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Nejstarší občanka města oslavila 102. narozeniny

První miminka
v roce 2016
Prvním občánkem Varnsdorfu
v novém roce je Jakub Novák, který se narodil v rumburské nemocnici 5. ledna. Jen o pár hodin později
přišla na svět Liliana Zábranská.
Liliance a Kubovi přejeme hlavně
zdraví a spokojený dlouhý život!

PORADNA ČOI
Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebitelů,
uplatňování reklamací apod.
3. února
od 10.00 do 14.30 hod.
v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf
nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

Narodila se na konci roku 1913.
Do Varnsdorfu se původem volyňská Češka i s rodinou přistěhovala po druhé světové válce. V prosinci 2015 tu Jana Vosmeková oslavila
neuvěřitelných 102 let. V rodinném
kruhu ji zastihla městská delegace v čele s místostarostou Rolandem
Sollochem a zástupkyněmi aktivu pro
občanské záležitosti. Paní Vosmeková
převzala květiny, dárkový koš a pak se
podle tradice podepsala do kroniky
města. Gratulujeme a přejeme zdraví a sílu do dalších let!
ha

Radek Kříž: Úředníka by hlavně mělo zajímat,
co si přeje občan

Virtuální univerzita
třetího věku
V úterý 2. února v 9.00 hod. bude
zahájen jarní semestr na téma Evropské kulturní hodnoty. Semestr se
skládá ze 6 seminářů vždy v úterý od 9 do 11 hodin, přednášky probíhají v konzultačním středisku MAS Český sever, Národní 486. E-mail info@masceskysever.cz, tel. 724 778 296

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 28. ledna
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Novým tajemníkem městského úřadu je čtyřiačtyřicetiletý Radek Kříž.
Prostředí úřadu zná velmi dobře,
působí tu bezmála čtvrt století. Není
bez zajímavosti, že když tu na sklonku roku 1992 začínal, byl ve svých
21 letech nejmladším vedoucím živnostenského úřadu v zemi. Od roku
2008 až do svého nedávného jmenování do funkce tajemníka vedl organizační odbor. Varnsdorfský rodák je
absolventem střední průmyslové školy
a vysoké školy finanční a správní. Narozen je ve znamení býka.
Jaká byla pro a proti vašeho
rozhodování předtím, než jste se
přihlásil do výběrového řízení na
místo šéfa městského úřadu?
Určitě jsem neusiloval o funkci. Jde
mi o osud úřadu, kde jsem strávil kus
života. Také jsem nechtěl, aby přišel
někdo bez zkušeností nebo bez vztahu
k městu. Přirozeně to pro mě znamená větší zodpovědnost, ale to mi nevadí. Svým způsobem je to i výzva.
Jaké budou vaše první kroky?
Mojí výhodou je, že na úřadu vidím
jak dobré věci, tak ale i ty, které tu
nefungují. Konkrétně se chci zpočátku
zaměřit na pracovní morálku a disciplínu. Často stačí jen připomenout
pravidla, která už jsou nastavená.
Úředníka by hlavně mělo zajímat,
co si přeje občan. Lidé k nám často
přicházejí rozladění, odcházet by ale
měli s pocitem, že jsme jim pomohli.
Jde o určitá pravidla komunikace, jak
směrem ven z úřadu, tak ale také
uvnitř samotného úřadu. Jedním
z mých dlouhodobých cílů je postupná

elektronizace veřejné správy tak, aby
občan mohl většinu věcí vyřešit v pohodlí domova.
Čemu se věnujete ve svém volném
čase?
Chytl mě karavaning. Je to sice
časově náročný koníček, ale nabízí ne-

smírnou volnost a svobodu. Možná je
to takový únik z úřednického života.
Zatím jsme takhle navštívili např. Slovensko nebo Maďarsko, nejčastěji ale
vyrážíme do našich krajin. Také začínám s včelařením. Věnuji tomu ale
teprve první rok.
Michal Haller

Pomozte vybrat vítězný návrh nové
rozhledny na Špičáku
Několikagenerační snaha postavit
na Špičáku další, v pořadí již čtvrtou
rozhlednu se možná blíží ke zdárnému
cíli. Na základě zájmu občanů i vedení města jsme se začátkem letošního
roku zapojili mezi šest dalších obcí
a měst, které by Euroregion Nisa
zastřešil jako lead-partner pro nový

projekt. Podmínkou je nejen dostatečný počet zájemců na saské straně,
ale i připravený projekt, vizualizace,
odhadnuté náklady a rozpočet, zajištěné stavební povolení a také vyřešené majetkové vztahy k pozemku.
Výhodou našeho města je vyřešené
Pokračování na str. 6
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Krimi, informace

V roce 2015 získalo město z dotací 11 milionů korun
Rok 2015 začal pro město trpkým
zklamáním v podobě nepřidělení
dotace z Regionálního operačního
programu Severozápad, byť byl záměr
opakovaně konzultován s pracovníky
zmíněného programu. Pak už se však
začalo blýskat na lepší časy. Státní
fond životního prostředí s velice malým odstupem vyhlásil dvě výzvy na
předkládání žádostí s vědomím potřeby urychleného dočerpání finančních

Z POLICEJNÍHO BLOKU
Pes bránil svého pána

Hlídka městské policie byla
přivolána k muži, který na ulici
omdlel při venčení svého psa. Pes
svého pána bránil tak, že útočil
i na paní, která zraněnému chtěla
poskytnout první pomoc, a způsobil jí menší zranění. Pes byl zpacifikován hlídkou MP. Přivolaná
sanitka zdravotnické služby ženu
na místě ošetřila a muže převezla
k ošetření do nemocnice.

prostředků z předchozího dotačního
období. Město podalo dvě žádosti a
obě uspěly.
Ta významnější a obyvatelům více
známá se týkala kompletní přestavby
zahrady u mateřské školy Zahrádka
v ulici Pražská. S 85% dotací byla
zahradě vtisknuta zcela nová identita
s funkčním propojením herní, relaxační, vzdělávací a pracovní části. Byť
na realizaci bylo relativně málo času,
povedlo se vše zvládnout k radosti
dětí a spokojenosti učitelského kolektivu i rodičů. Nutno dodat, že touto
realizací došlo k celkovému zvelebení
prostoru, který je ze tří stran sevřen
panelovými domy a ze čtvrté uzavřen
průmyslovým objektem, dnes využívaným jako prodejna a pivnice.
Druhá dotace, opět ve výši 85 %,
byla určena na komplexní zateplení

dinělého volnočasového prostoru pro
děti a mládež, který ale také slouží
k praktické výuce základů bezpečnosti
silničního provozu.
V roce 2015 byly zahájeny přípravy k podání dvou velkých žádostí
o dotaci. První se týká výstavby rozhledny na Špičáku. Město je jedním
z partnerů velkého přeshraničního
projektu Koukáme se k sousedům,
v rámci kterého by měla být podána
společná žádost na stavbu či rekonstrukci zhruba 8 rozhleden jak na
české, tak na saské straně hranice.
V současné době jsou známy soutěžní
návrhy, z nichž výběrová komise vybere vítěze na začátku února.
Druhou velkou připravovanou akcí
je dostavba a zprovoznění objektu na
Hrádku. I zde bude žádáno o dotaci

Opilý řidič zadržen

Na služebnu MP bylo oznámeno,
že od marketu Penny odjelo vozidlo, kde bylo podezření, že jeho
řidič je pod vlivem alkoholu. Od
oznamovatele byl zjištěn popis
vozidla i řidiče. Vozidlo odpovídající popisu bylo zastaveno hlídkou
MP na ulici Palackého. Z důvodu
podezření z požití alkoholických
nápojů byla u řidiče provedena
dechová zkouška, při které bylo
v dechu řidiče zjištěno 3,34
promile alkoholu. Pro podezření
z trestného činu byla přivolána
hlídka Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.

Požár nákladního vozidla

Na městském kamerovém systému byl zjištěn hustý černý dým
stoupající v lokalitě u bývalé slévárny. Vyslaná hlídka MP na místě
zjistila, že v prostoru slévárny
hoří kabina odstaveného nákladního vozidla. V době příjezdu
hlídky na místo již dorazili hasiči
a začali požár hasit. Hlídka MP na
místě spolupracovala dle pokynů
velitele zásahu.

Za nákup nechtěl platit

V jednom z marketů našeho
města byl ostrahou zadržen muž,
který byl podezřelý z krádeže.
Přivolaná hlídka MP na místě
zjistila mladíka, který nebyl schopen hodnověrně prokázat svou
totožnost. Z tohoto důvodu byl
předveden na obvodní oddělení
Policie ČR k prokázání totožnosti.
Zde bylo zjištěno, že mladík je
v hledáčku policie, tudíž byl předán k dalšímu opatření.
Martin Špička,
velitel městských strážníků
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Na kompletní přestavbu zahrady u mateřské školy v Pražské ulici získalo
město 85 % financí z dotací.
Foto Ivo Šafus
mateřské školky Jeřabinka v ulici
Seifertova. Bylo realizováno zateplení fasády a stropu a dále vyměněna
okna. Smyslem je úspora energií a
snížení provozních nákladů v objektu.
Poslední dotací získanou v roce 2015
bylo 300 tisíc Kč z fondu Ústeckého
kraje určených ke kompletní rekonstrukci povrchů na dopravním hřišti.
V roce 2015 byly vyměněny obruby a
na jaře, hned jak počasí dovolí, bude
položen asfaltový povrch. Zvýší se
tím bezpečnost i atraktivita tohoto,
minimálně v okresním měřítku oje-

z Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko
2014–2020. Město získalo německého
partnera (město Seifhennersdorf)
a v současné době dává dohromady
všechny potřebné podklady. V případě
úspěchu pokryje dotace 90 % nákladů
na realizaci.
Závěrem nesmíme opomenout
čerpání dotace na opravu polikliniky
v roce 2015, která se týká zateplení
objektu a výměny oken.
OSMI, MěÚ Varnsdorf

Registrační značky na přání
Od 1. ledna si může vlastník silničního vozidla nebo provozovatele
silničního vozidla se souhlasem vlastníka silničního vozidla požádat na
registr vozidel o vydání registrační
značky na přání. Znění registrační
značky na přání si zvolí žadatel, a to
zvolenou kombinací velkých písmen
latinské abecedy nebo arabských
číslic.
Znaky registrační značky na přání
jsou provedeny 8 velkými písmeny
latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro
motocykly je provedena 7 velkými
písmeny latinské abecedy a arabskými
číslicemi. Registrační značka na přání
pro mopedy je provedena 5 velkými
písmeny latinské abecedy a arabskými
číslicemi. V registrační značce na přání se mohou písmena a číslice použít
libovolně, ale registrační značka se
musí skládat buď pouze z číslic nebo

z písmen s využitím minimálně jedné
číslice.
Registrační značka na přání nesmí obsahovat:
1. hanlivé nebo pohoršující výrazy,
text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině,
náboženství, třídě nebo jiné skupině
osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
2. písmena G, CH, O, Q a W.
Žadatel po uhrazení správního poplatku, který činí 5.000 Kč za každou
jednotlivou tabulku, se dostaví 15.
den na registrační místo, kde oprávněný pracovník přidělenou registrační
značku na přání zapíše do registru a
vydá žadateli. Registrační značka na
přání je přenosná, je vázána na konkrétní osobu, nelze ji proto například
prodat další osobě.
Odbor správních agend a dopravy,
registr vozidel

