samotném území centra přísnou regulaci. Zároveň zmínil velmi 
špatnou situaci v dopravní obslužnosti města a nutnost vzniku 
dopravní koncepce, která by měla respektovat historickou cestu 
Žitava - Großsschönau - Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk. 
Starostovi pak předal své písemné podklady pro tvorbu nového 
územního plánu. Starosta města naopak architekta vyzval k sou-
pisu problémových míst.

V další diskuzi se zastupitelé zabývali novými sběrnými komunika-
cemi, například pro oblast pod Špičákem, kde se v případě výstavby 
dalších rodinných domů  již v současnosti jeví nedostatečná kapacita 
na zřízení dopravní infrastruktury. Opět se otevřelo téma proble-
matiky autobusového nádraží, odstavování autobusů v době, kdy 
nejezdí, s možností volby vhodnější lokality než na náměstí.

JS

Příprava územního plánu 
s městským architektem

V pátek 20. února zasedala 
na svém dalším jednání Rada 
Euroregionu Nisa (ERN). Jed-
nání se za naše město zúčast-
nil starosta města Ing. Stanislav 
Horáček a zastupitel města Jiří 
Sucharda. Na programu jednání 
byla zpráva o činnosti ERN za 
období červen 2014 až únor 
2015, zpráva o hospodaření, 
návrh činnosti a rozpočtu na 
rok 2015, příprava volební val-
né hromady, informace o stavu 
přípravy programů příhraniční 
spolupráce, informace o přípra-
vě fondů malých projektů pro 
dotační období 2014 až 2020 
a o jejich realizaci.

Vzhledem k tomu, že město 
Varnsdor f př ispívá do ERN 
pátým nejvyšším příspěvkem ze 
134 členských obcí (téměř 80 tis. 
ročně) zajímal se nový starosta 
zejména o úspěšnost čerpání 
našeho města a potažmo obcí 
ze šluknovského výběžku. Nejú-
spěšnějším projektem realizova-
ným právě za podpory ERN se 
stal určitě projekt Hasiči Varns-
dorf, Rumburk, Großschönau, 
Seifhennersdorf - poskytování 
vzájemné pomoci 2011 s část-
kou ve výši 1.085.774 Euro. 
V posledním realizovaném 

Původně jsme vám v tomto 
čísle plánovali přinést informa-
ce o aktivitách probíhajících 
v dalších budovách patřících 
ke komplexu řeznictví pánů 
Vohnouta a Žítka. Během pří-
prav nás však zastihla zpráva 
o uzavření a kompletní rekon-
strukci prodejny, která pro-
běhla od soboty 21. února do 
pondělí 2. března. Do příštího 
čísla proto pro vás chystáme 
článek o aktivitách majitelů 
nejen v samotné prodejně, ale 
i okolí hlavní provozovny.      JS

Varnsdorfské uzeniny procházejí 
velkou rekonstrukcí

Na sasko-české malé projekty 
je nachystán jeden a půl milionu Euro

období 2007 až 2013 bylo 
v Sasko-českém fondu realizo-
váno celkem 180 malých projek-
tů za 1.655.783 Euro, z toho do 
našeho města šlo 74.176,97 Euro
(4,5 %), do Šluknova 31.968,5 
(1,9 %), Rumburk vyčerpal 
25.898,5 (1,6 %), Krásná 
Lípa 21.033,63, Dolní Podluží 
15 097,19, Filipov 14.376,21, Sta-
ré Křečany 12.911,14 a Jiříkov 
11.625,45 Euro. Celkem se tedy 
z Sasko-českého fondu podařilo 
do Šluknovského výběžku získat 
12,5 % z celkové částky. Velkým 
problémem, který odrazuje řadu 
subjektů od čerpání těchto pe-
něz, je nutnost předfinancování 
projektu v plné výši z vlastních 
zdrojů a následné čekání na pro-
účtování uznatelné části, která 
však také může být zkrácena. 
Jen pro srovnání: v Česko-pol-
ském fondu malých projektů bylo 
ve stejném období 235 projektů 
za 3.007.025 Euro. 

