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Pojďme společně uklidit naše město!

Den matek
na Hrádku
V neděli 8. května odpoledne
se na Hrádku uskuteční akce ke
Dni matek. Její součástí bude
prezentace projektu na dokončení rekonstrukce varnsdorfské
dominanty (výkresy, plány, panely,
fotografie). Přítomni budou představitelé města a okolních českých
i německých obcí, aby vyjádřili
podporu projektu.
Součástí bohatého doprovodného programu, který začne ve
13.30 hod., bude např. vystoupení
malých mažoretek, ukázka irského
stepu či koncert dětí ze zdejší
ZUŠ.

Pálení čarodějnic

Vážení spoluobčané,
každý z nás asi ví, co znamená a
obnáší jarní úklid našich domácností, rodinných domů či zahrad. Naším
domovem je i naše město, ve kterém
žijeme. Často mám smíšené pocity
vzteku a marnosti, když vidím, kolik
nepořádku jsme schopni vyprodukovat. Jsou to místa, jak na městských,
tak i na soukromých pozemcích. Jsme
lhostejní k těm, kteří znečišťují veřejná prostranství. Neumíme nebo
se bojíme napomenout někoho, kdo
před našima očima vyhazuje odpadky či vajgly. Když cestujeme k našim
sousedům do Německa na nákupy
nebo na výlet, tak vždy obdivujeme
úpravu a pořádek všude, kam se
podíváme, ale sami většinou nejsme
ochotni udělat něco navíc, abychom

se aspoň částečně přiblížili na jejich
úroveň.
Proto bych byl velmi rád, kdybychom se ve velkém počtu zúčastnili
akce Ukliďme Česko, která proběhne
tradičně po celé republice v sobotu 16.
dubna. Pojďme společně uklidit naše
město, místa, která jsou znečištěná
odpadky a nepořádkem!
A kde se bude letos uklízet? Jedná
se o úklid v ulicích Dopravní, Nádražní,
Táborská, Žitavská a Horní Nábřeží.
Sraz v 9 hodin v ulici Dopravní (před
Severní dráhou). Konec akce je naplánován na cca 12 hodin. Kdo nemá rád
organizované akce, tak může přispět
svou rukou k dílu třeba na ulici před
svým rodinným domem. Vlastníci bytových jednotek a členové SBDO Průkopník před svými bytovými domy.

Do akce se v rámci možností zapojí i naše školy a školky a budou
v týdnu od 11. do 16. dubna uklízet
prostranství podél Mandavy, pak
i ulice Legií a Západní.
Věřím, že tato akce bude výzvou
k pravidelné péči o prostranství kolem
nás. Ať se nemusíme stydět za naše
město a ani sami za sebe…
Hezké jarní dny vám přeje Stanislav
Horáček, starosta města.

Stavební práce na budově polikliniky pokračují

Tradiční veselice Pálení čarodějnic proběhne
v sobotu
30. dubna.
Odchod lampionového průvodu
od městské
knihovny směrem na náměstí
je plánován
po 21. hodině. Přes den bude
park před knihovnou patřit
dětem, které čeká čarodějnické
soutěžení plné kouzel a výroba
čarodějnice.
O večerní zábavu na náměstí
se postará hudební skupina
Surovej Stefan.
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Mezi významnější investiční akce
města v letošním roce jistě patří
i dokončení zateplení fasády budovy
polikliniky v ulici Poštovní, spojené
s provedením výměny oken a dveří a
s úpravou vstupů a přilehlých zpevněných ploch. Zhotovitelem stavby je
společnost RBK a.s. a celkové náklady
činí bezmála 14 mil. Kč. Stavební práce
by měly být hotovy do konce srpna.
S ohledem na financování z prostředků rozpočtu města a z poskytnuté dotace je stavba rozdělena do dvou
etap. První etapa zahrnuje úpravu
fasády kontaktním zateplovacím systémem z minerálních desek a výměnu
stávajících oken a vstupních dveří,
včetně souvisejících úprav elektroinstalace. Stavební práce byly zahájeny
v dubnu loňského roku a navázaly
na již provedené zateplení 3. patra budovy, které bylo dokončeno
v roce 2014 při rekonstrukci střechy
objektu. Celkové náklady na realizaci
1. etapy činily zhruba 6 a půl mil. Kč,
z toho byly téměř 4 mil. Kč hrazeny
z poskytnuté dotace.
Druhá etapa stavby byla zahájena letos v březnu. V jejím rámci
bude vybudován nový bezbariérový přístup, zrušen stávající septik
a zřízeny nové přípojky dešťové a splaškové kanalizace. Dále bude provedena
demolice ocelové haly a přeložka horkovodu vyvolaná novým normovaným
řešením bezbariérového vstupu. Po
dokončení zemních prací budou veškeré zpevněné plochy v areálu budovy
polikliniky vybudovány nově. Odstavné

plochy v provedení ze zámkové dlažby,
chodníky s dlažbou z kamene a manipulační plochy se živičným krytem.
Vzhledem k rozsahu prací 2. etapy budou v areálu polikliniky trvat určitá omezení. Po celou dobu stavby však
bude na staveništi zajištěn a vyznačen
bezpečný přístup do budovy. Pro
parkování vozidel je možné využívat

i parkoviště za budovou MěÚ v ulici T. G.
Masaryka (cca 100 metrů). Rádi bychom
touto cestou požádali pacienty, lékaře
a všechny další návštěvníky polikliniky
o pochopení a omluvili se za dočasně
snížený komfort při návštěvách tohoto
zdravotnického zařízení.
Petr Šimek,
odbor správy majetku a investic
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Hasiči lezli na komín pivovaru
Tentokráte však nikoli proto, aby
zachránili Pepina s Maryškou, jako
ve slavných Postřižinách, ale proto,
aby zajistili špatné zdivo na vrcholu
komína a zabránili alespoň na čas jeho
další devastaci. Komín byl majitelem
pivovaru před několika lety zajištěn a
zakryt kvalitní poklopem, ten se však
stal v létě 2011 společně se střechou
pivovaru obětí větrného tornáda a
po pádu do Mandavy skončil (dříve
než si ho majitel stačil vyzvednout)
patrně ve sběrně kovového odpadu.
Provizorní zajištění nestačilo komín
zcela ochránit před nepřízní počasí, a
tak se začal jeho technický stav rychle
zhoršovat.
Na jaře letošního roku začalo rozpadající se zdivo poškozovat střechu,
a tak došlo k zásadnímu rozhodnutí.
Nefunkční komín bude na základě svého technického stavu odbornou firmou
zkrácen. Do doby, než povětrnostní
podmínky dovolí práce venku, nastoupili na komín dobrovolní hasiči vedení

Honzou Přerovským a v rámci výcviku
ve volné výšce za přísného jištění
komín zabezpečili. Vysloužili si zato
obdiv přítomných hostů a také nějakou
místní nealko specialitu.
Po zkrácení se pravděpodobně třetí
nejvyšší komín ve Varnsdorfu (50 m)
nedostane ani do první pětice nejvyšších komínů ve městě, kterým vévodí
120 metrů vysoký komín teplárny
Velvety a 82 metrů vysoký komín Elite.
O třetí a čtvrté místo se tak budou
dělit s metrovým rozdílem CzechPan
(46 m) a vyhořelá textilka na Západní ulici (45 m). Páté místo patří 41
metrů vysokému komínu ve Frottaně.
Podobnou výšku asi bude mít i zkrácený pivovarský komín. Za zmínku snad
ještě stojí, že v roce 2009 se v rámci
Adrenalinového dne v pivovaru uskutečnil nultý ročník lezení na komín,
kterého se zúčastnilo 9 lezců, z nichž
nejrychlejší muž zdolal tuto výšku za
minutu a půl, nejrychlejší žena za
pět a půl minuty.
Jiří Sucharda