Poplatek
za komunální
odpad
v roce 2016
1. ledna nabyla účinnosti nová vyhláška o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla
zpracována na základě legislativních
změn týkajících se zákona o místních
poplatcích. Tuto vyhlášku najdete na
webových stránkách města Varnsdorf.
Dovolujeme si především upozornit občany města Varnsdorf na
termíny splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2016. Celková roční sazba poplatku
se nezměnila a činí 600 Kč na osobu. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 31. května příslušného
kalendářního roku.
Poplatník, který platí sám nebo
prostřednictvím společného zástupce
domácnosti, může zaplatit poplatek
za daný rok také ve dvou shodných
splátkách, a to první splátku ve výši
poloviny poplatku do 15. února daného roku, druhou splátku do 15. srpna
daného roku.
V případě, že je poplatek placen
jednou osobou za celou domácnost
a 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. února, druhou splátkou
do 15. května, třetí splátkou do 15.
srpna a čtvrtou splátkou do 15. listopadu kalendářního roku.
Pokud je poplatek placen za poplatníka prostřednictvím vlastníka
nebo správce bytového domu, je
možné zaplatit poplatek ve čtyřech
shodných splátkách, a to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31.
března, druhou do 30. června, třetí
do 30. září a čtvrtou splátkou do 15.
prosince kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost
(nebo zanikne-li osvobození nebo
úleva) po 15. květnu příslušného
kalendářního roku, je příslušná část
poplatku splatná nejpozději do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo
úlevy).
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
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Informace

Představa o přínosu mé osoby jako městského architekta
Odbornou činnost architekta jsem
začal vykonávat po studiu na vysoké
škole a po výběrovém řízení v Ateliéru
1 ve Stavoprojektu v Liberci. V kolektivu zkušených architektů jsem se začal
orientovat v problematice urbanismu,
architektury. Naučil jsem se, jak se
přistupuje k dispozičnímu řešení, jak
se zvolí architektonická forma, dále
jsem se učil, jak přistoupit k funkci
v návrzích, jak se jedná v rámci koordinace projektové dokumentace a
jak se má přistoupit k jednání s protistranou.
Díky těmto aktivním začátkům jsem
v roce 1990 využil možnosti osamostatnit se a založit vlastní architektonický
ateliér. Založil jsem s kolegou náš
ateliér ARK spol. s r.o. v Liberci a začal
jsem získávat zkušenosti v novém prostředí, v situaci, ve které je člověk nucen podnikat sám. Musel jsem se snažit
získat zakázky, vybojovat si své jméno,
přesvědčit soukromého investora, že
odevzdávám kvalitní práci. Byl to v té
době pro mě největší profesní a životní
úkol. S pokročením doby a s vývojem
společnosti jsem řešil administrativní stavby, banky, pojišťovny, stavby
zdravotnické, stravovací, hotelové,
školské, průmyslové a ještě mnoho
dalších kategorií staveb. Nacházely se
jak v Liberci, tak v blízkých městech a
lokalitách.
Jedním z mých velkých cílů bylo
uspět v architektonických soutěžích
a ukázat odborné veřejnosti, že se
umím „poprat“ i s takovým problémem, jako je zadání tématu v cizím
prostředí. Chtěl jsem ukázat, že se
umím zorientovat v urbanismu, génia
loci prostoru a místa. A pokud možno
dát o sobě vědět na prvních místech
mezi odbornou veřejností. To se mi
podařilo umístěním na prvních místech
v několika soutěžích.
V profesním životě jsem dále rozšiřoval firmu, přijímal další zaměstnance, pořizoval nové softwary, hardwary
a učil jsem se našim zákonům.
Dále jsem byl osloven městem Turnov, abych vykonával funkci hlavního
architekta města. Tuto funkci jsem
přijal. A mimo svou činnost v ateliéru jsem poznával další problematiku
spojenou s touto funkcí. Mimo běžnou
činnost architekta, která se týká urbanismu a architektury, jsem měl nově
kontakt s veřejností, spolupráci s vedením města a s odbory města (odbor
rozvoje města, stavební úřad, správa
majetku města).
V krátkosti jsem se snažil popsat
část svého profesního života. Myslím
si, že je dostatečnou průpravou, abych
svými zkušenostmi a znalostmi uměl
přispět v činnosti architekta města
Varnsdorfu.
Co se týká mé představy o vývoji a
rozvoji Varnsdorfu, tak ta do značné
a převážné míry pramení z nově pořizovaného územního plánu města. Ten
čeká fáze diskuzí s veřejností a odborníky. Je, jako v každém městě novým
názorem, někdy přínosem, novým
omezením, a to v dobrém pohledu.
Jedná se o navázání na tradici, historii
ve městě, ve které je veliký potenciál.
Je to složitý tvůrčí proces a nejen pro

Boris Šonský (čelem pátý zprava) na prvním zasedání komise majetku, správy a rozvoje města
zpracovatele tohoto územního plánu,
ale také pro zadavatele. Ten musí včas
reagovat na potřeby města, musí si
ujasnit směr, kterým se jednotlivé části města budou ubírat ve svém vývoji.
Dalším okruhem, který je k řešení,
je kultivace a organizace veřejného
prostoru. Jedná se o vytvoření koncepčních úvah v souboru problematiky
dopravy, řešení prostoru, zeleně,
drobné architektury, povrchů v zóně.
Jsou to ulice Legií s vazbou na náměstí
E. Beneše, Národní ulice, prostory
před městským divadlem a další části
města.
Stačí se podívat do sousedních měst
Grosschonau, Seifhennersdorf, Zittau.
Je zřejmé, že s obdobnou problematikou se potýkali i v těchto příhraničních
městech. Jsou v mnoha ohledech
inspirací.
K řešení je dále i rekreace, aktivní
odpočinek, vazba na příhraniční cyklostezky. Jednou z takových lokalit je
rekreační zóna u vodní plochy Mašíňák
a obrovský potenciál přírody v okolí
města.
Okruhů je však víc, které by měl
architekt města sledovat. Jsou to projekční práce jiných architektů, inženýra techniků v rámci města na důležitých úkolech. Je to působení ve vstupu
do projekčních úvah zadáním správné
koncepce s vazbami na okolní prostor.
Udržení kontaktu v rámci postupujících projekčních prací, jejich vývoje až
po předání díla. S tím souvisí umožnění
pravidelných konzultačních hodin, ve
kterých chci nabídnout odbornou radu,
pomoc s širšími souvislostmi ve městě,
najít co nejlepší řešení.
Další činností, která je v rámci
náplně architekta města, je odborná
spolupráce s jednotlivými městskými
odbory (správa majetku a investic,
životní prostředí, stavební úřad) a
s komisí pro rozvoj a správu města.
V rámci této spolupráce je také důležitý kontakt v oboru se starostou a
radou města.
Dle mé zkušenosti se vždy jedná
o naslouchání problémů a diskuzí nad
nimi s jednotlivými pověřenými pracovníky odborů a dalšími odborníky.
Zásadně bych byl rád, aby se postupně vracel život do centra města
jeho opětovným zabydlováním, aby
byla novým přístupem řešena doprava
ve městě. Objekty administrativní,

obchodní, průmyslové aby byly řešeny
v prostorech k tomu určených.
Pokud možno, aby odborný názor
architekta byl natolik silný a přesvědčivý, že spolupráce s navazujícími odbory města a veřejností byla
fungující. A ve zpětné vazbě bude od
veřejnosti a městských odborů naše
spolupráce požadována. Boris Šonský
Ing. arch. BORIS ŠONSKÝ
VZDĚLÁNÍ
1981 Střední průmyslová škola ve Volyni, obor truhlář
1985 České vysoké učení technické
v Praze, fakulta architektury
OCENĚNÍ
1995 – Stavba roku 1995 za Základní
uměleckou školu ve Frýdlantské ulici
v Liberci
2000 – Stavba roku 2000 za TVO na tř.
Dr. M. Horákové v Liberci
2003 – Stavba roku 2003 a Grand Prix
Obce architektů za Dům seniorů na Domažlické ul. v Liberci – Františkově
2011 – Stavba roku 2011 za MVE v Železném Brodu
2011 – nominace na titul architekt
roku 2011
2015 - Stavba roku 2015 Libereckého
kraje za Waldorfskou mateřskou školu
v Turnově

Vandalismus
v ulicích města
Mnoho z vás si jistě všimlo poničených odpadkových košů po novoročních oslavách. To, co by mělo sloužit
nám všem, je záměrně ničeno. Přitom
cena takto poničeného majetku města
Varnsdorf není zanedbatelná. Během
minulého roku bylo zničeno celkem 44
plastových odpadkových košů, z toho
jen během silvestrovských oslav 18
kusů. Celková cena tohoto majetku
činní 80.000 Kč, což je cena bez montáže. Ti, kdo náš společný majetek
ničí, by se měli nad svým chováním
zamyslet a věnovat svou energii do
smysluplnějších aktivit. Zničené koše
se musí samozřejmě z městských
prostředků nahradit novými. Určitě
bychom mohli tuto finanční částku investovat jinam než do zničeného společného majetku. Roman Roubíček,
jednatel technických služeb

Víte, že...
V dnešním dílu se zaměříme na
možnost nahlášení závad ve městě. Je
to velmi jednoduché. Stačí si načíst
webové stránky technických služeb http://www.tsvarnsdorf.cz. Na titulní straně se uprostřed obrazovky (pod
obrázkem dvou komunálních vozidel)
nacházejí dvě veliká tlačítka (butony). Na pravém je napsáno POTŘEBUJI
a slouží k vyřízení naší poptávky po
službách a pracích, které technické
služby nabízejí, jako je přistavení
kontejneru na odvoz materiálu či
odpadu, pronájem vysokozdvižné
plošiny, kácení a prořez stromů,
prodej písků a štěrků, pohřební služby, štěpkování apod. Nás dnes bude
více zajímat levé tlačítko s nápisem
OZNAMUJI. Po jeho rozkliknutí zde
najdeme Záložky Údržba, opravy a
úklid komunikací, údržba veřejného
osvětlení a ostatní. Za těmito tlačítky
se skrývají aktivní formuláře, které
po vyplnění skončí v počítači odpovědných pracovníků. Nahlásit informace
o výtlucích, ucpaných kanalizačních
vpustích, sjízdnosti komunikací, poražené nebo chybějící dopravní značce,
nesvítícím nebo hlučném svítidle
pouličního osvětlení tak můžete hned
z domova kdykoliv i v mimopracovní
době. Aplikaci jsme vyzkoušeli a hned
druhý den po oznámení nám přišla
informace o stavu opravy, případně
jejím plánování.
Nebuďme tedy lhostejní, nečekejme, až si závady všimnou pracovníci
technických služeb nebo strážníci
městské policie či zaměstnanci
úřadu a využijme on-line formulář
k tomu, abychom pomohli dobré věci
nebo v případě poptávky uspokojili
své potřeby.
A abych nezapomněl, na nových
stránkách technických služeb samozřejmě najdete i úplný přehled nabízených služeb, telefonické kontakty
na vedoucí pracovníky, výroční zprávu
za uplynulé období, aktuální ceníky
nabízených služeb a mnoho dalších
zajímavých informací.
Příště se seznámíme s dalšími
službami, které vám město v elektronické podobě nabízí.
JS
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Tak už tu máme první vlaštovky!
První vlaštovky? Teď v lednu? To
snad ne! Ale ano. Hned dvě varnsdorfské školky - MŠ Zahrádka a MŠ
Čtyřlístek - se zapojily do programu Skutečně zdravá školka. Tento

