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Účet pro rodinu
X
z vyhořelého domu
Jak jsme vás již informovali, ve
středu 24. února došlo v našem
městě k rozsáhlému požáru, při
kterém během několika hodin
přišla rodina nejen o živnost,
ale také o dům a téměř veškerý
majetek. Naštěstí se našlo dostatek přátel, kteří od prvního dne
přicházeli a přicházejí s pomocí.
Také město Varnsdorf vyšlo vstříc
a hned druhý den radní přidělili
manželům náhradní bydlení v domě s pečovatelskou službou.
Kromě fyzické pomoci a ubytování je ale třeba pomoci také
finančně. Proto bude v sobotu
26. března uspořádán na sále restaurace Lidová zahrada benefiční
koncert skupiny Semeno (bubeník
je jedním z poškozených), ze
kterého půjde celý výtěžek na obnovu bydlení a nákup potřebného
vybavení.
Vzhledem k tomu, že ne všichni jsou příznivci kapely nebo se
nemohou koncertu zúčastnit, ale
přesto chtějí přispět, zřídilo město Varnsdorf ve čtvrtek 3. března
u svého bankovního ústavu zvláštní
účet, na který je možné do konce
června zasílat finanční příspěvky.
Účet je zřízen bez poplatků, tzn.
že veškeré došlé finanční prostředky budou po skončení sbírky
předány v plné výši poškozené
rodině a účet bude zrušen.
Můžete tedy vaše příspěvky
zasílat na korunový účet číslo
6822312/0800 vedený u České
spořitelny.
Jiří Sucharda
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Roland Solloch: Město plánuje zřízení jesliček
26. února uplynul rok od zvolení
Rolanda Sollocha místostarostou
města. Farář starokatolické církve a pedagog s pasem polským,
německým a českým se od té doby
stará o školství, životní prostředí,
živnostenský úřad a dopravu. V našem prvním rozhovoru pro Hlas
severu (20. březen 2015, č.6) jste
zmiňoval
reorganizaci
oblasti
školství. Co se od té doby změnilo?
Na začátku bych se chtěl zmínit,
že latinské příslovi tempus fugit platí
i ve funkci místostarosty města.
Ano čas letí, plyne a utíká. I tento
rok „utekl” velmi rychle. Během
něho jsem měl možnost poznat, jak
funguje celý městský „aparát”. Zjistil
jsem, že některé věci opravdu nejdou
vyřešit na počkání a hned, že existuje
řada někdy podivuhodných zákonů,
které obcím zpomalují jejich správné
a svižné fungování. Třeba taková
žádost o jakoukoliv dotaci stojí
spoustu času, úsilí a papírování.
Zpět ke školství. Zjistil jsem,
že naše školská zařízení jsou v dobrém stavu a i kapacitně vyhovují
požadavkům občanů. To znamená,
že se nemusíme do budoucna bát, že
některé varnsdorfské děti nebudou
s kapacitních důvodů přijaté do školky
či na základní školu. V loňském roce
město rozšířilo mateřskou školu na ZŠ
Bratislavská a dále plánujeme, pokud
nám vyjde dotační titul, vybudovat
novou MŠ v kooperaci s firmou TOS.
Velkým oříškem je v tuto chvíli
opuštěná budova ZŠ v Seifertově
ulici. Město ve svém rozpočtu nemá
adekvátní prostředky k celkové
rekonstrukci budovy. Musíme brát
také v úvahu demografický vývoj
našeho města, který poukazuje na
skutečnost, že našich dětí nebude
v budoucnu tolik, aby byla naplněna
kapacita této velké budovy. Doufám,
že potěšením pro rodiče a učitele
na ZŠ Východní, kde je umístěn provizorně i druhý stupeň, budou nová
okna a multifunkční hřiště za školou.
Během uplynulého roku jste
zavítal do všech školských zařízení
ve městě. K čemu vás tyto návštěvy
inspirovaly?
Pohovořil jsem se všemi řediteli
a ředitelkami těchto zařízení. Byl
jsem mile překvapen, v jak hezkém
prostředí se vzdělávájí naše děti.
Za to bych chtěl všem ředitelům a
ředtitelkám poděkovat. Poukazuje
to také na dobrou spolupráci škol a
zřizovatele. Samozřejmě ne vše je
ideální, ne všechna okna a fasády

Místostarosta Varnsdorfu Roland Solloch
jsou opraveny. Věřím, že i v dalších
letech budeme pokračovat v opravách
a zvelebování školských budov.
Speciální pozornost si zaslouží
mateřinky. Především mám na mysli
novinku, kterou jistě uvítají rodiče
předškoláků, totiž otevřené školky
během hlavních prázdnin. To asi není
v porovnání s jinými městy obvyklé?
Vždy je důležitá komunikace mezi
školkami, zřizovatelem a rodiči,
kteří potřebují během letních prázdnin umístit své dítě do některé
z varnsdorfských školek. MŠ se
o prázdninách střídají a nabízí tuto
možnost, kterou jak vedení města,
tak i rodiče vítaji. Myslím si, že už
i většina okolních měst tuto možnost
svým občanům nabízí. Nadále chceme
našim rodičům vycházet vstříc a
proto město plánuje do budoucna
zřízení jesliček.
Abychom nemluvili jen o školství.
Do vašich kompetencí spadají také
životní prostředí, živnostenský
úřad a doprava. Čím konkrétně se
v současnosti zabýváte?
Najaktuálnější věcí, kterou se
poslední týdny zabývám, je projekt
turistického cíle Hrádek – Burgsberg.
Termín odevzdání projektu je již
v polovině dubna. Chystáme tedy
vše potřebné společně s našimi
partnery v Seifhennersdorfu. Veliké
poděkování patří Nadačnímu fondu
Hrádek-Burgsberg, zejména panu
Jelínkovi, který se ve svém volném
čase tomuto projektu věnuje.
Odbory, které mám v gesci, tj.
životní prosředí, doprava a živnostenský úřad, patří pod tzv.
státní správu. To znamená, že o svoji náplň práce mají postaráno a
nad samotnými úředníky bdí bystré

oko tajemníka úřadu. Je pravda,
že občas dorazí na můj stůl nějaká
ta stížnost třeba na černou skládku
nebo nepořádek ve městě. Ze své
funkce místostrosty řeším tyto stížnosti s vedoucím dotyčného odboru.
Čerstvou novinkou v oblasti životního
prostředí je plánovaná revitalizace
parku u divadla. Snad mohu prozradit, že to bude park Vincenze Pilze
a bude tam umístěna i jeho busta.
Ve zmiňovaném rozhovoru jste
také uvedl, že se hodláte zaměřit
na spolupráci s nejbližšími sousedy.
Došlo v této oblasti k nějakému
vývoji?
Máme podepsáno partnerství s našimi nejbližšimi sousedy (Seifhennersdorf, Großschöenau, Rumburk).
Byl bych rád, kdyby tato partnerství
nebyla jen na papíře nebo jen kvůli
získávání dotací. Doufám, že naši
partneři se budou chtít aktivně
účastnit našich kulturních či sportovních akcí. Po rozhovorech s německými starosty jsem přesvědčen,
že z jejich strany zájem je. Jinak
naše školy a školky spolupracují
s německými partnery a podílí se
na společných projektech. Je to
dobrá cesta k vzájemnému poznání
a k nauce jazyka sousedů. Co se týče
dalšího či dalších partnerských měst,
máme nabídku z polské strany, a to
z městečka Dabrowa u Poznaně, které
by mělo zájem s námi spolupracovat
v rámcí malého Visehradu (mají
už totiž partnerství s městy na
Slovensku a Maďarsku).
Děkuju za rozhovor.
Také děkuji a všem čtenářům Hlasu
severu přeji krásné a požehnané Ve
likonoce.
Michal Haller
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Debata o příspěvku města na zdejší fotbal
Příspěvek Varnsdorfu na zdejší fotbal bývá pravidelně terčem kritiky.
Město přitom podporuje tento sport
dlouhodobě, nehledě na složení zastupitelstva, milionovými částkami
ročně. Připomeňme, že se fotbalisté
loni blýskli historickým úspěchem
a nezpochybnitelnou reklamou ve
všech sdělovacích prostředcích. Letos získá fotbalový klub z rozpočtu
města 2 miliony korun. Nabízíme
čtenáři dostupné informace, aby
si mohl na podporu fotbalu udělat
vlastní názor.
Podnětem ke vzniku tohoto článku
bylo setkání představitelů Fotbalového klubu Varnsdorf se zástupci
města, které inicioval radní Josef
Šusta. Zůčastnili se starosta Stanislav
Horáček, místostarosta Josef Hambálek, předseda fotbalového klubu
Vlastimil Gabriel, zástupce hlavního
sponzora firmy TOS Jan Rýdl, radní
Josef Šusta a Jindřich Šmíd a opoziční zastupitelé Ladislava Ondráčková
a Kurt Posselt. „Vzhledem k tomu,
že jde o přímou dotaci města, chtěli jsme vědět, jak klub hospodaří
s tímto příspěvkem,“ vysvětlil motiv
schůzky Josef Šusta.
Zatímco pro městský rozpočet
znamená příspěvek na fotbal zhruba
procento z výdajů, pro klub tvoří více
než desetinu rozpočtu. Fotbalisté
hospodaří s 18 miliony ročně. „Jen“
4 a půl milionu korun je přitom stojí
mládež. Pro úplnost je třeba také dodat, že klub obstarává městu i slušný
příjem. Jde zhruba o milion ročně za
pronájem sportovišť, který se „obloukem vrací“ do městské kasy.
„Na jednu stranu chápu obavy
zastupitelů a to, že chtějí mít nad
městkými penězi kontrolu. Na druhou stranu podpora sportu je dnes
na všech úrovních mizerná. Sport
v Česku je hluboce podfinancovaný.
V rámci Evropy jsme dokonce na třetí
příčce od konce,“ uvedl Vlastimil
Gabriel. „Jsme třetí nebo čtvrté
nejmenší město u nás, které hraje
dlouhodobě profesionální soutěže.
Příští rok oslavíme 110 let od založení fotbalu ve Varnsdorfu. Myslím, že
bychom si zasloužili větší důvěru,“
upozornil Gabriel.
Hlavním sponzorem klubu je firma
TOS, která ročně investuje do místního fotbalu kolem 6 milionů korun.
„Od začátku tvrdím, že město musí
říct, jestli fotbal chce, nebo nechce.
Je na vás, abyste zhodnotili jeho
přínos. Dává městu prestiž? Láká
lidi? Řekněte mi, na kterou jinou akci
ve Varnsdorfu přijde na jedno místo
tisíc až patnáct set lidí? My nejsme
dobrodinci, ale zdá se nám, že je to
přínosné. Proto fotbal podporujeme.
Když se město rozhodne, že o fotbal
nemá zájem, skončíme. Chceme
pracovat společně. Jedině tak to
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může mít nějaký efekt. Neříkám,
že pak nebudeme podporovat jiné
aktivity ve městě, jen volám po tom,
abychom táhli za jeden provaz,“
vysvětlil svůj postoj Jan Rýdl, který
je zároveň předsedou dozorčí rady
klubu.
Součástí klubu je fotbalová akademie, která je přímo vázána na profesionální soutěž. Sedm varnsdorfských
žákovských a mládežnických týmů
ve věku od 12 do 19 let účinkuje
v nejvyšších soutěžích v zemi. A-tým
loni vybojoval historický postup do
nejvyšší soutěže, ale poté, co nezískal pro tento krok podporu na místní,
regionální, ani krajské úrovni, zůstal
ve druhé nejvyšší České fotbalové
lize.