V novém programovém obdo-
bí 2014 až 2020 by mělo být ve 
fondu alokováno 1,5 milionu Euro 
pro česko-německé projekty a 
2,17 mil. Euro na česko-polské 
projekty (v tomto případě může 
být žadatel od nás, ale realizace 
projektu musí být jen na území 
Libereckého kraje). Úlohou ERN 
je opět vykonávat funkci správ-

ce a administrátora. Předpoklad 
zahájení přijímání žádostí je 
4. čtvrtletí 2015 pro obě pro-
jektové části. Dotační území 
je Liberecký kraj včetně Šluk-
novského výběžku a okresy 
Bautzen a Görlitz. Povinností 
žadatele je mít alespoň jedno-
ho saského partnera shodné 
povahy. Financování zůstává 
minimálně z 15 procent na 
žadateli, dotace pak činí max. 
85 %. Minimální částka dotace 
je 1.275 a maximální 15.000 
Euro. Bohužel pro česko-saské 
projekty je určen pouze jeden 
tematický cíl, a to TC 11 - se-
tkávání a spolupráce občanů 
(people to people) bez možnosti 
investičních cílů. 

Škoda jen, že zástupci 
ostatních 3 obcí delegovaní ze 
šluknovského výběžku se zase-
dání rady neúčastnili, což může 
negativně ovlivnit i další „rozlo-
žení sil“ při dubnové volební 
valné hromadě. Tak je zatím 
navrženo ponechání 4 mandátů 
pro Šluknovský výběžek. Dále 
byl starosta Varnsdorfu navržen 
do česko-saského monitorova-
cího výboru a budeme se sna-
žit udržet i post místopředsedy 
ERN. Společně se členy hod-
notitelských komisí je to základ 
k dalšími úspěšnému čerpání 
evropských dotačních prostřed-
ků v novém období. Na závěr 
snad ještě informaci, že pro po-
tencionální žadatele plánujeme 
na druhé pololetí letošního roku 
uskutečnit ve městě školení na 
čerpání dotačních titulů. Také se 
budeme snažit vyřešit možnost 
předfinancování projektů u pří-
spěvkových organizací města, 
ale i dalších žadatelů.     JS

• Ve Šluknově zprovozňují nově vybudovanou kompostárnu 
s roční kapacitou 2 500 tun. Město na ni získalo dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 

• Fond solidarity EU na odstraňování následků povodňových 
škod z roku 2013 podpoří na Šluknovsku obce Staré Křečany 
(421 tis. Kč) a Dolní Podluží (74). 

Z regionálních médií vybral ham
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7.-8. 3. 2015
MUDr. Oluša Voborská
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 624 

14.-15. 3. 2015 
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129, Děčín 9
Tel. 412 544 539

Zubní
pohotovost

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 10. 3. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Svozy pytlového
tříděného 
odpadu

12. 3. 2015

Vzpomínka

Blahopřání

Dne 12. března uplyne smutný rok, co 
nás opustil dědeček a tatínek pan Leopold 
Hrbáček. Pracoval v Elitce jako mistr 
úpravny. 

S láskou vzpomínají dcera Zlata, vnučka 
Jana, vnuk Petr a vnučka Martina s ro-
dinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. března oslaví krásné 80. naroze-
niny náš drahý otec, dědeček a pradědeček  
Oswald Nittel. Do dalších let mu přejeme 
hodně zdraví a životního optimismu. 

Renata, Oswald, Dominik a ostatní 
příbuzní

Narození

Miroslava Menšíková
Richard Menšík
(Toníček Menšík)

Dominika Nistorová
Lukáš Palme
(Dominika Palme)

Kateřina Kováčová
Miloslav Kováč
(Matěj Kováč)

Kateřina Čapuchová
Petr Gros
(Vojtěch Gros)

Markéta Pavlíková
Michal Kos
(Ellen Kosová)

VALNÁ HROMADA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
 se koná dne 

17. března 2015  v 16 hodin
v 1. patře polikliniky ve Varnsdorfu.