Diskuzní fóra
zrušena pro
naprostý nezájem
Veřejná diskusní fóra na městském
webu byla pro naprostý nezájem zrušena. Jen pro ilustraci: v loňském roce
byl evidován jeden příspěvek, stejně
jako před tím v roce 2014.
Udržování databáze diskutérů a
rozesílání hesel poštou na doručenku
generuje zbytečné náklady, které
vzhledem k nezájmu veřejnosti o diskuse na webu, nemají smysl. Diskuse
se přirozeně a nenásilně přesunuly
na facebook, kde provozujeme také
oficiální městský profil.
Možnosti občanů vyjadřovat se k dění ve městě tím nijak neutrpí. Kromě
facebooku mohou pochopitelně využívat i standardní informační kanály
(e-mail, telefon, osobní návštěva).
Intenzivní zájem o názory veřejnosti můžeme dokladovat i zvýšeným
počtem anket na webu (záchranka,
územní plán, rozhledny). Vyjádřit
svůj názor mohou lidé také prostřednictvím schránek důvěry nebo přímo
na jednáních zastupitelstva.
Zvyšující se úroveň elektronických
služeb můžeme dokumentovat mimo
jiné novou rubrikou dopravních uzavírek ve městě, rozklikávacím rozpočtem, plánovaným registrem poplatníků apod.
mea, r

komplexní program si klade za cíl
vytvářet kulturu, jež si váží jídla, učí
děti tomu, odkud jídlo pochází, jak
vzniká a jak nás ovlivňuje s velkou
nadějí, že si poté již samy vyberou
zdravý způsob stravování.
Podle statistických údajů je dnes
na jedné straně více než čtyřikrát
více obézních dětí a pětkrát více
obézních dospívajících než před 15
lety, narůstá též počet alergiků. Na
straně druhé - aspoň jednou denně
jí zeleninu údajně méně než třetina
dětí a s věkem její spotřeba ještě
klesá, zatímco u sladkostí a slazených nápojů je tomu přesně naopak.
Možná je na vině i nadbytečný příjem
soli, jenž je u českých dětí mnohonásobně vyšší, než doporučuje Světová
zdravotnická organizace. Vzhledem
k tomu, že za dobu, než dítě dokončí
svá středoškolská studia, skonzumuje
odhadem více než 4 000 pokrmů ve
školní jídelně, je tedy zdravé školní
stravování jedna z cest, jak využít
aspoň těchto 4 000 příležitostí k posílení těla a mysli kvalitní stravou.
Aby se škola či školka mohla stát
Skutečně zdravou školou, musí naplnit specifická kritéria (úrovně bronzové, stříbrné či zlaté). Obě zdejší
mateřské školky se rozhodly naplnit
prozatím kritéria bronzová: nabízet
ve školní jídelně sezonní pokrmy vyrobené minimálně ze 75 % z čerstvých
surovin, nahradit doslazované nápoje bez výjimky nápoji neslazenými,
vytvořit školní zelinářskou zahradu,
organizovat pro děti návštěvy farem
v okolí, respektovat potřeby strávníků se speciální dietou, pravidelně
vzdělávat pracovníky školní jídelny
v oblasti zdravé výživy a vaření a
zapojit rodiče a děti do zlepšování
školního stravování.
Součástí kritérií je též organizace
akcí na téma zdravé stravování, ať už
pro samotné děti, rodiče či širokou
veřejnost. V MŠ Zahrádka proběhla
první již v listopadu loňského roku,
druhá dílnička pro rodiče dětí na
téma Netradiční obiloviny na talíři
je naplánována na 10. února od 16
hodin. Více informací o programu na
skutecnezdravaskola.cz.
Jindra Zíková, MŠ Zahrádka

Největší správce bytového
fondu ve Šluknovském výběžku
s historií více jak 50 let

SBDO
PRŮKOPNÍK

Nabízíme profesionální správu domu v celkovém rozsahu nutném
pro bezproblémový provoz domu v souladu s aktuální legislativou,
a to jak pro SVJ, tak pro fyzické či právnické osoby.
- evidence placení nájmu, vymáhání pohledávek, vedení účetnictví
- opravy a údržbu domu, revize
- pomoc při rekonstrukci domu včetně výběru kvalitní firmy,
získání finančních prostředků, dotace, úvěr

VÝHODNÁ CENA NA ZÁKLADĚ ROZSAHU NABÍZENÝCH SLUŽEB
Stavební bytové družstvo občanů PRŮKOPNÍK, Štefánikova 454, Varnsdorf 407 47
Tel. 412 371 454, e-mail: info@sbdoprukopnik.cz, www.sbdoprukopnik.cz

„ZELENÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY“
MILÉ DĚTI,
VÁŽENÍ RODIČE, PRARODIČE A VŠICHNI OSTATNÍ!
DOVOLILI JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVIT

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY, ALE I ŠESŤÁČKY:
RÁDI VÁS PROTO UVÍTÁME

V PÁTEK DNE 22. LEDNA 2016

OD 14.00 DO 17.00 HODIN
V BUDOVĚ STŘEDISKA PRO 1. STUPEŇ, ul. VÝCHODNÍ 1602
(BÝVALÁ III. NÁRODNÍ).
A CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI?
ZÁBAVNÉ HRY A SOUTĚŽE,
VÝROBU DÁRKŮ,
ZÁPIS NANEČISTO,
PROHLÍDKU ŠKOLY,
UKÁZKY ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KROUŽKU
A MALÉ OBČERSTVENÍ,
ALE HLAVNĚ

INFORMACE O NOVINCE:

Třída 9. května 11/4, Rumburk, Tel. 412 332 071, 725 807 633
info@optika-hrdlickova.cz, www.optika-hrdlickova.cz

Měření zraku
Objednávky na čísle

725 807 633
4

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2016–2017 BUDOU NAŠE 1. a 6. TŘÍDA
SPORTOVNĚ ZAMĚŘENY.
ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY BUDE TVOŘIT SPOLUPRÁCE
S HOKEJOVÝM KLUBEM VARNSDORF.
NAŠE SPOLEČNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY ALE NEBUDOU JENOM
O HOKEJI A TÝKAJÍ SE VŠECH NAŠICH ŽÁKŮ,
KTEŘÍ O NĚ BUDOU MÍT ZÁJEM!
PEDAGOGICKÝ SBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY VARNSDORF, SEIFERTOVA 1650

Telefony: kancelář: 412 372 381, ředitelka školy: 775 852 068
e-mail: bilkova@zsseifertova.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

Pronajmu garáž v centru vyšší
nabídce. Mozartova, 515 Varnsdorf.
Tel. 777 028 080.
Prodám garáž ul. Partyzánů,
VDF. Tel. 607 705 805.
Prodám garáž – d. 8 m, š. 6 m,
v. 2,60 m, po rekonstrukci. Možnost
topení, 3dílná vynd. okna, dvoje
vrata. El. proud po dohodě. Cena
120.000 Kč, dohoda možná. Tel.
412 371 295, 606 202 346.

Zaměstnání

Německo, Rakousko – nabídka
práce – technické profese - elektrikáři, svářeči, instalatéři, mechatronici, mechanici, nástrojaři,
zámečníci, zedníci, malíři pokojů,
natěrači, tesaři, truhláři, pokrývači a další obory – zajímavý plat,
zázemí, zaměstnanecké výhody
– znalost německého jazyka výhodou, ne podmínkou – zájemci zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.
Německo, Rakousko – nabídka
práce – zdravotní sestry, pečovatelky - práci nabízíme pro zdravotní
sestry, pečovatelky i neodborné síly
se zkušenostmi z oblasti pečovatelství (např. péče o rodinné příslušníky) - znalost němčiny na dobré
komunikativní úrovni podmínkou
– zajímavý plat, zázemí, zaměstnanecké výhody – zájemci zašlete
stručný životopis v němčině – kontakt j.zarnack@email.cz. Těšíme
se na váš zájem, Jana Zarnack – AC
Personalservice.

Inzerce

��������������������
��������������

�������

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

Různé

Servis PC a notebooků, zálohování, obnova dat z formátovaného
HDD. Sestavuji PC na míru pro
domácnosti i kanceláře. Tvorba a
údržba webových stránek. Natáčení
a střih videí. Martin Roger Sabol.
Tel. +420 737 499 942, e-mail:
sabolm@seznam.cz.
CK Best Burk ve spolupráci s cestovní kanceláří působící ve Vietnamu
pro vás připravila velice zajímavé a
atraktivní zájezdy do exotické a nyní
všem dostupné destinace,kterou je
Vietnam.
Nabízíme vám pobytové a pobytově-poznávací zájezdy, na kterých
poznáte jak pestrost a krásu této
země, tak i pohostinnost místních
obyvatel. Místa jako je Hanoj, Saigon, Sapa, Ha Long, Delta Mekong,
Nha Trang, Phan Thiet a dajší stojí
určitě za návštěvu. Pro tyto zájezdy
zajišťujeme kompletní služby, jako
jsou letenka, vízum, transfery,
ubytování, strava, výlety, pojištění
a delegátské služby.
Na začátek roku jsme pro vás připravili zájezdy: 1. HANOJ-HA LONG NHA TRANG - pobytově poznávací
zájezd v termínu 8.-21. 2. 2016, cena
za osobu je 43.000 Kč. 2. SAIGON MEKONG-PHAN THIET - pobytově poznávací zájezd v termínu 30. 3.-11. 4.
2016, cena za osobu je 31.500 Kč. 3.
HANOJ-SAPA- HA LONG - poznávací
zájezd s odpočinkem u moře v termínu 30. 4.-12. 5. 2016, cena za os.
je 31.000 Kč. Ceny jsou konečné vč.
letenek, víz a pojištění. Další zájezdy
budou vypsány v červnu 2016.
Pojeďte s námi objevovat tuto
atraktivní destinaci! CK Best Burk,
tř. 9 května 390/5, Rumburk 408
01, tel. 412 333 109, 777 553 832,
další kontakt DAT TRAN NGOC tel.
774 754 868.
www.zalepsisluknovsko.cz
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PRÁCE V BENTELERU - PERSPEKTIVNÍ PARTNERSTVÍ
Skupina Benteler je podnik s celosvětovou působností. V divizích
Automotive, Steel/Tube and Distribution společnost zaměstnává
téměř 30 000 pracovníků ve 170 lokalitách a 38 zemích světa.
Pro naši divizi Benteler Automotive, závod Rumburk hledáme
vhodné kandidáty na pozici:

ELEKTROÚDRŽBÁŘ - ELEKTRONIK
Požadujeme:
- ukončené SO nebo ÚSO vzdělání elektrotechnického směru Vyhláška 50/1978 Sb. §6
- velmi dobré znalosti elektrotechniky, příp. elektroniky
- uživatelskou znalost PC
- praxi v oboru
- osobnostní předpoklady
Uvítáme:
- zkušenosti ze strojírenské výroby
- základní znalosti pneumatických a hydraulických systémů
- znalost průmyslové automatizace
- základy programování Siemens S7
- orientaci v elektrotech. dokumentaci
Nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
- široké možnosti vzdělávání a rozvoje
- řadu zaměstnaneckých výhod (5 týdnů dovolené, možnost
stravování v závodní jídelně, stravenky, sportovní a společenské
aktivity aj.)
www.benteler.jobs.cz
V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte naše
personální oddělení:
Michaela Dvořáková, telefon: +420 482 358 312,
e-mail: michaela.dvorakova@benteler.com
Benteler Automotive Rumburk s.r.o., Bentelerova 460/2, 408 01
Rumburk, Česká republika

Benteler Automotive . Benteler Stahl/Rohr . Benteler Distribution .
www. benteler.com
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Pomozte vybrat vítězný návrh nové Všechno, co dělá město, je špatně?
rozhledny na Špičáku
Dokončení ze str. 1

vlastnictví pozemků pod plánovanou
stavbou. Dalším krokem je architektonická soutěž na vlastní, originální
podobu rozhledny.
Se čtyřmi návrhy architektů a
projektantů se můžete seznámit
na městském webu, kde probíhá
i anketa, jejíž výsledek vezmou
v úvahu městští radní při rozhodová-

ní o konečném verdiktu. Kromě ceny
a vzhledu budou důležitými kritérii
také budoucí provozní a servisní náklady. Uzávěrka ankety je stanovena
na 31. ledna. Už teď je co do počtu
hlasujících nejúspěšnější anketou
v historii města. Ke 14. lednu se
jejím prostřednictvím vyjádřilo 1500
občanů.

1. návrh
„Vertikála věže je zjemněna horizontálními křivkami dřevěných lamel,
které kontrastují s geometrií původní
restaurace. Rozhledna je tvořena
vnitřní nosnou ocelovou konstrukcí, jejíž integrální součástí je i schodiště...“

2. návrh
„Po prozkoumání místa a se znalostmi z minulosti jsme se nechali
vést specifickými prvky a hodnotami
místa a vytvořili mu speciální Příběh
vycházející z klikatící se cesty vedoucí
k Poutníkovi...“

Část veřejnosti, která hlasovala
v internetové anketě o podobu vyhlídky na Špičáku, doplnila nějaké vlastní
dedukce a hypotézy, které jsou však
velmi spekulativní a nepravdivé
(např. že je už stejně vybráno, že si
někdo staví pomník, že by Špičák měl
zůstat holý apod.). Z velkého počtu
hlasujících je ale zřejmý zájem o finální podobu objektu, i když poslední
slovo bude mít opět rada města a
zastupitelé.
O výstavbě rozhledny, tedy vlastně
o obnovení rozhledny na Špičáku se
začalo hovořit již za doby starostování Ing. Poláčka, když město s tímto
nápadem oslovil investor možné realizace. Tehdy to však nebylo možné
z řady důvodů, zejména kvůli vlastnictví pozemků. Po několika letech,
kdy se o výstavbě nemluvilo, ale jen
více či méně uvažovalo, se podařilo
přesvědčit zástupce Euroregionu Nisa
o možné rozšíření česko-polského rozhlednového projektu ještě o česko-německý. A tak jsme nyní u vybírání
její podoby.
Jak již bylo uvedeno, stavba rozhledny vzhledem ke svému rozpočtu
rozhodně nepatří mezi finančně
významné, náročné nebo dominantní stavby města. V kontextu celého
rozpočtu města je částka ve výši cca
desetiny (spolupodíl města na dotaci)
z cca 2,5 mil. Kč plánované investice
naprosto minimální a je srovnatelná
s běžnými stavebními akcemi typu
rekonstrukce chodníků, opravy osvětlení. Jediným nákladem města do
současné doby je vyhlášení, resp. ocenění jednotlivých účastníků soutěže o

návrh podoby rozhledny, kterým bylo
na základě rozhodnutí rady města
z rozpočtu loňského roku vyplacení
jednorázové dotace ve výši 15 tis. Kč
na účastníka.
Zbytek (projektová dokumentace,
administrace projektu apod.) jsou
tzv. uznatelné náklady, které město,
v případě že získá dotaci, z ní uplatní.
I tady platí známé přísloví, že štěstí
přeje připraveným, tzn., že ten, kdo
má připravený projekt, územní řízení
a vyřízené majetkoprávní záležitosti,
uspěje. A ten, který je nemá, nedostane nic.
Jak u plánované rozhledny, tak
u hotové stezky u Mašíňáku se vyrojily názory některých občanů, že
by bylo lépe nechat přírodu v tom
stavu v jakém nyní je, nic nedělat,
neplašit zvířátka apod. Stezka pro
pěší a cyklisty kolem Mašíňáku není
žádná nová stavba, ale jen obnovení
původní vyšlapané komunikace pro
pěší, zakreslené ve starých mapách.
Vzhledem k tomu, že dotčené území
není nijak chráněné, na tuto akci
zákon nevyžaduje žádné povolení ani
posudky na okolní mikroekosystém.
Doufáme, že pokud se lidé na této
stezce budou chovat ukázněně jako
dosud, bude dopad na okolní přírodu minimální. Naopak děti (a nejen
ty) zde mají možnost seznámit se
s hnízděním divokých kachen a dalších
ptáků, třením ryb, množením žab a
dalších zázraků přírody. Stezka kolem
Mašíňáku by měla později navazovat
na plánovaný odpočinkový areál za
nemocnicí (bývalý císařský park), jako
tomu bylo odedávna. Jiří Sucharda

Unikátní Kneippův chodník
je společným dílem studentů

3. návrh
„Návrh tvaru rozhledny zrcadlí
vznik města v roce 1849 spojením 6
obcí. Ty symbolizuje 6 základových
patek, ze kterých se vinou jednotlivé
nosné ocelové pruty, které se obtáčí
kolem schodiště neseného středním
ocelovým sloupem...“
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4. návrh
„Vytvořit moderní, avšak jednoduchý estetický vzhled a tím celou
stavbu šetrně zakomponovat do zdejšího prostředí. Částečná revitalizace
pozůstatků bývalé restaurace potom
poslouží jako kulisa, odrážející historii tohoto místa...“

Chtěli bychom vám představit unikátní projekt VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a
CR Varnsdorf, na kterém se podíleli
žáci oborů zahradnické práce, zednické práce a rekondiční a sportovní
masér.
Nejprve zrál v hlavě, potom na
papíře, posléze prošel schvalovací
procedurou a netrvalo dlouho a dílo
dostalo šanci vzniknout. Od schválení
do dokončení díla uběhly dva měsíce
a 11. prosince se uskutečnilo slavnostní přestřižení pásky. Tuto šanci
si nenechal ujít ani místostarosta
Roland Solloch. Vše proběhlo ve vánočním duchu, nechyběl stromeček,
dárky, soutěže a úžasnou atmosféru
vytvořila dvojice zpěvaček z Ježkovy
konzervatoře. Jejich zpěv nám ještě
dlouho bude znít v uších.
A proč Kneippův chodník? Je to
další možnost vzdělávání žáků, posilování organismu přímo při názorné
výuce, získávání nových poznatků
o těle, má také příznivý vliv na
psychiku člověka. Je to jedna z vo-

doléčebných a relaxačních procedur,
které využívají vodu, mokrou trávu,
sníh nebo přírodní materiály jako
kámen, dřevo, písek k otužování těla
a posilování imunity.
Na závěr bych chtěla poznamenat,
že tento projekt ukázal úžasnou
možnost spolupráce různých oborů,
schopnost domluvit se, pomáhat si,
prostě společnými silami dokázat
malé, ale třeba i velké věci. Pro tyto
dílčí úspěchy se snaha jistě vyplatí,
posilují se i vztahy mezi žáky a pedagogy, což vidím jako to naše další
společné malé vítězství.
Vlasta Korencová

Informace, pozvánky
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Poslední cigareta generála Beera
Generálporučík Alexandr Beer
(zemřel na Silvestra ve věku 98 let)
provázel můj život dlouhé období.
Když jsem pracoval v textilním
průmyslu, byl mým generálním
ředitelem. Jako voják jsem sloužil
pod jeho velitelem, kterým byl arm.
gen. a prezident ČSSR Ludvík Svoboda. Netušil jsem, že A. Beer, hrdina
východní fronty, by někdy ztratil
slovo se mnou.
Podíval se na mne před řadou let
v autě, které nás vezlo na pietu
v Pardubicích na Zámečku. „Čím se
živíš?“ otázal se. Moje povolání ho
okamžitě zaujalo a stali jsme se
přáteli po zbytek života. Nedá se
dostatečně ocenit jeho upřímnost,
skromnost a kamarádství. S JUDr.
M. Majzlíkem jsme před časem
pozvali gen. Beera do Varnsdorfu,
kde jako kluk trávil mládí ve vile
(dnes restaurace Fontána). Navštívil
radnici, kde jej přivítal starosta pan
Louka s představiteli vlasteneckých
organizací. Také navštívil gymnázium, kde mu paní prof. Petrová
představila svoji třídu. Studenti

pana generála překvapili. Nejen
s řadou odznaků druhého odboje,
ale jedna studentka dokonce přinesla ukázat z domova velkou barevnou
fotografii gen. L. Svobody, to gen.
Beer nečekal a viditelně jej obraz
jeho velitele dojal.
Pana generála jsem často se Zd.
Hrabicou navštěvoval v Praze, kde
bydlel. Poslední návštěva s přáteli
se uskutečnila na Hagiboru, kde ležel na lůžku. Hned, jak mne uviděl,
otázal se: „Radku, máš sirky?“ „Ne,
vždyť víš, že nekouřím.“ „Tak skoč
za sestrou a zápalky přines, chci si
zakouřit.“ Byl to nejtěžší úkol mého
života. Žádat sirky v exkluzivním
zdravotnickém zařízení státu Izrael?
Šlo se mi těžko. Na mou prosbu se
ale sestra usmála a pronesla: „Panu
generálovi zapalte jen jednu cigaretu, víc už nesmí.“
Byla to hezká návštěva. Pan
generál měl Varnsdorf v lásce, byl
jeho srdeční záležitost. Čest jeho
památce.
Radovan Trávnický, ČsOL Varnsdorf a ČSBS Česká Lípa.

