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Technické služby jsou letos na zimu připravené
Obrázek vystřižený jako z pohádek
od Josefa Lady. Všude je bílo. Velké
sněhové vločky padají na zem a vytváří
sněhovou pokrývku na silnicích a chodnících. Dětem pohled na sníh přináší
radost, milovníkům zimy možnost
vyrazit na lyže nebo na snowboardy,
dospělým naopak přidělává mnoho
starostí.
Celorepubliková problematika nastala s příchodem nového roku, kde místy
napadly až půl metrové závěje. Doprava denně kolabuje a řada pracujících
se stěží přepraví do svých zaměstnání.
Sníh také stěžuje zásobování ve firmách
a odhrnutý sníh pěším a maminkám
s kočárky chůzi po chodníku.
Po dobu zimního období vyvstává
podstatná otázka, jak se k letošní
sněhové nadílce postaví Technické
služby města Varnsdorf (dále jen TS

Varnsdorf). Fór o udivených silničářích
ale nepadl, letos jsou technické služby
na zimu připravené. I občané se
prostřednictvím sociální sítě k údržbě
silnic vyjadřují pozitivně. Není divu.
Na rozdíl od sousedních měst je Varnsdorf odklizený vzorně.
„Letos jsem spokojen. Poprvé se
někdo snaží jen neprofrčet s pluhem
na jednu šířku auta. Máme to vyhrnuté pěkně do široka a troufám si říct,
že místy to muselo dát docela práci
s volantem. Každopádně mě točí situace, kdy na hezky prosolenou silnici
jsou někteří schopni od svého domu
naházet hromadu sněhu a je jim jedno, jak na to budou reagovat řidiči,“
odpověděl na otázku, jak se řidičům
jezdí po Varnsdorfu a blízkém okolí,
jeden z uživatelů Facebooku.
Pokračování na str. 2

Týden hokeje zavítá
také do Varnsdorfu
Chcete mít doma extraligového
hráče, který se jednou bude živit
hokejem? Přijďte si vyzkoušet lední
hokej a zažijte spoustu zábavy. Na
varnsdorfský zimní stadion míří akce
Týden hokeje. V pátek 27. ledna od
17 hodin budou mít všechny děti
bez rozdílu dovednosti bruslení
jedinečnou možnost vyzkoušet si
zdarma, jaké to je být hokejistou.
HCTS Varnsdorf ve spolupráci
s Českým svazem ledního hokeje
pořádá na zimním stadionu ve Varnsdorfu vůbec poprvé akci v rámci
Týdne hokeje. Kromě zážitku z led-
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ního hokeje a bruslení si každé dítě
navíc s sebou domů odnese hodnotný
dárek.
Týden hokeje čeká za pár dní druhý
ročník. Jde o sportovní akci pro děti
ve věku 4 až 9 let a jejich rodiče. Pro
děti je připraven zábavný program
na ledě i mimo něj. Rodiče mají
možnost se detailně seznámit s tím,
co obnáší mít doma malého hokejistu
a co sport pro dítě znamená.
A co s sebou potřebujete? Stačí
vám jen brusle, helma a rukavice.
Nemáte? Nevadí, rádi vám potřebné
vybavení půjčíme. Přijďte v pátek
na zimní stadion ve Varnsdorfu. Nenechte si ujít jedinečnou možnost
nahlédnout pod pokličku ledního
hokeje.
Tomáš Secký

Při odklízení sněhu letos pomáhá sněhová fréza D-470; foto JS

Městský úřad
mění telefonní čísla
Ve dnech 5. až 6. ledna došlo
na Městském úřadu ve Varnsdorfu
k plánované výměně telefonní
ústředny, která nahradila dosluhující
a technicky obtížně udržovatelné
ústředny z roku 2003, které byly jak
na budově náměstí, tak i na budově
v ulici T. G. Masaryka. Nově má úřad
již jen jednu centrální ústřednu,
která obsluhuje obě budovy. Tím
se dostáváme k první výhodě –
zaměstnanci z obou budov volají
mezi sebou bezplatně. Zásadní výhodou je možnost dovolat se každému
pracovníkovi přímo na jeho stůl
bez nutnosti přepojování pracovnicemi podatelny (na tzv. klapku), což
znamená zrychlení a zjednodušení
komunikace se zaměstnanci. Nová
ústředna umožňuje vlastní správu
jednotlivých stanic, přesměrování
hovorů, identifikaci volajícího a evidenci nepřijatých hovorů.