V současné době zakoupil FK Varnsdorf z.s. (bývalé sdružení občanů) 34
% akcií od FAŠV Varnsdorf o.s. a stal
se jediným vlastníkem klubu. Na valné hromadě bylo zvoleno nové vedení Fotbalového klubu Varnsdorf a.s.
Předsedou představenstva je Vlastimil Gabriel a místopředsedou Jan
Rýdl mladší. Předsedou dozorčí rady
je Jan Rýdl starší. Město má ve vedení
klubu svého zástupce v osobě Ladislava Růžičky, který je místopředsedou
dozorčí rady a zároveň interním auditorem.
Michal Haller

SčVK nabízí svým zákazníkům
asistenční službu zdarma
SčVK nabízí svým zákazníkům
asistenční službu zdarma
Společnost Severočeské vodovody
a kanalizace (SčVK) sjednala od
1. ledna pro všechny své zákazníky
s platnou odběratelskou smlouvou
na dodávku pitné vody pojištění
nouzových situací spojených s únikem
vody za vodoměrem. Asistenční
služba je k dispozici 24 hodin denně
365 dnů v roce. Zdarma přijede a
provede odborné práce potřebné pro
odstranění nouzové situace v rozsahu
2 hodin. Neplatíte za výjezd vozidla
ani provedené nezbytné práce.
Asistenční služby zahrnují domácí
asistenci a refundaci úniku vody.
Zákazník má na ně nárok, jestliže
bez
odkladu
ohlásí
nouzovou
situaci na tel. 212 812 212, nahlásí
jméno, příjmení, telefonní číslo,
číslo a adresu odběrného místa pro

možnost identifikace zákazníka a
upřesní podrobnosti pro zajištění
domácí asistence. Dispečer následně
rozhodne a zajistí vyslání odborníka
na odstranění nouzové situace. Pak
zpětně zavolá zákazníkovi a oznámí,
kdo přijede událost řešit.
Předmětem domácí asistence není
odstranění způsobených následků
(vysoušení, zednické práce, malování
apod.) Zároveň bude provedeno
zjištění stavu fakturačního vodoměru.
Představuje-li únik vody větší objem
než 10 m3 (tj. 497 Kč – což je
spoluúčast zákazníka při pojištění),
je možné požádat o refundaci až
do výše 15 tisíc Kč za rok. Zákazník
SčVK může zdarma využít na jedno
odběrné místo až 3 asistenční služby
ročně. Bližší informace o této nové
službě získáte na e-mailové adrese
iveta.kardianova@scvk.cz.
red
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Topná sezona nekončí a od února se čištění komínů řídí novými pravidly
I do oblasti tak staré a jasné,
jako je čištění komínů, mají potřebu naši zákonodárci vnášet nové
světlo. Po schválení Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb. se mezi veřejností
strhl rozruch, který byl tak trochu
způsoben její chybnou interpretací.
Na první pohled to totiž vypadalo,
že bude naší povinností zvát domů
4x ročně kominíka, a tedy ho i 4x
za rok zaplatit. Není to však pravda.
Čištění komínů a jeho lhůty převzaté
z původní vyhlášky se pouze nově
upravily. Nikdo se totiž nepozastavoval třeba nad tím, že do roku 2010 se
za vyčištěný komín považoval pouze
ten, který vyčistil kominík. Takže,
i když se majitel objektu řádně staral o svůj komín a dle vyhlášky jej
poctivě čistil, nesplnil podmínku danou legislativou. To vše nové nařízení
vyřešilo, když určilo, že běžný komín
u spotřebiče na tuhá paliva do 50 kW
výkonu si sice můžeme nechat
vyčistit od kominíka, ale také jej
můžeme legálně vyčistit svépomocí
(viz článek v č. 21/2010 Hlasu severu). Nové nařízení vlády také v této
kategorii rozdělilo provoz na sezonní
a celoroční a nařídilo čištění min.

2x, resp. 3x do roka. V kategorii
plynných min. 1x ročně, a to zpravidla před zahájením topné sezony.
Od ledna 2016 platí vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nahrazuje nařízení vlády
vydaná před šesti lety. Podle něj nadále nesmíme vypalovat zadehtovaný
komín svépomocí a stejně jako v minulé úpravě si musíme k sobě domů
jednou ročně pozvat kominíka, aby
zkontroloval spalinovou cestu, tedy
zejména její stav a průchodnost.
Zdůrazňuji, že nejde o žádnou revizi
komína (ta se dělá pouze při zprovoznění nového nebo opraveného
komínu), ale o běžnou opakovanou
provozní prohlídku (takovou roční
STK komína), za kterou si kominíci
účtují řádově kolem tří až čtyř set
korun. Tato kontrola by měla obsahovat prohlídku aktuálního stavu
komína včetně jeho vyčištění, odnosu
sazí či kondenzátu a vystavení kontrolní zprávy.
Nová vyhláška nově upravuje
termíny čištění spalinové cesty u kapalných spotřebičů na celoroční a
sezónní, zcela odstraňuje termíny samostatného čištění spotřebiče paliv a

ANKETA: Znáte severočeské město
Varnsdorf?
Varnsdorf má německý název a ne
příliš dobrou pověst. Lidé ze zbytku
republiky o našem městečku slýchají
čas od času ve zprávách, ale pamatují si něco? Co si o našem městě myslí
ti, kteří tu nikdy nebyli? Provedli
jsme malou anketu mezi studenty
vysokých škol. Všem jsme položili
dvě shodné otázky. Výsledek posuďte
sami.

• Nic.

Znáte severočeské město Varnsdorf? Co vás napadne v souvislosti
s ním?

• Město v turisticky zajímavé oblasti.
Kateřina, Liberec

• Soužití Čechů a Němců.
Václav, Ústí nad Labem

• Myslela jsem, že je to město
v Německu!
Veronika, Železný Brod

• Jakési městečko na severu, kam
bych se nechtěla podívat, protože
o pohraničí se myslím momentálně
nevykládá moc hezky (nejen momentálně). Asi bych si řekla, že tam
žije hodně sociálně vyloučených.
Anastázie, Praha
• Pivo.
Jana, Chlumec nad Cidlinou
• Romové.
Dominika, Nový Bor, Aneta,
Pardubice

Andrea, Břeclav
• Autobusy z Holešovic každou
hodinu.
Ctirad, Praha
• Z médií nechvalně známé město
ve Šluknovském výběžku.
Stanislav, Zlín

• Další úschovna sociálně slabých a
nepřizpůsobivých obyvatel.
Sandra, Tanvald
• Nic mě nenapadá, to místo neznám.
Lucie, Mladá Boleslav
• Fotbalové město.
Petr, Bělá pod Bezdězem
Kristina Korbová,
Hlas severu junior

termíny pro výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu a
ukládá je za povinnost při každém
čištění. Poprvé také řeší i odpojený
a nevyužívaný komín, kde se čištění
logicky neprovádí, nebo termíny
čištění komína ve stavbách pro rodinnou rekreaci (čištění jednou ročně a
kontrola každý druhý rok).
Pokud se rozhodnete pro čištění
komína prostřednictvím kominíka,
doporučujeme využít služeb vyučených a lety prověřených místních kominíků, kteří vám dají záruku kvality
a také poskytují stálým zákazníkům
poměrně zajímavé ceny. Stále častěji
v České republice řešíme nájezdy
rekvalifikovaných kominíků, tzv.
rychlokvašek, nabízejících levné
a rychlé služby, které spočívají v
nekvalitně provedené kontrole s vynechanými povinnými kroky (vybírání
sazí apod.). I mezi kominíky je také
možné narazit na vyslovené podvodníky, kteří jen využívají neznalosti
občanů a svojí nekvalifikovanou
a nekvalitní prací ohrožují jejich
bezpečnost. Kromě kontroly živnostenského oprávnění je proto lepší kominíka zkontrolovat v seznamu kvalifikovaných kominíků na stránkách
Společenství kominíků ČR, kde vám
poskytnou i poradenskou službu a
kominíka ve vašem okolí jsou schopni
i doporučit. Většina registrovaných
kominíků podepsala Etický kodex

člena společenství a zavázala se jej
dodržovat. V našem výběžku pracují
v současné době 4 kominické firmy,
takže je z čeho vybírat.
Zákon o požární ochraně ukládá fyzickým i právnickým osobám
počínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání
tepelných, elektrických, plynových
a jiných spotřebičů, komínů apod.
Nová vyhláška řeší podrobně preventivní opatření a jejich četnost, aby se
riziko požáru co nejvíce snížilo či vyloučilo, a poskytuje návod, jak toho
docílit. Porušení těchto povinností
končí většinou otravou či usmrcením
osob nebo požárem, proto není radno
tuto problematiku podceňovat nebo
obcházet. Zkušenost nám říká, že riziko je příliš vysoké a hrozba, že nám
pojišťovna v případě škodní události
sníží nebo vyloučí plnění, za to nestojí.
Jiří Sucharda,
požární preventista města

Březnové zasedání
zastupitelstva
Po třetí v letošním roce se sejdou
městští zastupitelé. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
je tradičně ve Střelnici naplánováno
na čtvrtek 31. března od 15 hodin.

Oprava
V minulém Hlasu severu č. 4 bylo
v článku o 110. výročí založení zahrádkových osad chybně uvedeno
křestní jméno zakladatele - Moritz.
Správné znění jména je Moriz.
Omlouváme se za tuto chybičku všem
čtenářům Hlasu severu a děkujeme
za pochopení.
Výbor ZO ČZS

Zakladatelem zahrádkových osad
ve Varnsdorfu byl před 110 lety Moriz
Schnitzer.
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Zajímavosti, volný čas
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Závody vodicích psů ukáží dokonalou spolupráci člověka se zvířetem
15 až 20 sehraných dvojic - nevidomých závodníků a jejich vodicích
psů – se v sobotu 16. dubna postaví na
start u Městské knihovny ve Varnsdorfu. Jejich úkolem bude projít předem
vybranou trasu a ukázat, jak výjimečný vztah mezi handicapovaným člověkem a zvířetem může být.
Vodicí pes prokáže, jak umí na slovo
poslechnout ve stresujícím a neznámém prostředí. A nejen to! Zvládne
najít lavičku, přechod, schody, dveře,
ale především se musí umět vyhýbat
různým překážkám ulice tak, aby jeho
majitel mohl bezpečně projít. Je důležité, aby vodicí pes uměl jít přímou
chůzí bez zbytečného rozptylování.
V soutěži se též hodnotí precizní
zvládnutí poslušnosti psa, podávání
spadlých předmětů, odložení a jiné
úkony, které nevidomý člověk používá
v každodenním životě se svým psem.
To vše závodní dvojice předvede během trasy, která bude trvat přibližně
půl hodiny. Na závod bude dohlížet
pět kvalifikovaných rozhodčích ze
Střediska výcviku vodicích psů, což je
nejstarší středisko zabývající se výcvikem vodicích psů v naší republice.