Maso
6. 2. 2016
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Václav Neckář a Bacily už v únoru
ve Varnsdorfu

Generálporučík Alexandr Beer (uprostřed), vpravo autor článku

Už 26. února se bude ve Varnsdorfu
konat Galavečer populární hudby, na
kterém vystoupí legenda mezi českými popovými zpěváky Václav Neckář.
Těšit se můžete na téměř dvouhodinový program plný legendárních
hitů, jako je Suzanne, Lady Jane,
Podej mi ruku a projdem Václavák,
My to spolu táhnem dál... Posluchač se ale dočká také současných a
osvědčených hitů Kdo vchází do tvých
snů, má lásko a nesmí chybět píseň
s názvem Půlnoční.
Václav Neckář v městském diva-

dle Varnsdorf představí zbrusu nový
koncertní program s názvem Mezi
svými, který odráží název nedávného
úspěšného alba. Samozřejmostí tohoto vystoupení je doprovod skupiny
Bacily, kterou Václav Neckář sestavil
společně s bratrem Janem.
Galavečer proběhne v Městském
divadle Varnsdorf. Cena vstupenek
činí 390 Kč. Neváhejte a obdarujte
sebe nebo své známé přijemným
zážitkem koncertu Václava Neckáře
& Bacily. Prodej vstupenek na vstupenky.divadlo.varnsdorf.cz.
r
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Podpora začínajících podnikatelů
v Ústeckém kraji
Program je určený pro malé začínající podnikatele. Příjem žádostí
bude probíhat od 18. února do 31.
března. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30.000 Kč, maximální
200.000 Kč. Poskytnutá dotace může

Upozornění pro
žadatele o dotaci
Uzávěrka k podání žádostí v rámci
Dotačního programu města Varnsdorf
pro rok 2016 je stanovena na pátek
29. ledna, žadatelé o neinvestiční dotaci v rámci Koncepce podpory sportu
ve městě Varnsdorf mohou podat
své žádosti do 15. února. Formuláře
žádostí jsou k dispozici na webových
stránkách města varnsdorf.cz v sekci
Nepřehlédněte nebo v tištěné podobě
na oddělení školství, kultury a tělovýchovy. Žádosti lze odevzdat osobně na
podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše
nebo zaslat poštou.
r

Díky kotlíkové
dotaci můžu
v naší obci i já
lépe dýchat
Využijte dotaci až 127.500 Kč na
pořízení nového kotle nebo tepelného
čerpadla a zlepšete životní prostředí
ve vašem kraji. Dotaci získáte na
výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Můžete ji použít na
zdroj vytápění a jeho instalaci, novou
nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby
specialisty i zpracování dokumentace.
Součástí financování jsou i nenáročná
opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna
oken či zateplení střechy. Převážná
část v současnosti používaných kotlů
spadá do 1. a 2. emisní třídy. Provoz
těchto kotlů bude v roce 2022 zcela
zakázán. Řekněte si o dotaci na svém
krajském úřadě.
www.sfzp.cz/kotlikovedotace

tvořit maximálně 70 % celkových
uznatelných nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 18
měsíců. Udržitelnost je stanovena na
24 měsíců od ukončení projektu.
Z dotace lze uhradit uznatelné
investiční a neinvestiční náklady projektu. Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního
vybavení, nářadí, nástrojů a dalších
pracovních a výrobních prostředků,
licencí a patentů, na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních
zařízení, na zajištění publicity, na
úhradu režijních a administrativních
nákladů či na úhradu mzdových nákladů.
Formuláře žádosti a povinných
příloh jsou k dispozici na webových
stránkách Ústeckého kraje-kr-ustecky.cz. Žadatel může podat v rámci
tohoto programu pouze jednu žádost,
a to osobně, poštou, poštou do datové schránky ÚK nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem
do ePodatelny. Konzultačním místem
je Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor strategie, přípravy a realizace
projektů.

Krajské dotace
na kulturu
Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil dotační titul na příjem žádostí
na kulturu a kulturní činnost. Týká
se podpory kulturních a vzdělávacích
programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou
např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná
výchova, fotografie, film, workshopy
aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter.
Vhodným zaměřením jsou hudební,
taneční, filmové, literární festivaly
a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy
výtvarných prací, divadelní projekty,
sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost. Žádosti se podávají od
15. do 29. ledna.
Martin Kučera, MAS Český sever

Den otevřených dveří v ZŠ Edisonova proběhl ve vánočním balení
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Jaroslav Draský: V komunální
politice nejde o přeměny světa
Jaroslav Draský je od roku 2002
nepřetržitě členem městského zastupitelstva. Jako nestraník přijal
nabídku kandidovat na kandidátce
KSČM a podařilo se mu být zvolen do
zastupitelstva města. Po celou dobu
v zastupitelstvech pracoval ve finančním výboru, jehož je v současném
volebním období předsedou. Vyrůstal
ve východních Čechách a do Varnsdorfu se v roce 1982 přistěhoval z Nové
Paky. Dnes se 63letý zastupitel považuje za varnsdorfského patriota.
Jak vnímáte roli opozice v komunální politice?
V komunální politice nejde o přeměny světa. Jde o to, aby byla ve
městě nějaká komunikace a názorová
pestrost. Možná je to klišé, ale snažím se být v konstruktivní opozici.
Pamatuji i zastupitele, které jsem
během jejich volebního mandátu
neslyšel mluvit. Beru tu opozici jako
snahu o pohled z druhé strany.
Oslovují vás lidé se svými problémy?
Pracoval jsem léta ve Velvetě,
trošku jsem sportoval, mám tedy řadu
známých, se kterými se setkáváme a
pochopitelně debatujeme. Nedávno
jsme měli povídání na téma muzeum.
To je tak trochu moje kauza a nedovedu přenést přes srdce, jak se vyvíjí. Minulé zastupitelstvo uvažovalo
o nákladné rekonstrukci s vybudováním atria, restaurace atp. Jen
projekt stál přes jeden milion korun.
Nakonec se to neschválilo. Měl jsem
a mám jinou vizi, a možná budu zase
za černou ovci. V dnešní době, kdy
lidé do muzeí moc nechodí, mladí si
vše „vygůglují“ na internetu, muzea

Máte evidovánu
adresu trvalého
pobytu na adrese
sídla ohlašovny?
Od 1. ledna jsou pro vás ukládána
oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě máte hlášen trvalý
pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném
místě v sídle ohlašovny (ve Varnsdorfu na podatelně v přízemí MěÚ na
náměstí E. Beneše) jsou po uplynutí
lhůty deseti dnů splněny podmínky
fikce doručení, tj. desátým dnem se
považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá
písemnost nabude právní moci a stane
se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí
písemnosti adresátem neznamená, že
po adresátovi nikdo nic nemůže chtít,
protože o tom nebyl srozuměn. Řízení
pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je
možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním
pouze vlastní osobu.
Odbor právních agend a dopravy

si musí najít cestu za lidmi. Tak je to
moderní. Samotná budova by se měla
opravit na etapy. Začít od střechy a
postupně každý rok investovat určitý
objem prostředků do oprav.
Jak hodnotíte komunikaci vedení
města s opozičními zastupiteli?
Musím říci, že v minulých volebních obdobích to nebylo špatné, ale
v současném období se to ještě prohloubilo. Na začátku jsme si s kolegy
„matadory“ kladli otázku, jak se nově
zvolené vedení dokáže s řadou nových
situací popasovat, jak to zvládnou,
ale po určité době jsme se shodli, že
nás překvapilo, jak rychle se zaběhli.
Pracují vcelku rozumně.
Na jaké problémy města byste
chtěl upozornit?
Mám za to, že velice aktuální je
otázka zdravotnictví, zejména obvodních lékařů a zubařů. Není to jenom
otázka vedení města, ale i město
musí v této situaci působit aktivně
tam, kde to jde. Mám na mysli stipendia a stabilizační bydlení. Není
potřeba vymýšlet něco nového, již
to tady bylo. Budu se snažit, aby se
v rozpočtu města počítalo s prostředky na tento účel.
Máte nějaký cíl, kterého byste
jako zastupitel chtěl dosáhnout?
Když jsem se přistěhoval do Varnsdorfu a tohoto regionu, byl jsem
fascinován tím, kolik všelijakého
průmyslu tady ve Výběžku je - resp.
bylo. Při poznávání místní historie
jsem zjistil, že na přelomu předminulého století zde byla svým způsobem země zaslíbená. Zastupitelská
práce není o velkých skocích, ale
o drobnostech, o postupných krůčcích.
Vždy jde o kompromis. Rád bych svým
působením v zastupitelstvu přispěl
k posunu života ve městě směrem k té
„zemi zaslíbené“.
Michal Haller

Cena tepla se
v novém roce
nezmění
Na základě provedené kalkulace
ceny tepla z horkovodu zůstává pro
letošní rok cena tepla nezměněna.
Cena tepla z horkovodu na patě objektu činí 530,34 Kč/GJ (resp. 475,14
Kč/GJ u objektů, kde je vlastníkem
stanice majitel). K uvedené ceně bude
připočtena DPH ve výši 15 %.
Pro letošní rok se nezvyšuje cena
uhlí a průmyslové vody. Ke snížení cen
došlo u el. energie a zemního plynu.
V kalkulaci zůstává nákup emisních
povolenek. V letošním roce předpokládáme pokles celkově vyrobeného
a dodaného tepla do soustavy. Letos
počítáme s některými náročnějšími
opravami rozvodů horkovodu a zvyšují
se také potřeby na výměnu některých
dílů v OPS.
Miroslav Novotný,
ředitel Teplárny Varnsdorf
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Do nového roku
s humorem Josefa Poláčka

Zápis do prvních tříd bude 3. února
Pro školní rok 2016-2017
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu určili termín
zápisu dětí do 1. tříd na středu 3. února od 14 do 18 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi,
které dosáhnou ke 31. srpnu věku 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:
ZŠ a MŠ Bratislavská 994, ZŠ Edisonova 2821, ZŠ náměstí E. Beneše 469,
ZŠ Seifertova 1650 – pouze v budově Východní 1602,
Interaktivní ZŠ Karlova 1700 (zápis do přípravné třídy proběhne
v termínu zápisu do mateřských škol).
Ve Speciální ZŠ a MŠ T.G. Masaryka 1804 proběhne zápis
do 1. třídy a přípravné třídy od 14. do 16. hodin.
Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

Kdo si hraje, nezlobí aneb
Postav si svého robota
Po celou dobu své existence se
rumburské gymnázium zaměřuje na
to, aby důkladně připravilo své žáky
pro jejich další studium v celém spektru vysokých škol. Již od 2. ročníku si
mohou studenti volit jeden ze čtyř tematicky zaměřených studijních bloků,
podle toho, na který typ vysoké školy
by se v budoucnu chtěli přihlásit. Jedná se o blok přírodovědný, humanitní,
jazykový a matematicko-technický.
O smysluplnosti rozdělení výuky do
čtyř bloků svědčí úspěchy absolventů
při přijímacím řízení na vysoké školy.
Letos např. nastoupilo na vysoké školy
90 % absolventů.
Tento článek se věnuje právě posledním úspěchům matematicko-technického směru na škole. Rumburské
gymnázium otevřelo v letošním
školním roce jako novinku kroužek
robotiky. Vedou ho Jaroslav Klinský a
Robert Seifert. Členové kroužku se už
po necelých dvou měsících práce zúčastnili Robosoutěže 2015 pro střední
školy. Tu pořádá Katedra řízení ČVUT
FEL Praha.
Tříčlenné týmy mají za úkol postavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil
zadaný úkol. Letošním úkolem bylo
projet hrací plochu a uhasit požáry
představované červeným světlem.
Konstrukce i naprogramování robota
bylo na umu členů týmu. Naše dva
týmy - AnNiTy (Andrea Svatošová,
Nikola Gottlieberová a Kristýna
Zahejská) a Spalovač (Jan Koštejn,
Tomáš Brandejský a Vojtěch Janeček)
se úspěšně probojovaly až do semifinále a při naší první účasti obsadily
5.-8. místo z 21 týmů, což je výtečný
výsledek vzhledem k možnosti práce
pouze na zapůjčených stavebnicích
z ČVUT FEL a krátkému času existence
kroužku.