Na poliklinice také začíná 
dne 24. března každé úterý 
od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

SBĚR ŠATSTVA
v 1. patře polikliniky

Maturanti z gymnázia si v knihovně vyslechli přednášku. Téma: literatura pro děti a mládež

Jak je v našem městě 
zvykem, tř ikrát až čtyř ikrát 
do roka (podle porodnosti) 
uspořádá Aktiv pro občanské 
záležitosti Rady města vítání 
nových občánků. Tento starý 
zvyk neztratil ani po letech své 
kouzlo a tak se 25 dětiček v pěti 
skupinách dostavilo v sobotu 
21. února dopoledne i s počet-
ným doprovodem rodičů, praro-
dičů a dalšího příbuzenstva do 
městské obřadní síně.

Nejprve si vyslechli krátké 
kulturní pásmo připravené dět-
mi ze základní školy náměstí 
(recitace a flétnové trio), ná-
sledně je za město přivítal člen 
zastupitelstva pan Jiří Sucharda, 
z jehož řeči citujeme: “Dovolte 
mi, abych vás jménem svým, ale 
i jménem ostatních zastupitelů 

co nejsrdečněji přivítal v obřadní 
síni našeho města, města, kte-
ré je domovem vaším i vašeho 
narozeného děťátka … vážíme 
si toho, že jste si ho vybrali 
i pro výchovu svých potomků.“ 
Po krátkém přáníčku se děti 
vyfotily v připravené kolébce, 
rodiče a všichni zúčastnění se 
zapsali do pamětní knihy města 
a rodiče dostali od města drob-
nou pozornost na tyto chvíle 
(velkého plyšáka a pamětní 
knížku). Když už jsem se zmínil 
o Pamětní knize města, ani 
jsem netušil, o jaký se jedná 
zajímavý dokument. Na jejích 
stránkách totiž najdete zmínku 
o řadě občánků, se kterými se 
dnes již setkáváme na středních 
či vysokých školách, s některý-
mi dokonce v zaměstnání. Ta 

současná totiž byla založena 
v roce 1995, a protože jí zbývá 
již jen pár listů, bude v letošním 
roce nahrazena novou.

Za vzornou přípravu vítání 
si zaslouží pochvalu i členky 
aktivu paní Hrnčalíková, Kuto-
vá a Hocková, jejichž jménem 
bych rád ještě zdůraznil jednu 
informaci. Pokud je vašemu 
děťátku 5 měsíců a více, 
nedostali jste zatím pozvánku 
na vítání občánků a měli byste 
o něj zájem, napište nám prosím 
na adresu městských matriká-
řek (eva.kutova@varnsdorf.cz, 
iva.rosulkova@varnsdorf.cz). 
Díky zákonu o ochraně osob-
ních údajů se totiž někdy ne-
dostaneme k vašim aktuálním 
adresám, a tak zůstávají někte-
ří z vás neosloveni.           JS

Město přivítalo nové občánky

Pamatujete, jak 
v únoru tak pěkně 
nasněžilo? Sněhová 
nadílka sice dlouho 
nevydržela, ale i tak 
jsme si ji s našimi 
dětmi z MŠ Zahrád-
ka užili, jak se patří. 
Po celý týden jsme 
se skupinkou dětí 
dojížděli na lyžařský 
kurz na sjezdovku 
v Horním Podluží. 

Po každodenní 
rozcvičce na sněhu 
se děti učily sjet kopec, projíždět slalom a postupně zvládly i jízdu 
na vleku. Poslední den kurzu si děti užily v karnevalových maskách, 
soutěžily ve sjezdu a odměnou všem byly krásné medaile a diplomy. 
A jejich věta: „Mami, tati, já už 
umím lyžovat!“ byla odměnou 
pro všechny. Rády bychom 
poděkovaly všem úžasným in-
struktorům za trpělivost a skvělý 
přístup k dětem. 

Kolektiv MŠ Zahrádka - 
Pražská

Pozvánka 
na besedu

Téma: OSA a Intergram
Provozujete živnost, kde 

chcete hrát hudbu jako kulisu 
a nelíbí se vám platit poplatky 
OSA a Intergramu? Bojíte se, 
proto jste raději v obchodě bez 
rádia? Odpovědi na tyto a jiné 
otázky se můžete dozvědět 
na besedě na téma Svobodná 
hudba a alternativní distribuční 
modely, která se koná v baru 
Film-Point v Centru Panorama 
12. března od 17 hodin. O své 
soudní výhře nad Intergramem 
bude vyprávět Pirát Renda 
Vaněček se svým týmem.     ha

MŠ Zahrádka na lyžích

Dne 5. března oslavil své krásné 70. na-
rozeniny můj milý manžel, tatínek a dědeček 
Michal Dubovecký. Přejeme Ti hodně zdra-
víčka a pohody do dalších let a také pěkné 
rybářské úlovky. 