Závodníci se pohybují v neprůhledných klapkách (vzhledem k tomu, že
někteří mají zbytky zraku) a poslouchají pouze povely rozhodčích, kteří
je trasou provází a úkony dvojice
hodnotí. Na konci závodu se sečtou
výsledky a nebude chybět jejich slavnostní vyhlášení. Každý účastník závodu ve výkonu vodicích psů dostane
výsledkovou listinu a bude obdarován
cenami.
Nejlepší soutěžící ze dvou kvalifikačních soutěží, které pořádá Klub
držitelů vodicích psů, z nichž jedna
proběhne 16. dubna u nás ve Varnsdorfu a druhá 7. května v Hradci
Králové, pak poměří své dovednosti
na Mistrovství České republiky 2016
ve výkonu vodicích psů pro nevidomé. To se uskuteční v sobotu 3. září
v centru Prahy a je nejdůležitějším
závodem roku. Akce slouží také
k neformálnímu a přátelskému setkání
lidí se stejným zájmem a k prezentaci
problematiky zrakově postižených
na veřejnosti. Mediálním partnerem
akce je Hlas severu.
Roman Vaněk, organizátor





Roman Vaněk společně s Městem Varnsdorf
vás zvou na

SOUTĚŽ VE VÝKONU VODÍCÍCH PSŮ
pořádanou v ulicích našeho města
v sobotu 16. dubna v 9 hod. u knihovny

Víte, že... je Mandava světová?
Zcela náhodou mě kamarád upozornil na existenci restaurace u Prahy,
která se jmenuje stejně jako řeka
protékající naším městem. Když jsem
s pomocí „strýčka Googla“ procházel internet, nestačil jsem se divit, co všechno s tímto názvem na světě existuje!
Začneme tedy doma, u 41 km dlouhé říčky, patřící do povodí Ohře, která
pramení v několika pramenech ve Starých Křečanech a pokračuje přes území
Čech, Německa, zpět do Čech a opět
k sousedům do Žitavy, kde se vlévá
do Lužické Nisy. Řeka je pstruhovým
rybářským revírem, a protože občas
zazlobí velkou vodou, nachází se na
ní také několik měřících a hlásných
profilů hydrometeorologického ústavu. Jejím početným mostům, kamenné
regulaci a náhonům je ostatně věnována i jedna keš místního autora. Podle
této říčky se také jmenuje v Rumburku
rocková kapela, běžecký závod, ale
i ruina restaurace na Pražské ulici
nedaleko jejího koryta. Ve Varnsdorfu
nese tento název ročenka Kruhu přátel
muzea Varnsdorf, jazzový festival,
svépomocné výrobní družstvo a nemůžeme zapomenout ani na vynikající
jemně roztíratelný, smetanovotvarohový sýr či bio Eidamský bloček
z místní mlékárny.
Pokud ještě zůstaneme v Čechách,
dalším známým místem s tímto názvem je oblast u Štiřína, kde nalezneme nejen nový obytný soubor s tímto
jménem, autobusovou zastávku, ale
v nedalekých Sulicích i restauraci
Mandava, umístěnou v krásném dřevě-
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ném srubu. Největší dominanta – betonová rozhledna Mandava postavená
v roce 1931 a známá i pod názvem Na
Křížkách - tvoří součást památníku
na událost z roku 1419, kdy se zde,
z popudu mluvčího pražské chudiny
Jana Želivského, sešli pražané s tábority a kázal zde husitský kněz Václav
Koranda. Protože si ještě většina
z nás pamatuje, že jeden socialistický
svátek jsme slavili o měsíc jindy, nepřekvapí nás, že na samotném památníku je také nepřesnost v datu, a to
o jeden den. Vyznavače geocachingu
už podruhé potěší mandavská keš
v blízkosti památníku, všechny pak
krásný výhled na Velkopopovicko.
Ale ani u Prahy Mandava nekončí.
Název naší říčky v nezměněném stavu
nese město v indickém Jhunjhunu (provincie Rajasthan), vojenská pevnost a
je také v Indii je rovněž rozšířený jako
příjmení. Zmínit můžeme třeba 23letou tenistku Diviji Mandavovou nebo
inženýra a filantropa Babu Rau Mandavu z New Yorku. V Indii (a nejen tam)
existuje řada firem (i mezinárodních),
institutů, hotelů, apartmánů a studií
s Mandavou ve svém názvu.
Tak co říkáte, ať už je to česky nebo
indicky Mandava, německy Mandau,
hinduisticky Mandawa, Manduwa,
nebo Madwa, ať už její jméno vzniklo
od slovanského Mantava (zastřená
voda) nebo indického Mandu ki dhani, Manduwas či možná úplně jinak,
nestálo by to za jednu zajímavou
práci pro studenty některé z našich
středních škol?
Jiří Sucharda



Vila v obytném areálu ŠTIŘÍN-MANDAVA
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Velikonoční pořad bohoslužeb
starokatolické farní
obce ve Varnsdorfu
Květná neděle 20. března Svatý týden - 10 hod.
Eucharistie se svěcením ratolestí
Zelený čtvrtek 24. března 18 hod.
Eucharistie - vzpomínka na Poslední Večeři Páně

Inzerce, společnost

Varnsdorf víc
než vzdálený
Chybička se vloudila. Ukazatel
v České Kamenici nabízí zajímavou
zkratku do našeho města – je sice delší,
ale zato o poznání pomalejší. Za vtipný
příspěvek a dobrý postřeh děkujeme
panu Aschenbrennerovi.
ha

Velký pátek 25. března (Slavíme spolu s partnerskou farností z Drážďan.)
15 hod. Křížová cesta v Jiřetíně
pod Jedlovou
18 hod. Velkopáteční obřady
Bílá sobota 26. března
10 hod. Žehnání velikonočních
pokrmů v Naději u Cvikova
20.30 hod. Obřady Bílé soboty
(svěcení ohně, vody, vzkříšení,
agapé)

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.

Chovatelská stanice zadá štěňata německého ovčáka s PP, černá
se znaky po povahově i extériérově
výborných rodičích. Odběr po 1. 4.
Tel. 775 865 998.

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.

Hod boží velikonoční
v neděli 27. března 10. hod.
Eucharistie s žehnáním velikonočních pokrmů

Dobrovolníkem i vy?
Agentura Pondělí pracuje s lidmi
se zdravotním postižením, kteří
chtějí žít běžným životem jako
ostatní. Chtějí zapadnout mezi své
vrstevníky. Pod hlavičkou Agentury
Pondělí nabízíme dvě sociální služby: Sociální rehabilitaci a Podporu
samostatného bydlení. Do naší
práce zapojujeme i dobrovolníky,
kteří ve svém volném čase chtějí
navázat přirozené vztahy s lidmi
s postižením.
Jednou z našich dobrovolnic je od
října 2014 Nikola. Vzhledem k jejímu nízkému věku nás překvapilo, že
je velmi aktivní a má zájem. Nikola
začala pracovat s lidmi s mentálním
handicapem, kteří jsou v Agentuře
Pondělí ve službě Podpora samostatného bydlení. Na první schůzky docházela v doprovodu asistentů, aby
se seznámila s našimi uživateli a aby
si obě strany k sobě našly cestu.
Koordinátorka dobrovolníků Eva
Dvořáková k tomu říká: „První byla
slečna Tereza. Tereza je mladá žena,
která by velmi ráda zapadla mezi
své vrstevníky, bohužel těžko rozeznává realitu všedních dní. Nikola
s Terezou začaly společně trávit
volný čas. Setkávaly se bez podpory
asistentů. Jezdily na kole, chodily
na procházky, výlety apod. Tereza
měla najednou někoho, komu může
věřit a na koho se může obrátit.
Intenzivní setkávání trvalo asi rok.
Nikola a Tereza jsou dodnes v kon-

ŘÁDKOVÁ INZERCE

taktu, stále se potkávají, přestože
již Tereza není v naší službě.“
Od září 2015 se Nikola začala potkávat se Sabinou. Navázání prvních
kontaktů nebylo jednoduché. Sabina
je nedůvěřivá. Má strach z lidí.
S cizím člověkem nikdy nemluví.
Na několik schůzek, na kterých se
domluvily, Sabina nedorazila, přestože je sama navrhla a chtěla se
s dobrovolnicí sejít. I přes prvotní
neúspěchy se bariera mezi Sabinou
a Nikolou prolomila a dnes společně
o víkendech a někdy i v týdnu vaří,
pečou, trénují práci na počítači
atd. Vzhledem k tomu, že Nikola je
studentkou rumburského gymnázia,
kam dojíždí z jiného města, a chce
trávit čas i s přáteli, je obdivuhodné, že si umí najít čas na to, aby
byla užitečná i dalším lidem.
Pokud byste i vy chtěli poznat
svět lidí s postižením, případně
máte chuť být užiteční nebo prostě máte volný čas a přemýšlíte, co
s ním, neváhejte se ozvat na telefon
775 714 492 nebo e-mail dvorakova@agenturapondeli.cz. Rádi se vám
budeme věnovat.
Kamila Staňková

AGENTURA

P NDĚLÍ

Různé

Hledám kamarádku nebo kamaráda na kolo. Kontakt v redakci
Hlasu severu.

Hledáme spolupracovníky pečovatelky(le)
a také zdravotní sestry
do týmu v Oderwitzu (Německo). Jedná se o plný
úvazek 8hod. dvousměnný provoz. Očekáváme přívětivý, vstřícný přístup ke starým lidem. Školení je
zdarma 6x do roka přímo v budově. Dobrá znalost
německého jazyka, nutný řidičský průkaz.
V případě zájmu kontaktujte na tel. 722 743 711,
e-mail: asuah@seznam.cz. Nejlépe osobní
kontakt s ředitelem panem Zöllnerem, ulice

Am Seniorheim 2, 02 791 Oderwitz

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
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Děti a mládež
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Obráběči z VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR opět ovládli kraj
V pátek 26. února se dva žáci z VOŠ,
SPŠ, SOŠS a CR Varnsdorf oboru obráběč kovů zúčastnili regionálního kola
soutěže Kovo Junior 2016, které organizovala SŠ stavební a strojní Teplice.
I letos žáci navázali na loňský obrovský
úspěch (celorepublikové vítězství
Tomáše Lorence) a jeden z dvojice
postoupil do celostátního finále.
Soutěž se skládala ze dvou částí.
V první měli žáci za úkol soustružení
a frézování dílce dle výkresové dokumentace a v části druhé předvést
teoretické znalosti potřebné k výrobě
některých součástí dle technické
dokumentace. Soutěže se zúčastnilo
12 žáků ze 6 středních škol z celého
Ústeckého kraje. VOŠ, SPŠ, SOŠS a CR
Varnsdorf reprezentovali žáci 3. roční-

ku Adam Birnbaum a Pavel Laštůvka,
kteří se již tradičně v silné konkurenci
neztratili. Adam Birnbaum obsadil
vynikající 1. místo, díky kterému postoupil do celostátního finále, které se
bude konat od 11. do 13. dubna na VOŠ
a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou.
Velký dík patří žákům za vzornou
reprezentaci školy, ale nemalou zásluhu mají všichni učitelé teoretické
i praktické výuky, kteří se podíleli na
jejich odborné přípravě během celého
studia. Tento vynikající výsledek jen
podtrhuje již tradiční velmi dobrou
kvalitu absolventů Vyšší odborné školy,
Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu
ve Varnsdorfu.
M. Hovanycz,
učitel odborného výcviku