Do podobné zájmové oblasti spadá také soutěž Bobřík informatiky,
kterou pořádá již osmým rokem Jihočeská univerzita České Budějovice.
Soutěžící vyplňují interaktivní test
na počítači ve webovém prohlížeči.
Otázky nevyžadují žádné speciální
informatické dovednosti. Jedná se
o úkoly z oblasti porozumění informacím, řešení logických problémů, algoritmizace a užití informačních technologií v praktickém životě. Krajské
kolo je určené pro 30 nejúspěšnějších
řešitelů daného kraje a gymnázium
bude letos zastupovat 8 žáků, což je
více než čtvrtina účastníků.
Řada studentů se zapojuje i do
dalších matematicko-technických soutěží, např. do Turnaje mladých fyziků,
Fyzikální, Astrofyzikální či Matematické olympiády, do soutěží Junior
náboj, Pythagoriáda, Genius logicus
aj. I v nich získali žáci Gymnázia Rumburk za poslední léta řadu úspěchů
v krajských i celostátních kolech.
Jaroslav Klinský, ájé

Vánoční turnaj malých
basketbalistů
TJ Slovan Varnsdorf - oddíl basketbalu ve spolupráci s MěÚ uspořádal ve
čtvrtek 10. prosince tradiční vánoční
turnaj pro 4. a 5. třídy varnsdorfských
škol. Turnaje se zúčastnila smíšená
družstva žáků pouze ze tří základních
škol. S ohledem na tuto skutečnost
byl proto zvolen i systém turnaje.
Družstva se spolu střetla systémem
dvakrát každý s každým.
Dívky a chlapci v zápasech předvedli, že základní basketbalové dovednosti postupně zvládají. V zápasech bylo
vidět mnoho pěkných basketbalových
momentů. Dívky v tomto věku mohou
s chlapci zdatně soupeřit, a proto
byla všechna utkání velmi vyrovnaná.
Ve dvou případech o vítězi rozhodovalo prodloužení a v posledním utkání

došlo dokonce až na trestné hody.
V konečném pořadí se pak nejlépe
dařilo žákům ze ZŠ náměstí, kteří
zvítězili ve všech zápasech a po
zásluze si odnesli pohár pro vítěze.
Druzí skončili reprezentanti ZŠ Karlova a bronzový stupínek obsadila ZŠ
Edisonova. Nejlepšími hráči turnaje
byli vyhlášeni Matyáš Ježek, Tadeáš
Műller a Oliver Svačinka.
Za organizační zajištění turnaje
patří poděkování pedagogickému doprovodu ze škol a členům basketbalového oddílu – Kláře Stodůlkové, Petru
Kalivodovi, Alexi Houngbandjimu a
Martinu Smrčkovi.
Miroslav Novotný,
oddíl basketbalu

Další IT projekt byl úspěšně dokončen
Na konci listopadu 2015 byl úspěšně
dokončen další IT projekt, jehož realizaci umožnila dotace z výzvy č. 22
IOP - Konsolidace IT a nové služby TC
obcím, kterou vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Podobně jako v roce 2011, kdy
město realizovalo projekt z výzvy
06 - Technologická centra ORP, byl
v roce 2015 dokončen další projekt
rozvíjející IT technologie používané
městským úřadem a přinášející nové

elektronické služby občanům města.
V rámci tohoto projektu byla realizována opatření vedoucí k vyššímu zabezpečení počítačové sítě městského
úřadu, byla pořízena skenovací linka
pro digitalizaci dokumentů, software
na řízení veřejných zakázek a byly
spuštěny i nové elektronické služby
pro občany - rozklikávací rozpočet a
registr poplatníků. O rozklikávacím
rozpočtu jsme již dříve informovali v samostatném článku. Registr

poplatníků, který je momentálně
v testovacím provozu, umožní v blízké
budoucnosti občanům spravovat dálkovým přístupem své místní poplatky
a hradit své závazky vůči městu bez
(nyní ještě nezbytné) návštěvy úřadu.
Věříme, že všechna realizovaná
opatření a nové služby přinesou zefektivnění práce městského úřadu a
přenesou výkon veřejné správy zase
o kousek blíže občanovi.
ORG
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BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 16. ledna oslavila naše
prodejní
specialistka paní Petra
Susová krásných 40
let. Chtěli bychom
jí touto cestou popřát mnoho pracovních úspěchů, spokojených zákazníků a hodně krásných
chvilek u pokladny a mezi regály.
Jana, Martina, Žaneta, Katka a šéf
Ve čtvrtek 30. prosince oslavila
krásné osmdesáté narozeniny naše
maminka, babička a prababička paní
Ingrid Pecková.
Do dalších let přeje pevné zdraví a
životní pohodu celá rodina.

VZPOMÍNKA
Maminky neumírají, jen usnou, aby se
každé ráno probudily
v našich srdcích.
V pondělí 3. ledna uplynuly 2 roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a sestra paní Marie
Zemanová. Dne 2. února by se dožila
85. narozenin.
S láskou stále vzpomínají dcera,
syn, sestra Věra a švagrové.
V neděli 3. ledna tomu byly dva roky, co
nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
V neděli 10. ledna
uplynul smutný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička paní
Ester Kesslerová.
S láskou vzpomínají dcery Estina,
Lenka, syn Miroslav a vnuk Míla.
V úterý 12. ledna
uplynulo 20 smutných let, kdy nás
navždy opustil pan
Václav Valečka.
Stále vzpomínají
manželka a syn Petr s rodinou.
V úterý 12. ledna
uplynulo již 5 let od
chvíle, kdy nás opustil pan Josef Janoušek. Odešel jsi, jak si
to osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Dcera Markéta s rodinou, sourozenci s rodinami
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Ve čtvrtek 14. ledna jsme s hlubokým
zármutkem vzpomněli nedožitých 60. narozenin milovaného
bratra a synovce
p. Jiřího Zemana. Láska a vzpomínka
na tebe bude náš život navždy provázet.
Za rodinu sestra Laďka
V pátek 15. ledna
tomu bylo již 15 let,
kdy navždy odešel
náš drahý tatínek,
dědeček pan Miroslav Kessler.
S láskou vzpomínají dcery Estina,
Lenka, syn Miroslav a vnuk Míla.
V neděli 17. ledna tomu bylo 6 let, co
nás navždy opustila
paní Eluška Galbová.
S láskou vzpomíná
manžel a celá rodina.
Ve středu 20.
ledna by oslavil své
70. narozeniny náš
milovaný
tatínek,
bratr, dědeček a pradědeček pan Josef
Jiskra.
S láskou vzpomíná rodina.
V pátek 29. ledna by oslavil své
63. narozeniny pan
Miloslav Zajíček.
Nám zůstala bolest
v srdci a velký žal.
Stále vzpomínají manželka Lenka,
syn Míla a švagrová Estina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkuji všem příbuzným, známým, kolegům a vedení
firmy Benteler za účast, květinové
dary i za slova útěchy při posledním
rozloučení s mým drahým zesnulým
manželem Jaroslavem Kropáčkem.
Manželka Jitka
Touto cestou děkuji firmě Benteler
a Vitana za finanční pomoc v mé nelehké životní situaci.
Kropáčková
Děkujeme všem zákazníkům za
podporu místní rybárny při vánočním
prodeji ryb. Budeme se těšit na vaši
návštěvu i v průběhu roku.
Rybárna Varnsdorf, Národní 538

NAROZENÍ
* Laurinka
Božena Slavětínská
Milan Slavětínský

ÚMRTÍ
prosinec
Ernest Barniak
77 let
Petr Vacek
67 let
Anna Pospíšilová 92 let
Rudolf Bečvář
73 let
Jaroslav Kropáček 38 let
Milan Benec
64 let
Jiří Voldřich
88 let
Božena Novotná
82 let
Martin Hanousek 65 let
Ladislav Maťo
41 let
Miroslav Šipinka
55 let
Zdenka Belová
68 let
Josef Ožvold
69 let
Jindřiška Lippertová 79 let

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.-24. 1. 2016
MUDr. Lukáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 511 482
30.-31. 1. 2016
MUDr. Hana Pojtingerová
Divišova 140/10, Děčín
Tel. 412 586 361

NEMOCNICE
VARNSDORF
Chirurgicko-traumatologická
ambulance
Po-pá od 7.00 do 15.30 hod.
Po-pá od 17.00 do 7.00 hod.
následujícího dne
So-ne 24 hod. denně
(Časový úsek 1,5 hod. zajištuje
lékař, který nastupuje na pohotovostní službu.)
Obecná ambulantní
pohotovostní péče
Po-pá od 18.00 do 21.00 hod.
So-ne od 9.00 do 20.00 hod.