Manželka Lenka a synové Michal a Martin 
s rodinami 
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Turnaj fanklubů v Rumburku
Velmi zajímavou akci uskutečnila pobočka FanClubu Sparty 

v Rumburku. V sobotu 7. února pozvala do sportovní haly Sportlife 
centra Fan kluby ligových fotbalových celků na halový turnaj. Přijely 
tak celky Teplic, Mladé Boleslavi, Slávie Praha, Bohemians1905, 
Dukly Praha, Příbrami a Sparty Praha. Z Varnsdorfu startoval 
celek příznivců fotbalu soustředěný kolem restaurantu Kovárna 
jako FanClub Sparty II (foto). Celkem osm celků hrálo ve dvou 
skupinách systémem každý s každým o co nejlepší umístění. 
V odpolední části turnaje se pak utkaly dle umístění ze skupin 
o konečné pořadí. Na 8. místě skončily FK Teplice, 7. bylo družstvo 

Zimní liga fotbalových dorostů
Pro zpestření zimní přípravy zorganizoval Ústecký krajský fot-

balový svaz dlouhodobé zimní turnaje kategorií mladšího dorostu 
a starších žáků pořádaný Komisí mládeže za podpory Výkonného 
výboru ÚKFS. Cílem turnajů je konfrontace družstev z různých 
výkonnostních úrovní celého Ústeckého kraje. Turnaj mladšího 
dorostu U17, U16 (skupina A): FK Varnsdorf A - Junior Děčín 
4:1, - SK Březiny 4:1, - FK B 6:0; FK Varnsdorf B - SK Březiny 7:1, -
Junior Děčín 2:5. Čtvrtfinále: FK A - Neštěmice 13:0, Junior Děčín -
Chlumec 2:0. V semifinále se potkali opět soupeři ze skupiny a 
FK A znovu jasně přehrál Junior 6:1. Ve finále ligy pak v Ústí n. L. 
neuspěl s Mostem 2:6.

V play-out turnaje přejelo béčko FK výběr Boletic/Modré 9:0 a 
poté hostilo Krupku. Ta nejdříve porazila Březiny 4:0 a poté zvítězila 
i ve Varnsdorfu 0:1. Béčko si tak zahrálo o 11. místo s Ervěnicemi, 
které zvítězily 2:3. Nyní už jsou na řadě ostré soutěžní boje.      ZdS

 

fanoušků Bohemians1905, 6. Dukla Praha, 5. byla Slavia Praha a 
4. místo připadlo Mladé Boleslavi. Bronzovou 3. příčku vybojovala 
Kovárna Varnsdorf, 2. skončil 1. FK Příbram a vítězem turnaje se 
stala Sparta Praha I. Pořadatelé hodnotili i jednotlivce. Nejlepší 
hráčkou turnaje se stala Denisa Dražanová (Fan Teplice), nejvíce 
gólů dal Jozef Škriab (Fan Bohemians1905), cenu pro nejlepší bran-
kářku obdržela Michaela Reinová (Fan Slávie) a nejstarším hráčem 
byl Tomáš Petržílka (Fan Dukly). Turnaj se vydařil, poděkování 
patří všem zúčastněným celkům a za finanční zajištění FanClubu 
Sparty. Na závěrečném hodnocení v Klášterním restaurantu si 
všichni slíbili „za rok na shledanou“!                  Text a foto Kov