Dotace města na podporu sportu
Zastupitelé města na svém 14. zasedání ve čtvrtek 31. března schválili
dotace na rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf ve
výši téměř 970 tis. Kč.
Výše příspěvků
Jan Strož - nadstandardní reprezentace
11.000
Mandavan, z.s. - činnost oddílu
32.000
Northern Strongman - nadstandardní reprezentace
13.000
HC TS Varnsdorf - činnost oddílu hokeje
212.000
Oddíl silového trojboje Varnsdorf - nadstandardní reprezentace
40.000
Schrödingerův institut Varnsdorf - činnost oddílu juda
19.850
Letecko modelářský klub Varnsdorf - činnost oddílu
80.000
Stars Varnsdorf - činnost oddílu
83.600
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu plavání
68.900
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu házené
36.600
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu volejbalu
45.055
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu atletiky
63.400
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu tenisu
97.700
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu stolního tenisu
20.000
TJ Slovan Varnsdorf - činnost oddílu basketbalu
144.550
Celkem
967.655
red
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Krátce z jednání zastupitelů
Schválení financování
oprav rybníků Gerhus I a II
Zastupitelé
souhlasili
se
zajištěním financování projektů Revitalizace a odbahnění
soustavy rybníku Gerhus I a II
se spolufinancováním města a
s vyčleněním částky na předfinancování obou projektů z rozpočtu města. U obou projektů
zaplatí město 20 % z celkových
způsobilých výdajů, zbylých 80 %
pokryjí finance z dotací. Zároveň
zastupitelé vyčlenili z městského
rozpočtu dvě částky ve výši 100 %
výdajů na předfinancování projektů. Celkové plánované výdaje
na opravu rybníku Gerhus I představují zhruba částku 2,4 mil. Kč.
Oprava rybníku Gerhus II by měla
stát cca 3,6 mil. Kč.

Hrádek a geologické
stezky

Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti do Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko 2014-2020 - Ahoj sousede!
za účelem realizace projektu Po
stopách geologických stezek Objevte česko-německé sousedy
pod Hrádkem, města Varnsdorf
a Seifhennersdorf. Dále zastupitelé vyčlenili částky na vlastní
podíl spolufinancování tohoto
projektu ve výši 10 % (téměř
5 mil. Kč) a o vyčlenění částky na
předfinancování projektu ve výši
100 % (téměř 50 mil. Kč) z celkových předpokládaných výdajů
projektu z rozpočtu města.
Zastupitelstvo také souhlasilo
s podáním žádosti do Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko 2014-2020 - Ahoj sousede!
za účelem realizace projektu
Koukáme se k sousedům - rozhledny a vyhlídky česko-saského
příhraničí. Dále vyčlenilo částku
na vlastní podíl spolufinancování

projektu ve výši 10 % (cca 740
tis. Kč) a částku na předfinancování projektu ve výši 100 % (cca
7,4 mil. Kč) z celkových předpokládaných výdajů projektu
z rozpočtu města.

Žádost MŠ Nezvalova
o spolufinancování
projektu

Městští zastupitelé souhlasili
se zapojením mateřské školy
v Nezvalově ulici do Programu
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2014-2020 v rámci projektu Společně si hrát a navzájem se učit
v celkové výši bezmála 2,4 mil.
Kč. Zároveň podpořili spolufinancování projektu ve výši necelých
240 tis. Kč a též souhlasili s předfinancováním projektu ve výši
1,2 mil. Kč z rozpočtu města.

Zvyšování kvality
služeb MěÚ

Zastupitelstvo města souhlasilo se zapojením do projektu Zvyšování kvality služeb Městského
úřadu Varnsdorf předkládaného
do operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 4 - Efektivní
veřejná správa a zároveň podpořilo spolufinancování projektu ve
výši 5 % z celkových způsobilých
výdajů z rozpočtu města.

Vyhodnocení činnosti
strážníků
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení činnosti
Městské policie Varnsdorf za rok
2015.

Dotace sportovcům

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestičních
dotací pro rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě
Varnsdorf v souhrnné výši téměř
970 tis. Kč a schválilo uzavření
veřejnoprávních smluv. Přehled
poskytnutých dotací najdete na
této stránce.
ha

Výluka na trati Dresden - Zittau
Od 14. dubna od 20.30 hod. až do
16. dubna platí na trati (Dresden)
Ebersbach (Sachs) – Zittau (Hrádek
nad Nisou - Liberec) nepřetržitá výluka v úseku Ebersbach (Sachs) - Zittau. Vlaky linek TLX2 a TL61 budou
na tomto úseku nahrazeny autobusy.
Přímé vlaky Liberec - Dresden budou
nahrazeny autobusy na traťovém
úseku Hrádek nad Nisou - Ebersbach
(Sachs). Časy odjezdů z Liberce se
nemění. Autobusy odjíždějí o několik

minut dřív ze stanic Hrádek n.N. a
Zittau.
Přímé vlaky Dresden - Liberec budou nahrazeny autobusy ze stanice
Ebersbach (Sachs) do stanice Zittau
a ze stanice Zittau do stanice Hrádek nad Nisou. Náhradní autobus
z Ebersbachu navazuje v Zittau na vlak
linky TL70 do Liberce. Tím se zpozdí
příjezd z Drážďan do Liberce asi o 30
minut.
Uwe Miertschischk,
Vogtlandbahn-GmbH/trilex, red

7/2016

Zprávy, společnost, region

Ředitelé mateřských škol
v dohodě se zřizovatelem stanovují termín

ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2016-17 na

čtvrtek 12. května od 13 do 16 hodin.

Opravená lavička
Při pohledu na zničenou lavičku na
Hraničním Buku si kladu otázku, zda
má cenu dělat něco pro dospělé, když
si nedovedou vychovat své děti. Vím,
že ti, co toto spáchali, jsou výjimka,
která by zasloužila pořádný trest. A

Ve stejném termínu proběhne
zápis do přípravné třídy
v Interaktivní ZŠ Karlova 1700.
Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu:
MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428,
MŠ Národní 1617, MŠ T. G. Masaryka 2180,
MŠ Nezvalova 2024, MŠ Křižíkova 2757,
MŠ Pražská 2812 a ZŠ a MŠ Bratislavská 994.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
se podávají ve všech školkách.
O přijetí rozhodují ředitelé.
Zákonní zástupci předloží spolu se žádostí občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
k dispozici v příslušné mateřské škole,
na oddělení školství, kultury a tělovýchovy
nebo v elektronické podobě
na městském webu varnsdorf.cz - formuláře, formuláře OVÚ.

protože by se opět minul účinkem, je
moudřejší vzít nějakou finanční částku ze svého rozpočtu, do ruky nářadí
a lavičku opravit. Až půjdou ,,siláci“
kolem lavičky, doufám, že se budou
alespoň stydět.
Text a foto Josef Hampl

Otevření sezony v Českém
Švýcarsku už klepe na dveře
V průběhu víkendu od 22. do 24.
dubna proběhne již tradiční společné
Otevření turistické sezóny v Českém
Švýcarsku, kterou připravuje obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko
s dalšími partnery.
V pátek odstartuje sezona na
Krásnolipsku, a to exkurzí na Maškův
vrch, místo, kde se plánuje výstavba
rozhledny. V sobotu dopoledne se
pak turistická veřejnost seznámí
s novými procházkovými okruhy
v Jetřichovicích, odpoledne se

uskuteční výlety s průvodcem v okolí
města Česká Kamenice. V neděli
program vyvrcholí turistickou exkurzí
pro veřejnost do oblasti Děčína a
levobřežní části regionu - konkrétně
do Tisé - Rájce a saského městečka
Bad Schandau.
Všechny akce jsou pro veřejnost
zdarma, na některé je jen nutné se
předem přihlásit z důvodu kapacity
autobusu. Podrobnosti najdete na
webu ceskesvycarsko.cz.
red

Ukliďme tábořiště za nemocnicí
Parta dobrovolníků chystá opakování akce z října roku 2014, kdy
opravila a vyčistila veřejné tábořiště
na hřišti za nemocnicí. Jak už bývá
v našich končinách neblahým zvykem,
pocit zmaru přišel záhy. Nově osazená
prkna zmizela z opravených laviček do
týdne. Nadšencům to ale elán nevzalo
a na 17. duben chystají další „revoltu
proti vandalům“.