Původní telefonní čísla zůstanou
po přechodnou dobu v platnosti.
Na internetových stránkách města
najdete již od minulého týdne aktualizovaný seznam kontaktů na
jednotlivé pracovníky MěÚ!
Je nám jasné, že kompletní změna
kontaktů na městský úřad může znamenat pro občany určité problémy,
ale věřme, že přinese kvalitnější a
efektivnější komunikaci, včetně ekonomického přínosu pro vlastní úřad.
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
KONTAKTŮ
Podatelna nám. E. Beneše
+420 417 545 111
Podatelna T. G. Masaryka
+420 417 545 222
Sekretariát tajemníka
+420 417 545 101
Sekretariát starosty
+420 417 545 102/103

JS

Nová ústředna přinese kvalitnější a efektivnější komunikaci s úřadem; foto JS
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Technické služby jsou letos na zimu připravené
Dokončení ze str. 1

Právě úmyslné odhazování sněhu
na silnici pod kola projíždějících aut
je častým problémem při odklízení
sněhu.
Obyvatelé
pochopitelně
chtějí mít kolem svých obydlí
čisto, neuvědomují si ale, že svým
počinem porušují zákon. Jestliže by
se na odhozeném sněhu stala nehoda, čekalo by je trestní stíhání pro
ublížení na zdraví.
„Rád bych také vedle porušení
zákona upozornil majitele objektů
přilehlých k chodníku na zodpovědnost

za své objekty a řidiče nákladních vozidel, že jsou povinni si před jízdou
zkontrolovat stav vozidla a odstranit případný led z plachty, či střechy
nákladního i přívěsného vozidla,“
uvedl velitel JSDH pan Jiří Sucharda.
Oříškem také bývá bezohlednost
lidí. Řidiči svá auta parkují, kde se
jim zachce a často i neohleduplně,
přičemž silničáři nemají šanci s pluhem kolem projet. Problémem jsou
i špatné zimní pneumatiky, které
způsobují časté nehody a zapadnutí
aut do příkopu.

Sněhová nadílka způsobila problémy především v dopravě; foto JS

Poplatek za komunální odpad
v roce 2017
Prvního ledna loňského roku nabyla
účinnosti nová vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která byla zpracována na
základě legislativních změn týkajících
se zákona o místních poplatcích. Tuto
vyhlášku najdete na webových stránkách města Varnsdorf. Dovolujeme si
především upozornit občany města
Varnsdorf na termíny splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2017.
Celková roční sazba poplatku se
nezměnila a činí 600 Kč na osobu.
Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 31. května příslušného
kalendářního roku. Poplatník, který
platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může
zaplatit poplatek za daný rok také
ve dvou shodných splátkách. První
splátku ve výši poloviny poplatku
do 15. února daného roku, druhou
splátku do 15. srpna daného roku.
V případě, že je poplatek placen
jednou osobou za celou domácnost
a celková poplatková povinnost za
kalendářní rok u domácnosti je vyšší
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než 2 000 Kč, lze poplatek splatit ve
čtyřech shodných splátkách. A to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku
do 15. února, druhou splátkou do 15.
května, třetí splátkou do 15. srpna
a čtvrtou splátkou do 15. listopadu
kalendářního roku. Pokud je poplatek
placen za poplatníka prostřednictvím
vlastníka nebo správce bytového
domu, je možné zaplatit poplatek
ve čtyřech shodných splátkách. První
splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do
31. března, druhou do 30. června, třetí do 30. září a čtvrtou splátkou do 15.
prosince kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost
(nebo zanikne-li osvobození nebo
úleva) po 15. květnu příslušného
kalendářního roku, je příslušná část
poplatku splatná nejpozději do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti
(nebo zániku osvobození nebo úlevy).
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu
35–0921 388 329/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem nebo hotově
v pokladně Městského úřadu Varnsdorf.
Pokud neznáte svůj variabilní
symbol, obraťte se prostřednictvím
e-mailu či telefonicky (417 545 115)
na paní Zuzanu Hruškovou.
Ekonomický odbor