Studenti rumburské „zdrávky“
bojují za zdravý dětský úsměv
Studenti a učitelé SZdŠ a OA v Rumburku se rozhodli reagovat na zprávy
upozorňující na stále se zhoršující
stav chrupu dětí v předškolním věku.
Společnými silami vytvořili vzdělávací
projekt pro mateřské školy s názvem
Zdravý úsměv. Účelem je zábavnou
formou vysvětlit a ukázat dětem, jak
správně čistit své zoubky, aby se leskly
jako perličky.
Jednou z prvních školek, kterou

studenti 2. ročníku navštívili, byla MŠ
V. Kováře v Rumburku. Po krátké
pohádce děti dostaly omalovánku a
zubní kartáček, s nímž si hned vyzkoušely správnou techniku čištění
svých zoubků. Dle reakcí se dětem
akce líbila, a proto bychom rádi touto
cestou oslovili i další mateřské školy
v regionu.
V případě zájmu o projekt Zdravý
úsměv nás kontaktujte na e-mailu

Dětská scéna 2016
V pondělí 29. února se dům dětí a
mládeže pohupoval na vlnách poezie.
Konalo se tu totiž městské kolo recitační soutěže Dětská scéna.
Foto Ivo Šafus

skodova.a@szds-oa.cz. Na závěr bychom chtěli poděkovat za finanční
podporu městu Rumburk a studentům
Miroslavu Horákovi, Jiřině Krzákové,
Pavle Krajčírové, Aloně Oryekhové a
Kláře Figurové za to, že do celé akce
vkládají svůj čas a srdce. Děkujeme.
Učitelé SZdŠ a OA Rumburk

Ocenění za společenskou
odpovědnost
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
získala Čestné uznání v soutěži o Cenu
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Cílem soutěže bylo ocenit
organizace, které jsou aktivní v přístupu k občanům, podporují spolkové
činnosti, práci s mládeží, případně se
starají o hendikepované občany.
Na aktivitách naší školy v této oblasti byla velmi pozitivně hodnocena
spolupráce s mateřskými a základními školami, vzdělávací aktivity pro
dospělé včetně spolupráce s úřadem
práce a také například návštěvy žáků
v rámci praxe v léčebně dlohodobě nemocných. Také byly dobře hodnoceny
aktivity školy v péči o zaměstnance
v rámci FKSP. ???
Toto ocenění nás velmi potěšilo,
protože si uvědomujeme, že škola byla
vždy v každém městě nejen střediskem
vzdělávání, ale zároveň také střediskem společenského a kulturního života, které pořádá osvětové akce. Jsme
proto rádi, pokud jsme mohli navázat
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na historickou společenskou úlohu školy. O úspěšnosti našeho snažení svědčí
ocenění, které jsme jako jediná střední škola v Ústeckém kraji získali.
Petr Jakubec, ředitel školy

Dovolujeme si vás
pozvat na

To, co jinde nemají
Březen je předzvěstí jara, ale také
Měsícem knihy. Škola na Bratislavské
ulici připravila akci Knihy jsou můj
kamarád. Při této příležitosti budou
školáci z páté třídy základní školy
v průběhu celého měsíce číst pohádky na dobrou noc malým dětem
z mateřské školy (oddělení Sluníček). O ty větší (Hvězdičky) se
postarají rodiče, tetičky, babičky a
dědečkové, učitelky, pan ředitel a
možná i pan starosta a další osobnosti. Zkrátka každý, kdo bude mít
čas a chuť přijít mezi nás.
Hlavním důvodem pro pořádání
této akce je vzbudit zájem dětí o knihy. Ty jsou v dnešní hektické době

plné televize a internetu odsunuty
do pozadí. Čtení knih napomáhá
k rozšíření slovní zásoby, komunikačních schopností a dovedností, rozvoji
představivosti a fantazie. I to jsou
další důvody k četbě knih.
Pohádky jsou samozřejmě vybírány
tak, aby byly vhodné pro mentální a
emoční vývoj dětí. Tato akce napomáhá získat vztah ke knihám nejen dětem z mateřské školy, ale i školákům,
kteří už často knihy vyměnili za TV a
internet. Děti ze školní družiny čeká
tradiční spaní ve škole v rámci Noci
s Andersenem. Zkrátka, na Bratislavské se stále něco děje...
Pavla Vašutová, MŠ Bratislavská

VELIKONOCE
VE ŠKOLE,
které se uskuteční

23. března 2016
od 15.30 hod.
ZŠ a MŠ Bratislavská
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Kultura, volný čas

Karikatury Josefa Poláčka Den pláteníků slaví jubileum

V rámci 20. Hornolužického dne jídla pláteníků, jako například brampláteníků se můžeme v neděli 20. borový pokrm, chlupaté knedlíky či
března od 11 do 17 hod. ponořit do bezinková polévka.
Karáskovy 55. přírodní trhy s více
doby pracovitých a skromných tkalců
plátna. Jejich pracovní den začínal jak 60 prodejními stánky a obchodtenkrát za úsvitu hlasitým zvukem níky se konají na parkovišti u Karáskřepelky a končil po 14 až 16 hodi- kova muzea, na náměstí u radnice a
nách. Pláteníci neoplývali žádným v historickém třístranném dvoře (Bulnvelkým majetkem a žili v souladu heimischer Hof). Obchodníci budou
s přírodou. Na louce za podstávko- nabízet lahodné zvěřinové, drůbeží,
vým domkem se většinou pásla „krá- králičí, koňské a sýrové speciality,
dále kozí maso, sýry, máslo i tvaroh,
va chudých“ - koza.
V zrekonstruovaném muzeu budou vydatná grilovaná kolena, čerstvé
kolegové z Markersdorfu názorně uzené pstruhy, křupavý Karáskův
předvádět historický způsob pěsto- chléb, pulsnické perníčky, bylinné
likéry, koření, ovoce
vání a zpracovávání lnu.
a zeleninu, houbové
K vidění bude i originál
placky, ušlechtilé houby
zařízeného obývacího poz revíru Karlse Stülpnera
koje a pracovny včetně raĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
a veselé jizerskohorské
chotícího ručního tkalcovhračky ze dřeva. Kroského stavu z roku 1800.
mě toho bude natáčen
Návštěvník se zde také
ĀĀĀĀĀ
okruh dětským vlakem.
dozví mnoho zajímavého
Budete se moci také
o vzniku a stavbě hornolužických podstávkových domů. Výsta- dívat pod ruce pekaři z Neukirchu při
va fotografií od Rainera Döringa na výrobě a pečení koláče Baumkuchen
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ȁ̀ऀĀЀఀഀऀЀༀကᄀȀༀሀ
téma Na cestě Karáskovým revírem na otevřeném ohni.
Rozsáhlou nabídku doplní módní
představuje působivé
fotografie
z příȀĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀȀఀ̀ഀఀༀက܀ᄀሀጀఀȀ᐀ഀᔀȀᘀЀᜀᔀഀ᠀ᄀ
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kářské zboží, domácí kožešiny, oriní Čechy.
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Kromě toho mohou návštěvníci ginální textilní ruční tisk a stříbrné
Zpěvák Waldemar Matuška očima
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Takhle ztvárnil varnsdorfský
zhlédnout výstavu Tenkrát v NDR - šperky, vzácné minerály a kameny,
Josefa Poláčka
výtvarník sám sebe
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exponátů. Na mimořádné výstavě hradnické nůžky a keramika, jarní
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objevit mnoho veselých ztvárnění nakladatelství a mnoho dalšího.
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To vše se pro malé i velké koná
této postavičky.
.7ᔀጀ
Hned za rohem v seifhennersdorf- v neděli 20. března od 11 do 17 hodin
ském radničním sklípku budou s lás- v centru hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf. SamozřejȀ
1̀ఀԀ
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mě bude mít celé dění na trhuȀpod
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V úterý 22. března v 19 hodin uve- čera zahrají několik
dozorem loupežnický vůdce Karásek a
ĀĀĀĀĀ
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a
zároveň
je
za
veškerými
hrami
a
deme v Městském divadle Varnsdorf
jeho kumpáni. Karáskovo muzeum,
docecrazy komedii s kriminální zápletkou manželskými šarádami ukrytoĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
Seifhennersdorf ᘀ܀ᄀЀ
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téma: jak s někým prožít
Špatná ženská. Manželské rošády, ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ȁ̀ऀ
hry la zásadní
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a úskoky v této hře nabízejí herecký celý život a ustát dlouholetý vztah.
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V hlavních rolích se představí
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koncert plný proměn a překvapivých
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a David
Matásek.
div
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ve- Svobodová
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Varnsdorfský výtvarník Josef Poláček, který loni oslavil 90. narozeniny,
rozhodně nezahálí. Pořádá výstavy a
zpříjemňuje život svým přátelům tradičními Bonbóny a Pohledy. Nezapomíná ani na redakci Hlasu severu, které

pravidelně dodává vtipy a kresby.
Kromě kresleného humoru proslavily
Josefa Poláčka jeho nenapodobitelné
karikatury. Díky nim se může pyšnit
prestižním Řádem bílé opice, který
uděluje Česká unie karikaturistů. ha

Přijďte se podívat
na Špatnou ženskou
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ᔀഀ᠀9ȀఀᨀఀᔀȀᴀȀᰀᔀᔀഀ܀ഀༀ9ȀጀఀༀᬀఀᨀሀȀᘀᴀᄀ
9Ȁༀ*ᔀጀᜀ܀ሀȀጀఀༀᬀ
Ȁᰀ Ȁ̀ᔀᨀ᠀̀ༀȀ1ᴀ̀ᤀᔀ
Ȁ̀ᴀጀఀᜀ᠀᠀ጀఀȀ̀ༀ$ഀ᠀ጀఀȀᜀᄀᴀఀᨀᤀᄀሀጀఀȀᤀᜀᴀᨀༀȀᰀȀ̀ఀᄀༀȀḀ2ऀऀȀ)Ѐᨀ*ᜀ
Ȁᨀഀ᠀ᄀȀᤀᔀȀᰀ᐀ᔀȀᜀᴀᄀሀȀ᐀ఀᰀᨀ᠀ȀԀഀఀጀఀȀᰀᴀ#᠀ԀᴀᨀሀጀఀȀఀ
Ȁ᐀ఀᬀ ȀȀᘀ̀ᴀఀᨀ܀ᜀ!ጀȀᴀȀᤀᄀ̀ఀԀഀ!ጀȀᜀᄀᴀ
ĀȀᘀЀᜀഀᴀȀ"ᔀ#܀ጀȀᘀ̀ᴀఀᨀഀ᠀Ȁ᐀ᔀഀȀᰀᴀ$᠀ഀᴀȀᜀᔀഀᄀ̀ЀᜀȀᰀᴀȀ%ᤀᨀ܀ᜀༀȀጀᴀᤀ܀ᜀ!Ԁ
ȀBᜀ<ᘀഀᔀ̀ᴀȀᴀȀᨀᔀᤀᔀሀȀ#܀ᰀᔀ̀ᤀᄀఀጀఀ̀ᤀᄀሀȀጀ̀ᴀ$ᄀ
ȀᰀᔀȀ᐀̀ᔀᨀᴀȀ1̀ఀԀȀȀᜀఀጀఀȀᬀༀ᐀ᔀȀഀᴀᜀЀ$ᔀഀȀఀᄀ̀ༀጀȀ᐀ Ȁᜀᤀᄀ!ԀȀᨀᴀᄀᔀԀ
Ȁᨀᰀഀ܀ᄀༀȀᴀȀᤀᜀᴀᨀᬀȀȀጀఀ̀ഀఀༀက܀ᄀ!ጀȀᘀఀ᐀ᤀᜀЀᨀᄀఀᨀ!ጀȀ᐀ఀԀ
ĀȀĀ!ᤀᜀᴀᨀᴀȀ0ఀᜀఀ.̀ᴀ0᠀܀Ȁఀ᐀Ȁ3ᴀ܀ഀᔀ̀ᴀȀ45̀܀ഀ.ᴀȀഀᴀȀᜀሀԀᴀȀ)ᴀ
ȀᰀᨀༀᄀᔀԀȀᄀ
̀ᔀᘀᔀᄀ ȀᴀȀᄀఀഀ$܀ȀᘀఀȀḀ&ȀᴀကȀḀ'Ȁጀఀ᐀܀ഀЀጀȀ(Ѐᜀᔀഀ᠀܀Ȁഀᔀఀᘀ!ᨀᴀ܀ȀကЀ᐀ഀ!ԀȀᨀᔀᄀ!ԀȀԀᴀ#ᔀᜀᄀᔀԀȀᴀȀက܀܀
ȀᔀᤀᜀȀȀ1ᴀ̀Ѐᤀᄀఀᨀ!ԀȀ̀ᔀᨀ᠀̀ᔀԀȀᘀ̀ᔀ᐀ᤀᜀᴀᨀༀ#ᔀȀᘀ
Āᤀఀᬀ܀ᨀሀȀ0ఀᜀఀ.̀ᴀ0܀ᔀȀᰀ
Ȁᘀ̀᠀ጀ̀ᴀഀ܀$ഀ᠀Ȁఀᬀᴀᤀᜀ܀Ȁఀ̀ഀ᠀Ȁ6ༀက܀ᔀȀᴀȀᤀᔀᨀᔀ̀ഀ᠀
Ȁ?ༀ᐀ᔀᜀᔀȀᤀᔀȀԀఀ܀ȀᜀᴀᄀሀȀ᐀᠀ᨀᴀᜀȀᘀఀ᐀Ȁ̀ༀᔀȀᘀᔀᄀᴀ
̀܀ȀᰀȀ)ᔀༀᄀ̀܀ጀༀȀᘀ̀܀Ȁᨀ!̀ఀᬀȀȀᴀȀᘀᔀ$ᔀഀ᠀ȀᄀఀЀ$ᔀȀ?ᴀༀԀᄀༀጀᔀഀȀഀᴀ
.ᨀȀᤀఀༀᴀ᐀ༀȀᤀȀᘀ
̀᠀̀ఀ᐀ఀༀȀ)ᴀȀఀༀᔀȀᰀᴀȀᘀఀ᐀ᤀᜀЀᨀᄀఀᨀ!ԀȀ᐀ఀԀᄀᔀԀȀᤀᔀȀᨀ
Ȁᜀ*܀ഀఀༀȀᘀЀᤀᴀȀ+ᄀ̀ЀᨀᴀȀጀༀ᐀!ጀ,Ȁ-Ȁᄀఀᰀᴀ
.7ᔀጀ