Akce Lavičkování II začne v neděli
v 10 hodin, konec s táborákem je plánován na 18. hodinu. „Chceme znovu
osadit prkna a zkusit je lépe zajistit.
Celé to spojíme s pořádným úklidem
prostoru městského tábořiště a jeho
okolí. Na závěr si opečeme buřty,“
přiblížil program akce jeden z organizátorů Michael Šatník.
ha
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ANKETA: Co byste si rádi přečetli v Hlasu severu?
Ráda bych si přečetla o známých
lidech, kteří naše město navštíví a
proč. Také informace o ztracených
zvířátkách nebo nějaké inzeráty.
Tereza, 13, žákyně
Chtěla bych si přečíst, co si mladí
lidé myslí o městu. Co by chtěli, co se
jim líbí, ale také to, co jim ve městě
nevyhovuje. Nechtěla bych ale slyšet
všechno negativní, spíše formou konstruktivní kritiky.
Blanka, 16, studentka
Rád bych si přečetl něco o současné
problematice uprchlické krize a vlivu
těchto událostí na naše město. Rád
bych se také dozvěděl nějaké informace o místech, kam se ve Varnsdorfu
nevydávat v nočních hodinách - kde
dochází k častému přepadávání a
okrádání našich občanů.
Vladislav, 19, student
V Hlasu severu je už teď spousta
informací o našem městě. Pár zajímavostí a novinek o akcích například
i z okolních měst by ale určitě nevadilo.
Matěj, 19, student

Novinky o plánovaných stavbách a
rekonstrukcích v našem městě.
Lenka, 19, studentka
Určitě nejsem jediný, kdo by si rád
přečetl něco, co zaujme mladé. Myslím si, že stojí za zmínění náš Street
Fest, jedna z mála akcí pro mladé
v našem městě. Celkově skoro nikdo
neví, že stage, co stojí ve skateparku,
se bude znovu vylepšovat. Takže určitě více zpráv pro mladší ročníky.
Jan, 20
O nevysvětlitelných úkazech ve
Varnsdorfu, například o výskytu mimozemšťanů.
Daniel, 27, dílenský mistr
Chtěl bych si přečíst o tom, jak
bude město řešit nevhodné chování
Romů na dětském hřišti v parku
u městské knihovny. Romové zde na
své ratolesti křičí a vulgárně jim
nadávají. Svým nevhodným chováním
ruší ostatní rodiče s dětmi.
Michal, 29, pracovník TOSu
Já bych si ráda přečetla o tom, co
se bude dít s objektem, ve kterém

Vrchní rada nejvyššího
rady vrchní rady
Newsletter SF, který po registraci
zasílá MMR týdně mailem, obsahuje
pátek co pátek desítky nových pracovních pozic na posílení úřednictva. V posledním Newsletteru SF se
například hledá ministerský rada na
odboru auditní orgán, ministerský
rada v oddělení realizace projektů,
ministerský rada v oddělení projektového řízení, ministerský rada
v oddělení projektů adaptability pracovní síly, ministerský rada v oddělení projektů CLLD, ministerský rada
v oddělení projektů sociálního začleňování, ministerský rada v oddělení
systémových projektů, ministerský
rada v oddělení podpory projektů
v oblasti veřejné správy a sociální integrace, ministerský rada v oddělení
podpory projektů v oblasti zaměstnanosti, ministerský rada v oddělení
kontrol projektů a rizik, ministerský
rada v oddělení projektů systému a
regionální podpory zaměstnanosti,
ministerský rada v oddělení monitorování a reportingu, ministerský rada
v oddělení podpory procesů MS2014+
a vytěžování dat.
Nad rady pak mají bdít např. vrchní
ministerský rada v oddělení nesrovnalostí a koordinace, vrchní ministerský
rada v oddělení metodického řízení
apod. Jedna funkce se jmenuje ob-
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zvláště pikantně: vrchní ministerský
rada – vedoucí oddělení administrace
individuálních projektů v regionálním školství v odboru administrace
individuálních projektů systémových
a regionálního školství ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
v oboru služby 47 – Společná evropská
politika podpory a pomoci, evropské
strukturální, investiční a obdobné
fondy... Uf!
Na pražskou galerku stačíval jeden
rada Vacátko. Hříšní realizátoři evropských projektů jsou ale evidentně
jiná kategorie. Jen abychom dokázali
mezi všemi těmi rady a vrchními rady
a rádci radů rozlišovat, aby si úředníci nenaběhli a jako v Opici Žofce od
Macourka nemuseli při komunikaci
s obyvateli dokola polopatě vysvětlovat: „Víte vy vůbec, kdo já jsem?
Já jsem vrchní rada nejvyššího rady
vrchní rady!“ Popřejme státní správě,
aby našla ty správné rady. Ne nadarmo
se říká: „Dobrý rada nad zlato“.
Zbyněk Linhart, senátor
Úřední hodiny senátora ve Varnsdorfu v kanceláři Z. Linharta v ul.
Generála Svobody 1905:
každé 2. 3. a 4. pondělí v měsíci vždy
od 14 do 16.30 hod.

sídlí kino Panorama. Celá stavba je
v dezolátním stavu a je jen otázkou
času, kdy se zhroutí. Byla by škoda
budovu neopravit a nepoužít ji k dobrým účelům.
Veronika, 30, mateřská dovolená
Ráda bych si přečtla o nově otevřených prodejnách a restauracích.
Veronika, 34, personalistka
Články z kulturních akcí z Varnsdorfu, ale i okolí. Více pozitivních
informací.
Kateřina, 35, učitelka
Uvítal bych seznamku.
Martin, 39, údržbář
Mohla by tam být nějaká tematická
vědomostní soutěž nebo křížovky (osmisměrky) s tématem o Varnsdorfu.
Karel, 42, projektant
Zajímalo by mě, jestli se v našem
městě pohybují uprchlíci.
Luděk, 43, předák na dílně
Možná by byla zajímavá akce s názory mladých lidí, co si myslí o svém
městě a co jim tady chybí, co by se

Třídíme tetrapak
do nádob

Na některých stanovištích tříděného
odpadu se v minulých dnech objevily
menší nádoby s oranžovým víkem.
Jsou určeny pro oddělený sběr tetrapaků (tedy krabic od různých nápojů).
Zatím jsme instalovali jen 10 takových
nádob, ale postupně budeme jejich síť
rozšiřovat.
Jaké druhy odpadů do nich patří?
Například krabice od mléka, džusů,
vína a jiných nápojů, a to jakýchkoli
velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy
všechno, co nese označení C/PAP, 81
nebo 84.
Nápojové kartony není třeba vymývat, ale před vhozením do nádob,
prosím, odšroubujte víčko a karton
sešlápněte! Víčko patří do nádoby
na plasty. V případě, že na vašem
stanovišti ještě není tato nádoba,
můžetevhazovat nápojové kartony
do kontejnerů na papír – ve třídírně
budou odděleny. Pokud využíváte
pytlového sběru, dávejte nápojové
kartony do samostatného pytle.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí.
Odbor životního prostředí

mělo zlepšit, aby tu po škole zůstali.
Marta, 47, pojišťovací poradce
Poslední dobou podezřele ve městě
několikrát hořelo. Všechny požáry se
staly v blízkosti jedné lokality. Nemáme mezi sebou žháře?
Hana, 52, zdravotní sestra
Procházela jsem se nedávno kolem
nově zrekonstruovaného hotelu Sport
a zajímalo by mě, jestli poslouží
novým účelům nebo bude nadále
ubytovnou.
Jiřina, 57, žena v domácnosti
Mám firmu sídlící pod Hrádkem.
Zajímalo by mě, komu patří ulice
Pohraniční stráže. Je to snad jediná
silnice s povrchem z kostek. Je trvale
zanedbaná a nikdy nebyla opravená.
Myslím si, že můžu říct za sebe i za
mnoho dalších lidí (nejen ze sousedství), že by se cesta měla opravit,
aby se předešlo případnému zničení
podvozků aut a zbytečnému každodennímu nadávání.
Aleš, 63, jednatel společnosti
Rádi bychom se zde dočetli specifikace a termíny oprav na komunikacích
ve Varnsdorfu.
Milan a Marie, 74 a 67, důchodci
Barbora Krajčovičová a Hana Bučková