Informace z LMK Varnsdorf
Připomínáme všem členům a všem
žákům registrovaným v našem klubu
(navštěvujících DDM Varnsdorf, DDM
Rumburk, CDM Česká Kamenice), že
se dne 29. ledna 2016 koná od 17.00
hodin v místnosti spolků v Info Centru Varnsdorf výroční členská schůze
klubu. Účast všech je nutná, žáci do
15 let v doprovodu někoho z rodičů.
Na programu je schvalování nových
stanov a přijímání nováčků za členy.
Vítáni jsou i nečlenové klubu.
Josef Bartík, LMK Varnsdorf

Hokejisté
nestačili na
Turnov
V dvanáctém kole Krajské ligy mužů
Libereckého kraje přivítali varnsdorfští hokejisté 17. ledna na domácím
ledu tým BHK Turnov. Pohled do
průběžné tabulky soutěže napovídá,
že proti sobě nastoupí poslední a
předposlední tým soutěže. Před zápasem byla na pořadu dne ještě jedna
otázka: Podaří se domácím hráčům v
této sezoně již konečně zvítězit?
První třetinu začali domácí útočně
a hosté si v obranné činnosti pomohli
faulem. Následnou přesilovou hru domácí hráči za osmnáct vteřin přetavili
ve vedoucí gól. Parádní vstup do utkání. Bohužel v dalších minutách nepotvrdili aktivní trend ze začátku utkání
a hosté postupně převzali iniciativu.
Varnsdorfští přestali stíhat ve svém
obranném pásmu a výsledkem byla
série vyloučení čtyř hráčů. Poslední
přestupek turnovští potrestali a vyrovnali na 1:1. V závěru první třetiny,
v čase 19:34 předali ještě jednu branku a do kabin se šlo za stavu 1:2.
Na druhou třetinu tohoto zápasu
domácí jistě nebudou vzpomínat v
dobrém. Během tří minut třikrát inkasovali a to je ještě čekalo oslabení 3
proti 5. V tom následně dvakrát inkasovali a bylo po utkání. I když domácí
jemně korigovali stav svou druhou
brankou, nic to nemění na faktu, že
hosté byli lepším týmem a údaj na
ukazateli skóre na konci druhé třetiny
to jen dokládal 2:8.
V poslední třetině se již hrál hokej.
Hosté v pohodě kontrolovali průběh
utkání a domácí, i když se snažili
alespoň o korekci příznivého stavu,
na zvrat v utkání neměli dostatek
sil, které ztratili při bránění v oslabeních. A tak o největší vzruch se v
závěru utkání postarali účastníci boxerské vložky. V ne příliš pohledném
hokejovém utkání hosté z Turnova po
zásluze zvítězili. A to nejen na ledě
ale i v hledišti.
HC TS Varnsdorf – BHK Turnov 4:
11 (1:2,1:6,2:3)
Góly: 3. Kravets Dmitri, 29. Hodač Aleš, 53. Prokop František, 59.
Damnitz Jakub – 12. Zbroj Lukáš, 20.
Maděra Daniel, 24. a 25. Jágr Petr, 27.
Mizerík Lukáš, 33. Jágr Petr, 34. Růzha
Šimon, 39. Baran Daniel, 48. Zbroj
Lukáš, 56. Baran Daniel, 57. Duda Jakub.
Text a foto Jiří Laštůvka

První tým JK Trans
odčinil výpadek
O čtvrtém turnaji okresní futsalové
ligy hraném na sklonku uplynulého
roku jsme přinesli krátkou zmínku
v minulém HS s tím, že béčko JK Trans
Varnsdorf se dostalo do čela ligy díky
Benteleru Rumburk, který zdolal
vedoucí Jílové. Doplňujeme některé
z výsledků: JK Trans B - SLŠ Šluknov
6:4, - Hezouni DC 5:2, - Dumbo DC 8:2, Benteler Rumburk 5:2; SLŠ Šluknov Transco Bohemia DC 0:2, JK Trans 4:6, Las Žlebas DC 7:0; Benteler Rumburk Las Žlebas 6:5, - Transco Bohemia 2:2,
- Jílové B 1:0, - JK Trans 2:5. Pořadí
po 4. turnaji: 1. JK Trans 37 bodů,
2. Jílové 34, 3. ŠLŠ 25, 4. Transco Boh.
23, 5. Dumbo 15, 6. Benteler 13, 7.
Hezouni 12, 8. Las Žlebas 6. Hráčem
turnaje byl určen P. Hozák z Bente-

Varnsdorf A - Košťany 2:2, - Želenice
4:2, - Bělá 8:4; SC Stap Vilémov DeCe Computers DC 6:2, - Bumiko DC
3:1, - Turbo DC A 6:1. Vedoucí Jílové
vyhrálo své tři zápasy (má už 43 bodů),
zatímco druhé Želenice získaly jen
bodík a třetí Bumiko šest. Varnsdorf
nasbíral sedm a posunulo jej to na
třetí místo (26), Bumiko je druhé (28)
a Želenice klesly na čtvrtou příčku
(25). Zabral Vilémov, plně bodoval (má
nyní 15 bodů) a poskočil z posledního
místa na osmé. Tři body za ním zaostávají Teplice a Turbo Děčín A. Hráčem
turnaje byl zvolen J. Ruszo (Vilémov),
kanonýři byli dva – R. Rangl (Jílové) a
M. Kučera (Varnsdorf), oba se trefili
šestkrát. Další turnaj krajské ligy se
hraje 6. února ve Varnsdorfu.
ZdS

I takováto gólová šance se dá ve futsalu zahodit
leru, pozici kanonýra si opět vystřílel
M. Žďánský ze šluknovské SLŠ se 7
góly. Další turnaj okresní ligy se hrál
16. ledna 2016 a bližší informace uvede HS číslo 2/2016.
Poslední regionální turnaj roku 2016
obstarala krajská liga po uzávěrce HS
číslo 23. Zcela se nevyvedl áčku JK
Trans a těžko soudit, zda to bylo díky
nesoustředěnosti a očekávanou večerní rozlučkou klubu se starým rokem.
Faktem zůstává, že tým třikrát těsně
prohrál, nezískal ani bod a SC Vilémov
uhrál jediný. To k úniku z posledního
místa nestačilo. Jílové ztratilo první
bod v soutěži po plichtě s Metalligou
Teplice a jen Bělá bodovala stoprocentně. Z výsledků: JK Trans - Metalliga Proreca TP 4:5, - DC Computers DC
5:6, - Bumiko DC 1:2; SC Vilémov - FC
Louka Košťany 1:1, - FC Veterans Želenice 0:3, - Sokol Bělá 1:4. Po čtvrtém
turnaji vedlo Jílové A (34 bodů) před
Želenicemi (24) a Bumikem DC (22).
Varnsdorfští klesli na čtvrté místo
(19), pátá byla Bělá (17) atd. Krajská
liga jako první vstoupila svými zápasy
do nového roku. Z výsledků: JK Trans

Hokejové
výsledky
Žáci HC zahájili i s týmy Hradeckého
kraje části soutěží o umístění. Skvěle si
vedou ti mladší, jsou po třech duelech
bez prohry, ale těžší soupeři z Opočna
a Frýdlantu je teprve čekají.
Krajská liga mužů LK: HC Lomnice
n. P. - HC TS Varnsdorf 12:3, VTJ Ještěd
Liberec – HC TS 14:6, HC TS – BHK Turnov 4:11. Příští domácí utkání: NE 31.
1. od 15.30 s HC Frýdlant.
Liga starších žáků B LK: STŽ - HC
Lomnice n. P. 3:5, HC Jičín – STŽ 4:3,
STŽ – HC Hronov 5:8, HC Lomnice n. P. –
STŽ 17:1, STŽ – HC Nový Bydžov 1:7.
Příští domácí utkání STŽ: SO 23. 1. od
11:00 s HC Poděbrady.
Liga mladších žáků D LK: MLŽ - HC
Lomnice n. P. 5:3. O umístění: HC Jičín
– MLŽ 1:5, HC Lomnice n. P. – MLŽ
1:3, MLŽ – HC Nový Bydžov 24:0. Příští
domácí utkání MLŽ: NE 24. 1. od 12.30
s HC Frýdlant.
ZdS

Silvestrovská klání
absolvovalo 300 účastníků
Zdá se to být neuvěřitelné, ale
je to tak. Silvestrovský běh vstoupil
v poslední den uplynulého roku do
své druhé padesátky, byl to tedy jeho
51. ročník. Jak ten čas letí! Pořadatelé
ze Sportovní komise při Radě města ve
Varnsdorfu a oddílu atletiky TJ Slovan
Varnsdorf mohli být zase spokojeni. A
nejen s opět rekordní účastí. Do všech
běžeckých a vrhačských závodů nastoupilo 267 startujících (v r. 2014 255),
z toho 139 bežců (146), 97 běžkyň

19:44. Muži 5 000 m (1956-65):
1. Josef Petr (Liberec) 19:55 min.,
2. Zdeněk Bufka (AC Česká Lípa)
20:09, 3. Vladimír Šrachta (Cvikov)
20:23, 4. Jan Rein (AC Rumburk)
20:35. Muži 5 000 m (do roč. 1955):
1. Břetislav Kalvoda (Cvikov) 26:21
min., 2. Karel Sládek (Krásná Lípa)
26:42, 3. Ladislav Dvořák (Praha)
26:54, 4. Karel Černý (Praha) 31:09 min.
Dívky 50 m (od roč. 2011): 1. Marie Šindelářová (Dolní Podluží) 8,8 s,

(85), 18 žen házelo válečkem (14) a 13
mužů kládou (10). Na horských kolech
navíc závodilo 41 odvážných cyklistů a
cyklistek (v r. 2014 28). Celkem tedy
více jak 300 aktivních účastníků proti
283 z předchozího „silvestráku“.
Pokud u jmen ve výsledcích není uvedeno bydliště či sportovní klub, jde
o varnsdorfské startující. Kompletní
výsledková listina je k náhledu na
www.varnsdorf.cz.
Hoši 50 m (roč. 2011): 1. Michal
Maco 8,7 s, 2. Filip Chod 8,7, 3. Josef
Šindelář (Dolní Podluží) 9,7, 4. Josef
Otradovský (Jiříkov) 11,0 s. Hoši 100 m
(roč. 2008-10): 1. Jan Beránek (Jablonec n.N.) 16,1 s, 2. Ondřej Zajíček
16,7, 3. Marek Průša 17,2, 4. Lukáš
Slavík 17,3, s. Hoši 300 m (roč. 20067): 1. Matěj Janda 50,5 s, 2. Jakub
Slavík 53,6, 3. Ondřej Boczan 54,2,
4. Josef Tomašov 54,5 s. Hoši 600
m (roč. 2004-5): 1. Jakub Zajíček
1:54,3 min., 2. Jiří Plachý (Rumburk)
1:59,5, 3. Eduard Fojtíček (Liberec)
2:00,5, 4. Jaroslav Beránek 2:11,3
min. Mladší žáci 800 m (roč. 2002-3):
1. Šimon Vencl 2:48,9 min., 2. Roman
Pianka 2:52,2. Starší žáci 1650 m
(roč. 2000-1): 1. Jaroslav Šindelář
(Dolní Podluží) 5:57,4 min., 2. Matyáš
Hroch (Slunečná) 5:58,4, 3. Jakub Neubauer 6:02,7, 4. Petr Dušek (Krásná
Lípa) 6:09,4 min. Mílaři Open 1 650
m: 1. Adam Ondráček 5:15,2 min.,
2. Ondřej Motl (Rumburk) 5:17,1,
3. Filip Srbecký (Rumburk) 5:23,3,
4. Pavel Vodička 5:24,1. Muži 5 000
m (od roč. 1976): 1. Ondřej Olšar
(Kerberos) 17:08 min., 2. Jiří Podrazil
(Acrum) 17:04, 3. Ondřej Motl (Rumburk) 18:25, 4. Michal Šandera (AC
Rumburk) 19:05. Muži 5 000 m (196675): 1. Karel Valenta 19:01 min., 2. Milan Roudnický 19:20, 3. Arnošt Haufert
19:29, 4. Zdeněk Walter (Zahrádky)