Futsalové áčko zůstalo pod bednou
DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2014-2015 měla vyvrcholení 

finálovým turnajem 21. února ve varnsdorfské sportovní hale. Do-
mácí tým JK Trans A mohl ze čtvrtého místa ještě zaútočit na třetí, 
ale nepodařilo se. Remíza s Jílovým 1:1, prohra s Bumikem Děčín 
2:3 a další plichta se Želenicemi 3:3 na záměr nestačily. Prvně 
vyhrálo ligu Bumiko (52 bodů) před Jílovým A (51), Želenicemi (36) 
a JK Trans (33). Vilémov s novými posilami ve skupině o 5.-8. místo 
dvakrát vyhrál, jednou odešel poražen, ale to už nic nezměnilo 
na jeho beznadějně posledním místě. Nikdo nesestupuje, takže 
v příští sezoně bude soupeře tento tým jistě prohánět lépe než 
v předcházejících šesti kolech právě skončené soutěže. Kanoný-
rem ligy se stal želenický O. Cimpl (29 gólů) před varnsdorfským 
J. Beránkem (27).

RAF Děčín Veteráns liga má na programu poslední kolo tohoto 
ročníku tuto sobotu 7. března a také ve varnsdorfské SH. Domácí 
garda (dosud 34 bodů) bude usilovat o zachování svého druhého 
místa, ale čekat na její klopýtnutí budou zejména Bělá a Nota Slo-
vanka Děčín se shodným bodovým ziskem. Vítanou informací je 
ta o účasti gardy JK Trans na MČR veteránů 40+ v Libouchci dne 
14. 3. spolu s obhájcem prvenství SK Jílové.                             ZdS 

O prestižním duelu mužských 
týmů partnerských klubů HC 
Varnsdorf a HC Jonsdorf (14:2) 
se více dočtete na straně 5 toho-
to čísla Hlasu severu. Své další 
soutěžní zápasy mají za sebou 
mládežnická družstva klubu. 

Mladší žáci HC Varnsdorf 
prohráli v utkání nadstavby 
ligy (kraje LB a HK) s nepo-
raženým HC Hronov 4:10 a 
stejným výsledkem zdolali HC 
Třebechovice p. O.  S Jaroměří 
neuspěli doma 7:10 a zvítězili 
v  Nové Pace 2:9. Patří jim nyní 
3. místo.

Žáci 4. tříd nastoupili v Kraj-
ské lize přípravek ÚK proti před-
ním týmům soutěže. V Ústí n. L. 
odešli poraženi 8:0 a doma (foto 
před zápasem) nestačili na HC 
Česká Lípa 1:6. 

Hokejové výsledky mládeže

ŠKOLA BRUSLENÍ probíhá 
v nové varnsdorfské zimní hale 
ZDARMA pro děti ve věku 
5 až 10 let každou středu, pá-
tek od 17.30 hod. a v neděli od 
9.00 hod.         Text a foto HC 

      Zimní spánek v oddílu neznají
Přes zimu jsme v TO TJ Slovan Varnsdorf nezaháleli. Rekreanti 

pravidelně hráli svá deblová utkání pod střechou haly v Krásné Lípě 
nebo nedaleké Žitavě. Obdobně trénovaly s trenéry i nejmladší děti 
nebo získávaly fyzičku v tělocvičně. Výbor TO také zajišťoval granty 
na letní akce a jedná s TO Hrádek n. N. o výměně a hostování hráčů 
tak, aby bylo možno přihlásit do soutěže nově i dorostenecké druž-
stvo. Řeší také správcovství tenisových kurtů, což zůstává otevřenou 
záležitostí, nebo výstavbu haly ve Varnsdorfu pro celoroční hraní. 
Vypracováván je již kalendář turnajů a dětských tenisových kempů. 
Finišuje příprava 1. tenisového maškarního plesu - termín sobota 
7. března od 19.00 hod. v prostorách Střelnice, na který jste všichni 
zváni. Takže tenis ve Varnsdorfu žije, přijďte se nejen podívat, ale 
také si zahrát tuto pěknou hru. Samozřejmě až na jaře po ukončení 
brigád na úpravách celého areálu po zimním období.  Milan Klusoň

Běžci v desítce 
V Děčíně se konal Lotharův 

běh na trati dlouhé 10 km 
s převýšením 240 m, na kterém 
nechyběli mezi 80 startujícími 
ani členové Běžeckého krouž-
ku (BK) Varnsdorf. Neumístili 
se vůbec špatně. Pavel Vodička 
doběhl 7. celkově a 5. v hlavní 
kategorii A s časem 43:29 min. 
Karel Valenta dosáhl cíle 51 s po 
Pavlovi, což stačilo na celkové 
12. místo a 3. v kategorii B. Pří-
znivec BK Jiří Kalivoda skončil 
celkově 10. a 7. v kategorii A 
s časem 43:42 min.           BK