Zahrádka
vystavuje
na úřadu
V 1. patře městského úřadu na
náměstí E. Beneše si od dubna můžete
prohlédnout výstavu, kterou připravily
děti a učitelky z MŠ Zahrádka z Pražské
ulice. Vedle fotografií z tvorby nové
zahrady v přírodním stylu tu můžete
vidět díla a komentáře dětí k tomuto
tématu.
r, foto Ivo Šafus
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Inzerce, informace

Jak je to s „kruháky“ u nás? Hasiči „hasili“ žízeň parní lokomotivy
Od nového roku platí nová pravidla
v silniční dopravě a s nimi i změna při
dávání přednosti na kruhových objezdech, která způsobila ve světě řidičů
velký chaos. Nenápadná změna v zákoně totiž zásadně mění to, co platilo
doposud. Na kruhovém objezdu, kde
totiž není přednost v jízdě upravena
dopravní značkou, platí přednost zprava (dříve pravidlo pravé ruky).
Doposud platilo, že auta jedoucí
po kruhovém objezdu měla VŽDY
přednost před těmi, která na objezd
teprve vjížděla. Jiná situace ani nastat
nemohla, každý kruhový objezd totiž
musel být povinně označen dvojicí
značek umístěných na jednom sloupku, a to příkazovou značkou Kruhový
objezd a současně značkou upravující
přednost Dej přednost v jízdě nebo
Stůj, dej přednost v jízdě.
Nová vyhláška ale umožňuje, aby
byl „kruhák“ označen jen značkou
Kruhový objezd, která pouze přikazuje jet po křižovatce (objezdu)
ve směru šipek, ale nedává řidičům
jedoucím po kruháku přednost před
ostatními auty. Naopak řidiči jedoucí
po kruháku jsou povinni dát přednost
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava,
tedy těm, která na objezd teprve
vjíždí. Takových kruhových objezdů
je sice v Česku minimum, vzniká však
množství nových, které už nemají
povinnost upravovat přednost v jízdě
značkami.
Abyste nemuseli o kruhácích ve
Šluknovském
výběžku
přemýšlet,
udělali jsme za vás malý průzkum a
máme dobrou zprávu. Všechny kruhové objezdy na Šluknovsku (Šluknov, 3x
Rumburk, u Benteleru, ve Varnsdorfu
a Na Mejtě) jsou osazeny dvojicí dopravních značek, takže na nich dáváme

přednost pouze při vjíždění na ně, jak
jsme celá léta zvyklí.
Pokud je u objezdu pouze značka
Kruhový objezd (nahoře), musíte dát
přednost zprava, tedy autům vjíždějícím na objezd. Pokud je Kruhový objezd doplněn značkou upravující přednost (dole), máte přednost před auty,
která vjíždějí na kruhový objezd.
Jiří Sucharda

V sobotu 26. března navštívila naše
město parní lokomotiva, jejíž pravidelný provoz skončil v roce 1977. Na
doplnění potřebné vody německá

„mašinka“ spořádala dvě nádrže
varnsdorfských hasičů a ještě jednu
od kolegů z Krásné Lípy.
js

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Kruhový objezd

Pronajmu byt v rodinné vile 2+1
(70 m2). Více info 775 373 658. Byt
je nekuřácký.
Prodám chalupu v Kunraticích
č.p. 54, 3 km od Šluknova – 10 x 11
m, celkově podsklepená, 3 obytné
místnosti, velká zděná kůlna, el.
380 V, vlastní zdroj vody, přístupná
i v zimě, klidné prostředí – cena
dohodou. Tel. 412 386 844 i záznamník
SKZ REALITY zprostředkuje
pronájem kanceláře v Rumburku
(náměstí). Info 603 536 548
Prodám byt 1+1 s balkonem
(družstevní). Cena dohodou. Tel.
774 085 527 (po 15 hod.), 728
322 345

Zaměstnání

Kruhový objezd s předností

Máte seriozní zájem o práci
v dobrém kolektivu, kde platí, že
si dobrých zaměstnanců váží? Požadujeme bezúhonnost, flexibilitu,
znalost komunikace v německém
jazyce, min. vzdělání vyučen nebo
střední, a především opravdový
zájem o práci. Veškeré další informace na tel. 721 410 983

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

Hledáte zaměstnání? Jste
empatičtí a chcete prožít prázdniny na Lipně? Penzion EDER vás
zaměstná v restauraci, prodejním
kiosku jako brigádníky a poskytne
vám dobrou mzdu a stravu s ubytováním zdarma. Informace na tel.
602 664 620 a na e-mailové adrese
info@penzioneder.cz. Najděte si
nás na www.penzioneder.cz a
www.lipno-daniela.cz.
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.

Různé
CA Hemtrans Josef Hemelík vás
zve na výlet do IKEA Praha Černý
Most. Cena dopravy 250 Kč, sobota
23. duben, odjezd z nám. E. Beneše
Varnsdorf v 8 hod. Nutná rezervace
míst na tel. 723 470 755. Výlet se
uskuteční při min. počtu 30 osob.
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Kultura, společnost

PŘEDSTAVUJEME: Homegrown-Club
Varnsdorfští obyvatelé, kteří se zajímají o kulturní nabídku, zaznamenali,
že se tu a tam setkávají s pojmem
Homegrown-Club, ať již na stránkách
Hlasu severu nebo na sociální síti Facebook. Jde o iniciativu majitele Pivnice
U kostela (Skleník), který umožňuje
především amatérským hudebním souborům veřejně se prezentovat zcela
v intencích filozofie klubu, popsané
na webových stránkách homegrown-club.cz. Za tímto účelem byly provedeny úpravy interiéru, které vyhovují
jak vystupujícím, tak i návštěvníkům.
Program klubu je postaven na zájmu
veřejného vystupování hudebních souborů z našeho města a přilehlého regionu. Stálicemi se staly kapely Malvas,
Surovej Stefan, Catus Anus, Angelic
Project, Tohard, Led Sezelim, SKTS
Blues a další. Zlomem pro klub bylo
vysílání oblíbeného pořadu Rocková
pípa na vlnách rádia Beat po celém
území ČR a po internetu v celém světě.
Vlivem této události se začaly zajímat
o Homegrown-Club další kapely, které
se chtějí prezentovat. A tak se stalo, že
k nám občas zavítají umělci zvučných
jmen. Prozatím to byli Ivan Hajniš,
Fusion Eichler Trio, Last Minute, Led
Zeppelin tribute či Ruchadze Band.