.ఀᜀᔀᨀ̀ᔀഀሀԀȀఀጀഀ܀

ȀĀȀᰀ̀ᔀᄀఀഀᤀᜀ̀ༀఀᨀᴀഀሀԀȀԀༀᰀᔀༀȀᬀༀ᐀ఀༀȀᄀఀᔀ.ఀᨀሀȀᰀȀ/ᴀ̀ᄀᔀ̀ᤀ᐀ఀ̀0ༀȀഀЀᰀఀ̀ഀȀȀᘀ̀ᔀ᐀ᨀЀ᐀ȀᜀȀጀ܀ᤀᜀఀ̀܀ᄀ!ȀᰀᘀĀᤀఀᬀ

Ȁ1̀ఀԀȀȀᜀఀጀఀȀԀఀጀఀༀȀഀЀᨀ*ᜀȀᨀഀ᠀܀Ȁᤀጀሀ᐀ഀఀༀᜀȀᨀ!ᤀᜀᴀᨀༀȀ8ᔀഀᄀ̀ЀᜀȀᨀ Ȁ)43Ȁ-Ȁᄀᴀက᐀ఀ᐀ᔀഀഀ᠀Ȁက܀ᨀఀᜀ9Ȁᄀᜀᔀ̀ЀȀ$᠀ᜀЀȀഀᴀȀḀऀऀऀ
ȀᘀȀᤀᜀఀᨀЀഀ᠀ȀᴀȀᰀᘀ̀ᴀఀᨀЀᨀЀഀ᠀ȀഀༀȀ1Ȁᨀ܀᐀Ȁഀ᠀Ȁᬀༀ᐀ᔀȀ܀Ȁఀ̀܀.܀ഀЀȀᰀᴀ
̀᠀ᰀᔀഀሀጀఀȀఀᬀ!ᨀᴀ᠀ጀఀȀᘀఀᄀఀ#ᔀȀᴀȀᘀ̀ᴀఀᨀഀ Ȁᨀ$ᔀᜀഀ Ȁ
Ȁᔀ:ᘀఀഀЀᜀĀȀ)ᴀȀԀ܀Ԁఀ̀Ѐ᐀ഀሀȀᨀ!ᤀᜀᴀᨀȀȀ
Ȁ;ഀഀᔀ̀ఀᤀᔀȀ/<ᔀ̀9ȀᤀȀഀЀᰀᨀᔀԀȀĀᔀ܀ᄀఀഀఀ$Ԁ᠀Ȁᰀᴀ#᠀$ᔀᄀȀഀᴀȀᨀᔀᄀሀȀᔀᤀᜀ
Ȁ9ȀԀ Āကᔀᜀᔀ
3ఀᰀᤀЀጀఀༀȀഀᴀᬀ᠀᐀ᄀༀȀ᐀ఀᘀഀ᠀ȀԀC᐀ഀ᠀Ȁഀ
ȀഀሀȀఀᬀᔀ$ᔀഀ᠀9Ȁᘀ̀ఀᨀᴀᰀഀ܀ᄀሀȀᴀȀᄀఀ*᠀ᄀЀ
̀ᤀᄀሀȀᰀᬀఀက᠀9Ȁ᐀ఀԀЀ᠀Ȁᄀఀကᔀ*܀ഀ 9
Ȁ̀ᴀጀఀᜀ᠀᠀ጀఀȀ̀ༀ$ഀ᠀ጀఀȀᜀᄀᴀఀᨀᤀᄀሀጀఀȀᤀᜀᴀᨀༀȀᰀȀ̀ఀᄀༀȀḀ2ऀऀȀ)Ѐᨀ*ᜀ
Ȁᨀഀ᠀ᄀȀᤀᔀȀᰀ᐀ᔀȀᜀᴀᄀሀȀ᐀ఀᰀᨀ᠀ȀԀഀఀጀఀȀᰀᴀ#᠀ԀᴀᨀሀጀఀȀఀ
.ఀᬀ#ᔀᨀ܀ᜀȀԀഀఀጀఀȀᨀᔀᤀᔀ!ጀȀᰀᜀᨀЀ̀ഀȀഀ᠀ȀᜀሀᜀఀȀᘀఀᤀᜀᴀᨀ܀$ᄀ

Ȁఀ̀܀.܀ഀЀഀ᠀Ȁᜀᔀ:ᜀ܀ഀ᠀Ȁ̀ༀ$ഀ᠀Ȁᜀ܀ᤀᄀȀᴀȀᤀᜀ
̀᠀ᬀ̀ഀሀȀ*ᘀᔀ̀ᄀ 9ȀᨀᰀЀഀሀȀԀ܀ഀᔀ̀Ѐ
ȀᴀȀᄀᴀԀᔀഀ 9ȀȀᨀ!̀ఀᬀᄀ Ȁᰀ Ȁᘀ̀᠀̀ఀ᐀ഀ᠀ጀȀԀᴀᜀᔀ̀܀ЀĀ9
Ȁᨀᰀഀ܀ᄀༀȀᴀȀᤀᜀᴀᨀᬀȀȀጀఀ̀ഀఀༀက܀ᄀ!ጀȀᘀఀ᐀ᤀᜀЀᨀᄀఀᨀ!ጀȀ᐀ఀԀ
ĀȀĀ!ᤀᜀᴀᨀᴀȀ0ఀᜀఀ.̀ᴀ0᠀܀Ȁఀ᐀Ȁ3ᴀ܀ഀᔀ̀ᴀȀ45̀܀ഀ.ᴀȀഀᴀȀᜀሀԀᴀȀ)ᴀ

Ȁᰀᴀጀ̀ᴀ᐀ഀ܀ᄀሀȀഀ
ĀȀကᄀȀ1ᴀ̀Ѐᤀᄀఀᨀ!ԀȀ̀ᔀᨀ᠀̀ᔀԀȀᘀ
ȀᴀȀᄀᔀ̀ᴀԀ܀ᄀᴀ9Ȁ#ᴀ̀ഀ᠀Ȁᄀᨀ
Ȁᜀ܀ഀ ȀᴀȀᨀᔀ܀ᄀఀഀఀ$ഀ᠀Ȁ᐀ᔀᄀఀ̀ᴀᔀ9Ȁᄀഀ܀ጀ
Ȁᰀ Ȁጀఀ̀ഀఀༀက܀ᄀ!ጀȀᴀ
Ȁഀᔀ᐀ȀᰀᴀȀ̀ఀጀᔀԀȀᨀȀᤀᔀ܀0ጀᔀഀഀᔀ̀ᤀ᐀ఀ̀0ᤀᄀሀԀȀ̀ᴀ᐀ഀ܀$ഀ᠀ԀȀᤀᄀ᠀ᘀᄀༀȀᬀༀ᐀ఀༀȀᤀȀЀᤀᄀఀༀȀᘀ
̀܀ᘀ̀ᴀᨀఀᨀЀഀᴀȀᴀȀᘀఀ᐀ЀᨀЀഀᴀȀᜀ
ᘀ܀ᄀЀ
Ȁᔀᤀᜀ
̀ᔀ᐀ᤀᜀᴀᨀༀ#ᔀȀᘀ
Āᤀఀᬀ܀ᨀሀȀ0ఀᜀఀ.̀ᴀ0܀ᔀȀᰀ
Ȁᘀ̀᠀ጀ̀ᴀഀ܀$ഀ᠀Ȁఀᬀᴀᤀᜀ܀Ȁఀ̀ഀ᠀Ȁ6ༀက܀ᔀȀᴀȀᤀᔀᨀᔀ̀ഀ᠀
.#᠀᐀ᴀȀᘀЀᜀᔀഀ᠀ᄀĀȀ#ᴀᄀఀȀഀᴀᘀ̀᠀ᄀᴀ᐀Ȁᬀ̀ᴀԀᬀఀ̀ఀᨀ!Ȁᘀఀᄀ̀Ԁ9ȀጀༀᘀᴀᜀሀȀᄀഀᔀ᐀᠀ᄀ
Ȁ$܀Ȁᬀᔀᰀ܀ഀᄀఀᨀЀȀᘀఀሀᨀᄀᴀ
.7ᔀጀ
.ᤀᔀᨀᔀ̀ఀ$ᔀᤀᄀ!ጀȀഀᴀᄀᴀ᐀ᴀᜀᔀᤀᜀᨀ᠀ȀᴀȀԀഀఀጀఀȀ᐀ᴀ*᠀ጀఀ