2. Hana Zemlerová 10,0, 3. Natálie
Čiháková 10,5, 4. Sofie Pazderková
(Děčín) 11,2. Dívky 100 m (roč. 200810): 1. Sofie Stránská (Acrum) 16,6 s,
2. Anežka Kroupová 17,4, 3. Andrea
Křivohlavá 18,2, 4. Nikola Nováčková
18,7. Dívky 300 m (roč. 2006-7):
1. Veronika Beránková (Jablonec n.N.)
56,9 s, 2. Michaela Čepeláková 59,4,
3. Nikola Srncová 1:01,9 min., 4. Julie
Hamplová 1:05,7 min. Dívky 600 m
(roč. 2004-5): 1. Eliška Mendelová
2:00,3 min., 2. Denisa Daňková (Jablonec n. N.) 2:04,5, 3. Eliška Přerovská
2:05,9, 4. Marie Tillnerová 2:06,05.
Dívky 600 m (roč. 2002-3): 1. Miluše
Pásková 1:55,9 min., 2. Natálie Susová
1:56,9, 3. Bára Košťálová (Česká Lípa)
1:59,6, 4. Šárka Dušková (Krásná Lípa)
2:09,8. Dívky 800 m (roč. 2000-1):
1. Štěpánka Ježková 3:12,9 min.
Mílařky Open 1 650 m: 1. Kateřina
Salomonová (Acrum) 7:14,2 min.,
2. Veronika Fürstová (Acrum) 7:18,9,
3. Karolína Holíčková (Lipová) 7:36,1,
4. Veronika Jindřichová (Rumburk)
7:40,6. Ženy 1 650 m (do roč. 1980):
1. Tereza Masopustová (Acrum) 6:28,0
min., 2. Daniela Petroušková (Šluknov)
8:42,5, 3. Alena Bouchnerová (AC Česká Lípa) 8:51,3. Ženy Open 2 000 m:
1. Tereza Hrochová (AC Česká Lípa)
19:35 min., 2. Kateřina Loubková
(Cvikov) 20:27, 3. Jana Václavíková
(Lindava) 20:39, 4. Zuzana Rusínová
(Ústí n. L.) 20:40 min.
Vložené závody - hod válečkem
– ženy: 1. Eva Kolnerová 17,68 m,
2. Vendula Barecová 16,50, 3. Nikola
Kučerová 15,37, 4. Dagmar Průšová
15,27. Hod kládou – muži:1. Jiří Ineman (Rumburk) 9,18 m, 2. Jiří Holubář 7,82, 3. David Šimáně (Mnichovo
Hradiště) 7,65, 4. Radomil Janeček
7,57 m.
OA TJ Slovan, foto Ivo Šafus
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Povzbudivé výsledky fotbalistů Silvestrovský závod horských kol
slavil dvacítku

V den vyjití posledního čísla HS
minulého roku, tedy 18. 12. 2015
se stal novým trenérem A-týmu FK
Varnsdorf Roman Veselý (47 let).
Působil šest let ve Viktorii Žižkov a
dosud spolupracoval mj. s takovými
trenérskými osobnostmi jako Griga,
Csaplár, Ščasný, Petržela a další.
V roli hlavního trenéra si užil dvě
postupové sezony v Kolíně a jednu u
střížkovských Bohemians. Naposledy
působil opět ve Viktorii Žižkov. Jako
hráč absolvoval v dresu vršovických
klokanů třicet ligových startů a
dal tři branky. Zimní příprava FK
Varnsdorf pod jeho vedením pak
začala 5. ledna už bez hráčů Kvídy,
Jurošky, Skwarczeka, Kodra, Norka
a Chukwumy. Nově se objevili Adam
Houser z Jablonce, Karel Knejzlík

z Liberce, Tomáš Česlák z Teplic,
Mirzad Mehanovič z Mladé Boleslavi
a dále dva hráči z bývalé Jugoslávie.
Po zranění byli přítomni i Petr Zieris
a Matěj Kotiš, který si však, bohužel, na jednom z tréninků přetrhl
achillovku. Prvními zápasovými prověrkami byly v rámci zimní Tipsport
ligy duely s kombinovaným týmem
Mladé Boleslavi (juniorka plus hráči
A-mužstva) s prohrou 1:0 (0:0) a
s Hradcem Králové, který FK porazil
1:2 (0:0) góly Nikolase Daníčka a Jana
Neuberga (27 let, kluby Králův Dvůr,
Bohemians, Žižkov). O den později
vybojovali v Příbrami remízu 1:1
(0:0), když v 86. vyrovnával Jan Filip.
V SO 30. 1. hostí FK od 13.00 hod.
Neugersdorf.
ZdS

Za větrného, mrazivého, ale
slunečného počasí vystartovalo 41
závodníků na trať Silvestrovského
závodu horských kol. Závodu prospěl
společný start všech kategorií, který
byl původně plánován na 10.40 hodin.
Vzhledem k vysokému počtu běžců se
však start posunul na 11.25 hodin.
I tak byla k vidění zajímavá show,
když v čele závodu jela 14členná
skupina a závěr patřil Michalu Švor-

šovský – defekt. Veteráni 1956–1975:
1. Jiří Švorc 24:32,6 min., 2. Radek
Ščučka 24:33,0, 3. Milan Spurný
24:33,3, 4. Josef Kroupa 24:33,4,
5. Jiří Dužár 24:33,6, 6. Václav
Zemler 24:33,9, 7. Jens Neumann
24:34,9, 8. Jiří Fabry 24:36,2, 9. Jan
Mádl 25:34,2, 10. Martin Bouchal
26:59,8, 11. Radko Kamenický
29:57,1, 12. Jan Pospíchal 31:17,5 min.
V. Z., foto Ivo Šafus

Silvestrovský a novoroční tenis

sety a užilo hodně legrace ve slunečném, mrazivém (-3 st. C) i větrném
počasí. Hrálo se na „betonovém“
kurtu č. 4, který byl kupodivu nejen
tvrdý, ale i velmi suchý, takže oblaka prachu při poryvech větru občas
ztěžovala orientaci. Ale o to vůbec
nešlo. Tak jako běžci a cyklisté na
Silvestra na varnsdorfském náměstí
zažili nevšední ukončení roku, zažili
jsme si své i my, tenisté. A nabídli si
vzájemně i novoroční repete.
Nový rok začal zvláštně a krásně.
Na Silvestra večer ustal vítr, k tomu
v noci lehounce napadlo něco sněhu.

Slunce pak po ránu chvíli svítilo,
takže možnost jít si opět zahrát byla
přitažlivá. V půl desáté přišel Honza
Storczer, zametl tvrdý kurt, já vykartáčoval čáry a před desátou dorazili
Zdeněk Barborík s Jardou Vinklárkem.
A mohlo se začít. Nejprve novoroční
lehký přípitek sektem, povyprávění
dojmů z probdělé noci a následovalo

nesmělé rozpinkání na nezvyklém terénu. Kupodivu to šlo! Jen míček nebyl moc vidět, odskok poněkud jiný,
ovšem ten požitek! Kdo nezkusil,
nepochopí. Kolemjdoucí se zastavovali, kroutili hlavami, většinou však
s úsměvem a porozuměním popřáli
mnoho štěstí. A my byli šťastní. Mimořádné zážitky obohacující život
jej dělají radostnějším. To přejeme
i ostatním spolu s mnoho zdraví,
štěstí, pohody a úspěchů v roce 2016
a spoustou vydařených akcí.
Text, foto M. Klusoň

covi, který se stal celkovým vítězem.
O pestrost dění v „balíku“ se však
starala početně nejvíce zastoupená
kategorie veteránů (1956–1975), což
je patrné i z výsledků. Ve výsledkové
listině nejsou zahrnuti junioři, kteří
měli jet 5 okruhů, namísto toho odjeli okruhy dva. Za možnost uskutečnit již 20. ročník tohoto závodu patří
poděkování sportovní komisi a městu
Varnsdorf. Také však sponzorům, kterými byly BigShock-Al Namura, Varnsdorské uzeniny, Město Varnsdorf a
rovněž garantovi soutěže ZŠ náměstí
E. Beneše Varnsdorf.
Výsledky ze Silvestra 2015 - MTB
Závod na 5 km (2 okruhy) - ženy
do 40 let: 1. Ivana Loubková 9:55,2
min. 2. Kateřina Loubková 10:50,0,
3. Anežka Lhotáková 13:00,3, 4.
Pavlína Stránská 15:11,2 min. Žáci
2000-2002: 1. Matouš Dubovecký
9:55,6, 2. Vojta Petrásek 14:04,5.
Veteráni 1955 a starší: 1. Herbert
Michel 11:22,2 min., 2. Jiří Podlešák
13:16,5, 3. Ervín Brtinský 14:05,2,
4. Miroslav Urban 15:17,8 min. Ženy
nad 40 let: 1. Jana Kovářová 13:15,6
min., 2. Marcela Hanelová 15:50,2,
3. Mirka Smrčková 18:05,0, 4. Radka
Holubářová 18:05,2, 5. Radka Ježková 18:05,3 min. Žačky 2000-2002:
1. Nikola Boczanová 14:25,2 min.
Závod na 12,5 km (5 okruhů) junioři 1997-1999: 1. Michal Švorc
24:32,2 min – celkový vítěz, 2. Filip
Holubář 24:34,1, 3. Tomáš Kubát
26:11,0 min. Muži 1976-1996:
1. Vlastimil Veverka 24:32,4 min.,
2. Aleš Vohanka 24:32,8, 3. Ondřej Motl 24:35,1, 4. Tomáš Kolařík
25:18,2, 5. Jiří Stránský 25:35,1, 6.
Zdeněk Damašek 26:59,2, 7. Jiří Von-
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Juniorské týmy
si vedou nadále
úspěšně
Basketbalová družstva dohrávala
několik zápasů na sklonku roku, a
tak je servis výsledků poněkud rozsáhlejší.
2. liga mužů: TJ Slovan Varnsdorf BK Horejsek Děčín 62:71 (14:19,
31:38, 45:55), BK Horejsek Děčín TJ Slovan A 84:49 (20:18, 39:27,
60:43), Slavoj BK Litoměřice – TJ
Slovan A 75:56 (16:18 38:28 63:39),
Sluneta USK Ústí n. L. – TJ Slovan
82:63 (24:14, 46:30, 62:45).
Liga juniorek: TJ Lokomotiva
Liberec - TJ Slovan 62:63 (15:15,
25:32, 40:46), TJ Slovan – TJ Lokomotiva Liberec 77:34 (20:6, 39:15,
61:21), TJ Slovan - Aritma Praha
67:66 (12:15, 35:29, 53:40), TJ
Slovan - Sokol Kladno 42:52 (11:7,
25:22, 33:41).
KP středních Čech juniorů: Sokol Kutná Hora - TJ Slovan 70:110
(14:28, 28:54, 50:79), BK Mělník TJ Slovan 83:77 (20:17, 41:40,
54:63), TJ Slovan - BK Kladno 95:66
(19:15, 49:37, 71:52).
KP středních Čech kadetů: BK
Brandýs n. L. - TJ Slovan 69:65
(21:21, 43:33, 55:45), TJ Tatran Kostelec n. Č. L. – TJ Slovan 41:83 (2:21,
9:23, 15:18).
TJ Slovan-basket
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Jak se již začíná stávat tradicí
vzhledem k podivnému počasí posledních let, někteří nezdolní tenisté
zcela netradičně, ale již podruhé
oslavili ukončení roku na Silvestra
v dopoledních hodinách pěknými
přátelskými „deblíky“. A to tak, že
si každý zahrál jeden set s jiným parťákem. Odehrály se velmi vyrovnané