Klub jedná o termínech dalších
významných koncertů, za všechny jmenujme Laco Decziho, Karla Kahovce
nebo Gazdinu Robu. Potvrzené jsou
koncerty Ivana Hejniše 17. června,
19. listopadu Vladivojna La Chia a
příští rok v létě Vladivojsko. Páteří
programu však zůstávají kapely našeho
regionu.
S hudební nabídkou souvisí i spuštění internetového stream rádia Homegrown, které je možné poslouchat
kliknutím na homegrown-club.cz.
Jednoduchý přehrávač v pravé části
umožňuje výběr streamů podle žánrů
anebo se bez výběru přehrává vše,
co je odbaveno k vysílání. Stránky
podávají informace o všem, co se
v klubu odehrálo nebo plánuje.
Tvůrcem webu je Vojtěch Koudelka
z Varnsdorfu.
Homegrown-Club je dalším kulturním stánkem pro příznivce hudebních
koncertů. Pro sportovní fanoušky
poskytujeme kompletní televizní sportovní nabídku v režimu O2 Sport. Informace, připomínky a náměty přijímáme
na Facebooku, na tel. 777 845 30 nebo
přímo u nás v klubu v Pivnici U kostela,
Karlova 2724.
Jarda Kouba, Homegrown-Club
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Nejlepší čtenáři roku 2015
Městská knihovna v rámci března měsíce čtenářů - opět ocenila nejlepší
čtenáře roku. Ve čtvrtek 29. března
odpoledne se v knihovně sešli nejlepší
čtenáři z jednotlivých oddělení s knihovníky, ředitelkou knihovny a zástupcem města, místostarostou Rolandem
Sollochem.
Nejlepšími čtenáři roku 2015 se
stali Jan Barič a Alena Rychlovská za
oddělení pro dospělé čtenáře, Laura

Volšíčková a Anh Hoang Vu Andrea za
dětské oddělení a Jaromír Bubílek za
hudební oddělení. Ocenění čtenáři obdrželi diplom a knižní odměnu. Všichni
účastníci si při šálku kávy či sklence
vody příjemně popovídali nejen o knihách. A pokud byste chtěli konkurovat
nejlepším čtenářům v letošním roce,
je potřeba přečíst více než 300 knih
z našeho knižního fondu.
Městská knihovna Varnsdorf

Bezpečnost v Internetu pro žáky ZŠ
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
byla v minulém roce oceněna Ústeckým krajem za společenskou odpovědnost, kdy pomáhá řešit aktuální
potřeby občanské společnosti. Jedním z nebezpečí, které v dnešní době
hrozí především mládeži, je spojeno
se zneužíváním informací na tolik
oblíbených sociálních sítích. Učitelé
školy Michal Bubílek a Pavel Hroza,
kteří vyučují žáky oboru Informační
technologie a uvedenou oblastí se
zabývají, připravují již třetím rokem
cyklus přednášek o bezpečnosti v Internetu pro žáky osmých a devátých
tříd základních škol nejen ve Šluknovském výběžku.
Součástí přednášek jsou informace
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o bezpečnosti sociálních sítí, používání
software, dobrém nakládání s hesly,
autorskými právy, bezpečným přenosem dat a informace o dalších úskalích,
která na neznalého uživatele v obrovském světě internetu číhají. Školení
jsou bezplatná, bývají jednohodinová
i dvouhodinová a obvykle končí debatou se žáky.
Dle reakcí žáků můžeme tvrdit, že
se mladí lidé v zemi jménem Internet
nechovají bezpečně a toto školení se
jeví jako aktuální a důležité. Reference mezi školami putují rychle, a tak se
každým rokem s bezpečností internetu
seznamuje více žáků na větším počtu
základních škol.
Michal Bubílek,
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, red
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Kultura, děti a mládež

Jazzový pátek posedmnácté
Základní umělecká škola ve Varnsdorfu zve tradičně na přehlídku
mladých jazzových a tanečních orchestrů. Letos si poslechneme dva
soubory z Liberce, dva z Litvínova,
po jednom z Turnova, Rumburku a

Varnsdorfu. Muzikantské odpoledne
se bude konat v Lidové zahradě v
pátek 22. dubna od 15 hodin. Přijďte, budete vítáni. Informace na tel.
412 372 323, 412 375 455 nebo na
zusvarnsdorf.cz.

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

Okénko do Fashion Designu
Ještě před koncem minulého roku
vyhlásil obor Modelářství a návrhářství oděvů VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Varnsdorf soutěž v navrhování oděvů
pro žáky základních škol pod názvem
Módní design 2016. Tímto způsobem
se žáci mohli seznámit s prací v navrhování oděvů a mohli uplatnit svou
kreativitu i talent.
Žáci měli dva úkoly. Navrhnout
desén (vzor) inspirovaný květy, využít tzv. plisé a navrhnout oblečení
na postavě s uplatněním návrhu desénu za použití techniky koláže. Do
soutěže bylo přihlášeno celkem 39
prací. Práce žáků byly velmi zajímavé a z výtvarného hlediska hodnotné.
Návrhy svědčí o šikovnosti a talentu
žáků a dobrém vedení jejich učitelů.

Kdo uteče... vyhraje
Výsledky 12. ročníku

Drobotina hoši – 120 m
Soutěže se zúčastnily základní školy
1. Starý Jan 19,2 s
z Varnsdorfu, Rumburku, Krásné Lípy,
2. Srb Pavel
Dolního Podluží a Děčína. Nejúspěš3. Košín Marek
nější byla práce žákyně T. Miškovské
Hoši – 420 m
ze ZŠ Březová Děčín.
Práce hodnotila odborná porota ve 1. Janda Matěj 1:11 min.
složení pedagogů Fashion Designu. 2. Hofman Matěj
Do hodnocení prací byly zapojeny 3. Andruško Adam
i žákyně 4. ročníku oboru. Žákyně Mladší žáci – 420 m
se tak staly na chvilku učitelkami a 1. Zajíček Jakub 2:40 min.
vyzkoušely si, jak hodnotit začínající 2. Hladík Vojtěch
talenty.
3. Kamenický Přemysl
Žáci zúčastněných škol byli pozváStarší žáci – 1650 m
ni do hodin vyučování „navrhování“,
1. Pospíšil Marek 6:56 min.
kde se mohou dozvědět více o daném
2. Bílý Martin
oboru. Nejlepší práce ze soutěže jsou
Mílaři Open – 1650 m
vystaveny v prostorách školy.
Radana Michlíková, 1. Herman Pavel 5:35 min.
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf 2. Hochmut Jaroslav
3. Hofman Matěj
Muži Open – 4200 m
1. Třešňák Tomáš 14:32 min.
2. Vodička Pavel
3. Valenta Karel
Veteráni – 4200 m
1. Rein Jan 15:38 min.
2. Šrachta Vladimír

Drobotina dívky – 120 m
1. Zimová Kristýna 23,6 s
2. Kroupová Anežka
3. Šulcová Anna
Dívky - 420 m
1. Šulcová Marie 1:17 min.
2. Hanzalíková Aneta
3. Lukešová Karolína
Mladší žákyně – 420 m
1. Pásková Miluše 1:09 min.
2. Fundová Barbora
3. Čurdová Simona
Starší žákyně – 840 m
1. Susová Natálie 2:59 min.
2. Mašlarová Tereza
Mílařky Open – 1650 m
1. Poláčková Alena 7:11 min.
2. Čepeláková Michaela
3. Mouleová Irena
Ženy Open – 4200 m
1. Svobodová Veronika 17:12 min.
2. Mateiciucová Anna
3. Vršitá Petra
Ženy V35 4200 m
1. Neubauerová Jana 18:47 min.
Ženy V50 4200 m
1. Jínová Vladimíra 21:13 min.
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VZPOMÍNKA
Tichá vzpomínka
na pana Václava Zahradníka, který by
v pondělí 28. března
oslavil nedožitých
90 let.
Vzpomínají snacha Jiřina a vnuci
Václav a Pavel s rodinami.
V úterý 29. března
tomu bylo 18 let, co
nás navždy opustil
můj manžel Václav
Vladyka.
Stále
vzpomíná
manželka Marie a syn
Václav s rodinou.
V neděli 10. dubna uplynul 1 rok,
kdy nás navždy opustila maminka a
babička paní Margita Čížková.
Stále vzpomínají děti s rodinami,
sourozenci a přátelé.