Z vlastních zkušeností vyplývá, že
odklízení sněhu není jednoduché.
Jak ale problematiku vidí samotné
technické služby? Zeptali jsme se
jednatele TS Varnsdorf pana Roubíčka
na pár otázek, na které nám ochotně
odpověděl.
Když v noci začne padat sníh,
v kolik hodin vyjíždíte?
V zimních měsících je v TS ustanovena pohotovost. Určený pracovník
kontroluje každou noc ve 3 hodiny stav
počasí, tedy sněžení, možnost námraz, navátého sněhu, mrznoucí déšť či
mrholení. Dle konkrétních podmínek
pak organizuje úklid nebo preventivní
údržbu komunikací. Nejpozději ve
4 hodiny pak vyjíždí určená technika.
Jak dlouho a jak často vyjíždíte
odklidit sníh?
Zimní plán údržby je určen na
základě požadavku města Varnsdorf,
který je předem schválen. Samozřejmě
musí být operativně dodržován na
základě konkrétních povětrnostních
podmínek. Při hustém sněžení se jezdí
v podstatě celých 24 hodin.
Jaké ulice mají přednost?
Musíme začínat od centra města do
okrajových oblastí. Vzhledem k počtu
celkových kilometrů (140 km), které
obhospodařujeme, je to úkol často
nadlidský a tak při přívalovém sněžení
a větru zůstávají okrajové části déle
neuklizené. Také nám komplikuje
situaci odklízení sněhu na Studánce,
která také patří do naší kompetence.
Tam bývají povětrnostní podmínky
mnohem náročnější než ve Varnsdorfu, především při silném větru se na
silnicích tvoří neustále sněhové jazyky
a závěje.
Jakou metodu používáte? Sůl nebo
štěrk?
I toto je určeno v plánu zimní
údržby. Na většině komunikací se
používá směs soli s inertním materiálem, ale jsou vytipované části
komunikací, kde se používá pouze sůl.
Jakou techniku při úklidu sněhu
používáte?
Především musím podotknout, že

většina techniky je již zastaralá a
tak se neustále potýkáme s nutnými
opravami, abychom techniku udrželi
v pohotovosti. Na odklízení nasazujeme čtyři Zetory s radlicí, dále dva
posypové vozy, tři multicary a Unimog
s velkou radlicí.
Jakým způsobem probíhá odklízení chodníků?
Chodníky se odklízejí pomocí
speciálního
malotraktoru,
který
zároveň pluží a zajišťuje posyp.
Bohužel konkrétně tento stroj se po
dvoudenním odklízení rozbil a tak
jsme museli zajistit náhradní řešení
dodavatelsky. Samozřejmě dočišťování
zajišťujeme i klasicky s lopatou a
hrablem a to na místech, kam se technika nedostane, nebo kde se sníh více
nahromadí. Zde bychom potřebovali
nasadit více lidí, aby chodníky byly
skutečně čisté, ale bohužel nemůžeme
vyčlenit tolik zaměstnanců na tuto
manuální údržbu.
Zapojujete do uklízení i veřejnost?
Někteří občané automaticky odklízejí sníh u svých nemovitostí.
K údržbě chodníků se také využívá VPP
(veřejně prospěšné práce), které organizuje přímo město Varnsdorf.
Na stránkách www.tsvarnsdorf.cz je
zveřejněn plán zimní údržby, kde jsou
k dispozici podrobnější údaje. Sněhové
nadělení je v tomto roce skutečně vydatné. Za posledních pár let se sníh
v nížinách objevil jen ojediněle a na pár
dní, letos si svou absenci vynahradil.
„Od začátku roku napadlo celkem
71 cm sněhu. Maximální výška napadla v úterý 17.1.2017 a to 37 cm
plus závěje, např. v remízkách
u Hraničního buku přes dva metry.
V lednu jsme podobné hodnoty zaznamenali naposledy v roce 2011,“ uvedl
pan Jaroslav Hocko z dobrovolné klimatologické stanice ve Varnsdorfu.
Nejchladnější týden dle měsíčního
výhledu
Českého
hydrometeorologického ústavu máme ale za sebou, v nadcházejících týdnech by se
pravděpodobně mělo mírně oteplit.
Hana Bučková