Ȁ1ᴀ̀Ѐᤀᄀఀᨀ Ȁ==Ȁᘀ̀᠀̀ఀ᐀ഀ᠀Ȁᜀ̀ጀ ȀᤀȀᨀ᠀ᔀȀ#ᴀᄀȀ'ऀȀᘀ̀ఀ᐀ᔀ#ഀ᠀Ԁ܀ȀᤀᜀЀഀᄀ ȀᴀȀఀᬀጀఀ᐀ഀ᠀ᄀ ȀᤀᔀȀᄀఀഀᴀ#᠀ȀഀᴀȀᘀᴀ̀ᄀఀᨀ*܀ᜀ܀ȀȀༀ
Ȁ1̀ఀԀȀȀᜀఀጀఀȀԀఀጀఀༀȀഀЀᨀ*ᜀ
Ȁᨀഀ᠀܀Ȁᤀጀሀ᐀ഀఀༀᜀȀᨀ!ᤀᜀᴀᨀༀȀ8ᔀഀᄀ̀ЀᜀȀᨀ
Ȁ)43Ȁ-Ȁᄀᴀက᐀ఀ᐀ᔀഀഀ᠀Ȁက܀ᨀఀᜀ9Ȁᄀᜀᔀ̀ЀȀ$᠀ᜀЀȀഀᴀȀḀऀऀऀ
Ȁ1ᴀ̀ЀᤀᄀఀᨀᴀȀԀༀᰀᔀᴀ9ȀഀᴀȀഀЀԀȀᤀᜀ᠀ȀༀȀ̀ᴀ᐀ഀ܀ᔀȀᴀȀᨀ
Ȁጀ܀ᤀᜀఀ̀܀ᄀሀԀȀᜀ
̀᠀ᤀᜀ̀ᴀഀഀሀԀȀ᐀ᨀఀ̀ᔀȀ>?ༀഀጀᔀ܀Ԁ܀ᤀጀᔀ̀Ȁఀ0@
Ȁ8ఀȀᨀ*ᔀȀᤀᔀȀᘀ̀ఀȀԀᴀሀȀ܀ȀᨀᔀᄀሀȀᄀఀഀЀȀᨀȀഀᔀ᐀
Ȁ܀ȀࠀऀȀᬀ ̀ᔀᰀഀᴀȀఀ᐀ȀḀḀȀ᐀ఀȀḀἀȀጀఀ᐀܀ഀȀᨀ
Ȁᔀഀᜀ̀ༀȀጀఀ̀ഀఀༀက܀ᄀሀጀఀ
ȀAᬀጀఀ᐀ഀ᠀܀Ȁᬀༀ᐀ఀༀȀഀᴀᬀ᠀ᰀᔀᜀȀᴀጀఀ᐀ഀሀȀᰀᨀȀ̀܀ഀఀᨀሀ9Ȁ᐀̀
Āᬀᔀက᠀9Ȁᄀ̀Ѐ܀$᠀9Ȁᄀఀ
ЀᤀᄀሀȀᴀȀᤀ!̀ఀᨀሀȀᤀᘀᔀ܀ᴀ܀ᜀ
9Ȁ᐀ЀᔀȀᄀఀᰀ᠀ȀԀᴀᤀఀ9
Ȁᔀ:ᘀఀഀЀᜀ
ĀȀ)ᴀȀԀ܀Ԁఀ
̀Ѐ᐀ഀሀȀᨀ!ᤀᜀᴀᨀȀȀ;ഀഀᔀ̀ఀᤀᔀȀ/<ᔀ̀9ȀᤀȀഀЀᰀᨀᔀԀȀĀᔀ܀ᄀఀഀఀ$Ԁ᠀Ȁᰀᴀ#᠀$ᔀᄀȀഀᴀȀᨀᔀᄀሀȀᔀᤀᜀ
Ȁ9ȀԀ Āကᔀᜀᔀ
Ȁ
ᘀ
̀
᠀ጀ̀ᴀഀ܀$ഀ᠀ጀఀȀԀ
Ȁ
ᤀᜀᴀȀBᔀ܀0ጀᔀഀഀᔀ̀ᤀ᐀ఀ̀0ȀBᴀԀఀᰀ
̀
ᔀ#Ԁ
Ȁ
Ȁᬀༀ᐀ᔀȀԀ᠀ᜀȀᔀሀȀ᐀
Ȁഀ᠀ȀഀᴀȀᜀ̀ጀༀȀᘀఀ᐀Ȁ᐀ఀᰀఀ̀ᔀԀȀఀༀᘀᔀကഀ܀ᄀ!
Ȁᤀ!̀ ȀԀЀᤀఀȀ܀Ȁᜀᨀᴀ̀ఀጀ9Ȁᨀ ᐀ᴀᜀഀЀȀ.̀܀ఀᨀᴀഀЀȀᄀఀᔀഀᴀ9Ȁ$ᔀ̀ᤀᜀᨀሀȀༀᰀᔀഀሀȀᘀᤀᜀ̀ༀጀ
9ȀȀᄀ
̀
ༀᘀᴀᨀ!Ȁ1ᴀ̀Ѐᤀᄀ
Ā
ᨀȀጀሀᬀ9Ȁᘀༀᤀഀ܀ᄀሀ
.ఀᬀ#ᔀᨀ܀ᜀȀԀഀఀጀఀȀᨀᔀᤀᔀ!ጀȀᰀᜀᨀЀ̀ഀȀഀ᠀ȀᜀሀᜀఀȀᘀఀᤀᜀᴀᨀ܀$ᄀ
.ᨀĀ᐀ᔀȀ1ᴀ̀ЀᤀᔀᄀȀᴀȀ#ᔀጀఀȀᄀༀԀᘀЀഀ܀
Ȁᘀᔀ̀ഀ᠀$ᄀ 9Ȁᬀ ܀ഀഀሀȀ܀ᄀሀ̀ 9Ȁᄀఀ̀ᔀഀ᠀9ȀఀᨀఀᔀȀᴀȀᰀᔀᔀഀ܀ഀༀ9ȀጀఀༀᬀఀᨀሀȀᘀᴀᄀ
9Ȁༀ*ᔀጀᜀ܀ሀȀጀఀༀᬀ Ȁᰀ Ȁ̀ᔀᨀ᠀̀ༀȀ1ᴀ̀ᤀᔀ
ȀBᜀ<ᘀഀᔀ̀ᴀȀᴀȀᨀᔀᤀᔀሀȀ#܀ᰀᔀ̀ᤀᄀఀጀఀ̀ᤀᄀሀȀጀ̀ᴀ$ᄀ ȀᰀᔀȀ᐀̀ᔀᨀᴀȀ1̀ఀԀȀȀᜀఀጀఀȀᬀༀ᐀ᔀȀഀᴀᜀЀ$ᔀഀȀఀᄀ̀ༀጀȀ᐀ Ȁᜀᤀᄀ!ԀȀᨀᴀᄀᔀԀ
Ȁഀᔀ᐀ȀᰀᴀȀ̀ఀጀᔀԀȀᨀȀᤀᔀ܀0ጀᔀഀഀᔀ̀ᤀ᐀ఀ̀0ᤀᄀሀԀȀ̀ᴀ᐀ഀ܀$ഀ᠀ԀȀᤀᄀ᠀ᘀᄀༀȀᬀༀ᐀ఀༀȀᤀȀЀᤀᄀఀༀȀᘀ
̀܀ᘀ̀ᴀᨀఀᨀЀഀᴀȀᴀȀᘀఀ᐀ЀᨀЀഀᴀȀᜀ ᘀ܀ᄀЀ
Ȁ?ༀ᐀ᔀᜀᔀȀᤀᔀȀԀఀ܀ȀᜀᴀᄀሀȀ᐀᠀ᨀᴀᜀȀᘀఀ᐀Ȁ̀ༀᔀȀᘀᔀᄀᴀ̀܀ȀᰀȀ)ᔀༀᄀ̀܀ጀༀȀᘀ
̀܀Ȁᨀ!̀ఀᬀȀȀᴀȀᘀᔀ$ᔀഀ᠀ȀᄀఀЀ$ᔀȀ?ᴀༀԀᄀༀጀᔀഀȀഀᴀ
.#᠀᐀ᴀȀᘀЀᜀᔀഀ᠀ᄀĀȀ#ᴀᄀఀȀഀᴀᘀ̀᠀ᄀᴀ᐀Ȁᬀ̀ᴀԀᬀఀ̀ఀᨀ!Ȁᘀఀᄀ̀Ԁ9ȀጀༀᘀᴀᜀሀȀᄀഀᔀ᐀᠀ᄀĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀऀऀༀഀကᄀሀഀጀጀഀ̀Ԁ᐀̀܀
Ȁ$܀Ȁᬀᔀᰀ܀ഀᄀఀᨀЀȀᘀఀሀᨀᄀᴀ
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Společnost, sport

VZPOMÍNKA
V neděli 13. března uplynul jeden
rok, kdy nás navždy
opustil bez slůvka
rozloučení pan Dušan
Černý. Navždy zůstaneš v našich srdcích. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají maminka Eva, manželka Vlasta, syn Lukáš, otčím Antonín, sestra Eva s rodinou a ostatní
příbuzní.

syn s rodinou.

V sobotu 19. března uplyne 10 let, kdy
nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička paní
Miluše Salfická.
S láskou vzpomíná

V pondělí 21. března uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
maminka,
babička
a prababička paní
Anna Krajmerová.
S láskou stále vzpomínají děti
s rodinami.
V pondělí 21. března vzpomeneme 5.
výročí úmrtí pana
Františka Rajmana.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami
V pondělí 28. března uplyne smutných
9 let, kdy nás opustila naše milovaná
dcera, sestra a teta
Evička Majkutová.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za projev soustrasti a slova útěchy. Moc si toho
vážíme. Gert Bittrich a dcery s rodinami

FINANČNÍ ÚŘAD
Potřebujete poradit s daňovým
přiznáním?
Pracovníci finančního úřadu
budou obyvatelům našeho města
k dispozici v budově MěÚ na
náměstí v místnosti č. 25 v pondělí 21. března a ve středu 23.
března vždy od 13 do 17 hod.
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Memoriál Karla Hofmana v olympijském šplhu
V sobotu 13. února proběhl ve sportovní hale již tradiční závod ve šplhu
na laně na 8 metrů bez přírazu – Velká
cena Varnsdorfu v olympijském šplhu,
která je zároveň Memoriálem Karla
Hofmana. Závod, který začínal v 10
hodin a sešlo se na něm celkem 14
mužů, 3 junioři, 3 senioři a jedna
žena, je též prvním kvalifikačním

ÚMRTÍ
ÚNOR
Emilie Cibulková
Dagmar Horká
Miroslav Deus
Danuše Zákoutská
Julie Bavorová
Sieglinde Vrbková
Josef Galbavý
Ing. Jiří Hušek
Mgr. Adam Korbel
Miloslava Němečková
Anna Bittrichová
Marie Davidová
Karel Pešek
Jaroslav Šantrůček
Matúš Spodniak
Jiří Biksadský
Alžběta Jirášková

88 let
85 let
60 let
57 let
87 let
77 let
57 let
74 let
78 let
82 let
79 let
85 let
62 let
68 let
88 let
61 let
73 let

kolem na mistrovství republiky v této
disciplíně. Junioři a ženy šplhají 4 a
půl metru.
Mezi juniory zvítězil Matouš Lachman ze Sokola Příbram v čase 4,52 s.
Druhý skončil jeho oddílový kolega
Štěpán Huml (9,12 s). Ženskou kategorii ovládla podle očekávání Veronika
Szaboová z TJ Sokol Poděbrady časem
6,30 s. Nejzdatnějším seniorem se
stal Pavel Coufal z SG Všetaty (9,87 s)
před Lubomírem Jokelem z SSŠ Palestra Praha (12,27 s).
Hlavní a nejlépe obsazená kategorie mužů se stala kořistí Štěpána

Muchky z Mladé Boleslavi (6,17 s),
který triumfoval před Ondřejem Košťákem z SŠK Palestra (6,76 s) a Janem
Králem z Nového Města nad Metují
(7,04 s). Horolezecký klub Varnsdorf

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři
Memoriálu
Karla
Hofmana z Horolezeckého klubu
Varnsdorf děkují všem závodníkům a
především sponzorům za věcné ceny.
Na náš závod přispěly Cukrárna a pekárna Sluníčko, Ratio Rumburk, TOS
Varnsdorf a Varnsdorfské uzeniny.