V neděli 17. dubna
uplynou tři smutné
roky, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
otec a děda, pan
Dieter Eger.
S láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
V neděli 17. dubna uplyne deset let,
kdy se na svůj poslední vandr vydal bratr
a kamarád Tonda
Frýba Drobeček. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Bratři Slávek a Bořik s rodinami
V pátek 22. dubna
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka a
babička paní Helena
Stružinská.
Stále vzpomínají
synové s rodinami.

Ve čtvrtek 28. dubna tomu bude 16 let,
co nás navždy opustil
můj drahý manžel,
tatínek,
dědeček
a pradědeček, pan
František Šrank.
Stále vzpomínají s láskou manželka
a dcery s rodinami.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 20. dubna
od 8 do 16.30 hod.
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ÚMRTÍ
Březen
Maria Šimonová
91 let
Marie Jelenová
89 let
Jiří Hanzalík
65 let
Milan Feko
64 let
Alex Torben Rohde 53 let
Jindřich Hofman
79 let
Štefánia Vašátová 83 let
Jaroslava Hulánová 83 let
Josef Radoň
67 let
Ing. Karel Veselý
69 let
Josef Voska
65 let
Petr Blecha
72 let
Ludmila Bučková
87 let
Karel Beran
71 let
Václav Volf
75 let
Jiří Skrbek
80 let
Miloslav Šolc
93 let
Anna Remišová
92 let

NAROZENÍ
Únor, březen
* Tereza Plhová
Jana Mašková
Lukáš Plha
* Ondřej
Denisa Malinová
Tomáš Vokálek
* Hanička Brindzova
Lucie Juhászová
Miloš Brindza
* Terezka
Marcela Nováková
Stanislav Petřvalský

Oznámení o ukončení
týdenního a zimního
svozu nádob na směsný
komunální odpad
V týdnu od 11. do 15. dubna proběhne poslední týdenní svoz nádob
na směsný komunální odpad označených červenou známkou (kombinovaný vývoz). Dále budou tyto nádoby
vyváženy jednou za čtrnáct dní. Pro
snadnější orientaci uvádíme několik
termínů vývozu: 25. až 29. dubna,
9. až 13. května, 23. až 27. května atd.
V týdnu od 11. do 15. dubna proběhne rovněž poslední zimní svoz
nádob na směsný komunální odpad
(nádoby olepené bílou známkou).
O termínu zahájení zimního svozu
budete opět informováni. Do té doby
doporučujeme nádoby uschovat.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 21. dubna 2016

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto všem lidem,
kteří ochotně pomohli po požáru
rodinného domu ve Varnsdorfu.
Velké díky patří kamarádům a
sousedům, kteří pomáhali při odklízení škod z půdních i ostatních
prostorů, známým i neznámým za
finanční pomoc, kapele Semeno
a Renatě a všem zúčastněným za
benefiční koncert. Městu Varnsdorf
za zřízení účtu a za rychlé náhradní ubytování. Technickým službám
a Ekoservisu Varnsdorf za ochotu a
rychlý odvoz spálených věcí. Jedno
velíké díky firmě J. Doktor, která
ihned (i přes nepřízeň počasí) začala opravovat střechu.
Díky, rodina Kestlerova

Touto
cestou
bychom rádi poděkovali asistenčním službám domova Srdce v dlaních z Filipova,
jakož i asistenční službě Noema
z Rumburku, které poskytovaly mojí
manželce Jaroslavě Hulánové v domácím prostředí pečovatelskou službu po dobu tří měsíců a 3x denně.
Všem, kteří se podíleli na této pomoci a citlivé péči, patří naše upřímné
poděkování a uznání celé naší rodiny.
Při této příležitosti srdečně děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, kteří se zúčastnili 24. března v obřadní síni místního
hřbitova posledního rozloučení
s mojí manželkou, paní Jaroslavou
Hulánovou.
Děkuji všem přítomným za projevy soustrasti a velké množství
květinových darů. Současně děkuji
faráři panu Šimonovskému za jeho
citlivý proslov. Díky naší rodiny
patří rovněž panu Fundovi a paní
Heczkové za vstřícné a rovněž citlivé jednání při přípravě a vlastním
uspořádání smutečního obřadu.
Jiří Hulán manžel

Rodina Radoňova děkuje všem
přítomným za projevenou soustrast při rozloučení s panem Josefem Radoněm. Dík patří i panu
Fundovi za uspořádání smutečního
obřadu a panu Suchardovi za smuteční proslov.

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný opad
v úterý 19. dubna

Pozvánka na
badmintonový
turnaj
TJ Slovan Varnsdorf sport pro všechny
zve zájemce na 2. ročník
amatérského turnaje
o POHÁR STAROSTY
V BADMINTONU,
který je podporován dotačním
programem města.
Turnaj se koná

v pátek 29.dubna od 17 hod.
v tělocvičně ZŠ Edisonova.
Hrací systém:
losované mixované čtyřhry
Startovné: 100 Kč/osoba
Všichni zájemci jsou
srdečně zváni!

Klub českých
turistů Rumburk
pořádá

v sobotu 7. května
27. ročník

Stezky odvahy,
pěší turistické akce pro
rodiče a prarodiče s dětmi.
Délka: 8 km
Trasa: územím CHKO Labské
pískovce a NP České Švýcarsko
Start: informační středisko
Ametyst Brtníky
od 7.30 do 10.30 hod.
Cíl: turistická základna KČT
Rumburk v osadě Kopec
Na trase kontroly s razítky,
v cíli táborák, pro děti sportovní
soutěže s cenami
a medaile s diplomem za účast.
Trampské písničky hraje
skupina Ruksak.
Samostatná trasa vhodná pro
kočárky měří 4,5 km.
Jednotné vstupné: 20 Kč
Informace:
737 703 502
Václav Provazník,
724 229 249
Přemysl Homolka

ZUBNÍ POHOTOVOST
16.-17. 4. 2016
MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 526 250
23.-24. 4. 2016
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Medaile nadějí juda
z Velké ceny Ústí
Dne 19. 3. 2016 se oddíl Judo Varnsdorf zúčastnil Velké ceny města Ústí
nad Labem pro kategorie mláďat,
mladšího žactva a starších žáků.
Ve velké konkurenci, kdy se na závody sjelo přes sto závodníků, výborně
obstáli naši nejmenší judisté. Nejlepší umístění získal Čenda Steinbach
v kategorii mláďat U9, který nebyl

poražen a získal zlatou medaili. Po
několika těžkých zápasech si zaslouženě vybojovali 2. místo Eliška Kohoutová a Bořek Steinbach v kategorii
mláďat U11. Honza Fádlik v kategorii
mladších žáků i přes hezký výkon na
medailové umístění nedosáhl. Všem
závodníkům gratulujeme.
H. Salayová

Lužická liga kulečníku dohrána
Kompletně odehraný program
zápasů celého ročníku 2015-2016
mají první a třetí liga, zatímco
ve druhé chybí sehrát ještě jeden
zápas mezi 6. a 7. týmem tabulky
(Tragédi Česká Kamenice vs. U
Mlejna Radvanec), jehož výsledek
však už neovlivni konečné pořadí.
První LL vyhrál sice znovu Pílínkov Liberec, ale tentokráte jen
těsně o bodík před opět druhým
Českým Lvem Mimoň. Třetí místo
získalo družstvo U Jelena Velký
Šenov A (bylo 5. v sezoně 20142015). Z týmů výběžku byl ještě
pátý KK Rumburk (minule 7.), šestý
Sloupák Varnsdorf (před sezonou
nově sestavený tým), sedmí Rafani Rybniště (6.) a osmé RC Peklo
Varnsdorf (4.). Stínem této ligy
bylo odstoupení týmu KK Šluknov
ze soutěže v jejím průběhu, takže
se jeho výsledky anulovaly. Ligu
dohrálo devět družstev.
Druhou ligu vyhrála Herna U Miloše Česká Lípa, a také s bodovým
náskokem před týmem U Koláče
Jablonné v P., když si v posledním
kole poradila hladce s BSC Mělník
Varnsdorf. Třetí skončil ve druhé
lize Nový Jitrovník Království, o bod
méně má na čtvrtém místě tým U