Žáci U12 překvapili silné soupeře
Výběr Fotbalové akademie Šluknovského výběžku 

U12 vyhrál silně obsazený turnaj osmi severočeských 
týmů v Děčíně. Na úvod sice podlehl Teplicím B 0:4, poté si však 
poradil s Ústím A 3:1 a s Juniorem Děčín 5:3. V semifinále zvládl 
Teplice A 2:0 a ve finále oplatil porážku ze skupiny Teplicím B 
nejtěsnějším výsledkem 1:0 brankou Šolce, když soupeř zahodil 
mnoho šancí. FAŠV U13 nastoupila na stejném turnaji proti vrs-
tevníkům téměř totožných klubů jako žáci U12. I když porazila 
Lokomotivu Česká Lípa 2:1 a Neštěmice 3:0, porážky s Teplicemi 
B 0:4 a Ústím A jí přisoudily šesté místo mezi osmi účastníky. 
Zvítězily Teplice B před Teplicemi A, třetí skončilo Ústí A.        FK

Středa jako 
svátek 

Toto tvrzení platí v halové 
sezoně pro atlety, neboť jablo-
necké oddíly od začátku ledna 
do konce února pořádají Halové 
středy. Každý týden se obměňu-
je rozsah disciplín, ve kterých 
se soutěží od staršího žactva 
po dospělé. Závěrečný týden 
je otevřený i pro mladší žactvo. 
Varnsdorfští trenéři se snaží 
vzdálenost „za humny“ využívat 
co nejčastěji. Je však s podivem, 
kolik jiných aktivit brání mládeži
v účasti. Nabízených až 15 míst je 
využito okolo 5 soutěžícími. I když 
tyto závody bereme jako kvalitní 
trénink, je možné uvést výrazná 
zlepšení osobního maxima jako 
např.: vrh 3 kg koulí - dorostenka 
S. Gódlová 9,37 m, mladší žáci 
L. Netuka 7,44 a T. Šťovíček 
7,24 m, 300 m - Š. Vencl za 49,60; 
skok daleký - nejmladší žák 
J. Zajíček 3,84 m, 800 m za 
2:48,58 min.; dorostenec P. Her-
man 60 m za 7,75, 150 m za 18,79 
a 300 m za 38,71 s. Jablonecká 
hala je dostupná i pro soustře-
dění atletů včetně ubytování. 
Často se zde setkáváme nejen 
s atletickými kolektivy, ale i s druž-
stvy ZŠ či SŠ. Vzdálenost 57 km 
by měla být zajímavou nabídkou 
i pro varnsdorfské školy. 

Trenéři OA TJ Slovan 
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Basketbalisty 
čeká semifinále

Úvodní ze dvou duelů čtvrtfinále play-off Severočeské ligy 
postavilo Slovanu ve varnsdorfské SH do cesty tým TJ BK 
Horejsek Děčín B. Před více jak 250 diváky se střetly v pořadí 
druhý a sedmý celek po základní části soutěže. Očekávaný 
napínavý souboj se nekonal. Na straně soupeře bylo připrave-
no k souboji pouhopouhých pět mladíků, kteří přijeli z povin-
nosti duel odehrát, a tak domácí zvítězili luxusním výsledkem 

Zahájení turnaje provedli pozvaný místostarosta Josef Hambálek 
a předseda oddílu stolního tenisu Pavel Šimek.

V posledním přípravném 
utkání na jaro se střetl FK 
Varnsdorf s téměř tradičním 
zimním soupeřem FC Oberlau-
sitz Neugersdorf, v jehož týmu 
válí několik českých exligových 
hráčů. Druholigový tým zvítězil 
2:1 (2:0) brankami Martana a 
Durděviče, na konečný výsle-
dek upravoval vlastním gólem 
Zieris šest minut před koncem 
utkání. 