Olga Domorázková

ZUBNÍ POHOTOVOST
19.-20. 3. 2016
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
tel. 412 519 622
26.-28. 3. 2016
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
informuje o zahájení
SBĚRU ŠATSTVA
od 22. března
každé úterý
od 14 do 16 hod.
v 1. patře polikliniky.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 23. března
od 8 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 24. března 2016

Do redakce Hlasu severu přišla
smutná zpráva: zemřela jedna
z výrazných osobností varnsdorfské
kultury přelomu 20. a 21. století,
bývalá ředitelka Městské knihovny
Varnsdorf magistra Olga Domorázková.
Olga Domorázková se narodila
21. srpna 1954 v Roudnici nad Labem v rodině lékaře. V roce 1978
absolvovala Filozofickou fakultu UK
Praha, obor knihovnictví a vědecké
informace - specializace informační systémy.
V 70. letech pracovala jako
turistická průvodkyně, později provozovala vlastní cestovní kancelář
WEEK-END TOUR Česká Kamenice.
V letech 1982-1986 pracovala
v podniku SEPAP Štětí, 1992-1993
jako knihovnice v Okresní knihovně
Děčín. Od roku 1993 do roku 2005
byla ředitelkou Městské knihovny
Varnsdorf. V letech 2005-2008 pracovala ve Státní vědecké knihovně
v Ústí nad Labem. Odtud odešla do
invalidního důchodu.
Publikovala články v časopisech
Ikaros, Čtenář a ve sborníku Kruhu

přátel muzea Varnsdorf. Od r. 1998
aktivně působila ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP), v roce 2002 byla spoluzakladatelkou frankofonního klubu SKIP.
Za svého působení ve Varnsdorfu
vybudovala ve spolupráci s městským úřadem dvě nová oddělení:
hudební a lužickosrbské (obě
v roce 2000). Významně podpořila
spolupráci s Lužickými Srby vytvořením podmínek pro pořádání
Mezinárodního svátku lužickosrbské poezie a následného vydávání
sborníků. Obdobně aktivní byla při
pořádání literárních soutěží pro
děti i dospělé (Drápanda a Literární Varnsdorf). Spolupracovala také
s knihovnami v saském příhraničí.
Jedním z výsledků této spolupráce byla česko-německá publikace
Katalog regionální literatury měst
Ebersbach, Neugersdorf, Rumburk,
Seifhennersdorf, Varnsdorf.
Zemřela po dlouhé, těžké nemoci 19. února 2016 v Praze.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.
Milan Hrabal

Jiří Voráček: dlouzí hráči
nám nerostou
Basketbalista TJ Slovan Varnsdorf
Jiří Voráček, třetí nejlepší jednotlivec
při vyhlašování varnsdorfské ankety
Sportovec roku 2015, poskytl pro čtenáře Hlasu severu odpovědi na několik
dotazů, stejně jako Michal Malík a Jan
Strož v minulých vydáních.
Můžeš se úvodem představit čtenářům HS a širšímu okruhu sportovních příznivců?
„Narodil jsem se 22. 3. 1979
v Ústí nad Labem. Vystudoval jsem
ve Varnsdorfu ISŠ elektrotechnickou
zakončenou v roce1997 maturitou a
pracuji ve firmě SAMAT. Jsem ženatý
a mám dvě děti, Patrika a Zuzku.“

Máš představu, kdy se na palubovku pod bezedné koše vrátíš?
„No, vypadá to na září letošního
roku. Takže na novou sezonu.…….“
Co říkáš domácímu basketbalovému publiku? A jde srovnávat
s ostatními v halách soupeřů?
„Máme nejlepší fanoušky široko
daleko a vesměs všude nám je závidějí. V jiných halách diváky spočítáme na prstech jedné ruky. Za to všem
našim fanouškům děkuji.“
Varnsdorfský mužský basketbal
v právě končící druholigové sezoně
sbíral zkušenosti a záchrana sou-

Prvenství mladších žáků
Posledními utkáními vyvrcholila
sezona mládežnickým týmům HC TS
Varnsdorf. Liga starších žáků LK a
HK – soutěž o umístění: HC Frýdlant HC TS STŽ 3:7, HC TS STŽ - HC Opočno
5:6. Porážka domácích (nyní 12 bodů)
znamená, že jejich konečné umístění
na 4. - 6. místu je odvislé od výsledků

duelů Poděbrady (10 bodů) - Hronov
a Frýdlant – Opočno (12 bodů). Liga
mladších žáků LK a HK - o umístění:
HC TS MLŽ - HC Opočno 2:2. Duel
nejlepších týmů této fáze soutěže
skončil smírně, nicméně domácí
mohli slavit prvenství!
ZdS

Udrží stolní tenisté krajský přebor?
Družstvo stolních tenistů Slovanu
Varnsdorf A, hrající krajský přebor
II. třídy skupiny C, usiluje lepšími výsledky v druhé části soutěže
o jeji záchranu. V 15. kole a prvním
únorovém duelu zvítězilo na stolech
SKP Sever Ústí n. L. C 8:10. Body
pro vítěze připsali David Zahrádka
4 (posila týmu z Prahy), Martin
Neumann 2, Jiří Bušek 2 (oba posily
z Filipova), Martin Charouzek 1 a
dvojice M. Charouzek – D. Zahrádka
ve čtyřhře. O týden později hostilo
druhý celek tabulky TTC Roudnice
B a dokázalo vybojovat remízu 9:9,
když v průběhu utkání prohrávalo už
1:4, poté 2:6 a 4:7. Nelehké utkání
čekalo v prostředí TJ Sokola Filipov
B, třetího týmu soutěže. Slovan tam
ale opět dokázal uhrát další plichtu
9:9. Body domácích Phanthe 3, Polák, Honzík a Mrázek po 2 – u hostů
Neumann, Zahrádka po 3, Bušek 1

a čtyřhry 2. Sled stavu utkání: 0:5,
1:6, 4:6, 4:8, 7:8, 7:9, 9:9. Po těchto
utkáních byli varnsdorfští stolní tenisté jedenáctí s náskokem 5 bodů na
dvanáctý a poslední TJ Sokol Terezín
B, na desátý Benešov pak ztráceli
dva a na devátý SKP Ústí n. L. C tři
body. Počet sestupujících týmů z KP
II. záleží na počtu sestupujících celků
Ústeckého kraje z vyšších soutěží.
V 18. kole měl Slovan za soupeře SKP
Sever Ústí n. L. D (8. místo, plus čtyři body na Slovan) a rozešel se s ním
opět smírně 9:9. U lídra soutěže SKST
Děčín B pak neuspěl 13:5 a doma hostil sedmý tým tabulky SK Štětí, se
kterým vyhrál 12:6. Po tomto utkání
měl Slovan Varnsdorf 33 bodů a na
desátý i devátý tým ztrácel 2 bodíky.
Nesmírně důležitý zápas jej čeká
v pátek 18. 3. v Benešově n. Pl. (10.)
a na závěr soutěže přivítá doma 25.
3. Terezín B (12.).
ZdS

Halové úspěchy atletů
Uveď první sportovní krůčky, kdo
tě k nim vedl a zda souvisely hned
s basketbalem?
„Mé první sportovní kroky se váží
k roku 1985, kdy jsem začal hrát
hokej ve Varnsdorfu. To mi vydrželo
až do 16 let, poté jsem se kvůli své
výšce přesunul pod koše.“
Kudy se ubírala další sportovní
kariéra?
„Začal jsem v mladším dorostu,
se kterým jsme hráli ligu, a pak
i ve starším dorostu. Stihl jsem si zahrát také poslední sezonu ve 3. lize
i s vojáky, kteří zde hráli krásný
basket. Pak přišla vojna a roční zkušenost v nejvyšší soutěži u nás. Sice
jsem spíše střídal, ale odnesl jsem si
cenné zkušenosti. Od té doby až po
současnost hraji za Slovan severočeskou ligu a na podzim jsem nastupoval
i k utkáním 2. ligy.“
V současné době se v dresu Slovanu neobjevuješ z důvodu zranění. Kdy a jak se ti přihodilo?
„Bohužel, na začátku sezony, navíc
po dlouhé době opět druholigové, jsem
si 7. listopadu v zápase proti Slanému
utrhnul Achillovu šlachu na levé noze.“

těže byla spíše nereálná. Co chybí
k jeho ještě vyšší úrovni?
„Máme docela mladé družstvo a
schází větší zkušenost i vyhranost.
To však přijde, vlastně už přichází
i v téhle sezoně. Jde to pomalu, ale
věřím, že to bude rok od roku lepší.“
Domníváš se, že záloha z hráčů
mládežnických týmů je pro budoucnost zdejšího basketu na vyšší než
krajské úrovni perspektivní?
„Určitě tu potenciál je. Máme
mnoho mladých, kteří si už vyzkoušeli
hrát za muže A či B. Navíc v mladších
kategoriích jsou nadějní hráči. Jediné, z čeho mám strach, jsou pivoti.
Dlouzí hráči prostě nerostou.“
Jistě máš v tomto roce sportovní
i soukromé plány či cíle. Prozradíš
je čtenářům?
„Přeji především všem sportovcům
a fanouškům spoustu sportovních
zážitku a hodně zdraví. A moje?
Uzdravit se a prohánět se ještě pár
let pod koši.“
To jistě přejí Jirkovi všichni sportovní příznivci a přidává se i redakce HS.
ZdS

Sobota 20. února uzavřela halové
přebory Libereckého krajského atletického svazu, na pořadu byl přebor
mladšího žactva. Pro varnsdorfské
účastníky den bronzový a bramborový.
Velkou radost udělala sobě, rodičům
i trenérům Miluška Pásková (ročník
2003) hned dvěma bronzovými medailemi. Ve skoku vysokém za výkon
1,33 m a v běhu na 300 m za čas
48,04 s. Další bronzovou odměnu bral
Jakub Zajíček (2004), když trať 800
m běžel za 2:36,61 min. Následných
48,69 s na 300 m již stačilo jen na
„bramborovou“ slávu. Nepopulární 4. místo velmi mrzelo Šimona
Vencla (2003), který časem 8,81
s na 60 m zaostal za bronzovým
oceněním pouhou setinu vteřiny.
Poslední „bramborový“ příděl si pořídila smíšená štafeta na 4 x 150 m.
Sestava Zajíček – Pásková – Vencl –
Mendelová běžela v součtu své úseky
za 1:29,52 min. V širokém závodním
poli to znamenalo, že za sebou nechali dalších 15 čtveřic.
Vrátíme-li se v časové ose zpět,
29. ledna závodilo nejmladší a mladší žactvo ve čtyřboji čtyřčlenných
družstev. Ti nejmladší ve složení
Tomašov, Starý, Boczan, Kalivoda
obsadili 6. příčku s bodovým oceněním 4 928 bodu. Mladší žákyně