Pavla Kunratice A a o další pouhý bod
je páté družstvo U Jelena Velký Šenov
B. Z výběžku se umístili ještě Ťukálkové Království jako osmí. Varnsdorfský
Mělník odehrál nedobrou sezonu, skončil desátý, tedy až na konci pořadí.
Třetí ligu překvapivě vyhrál nováček
soutěže celek Skalice Boudy a s tříbodovým odstupem skončil druhý další
nováček Hopo Horní Podluží. Třetí
místo si zajistilo družstvo Za humny
Liberec, čtvrté U Jelena Velký Šenov
C. Varnsdorfským týmům Odpadlíků a
Kovárny připadlo šesté, resp. sedmé
pořadí mezi deseti celky ligy.
Vedoucí LHL Petr Vojáček k uplynulé sezoně sdělil: „Vypadá to, že letos
na devadesát procent nikdo nesestoupí. Nejvyšší ligu už opustil Šluknov
a vím, že se na podzim do dalšího
ročníku nepřihlásí další tým. Navíc z
druhé ligy pro nesplněné technické
parametry stolů nemohou postoupit
prvé dva týmy a třetí Nový Jitrovník
nemá zájem. V květnu máme závěrečné hodnocení a vyhlašování ročníku
2015-2016, to už budeme vědět zase
více. Ale moudřejší budeme stejně až
těsně před zahájením dalšího ročníku
ligy.“ Dodejme jen, že by to mělo být
opět zhruba v polovině října tohoto
roku.
ZdS

Varnsdorfští futsalisté jsou bez
hlavního sponzora
Před několika týdny skončila další
sezóna sálové kopané v našem kraji.
Pro týmy JK Trans Varnsdorf byla
vcelku úspěšná: 2. místo v krajské
extralize, vítězství v 1. okresní lize,
další 2. místo ve veteránské soutěži
a nakonec i účast na veteránském
MČR. Jak hodnotí uplynulou sezónu
Marcel Mikolášek, hráč i vůdčí osobnost klubu.
Uplynulou sezonu lze hodnotit
jako vydařenou. Cíl, který jsme si
dali na jejím začátku, se podařilo
splnit - všechny tři mužstva dostat
na „bednu“. Takže skvělé. Nebylo to
vždy ideální, neboť jsme museli velmi často řešit absenci hráčů na turnajích z důvodů zranění či nemocí.
Veteránský šampionát, který se
nedávno konal v Havířově, byl jistě
pro tým JK Trans velkou zkušeností
i zážitkem.
Na MČR veteránů jsme se dostali
potřetí v rozmezí pěti let, a vždy to
byla obrovská zkušenost. V Havířově
jsme museli řešit složení sestavy,
která se nám rozpadla těsně před
odjezdem, takže se odjíždělo pouze
v sedmi lidech. Je to velká škoda,
protože se tam dalo uhrát určitě lepší
umístění. Kluci turnaj ale odmakali,
sáhnuli si až na dno sil a myslím,
že jsme ostudu neudělali. S jedním
hráčem na střídání se nedalo konkurovat ostatním týmům, které měly na
lavičce minimálně ještě jednu celou
pětku. Ani náš věkový průměr není
příliš lichotivý, 49,4 let oproti 43
letům vítězné Stonavy. Takže čekáme, až nám zestárne „dorost“. Jinak
hala byla nádherná, přišlo se podívat
i dost diváků. Děkuji touto cestou
všem, kteří odjeli na druhou stranu
republiky, poprali se tam o výsledky a
věřím, že si to užili stejně jako já.

V uplynulé sezoně jsi řádil ve
všech třech soutěžích v Ústeckém
kraji, v krajské extralize jsi byl
dokonce zvolen mužem jednoho
z kol. Kterou z nich jsi osobně užíval nejvíce?
Opravdu jsem si hodně zahrál.
I když se mi někdy moc nechtělo,
musel jsem nastupovat ve všech
třech soutěžích. Těžko některou
z nich vyzdvihovat, protože každá má
svoji kvalitu. A muž kola v extralize?
Nechám bez komentáře.
Jak to v klubu děláte, že se vám
daří pro sálovku zlákat mladé hráče?
S mladými hráči je to těžké. Dnešní generace má už trochu jiné zájmy,
než se honit na hřišti. Naštěstí můžeme těžit z výborné party, kterou zde
máme. A to bez ohledu na věkové
složení. A tak je potom jednodušší do
týmů „jékáček“ někoho získat.
Jak si v nadcházejícím čase
prázdnin sálové kopané odpočineš?
Vzpomeneš si přes léto na kulatý
nesmysl?
Odpočívat moc nebudu. Na řadu
přijde kolo a fotbálek na přírodní
trávě. Taky budu více se svoji rodinou, které moc děkuji za toleranci,
trpělivost a podporu.
Spřádáš již plány na nadcházející
sezónu? Můžeme se těšit na nějaké
nové tváře ve vašem týmu nebo vůbec na novinky ze zákulisí klubu?
Plány za mě spřádá život. Bohužel
nám ukončil spolupráci hlavní sponzor
JK Trans v osobě pana Jana Kňourka,
takže do nadcházející sezony přihlásíme asi jen dvě mužstva, áčko a gardu.
Pokud se podaří sehnat majoritního
sponzora, může se ještě vše změnit.
Nějaké nové tváře určitě přivedu, ale
konkrétní budu až na podzim.
VV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Dohráli i muži B, kadeti a žáci Štěstí hledá dobře připravené
Horu přesvědčivě 102:59 (24:12,
51:18, 80:45) a den poté ve SH s vrstevníky Kladna zopakovali podobný
výsledek, když zvítězili 104:50 (29:13,
53:22, 81:30). Body v obou utkáních
zaznamenali Lukeš 49, Pasovský 46
(1x3), Ježek 22 (2x3), Vašut 20 (2x3),
Hajdu 20, Strnad19, Polák 16, Kodytek 4, Vuong 4, Novák 4, Dufek 2.
Kadeti U17 měli v utkání o 7. – 9.
místo KP středních Čech rovněž
výhodu domácí palubovky. Nyní po
výhře u BK Brandýs neuhájili vedení
s BK Horejsek Děčín výsledkem 75:90
(25:15, 43:39, 62:64).
Žáci U14 se střetli ve dvou zápasech o konečné pořadí bez úspěchu
s Novou Pakou. Doma podlehli soupeři 59:89 (9:19, 31:33, 42:53) a v jeho
prostředí pak 76:51 (19:12, 33:27,
53:37).
TJ Slovan-basket

Krajské finále v košíkové
Poslední březnový den odjela
šestice starších chlapců ZŠ náměstí
za vysněným cílem - zúčastnit se
krajského finále v košíkové, kde je
ale čekali silní soupeři. V jejich týmech většinou nastupovali prvoligoví
basketbalisté dané věkové skupiny.
Nedorazil jediný, a to ZŠ Edisonova
Teplice, takže se mohlo hrát systémem každý s každým na 2x8 minut
hrubého času. Naše výsledky: s Gymnáziem Chomutov 10:2 (body Strnad
7, Kala 3) - výborný zápas, naši kluci
si po rozcvičení věřili a výsledkem byl
skvělý vstup do turnaje; s Litoměřicemi 14:26 (Strnad 11, Kala 3) - se
silným soupeřem jsme drželi krok
v první polovině, poté se ukázala

jeho technická zdatnost; se ZŠ Pod
Vodojemem Ústí nad Labem 16:22
(Strnad 10, Kala 6) – ještě pár minut
před koncem byl vyrovnaný stav, ale
i zde se ukázala sehranost protivníka; se ZŠ Jakuba Arbesa Most 9:24
(Strnad 6, Nedošínský 4) - kluci měli
výborný vstup do utkání, brzy vedli
5:0 a pokud chtěli urvat 3. místo,
museli vyhrát, nakonec nás soupeř
donutil chybovat a chytře využíval
brejkových situací. Celkové čtvrté
místo v kraji odpovídá realitě a myslím, že kluci v sestavě David Strnad,
Pavel Kala, Vojta Nedošínský, Roman
Nagy, Dan Pípa a Honza Jasanský mohou být za svůj předvedený výkon na
sebe pyšní.
V. Zemler