Juniorka U19 FK Varnsdorf 
zahájila ligové jaro doma proti 
FC Hradec Králové. Gólem 
Dordiče šla do vedení a další 
šance Jíchy zmařil gólman 
hostů. Ti navíc byli produktivní, 
a tak v půli vedli 1:2. Po příchodu 
ze šaten domácí opět inkasova-
li, ale čtvrthodinu před koncem 
snížil Kučera z PK na 2:3 a bylo 
ještě o co hrát. Zbytečná ztráta 
míče, faul domácích a perfekt-
ní přímý kop Hradce znamenal 
jeho vedení 2:4. Poté se v sou-
boji s gólmanem opět neprosadil 
Jícha a až v 90. min. dostal míč 

do sítě hlavou Hauer. Možnost 
vyrovnat měl ještě Prieložný, 
nedal, a tak konečný výsledek 
zněl 3:4. Trenér Kopecký oce-
nil snahu svých hráčů, ale také 
ví, že defenziva celého týmu 
skřípala. 

Juniorce jarní premiéra nevyšla
Dorost U19 zajížděl k utkání 

s výběrem Jablonce U17. Bo-
jovný a kolektivní výkon jako 
nedávno proti jeho U19 nezopa-
koval (výhra 2:3), a tak po rozpa-
čitém poločase mohl být rád za 
těsnou prohru 2:1 (1:0).         ZdS

 

Rekonstrukce haly v Kloster-
mannově ulici (bývalá Mechani-
ka) začala v roce 2013 zásluhou 
především firmy Varnsdorfské 
uzeniny. První veřejnou akcí byl 
turnaj O přeborníka Varnsdorfu 
2015 konaný 21. února, jehož 
zahájení se zúčastnil místosta-
rosta města Varnsdorf Josef 

ROZLOSOVÁNÍ FK VARNSDORF - JARO 2015

ÚT     3. 3.  18.00   Olomouc - FK Varnsdorf 
SO     7. 3.  10.15   Pardubice - FK Varnsdorf 
NE   15. 3.  14.30   FK Varnsdorf - Viktoria Žižkov 
SO   21. 3.  18.00   Zlín - FK Varnsdorf 
NE   29. 3.  15.00   FK Varnsdorf - Kolín 
NE     5. 4.  16.30   FK Varnsdorf - Sokolov 
NE   12. 4.  16.30   Znojmo - FK Varnsdorf 
NE   19. 4.  17.00   FK Varnsdorf - Frýdek-Místek 
SO   25. 4.  10.15   Karviná - FK Varnsdorf
NE     3. 5.  17.00   FK Varnsdorf - Opava 
SO     9. 5.  10.15   Třinec - FK Varnsdorf 
ST    13. 5.  17.00   FK Varnsdorf - Most 
SO    16. 5.  17.00   Vlašim - FK Varnsdorf 
NE   24. 5.  17.00   FK Varnsdorf - Olomouc 
NE   31. 5.  17.00   Ústí nad Labem - FK Varnsdorf 

Novou halu stolního tenisu pokřtil turnaj
Hambálek. Hala bude sloužit 
oddílu stolního tenisu TJ Slovan 
Varnsdorf a jeho 45 členům. Ti 
hrají mj. druhou nejstarší amatér-
skou ligu stolního tenisu v České 
republice. Krom toho soutěžně 
válí pět družstev Slovanu v okres-
ním přeboru a každoročním cílem 
je postup alespoň jednoho týmu 

do krajské soutěže. V posled-
ních letech se tento cíl podařilo 
naplnit dvakrát, ale vždy jen s je-
dnoročním působením. V pro-
bíhající sezoně by postup neměl 
uniknout áčku oddílu. Herna 
je moderně vybavena, je zde 
k dispozici pět hracích stolů, 
šatny, sprchy, sociální zařízení. 
Bude také přístupna veřejnosti -
bližší informace o provozu a vol-
ných hodinách najdou zájemci 
na www.varnsdorfskaliga.web-
node.cz. Cílem oddílu je také 
získat mladé talenty pro tuto 
hru. Za tím účelem se připravují 
nábory, o kterých bude sportovní 
veřejnost včas informována. 