Pásková, Mendelová, Dubovecká,
Čurdová se ziskem 4 998 bodu brali
7. místo. V početném závodním poli
to byla v obou případech umístění
v prvé třetině výsledkového pořadí.
V trojboji jednotlivců získal 17. ledna
bronzovou medaili Jan Starý ziskem
424 body. Další umístění varnsdorfských závodníků: 11. Matěj Janda,
12. Marek Košín, 29. Josef Tomašov,
65. Toník Kalivoda, 67. Martin Klaus
(2006). Osamělá Maruška Šulcová pak
mezi děvčaty skončila na 12. místě.
Starší ročníky varnsdorfských atletek bojují spíše s pubertou, než
v atletických disciplínách. Jedinou
světlou výjimkou je Sára Godlová,
která svou všestrannost uplatnila
v halovém pětiboji dorostenek. Bodový zisk 2 172 body stačil v krajském
přeboru na zisk bronzové medaile.
Za zmínku stojí výkony juniora Pavla
Hermana, který běžel 60 m za 7,64 s
a 200 m v čase 25,12 s. V jablonecké
hale jsou od počátku ledna tradičně
pořádány atletické středy. Varnsdorfští atleti využívají možnost závodit
za výborných podmínek v průběhu
celé halové sezony. Mají také příležitost seznámit se s celorepublikovou
konkurencí i tradiční četnou účastí
polských atletek a atletů.
Skalický
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Basketbalový celek mužů Slovanu A
zakončil druholigovou sezonu u velmi
silných soupeřů. U TJ AŠ Mladá Boleslav prohrál 112:39 (22:11, 47:22, 78:
33) a domácí tak mohli slavit prvenství v soutěži. V hale Sokola Kbely,
čtvrtého celku tabulky inkasoval
tým další „stovku“, a to po výsledku
105:69 (30:13, 58:33, 80:54). Slovan
skončil v lize sice poslední, nabité
zkušenosti zejména mladších hráčů
se však mohou v blízké budoucnosti
hodit k opětovnému ataku 2. ligy.
Muži B zajížděli k přednímu družstvu oblastního přeboru BK Levharti
Chomutov, kterému podlehli 73:56
(27:20, 41:32, 55:40). Body Slovanu
Beran 11 (2x3), Houngbedji 11 (1x3),
Janoušek 7 (1x3), Zamrzla 7, Lukačovič 7, Šolc 6, Michalina 4 a Kuta 3.
Béčko čekají ještě tři utkání.

v průběhu února šest utkání, ve
kterých jim byla za soupeře střídavě
družstva BK Horejsek Děčín a Basket
Academy Louny. V Děčíně nastoupily
s malým počtem hráček kvůli chřipkám a oba zápasy prohrály (21:69,
33:48). Bez úspěchu dopadly i v domácím prostředí tělocvičny Národní
(výsledky 35:65, 47:54). Radost z výhry přišla až v Lounech. Nejdříve sice
podlehly Děčínu 37:51, ale poté zdolaly v posledním utkání sezony díky
zodpovědné obraně a bojovnosti domácí Louny těsně 42:41. V konečném
účtování jim patří mezi devíti týmy
6. místo o pouhý bod právě za Louny. V mnoha utkáních byla slabinou
družstva střelba (50–70 neúspěšných
zakončení), takže pokud se na ni dívky více zaměří, lze porážet soupeře
častěji. TJ Slovan-basket, foto ZdS

Šachové střípky
V půlce února se konal turnaj
v rapid šachu OPEN Liberec 2016 za
účasti 21 hráčů. Se ziskem 6,5 bodu
jej vyhrál FM fide mistr E. Mikalsen
z Norska s náskokem půl bodu před
IM mezinárodním mistrem S. Plischki
z Německa. Třetí byl český šachista
Viktor Přibyl s pěti body. V turnaji
hraném na sedm kol skončil varnsdorfský šachista Václav Vladyka
na 6. místě se stejným počtem 4,5
bodu jako další dva účastnici turnaje.
V posledním kole hrál těžkou věžovou
koncovku do holých králů a remizoval s
S. Plischki (hodnocení ELO 2418), čímž
jej připravil o výhru v turnaji. red
Junioři U19 předvedli neskutečnou
4. čtvrtinu duelu v hale BK Kunratice.
Ve třech desetiminutovkách nabírali
stále větší ztrátu, avšak nakonec přivezli výhru o bod 86:87 (18:12, 43:33,
70:55)! Body R. Pasovský 23, J. Vašut
21, O. Lukeš 13, Š. Ježek 13, O. Kodytek 10, D. Hajdu 4, R. Polák 3.
Kadeti U17 měli v krajském přeboru středních Čech za soupeře dva
tabulkově lépe si vedoucí týmy a odrazilo se to i ve výsledcích. Doma prohráli se čtvrtými Teplicemi 58:74 (18:
16, 33:42, 41:57) a u třetích Poděbrad
neuspěli 70:49 (27:9, 39:17, 54:37).
Žáci U14 hostili průměrné ligové
družstvo Basket Poděbrady, u kterého v prosinci 2015 podlehli po celkem
vyrovnaném průběhu 72:53. Nyní
doma předvedli odevzdaný výkon
bez snahy, bojovnosti a zaostávali za
soupeřem i v rychlosti. Zrodila se tak
prohra 51:89 (15:31, 23:42, 36:72).
Body Sembdner, Jarábek po 10, Jeřáberk, Nechanický po 9, T. Petrla 4,
Kozák, Maščuch, D. Petrla a Bourek
po 2, Kalivoda 1. S předním týmem
ligy BA Nymburk poté neuspěli doma
55:77 (21:21, 33:40, 50:65).
Starší minižákyně U13 sehrály

Tým JK Trans B
vyhrál okresní ligu
Závěrečný finálový turnaj sezony
OKRESNÍ 1. AUTOCENTRUM JÍLOVÉ
LIGY mohli sledovat příznivci v hale
v Libouchci. Z výsledků: JK TRANS
Varnsdorf B - TRANSCO Bohemia
Děčín 1:1, - SLŠ Šluknov 3:2, - AUTOCENTRUM Jílové B 3:1; SLŠ Šluknov
- AUTOCENTRUM Jílové B 0:3, - JK
TRANS Varnsdorf B 2:3, - TRANSCO
Bohemia Děčín 6:3; BENTELER Rumburk - HEZOUNI Děčín A 3:1, - LAS
ŽLEBAS Děčín 7:4, - SK DUMBO Děčín
0:2; Hráčem turnaje se stal Karel Marko z Benteleru a kanonýrem turnaje
Josef Galbavý z JK Trans B (5 gólů).
Pocta kanonýra celé ligy připadla za
24 branek Martinu Žďánskému ze SLŠ
Šluknov. Okresní ligu (8 týmů) vyhrálo
béčko JK Trans (bilance 24 18 4 2 122:
39 58) před AUTOCENTRAM Jílové
B (24 16 3 5 90:46 51) a TRANSCO
Bohemia Děčín (24 14 4 6 80:44 46).
SLŠ a SOŠ Šluknov skončila čtvrtá (24
11 2 11 96:69 35) a BENTELER Rumburk pátý (24 10 3 11 61:72 33). ZdS

Záchranné práce fotbalistů
započaly povzbudivě
Fotbalisté FK Varnsdorf odehráli
generálku na jarní část Fotbalové
národní ligy na umělé trávě divizního
Chomutova, který porazili 1:4 (0:1) po
dvou brankách Ladislava Martana, ke
kterým po jedné přidali David Halbich
a Jiří Schubert. Hlas z kabiny mančaftu
v podání jednoho z hráčů Karla Knejzlíka zněl: „Příprava týmu byla dlouhá
a času naladit se dobře a potřebně na
druhou polovinu ligy bylo dost. Všichni
jsme udělali maximum proto, abychom
byli připraveni na těžkou jarní část
sezony. V celé přípravě jsme sehráli
několik kvalitních zápasu, ale sezona

bude úplně jiná, každý zápas bude boj
o body a věřím, že jsme maximálně
připraveni ty body sbírat.“ Vykročení
vyšlo nadějně. U jednoho z aspirantů
na postup FK Ústí nad Labem uhrál
Varnsdorf remizu 0:0. Šance byly na
obou stranách, Ústí bylo lepší v první
půli, Varnsdorf ve druhé.
Dorost U19 neuspěl ani ve třetím
jarním utkání České ligy dorostu,
když prohrál v Benešově, čtvrtého
týmu tabulky 3:1 (1:1). Dále jej čekal třetí celek ČLD Dukla Praha, od
kterého dorostenci přivezli výsledek
4:0 (1:0).
ZdS

Zimní liga - finálová prohra žáků U15
Ze čtyř varnsdorfských mládežnických družstev startujících ve fotbalové
zimní lize se probojoval nejdále mladší
dorost FK Varnsdorf U16 (semifinále) a
žáci FAŠV U15 hráli dokonce finále,
které jim však už výsledkově nevyšlo.
MLADŠÍ DOROST - SEMIFINÁLE:
Litoměřice - FK Varnsdorf U16 3:1
(2:0) gól Musílek; duel o 3. místo FK
Varnsdorf U16 vs. FK Baník Most se
odehraje v rámci mistrovského zápasu
České ligy dorostu (termín dle rozpisu
ligy je 17. 4. v Mostu). Zápasy o 5.-8.

místo: FK Neštěmice U17 - FK Varnsdorf U17 2:4 (2:2), branky Záhorský
2, Kudláček, Touš; O 5. místo: FK
Varnsdorf U17 - Proboštov 3:2 (0:1),
branky Záhorský 2, Holubec.
STARŠÍ ŽÁCI – SEMIFINÁLE: FAŠV
U15 - Litoměřice 4:1 (0:1), branky
Michalina 2, Hübsch, Doubek; FINÁLE:
FAŠV U15 – Mostecký FK 1:2 (0:0), jedinou trefu FAŠV zaznamenal Šešina na
1:1 z PK; o 13.-16. místo: FAŠV U14 –
Brozany 3:3 (0:0), PK 1:4, branky Hejna, Štefan, Svatoň.
ZdS

Modeláři létali v Sasku
Dne 20. února se létala soutěž
zvaná „HALOVÝ ŽUCH“ ve sportovní
hale ve Vilémově za účasti 16 závodníků. Umístění varnsdorfských členů
LMK - kategorie F1N, halová házedla
dle FAI: 2. D. Jára (junioři); 2. S.
Rudinský, 9. J. Bartík (senioři). Kat.
A6, halové modely s pohonem na gumový svazek: 1. V. Šulc (mladší žáci);
3. V. Petrásek, 4. D. Szollosi, 5. S.
Staudigelová (starší žáci); 1. D. Jára
(junioři); 1. E. Belo, 3. P. Formánek,
5.-6. S. Rudinský a J. Bartík (senioři). Na fotu jsou modeláři v teple
vilémovské klubovny po jednom ze
zimních závodů.
Den poté se dva naši zástupci účast-
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nili 3. a 4. kola SEVERNÍ LIGY HÁZEDEL
na letišti v Liberci. Po čtvrtém kole
se drží na 12. místě Vít Šulc a na
14. Václav Šulc z celkového počtu 23
soutěžících.
Nejnáročnější akcí byla účast propagačního a reklamního teamu LMK
Varnsdorf s upoutanými modely na
halovém létání v Sasku. Propagačního vystoupení se zúčastnili modeláři
Piankové, Svobodová a Pecinovští na
pozvání sportovního klubu modelářů
ze Senftenbergu pod vedením hlavního organizátora Torstena Schmolla.
Vystoupení našich zástupců bylo několikrát odměněno potleskem.
Josef Bartík, foto LMK
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