BRONZ V OKRESNÍM FINÁLE
FLORBALOVÉ LIGY
První den po velikonočních svátcích se florbalisté varnsdorfské ZŠ
náměstí vydali do Děčína na okresní
finále florbalové ligy. Postup si zajistili po výtečném 2. místě ve skupině
Sever, a tak nás v play-off čekal
3. tým skupiny Jih, kterým byla ZŠ Na

Stráni. O postup mezi čtyři nejlepší
týmy se hrálo na dvě utkání, přičemž
jsme první prohráli, ale ve druhém
už byli jasně lepší a zvítězili. Musel
tak rozhodnout až třetí zápas, po
kterém jsme zaslouženě postoupili,
ale až díky nájezdům. V semifinále čekal pozdější vítěz ZŠ
Kamenická Děčín s několika
florbalisty hrajícími pravidelně ty nejvyšší soutěže. Přesto
naši kluci vybojovali jednu
remízu a jako jediní jsme jim
vzali body. Bez medailí jsme
se však domů vracet nechtěli,
a tak kluci nakonec v souboji
o 3. místo ukázali bojovné
srdce a zaslouženě zvítězili,
opět na nájezdy. Kluci díky!
Bc. Aleš Ondráček

Fotbalisté FK Varnsdorf hostili po
dobrém vstupu do jarních odvet dva
týmy z východu Čech. Nejprve to byl
Hradec Králové, jeden z největších
adeptů na postup do nejvyšší soutěže. Při zisku plného počtu bodů
v Kotlině se už mohl dostat na postupovou pozici. Body ale potřebuje
i domácí FK a po nemnoha šancích
na obou stranách se nakonec zrodila
bezgólová remiza 0:0 i díky gólmanu
FK Radkovi Porcalovi. Toto druhé
domácí střetnutí jara si se rozhodlo

navštívit 1000 diváků. O týden později přicestovaly do Varnsdorfu Pardubice, celek středu tabulky, který
na jaře zatím své tři duely dovedl
k plichtě a mohl se radovat pouze
z jediné branky. Varnsdorf dal čtyři,
ale jen ve vyhraném utkání s béčkem
Olomouce. S Pardubicemi byl stav po
více jak 85 minutách 0:0 a potvrzovala se gólová potence obou soupeřů.
Pak Pavlo Rudnytskyy rozehrál roh,
míč si našel Radim Jurča a dal na 1:0.
Tři body už zůstaly doma.
ZdS

Gól Pavlo Rudnytskeho
bral prvenství
Oficiální facebooková stránka
Fotbalové národní ligy připravila
v březnu pro její fanoušky zajímavý
úkol - vybrat nejhezčí branku podzimní části ligy. V konkurenci dalších
deseti povedených tref vyhrál borec
FK Varnsdorf Pavlo Rudnytskyy. Kdo
navštívil domácí listopadový duel
s Vlašimi, nebo si nenechá uniknout
fotbalová videa, jistě si vzpomene
na jeho vystřihnuté „nůžky“, kterými vyrovnával stav na 1:1 do branky
blíže k náměstí. Na archivním fotu je
Pavlo zde zachycen v loňském duelu
se Zlínem.
FK, foto ZdS

Varnsdorfská liga
bowlingu vrcholí
Do konce jubilejního 10. ročníku
VBL zbývala k 10. 4. sehrát závěrečná
tři kola. Na špici průběžného pořadí se
v sezoně často střídali Spliťáci a Kobra11, kterým na paty šlapaly hlavně
týmy Black Horses a BC Tos+Plus.
V první třetině ligy k nim patřil
i X-team, ale poté svými výsledky vyklidil přední pozice. Zbývajícím třem
celkům soutěže, kterými byli Žlábci,
Bahňáci a Aspoň kilo připadlo hrát
o 6. - 8. pořadí. V pořadí 25. kolo
hrané 3. a 4. dubna mělo hlavní tahák
v utkání vedoucích Spliťáků (75 bodů)
s druhou Kobrou11 (74). Hráči lídra
soutěže J. Švarc a R. Zich se v něm postarali o výhru Spliťáků 4:1, neuspěl
pouze J. Čerych. Spliťáci tím navýšili
svůj náskok a Kobra11 bude muset
ještě usilovně hájit druhé místo. Zbývající utkání 25. kola měla výsledky:
Bahňáci - Black Horses 0:5, X-Team
- BC Tos+Plus 4:1, Žlábci- Aspoň kilo
ODLOŽENO. Pořadí VBL tři kola před
závěrem vypadalo takto: 1. Spliťáci
79,5, 2. Kobra 11 75, 3. Black Horses
74,5, 4. BC Tos+Plus 70, 5. X-Team 68,
6. Žlábci 52,5, 7. Bahňáci 42, 8. Aspoň
Kilo 33,5 bodu.
ZdS
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Turnaje přípravek
v halách
Varnsdorfský fotbalový turnaj za
účasti šesti týmů Šluknovského výběžku se stal kořistí FAŠV U11 jen
díky lepšímu skóre než měla FAŠV
U10 B. Třetí místo patřilo hráčům
Jiříkova a čtvrté FAŠV U10 A. Pátý byl
Šluknov a šesté Mikulášovice.
Turnaje nejmenších přípravek do
8 let O pohár Šluknovského výběžku
pořádaných kluby Vilémova, Velkého
Šenova, Lipové, Mikulášovic a Dolní
Poustevny pod patronací Schrödingerova institutu ovládaly především naděje Dolní Poustevny A až na jediný.
Ten poslední vyhrál překvapivě B-tým
Mikulášovic. Přesto áčko Dolní Poustevny mezi deseti družstvy celkově
suverénně zvítězilo (součet umístění
z pěti turnajů 7), druhé skončily Mikulášovice A (12), třetí Velký Šenov B
(20) a na vítěze závěrečného turnaje
Mikulášovice B (26) zbyla bramborová pozice. Další místa kluby obsadily
v pořadí Šluknov, Vilémov A, Dolní
Poustevna B, Velký Šenov A, Vilémov
B, Lipová.
ZdS
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Muži B vybojovali předposlední
utkání oblastního přeboru této sezony v České Lípě a vrátili se s prohrou
78:61 (26:12, 54:27, 63:45). Domácí
basketbalisté se tak dostali opět
do vedení přeboru. Body Slovanu
B: Zamrzla 26, Houngbedji 13, M.
Šimák 13 (1x3), Eichler 5, Lukačovič
a Ježek po 2. Rozlučkou pak byl
domácí duel s posledním týmem
soutěže BK Litvínov. Hostům patřila
úvodní čtvrtina, domácím druhá,
vedli, ale Litvínov po přestávce stav
otočil a výhrou 84:91 (17:28, 49:41,
63:69) přenechal poslední 10. pozici
BA Roudnice n. L. Béčko Slovanu
skončilo osmé.
Junioři U19 byli po dvoutýdenní
herní přestávce zřejmě dobře nabuzeni a soupeři to odnesli. Nejdříve
v domácím prostředí přejeli Kutnou