Již zmíněný turnaj absolvo-
valo 25 hráčů (mnozí domácí 
žel ne). Účastníci museli za 
případným postupem projít 
co nejlépe sítem čtyř zápasů 
v pěti skupinách. Z každé postu-
povali dál tři nejlepší a pak se 
už hrálo dle pavouka o konečné 
pořadí. Z něho vyšla nejlépe tato 
pětice v pořadí: 1. Tomáš Fra-
něk (Filipov), 2. Martin Štípek 
(Benešov), 3. Michal Mrázek 
(Filipov), 4. Karel Kopecký 
(Horní Podluží), 5. Pavel Šimek 
(Varnsdorf). Poděkování patří 
sponzorům turnaje, kterými 
byly Pivovar Konrad Vratislavice 
a Varnsdorfské uzeniny, jejichž 
chutné ceny přišly vhod nejen 
těm nejlepším hráčům.     ZdSPět stolů bylo do pozdních odpoledních hodin v plné permanenci.

107:56 (31:17, 60:28, 86:39). Body Slovanu: Voráček 22, Lehroch 
19 (1x3), Šišulák 12, Činka 10 (2x3), Buben 9 (1x3), Doležal 9 (1x3), 
Novotný, Beran a Zamrzla po 8, J. Relich 2, nebodovali Tomek a 
Pečenka. V odvetě v Děčíně komplikovali domácí postup Slovanu 
pouhou první čtvrtinu hry. V té druhé už varnsdorfští rozhodli 
o výsledku utkání 46:86 (21:20, 29:49, 41:60). Body Voráček 25 
(1x3), Lehroch 19 (1x3), Novotný 17, Buben 15 (3x3), Beran 6, 
J. Relich a Schilling po 2. V prvním semifinále čeká varnsdorfské 
basketbalisty 14. března v domácí hale vítěz dalšího čtvrtfinále, 
kterým bude Slavoj BK Litoměřice C, který  vyřadil ve dvou utkáních 
BK Teplice.  

Muži B ve svém třetím utkání oblastního přeboru o 5.-8. místo 
nestačili na BK Děčín-Boletice a podlehli mu v jeho prostředí 
77:67 (15:16, 34:25, 53:50). Body hostů Schilling 21 (4x3), M. Šimák 
18 (2x3), T. Sucharda 14, M. Doležal 5 (1x3), Pajma 4 (1x3), Šolc 
3 a Š. Ježek 2. 

Juniorky U19  absolvovaly poslední dva zápasy základní části 
ligy U19 u soupeřek, kterými byla družstva BK Kralupy Junior a 
Sokol Nusle. U prvně uvedeného a jasně sestupujícího klubu zví-
tězily 59:68 (10:18, 26:39, 39:59). Nusle, tým středu tabulky, byly 
tvrdším oříškem. Ale přesto si juniorky posílily sebevědomí před 
boji play-out o udržení ligy. Připsaly si šestou výhru, tentokráte 
57:64 (15:17, 32:30, 43:45).

Kadeti U17, druhý celek KP středních Čech, porazili BK Beroun 
(v průběžné tabulce 6.) 89:61(19:14, 48:36, 66:43) a BK Benešov 
(3.) až vydařeným závěrem 67:61 (16:21, 30:32, 47:47).

Starší žáci U15 si ve dvou soubojích o 5.-8. místo KP středních 
Čech poradili s BK Kralupy Junior, a to výsledky 60:40 (14:17, 
30:27, 50:33) a 52:40 (12:12, 25:16, 39:32).    

Starší minižáci U13 dvakrát zvítězili ve finále oblastního pře-
boru o 1.-6. místo v prostředí BK Sluneta Ústí n. L. O první výhru 
26:42 (5:8, 10:23, 21:31) se body nejvíce zasloužili Kozák 9, Jeřá-
bek 8, Nechanický 6, Effler a Tlapák po 4. Druhý úspěch v poměru 
22:50 (4:19, 12:26, 14:40) zařídili především Maščuch 10, Tlapák 
8, Jarábek a Effler po 6, Nechanický 5, Bachmanová a D. Petrla po 
4. Po těchto utkáních patřilo týmu 4. místo.       TJ Slovan - basket

V obou utkáních čtvrtfinále se bodově nejvýrazněji prosadil Jiří 
Voráček.