Kotlíková dotace také
v letošním roce
O dotaci na výměnu kotlů bude
možné požádat i v letošním roce.
Chystají se dokonce další dvě výzvy.
Druhá výzva bude vyhlášena
koncem února 2017 (příjem žádostí
v dubnu 2017). Bude však možné žádat o dotaci na výměnu starého kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním
pouze za tepelné čerpadlo nebo za
kotel na biomasu.
Třetí výzva se připravuje pro
druhé pololetí 2017 a bude možné

žádat o dotaci na výměnu starého
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za moderní kotel na uhlí,
biomasu nebo plyn nebo za tepelné
čerpadlo.
Dotace zprostředkovává Krajský
úřad Ústeckého kraje. Podrobné informace naleznete na webových stránkách
www.kr-ustecky.cz/kotlikovadotace
nebo
na
telefonních
číslech
475 657 339, 475 657 279 či 475 657 986 .
Odbor životního prostředí

2/2017

Zprávy

Údaje k uhrazení daně
z nemovitosti
lze obdržet e-mailem
Finanční správa České republiky přichází s novou, moderní službou. Údaje
k uhrazení daně z nemovitých věcí si
budou moci poplatníci nechat zasílat
prostřednictvím e-mailové schránky.
Jak se do nové služby zapojit?
Stávající složenku s údaji k uhrazení
daně z nemovitých věcí od nového zdaňovacího období letošního roku doplní
zbrusu nová služba. Finanční správa
České republiky bude veškeré potřebné údaje posílat nově prostřednictvím
e-mailové schránky. Nemusíte se tak
obávat, že se složenka někde ztratí
a vy budete mít starost navíc. Jedna
e-mailová zpráva na poplatníkem určenou adresu a je hotovo. Kompletní informace s údaji k úhradě daně přijdou
v příloze ve formátu pdf.
A co se stane, když zapomenu
zaplatit daň v zákonem stanoveném

termínu? „V případě, že poplatník
přihlášený k této službě neuhradí daň
v zákonem stanoveném termínu a na
základě toho mu vznikne nedoplatek
na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku
na dani,“ uvádí Finanční správa České
republiky ve své tiskové zprávě.
Rádi byste novou službu využili? Vyplněnou žádost ve věci zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí
e-mailem naleznete na podatelnách
finančních úřadů nebo na webových
stránkách www.financnisprava.cz pod
záložkou daňové tiskopisy. „Poplatník
může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou
adresu,“ doplňuje Finanční správa.
Žádost musí být podána nejpozději do
15. března zdaňovacího období.
Tomáš Secký

Ve Varnsdorfu může vzniknout
Rákosníčkovo hřiště
Hlasujte pro naše město!
Ve Varnsdorfu může vyrůst další
dětské hřiště. Pouze tehdy, pokud
prodejna LIDL na Pražské ulici obdrží
nejvyšší počet hlasů v projektu Rákosníčkova hřiště.
V rámci projektu plánuje společnost Lidl zrealizovat zhruba dalších
deset Rákosníčkových hřišť, a to
v blízkém okolí svých prodejen. Hlavní
dominantou každého hřiště bude oblíbená pohádková postava Rákosníček.
O tom, kde konkrétně budou Rákosníčkova hřiště zrealizována, rozhodne
hlasováním veřejnost. Varnsdorf soutěží v kategorii měst od 10 tisíc do
25 tisíc obyvatel. Hlasování proběhne

od 1. do 28. února. Hlasovat pro
dětské hřiště ve Varnsdorfu můžete
na webových stránkách www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na sociální síti
Facebook Lidl Česká republika, kde
bude možné každý den odeslat jeden
hlas. Každý z nás tak může denně poslat maximálně dva hlasy.
„Prosíme všechny maminky, babičky, děti a všechny, kterým není
lhostejné zpříjemnění volného času
dětí ve Varnsdorfu, aby hlasovali!
Pojďme to zkusit vyhrát,“ nabádá
obyvatele Varnsdorfu starosta Stanislav Horáček.
Tomáš Secký

Staňte se součástí kalendáře
pro rok 2018
Doufám, že většina varnsdorfských
občanů používá ve svých domácnostech nebo v zaměstnání náš místní
varnsdorfský stolní kalendář pro
letošní rok. Všichni víme, že podle
latinského hesla Tempus fugit – čas
utíká, běží, nám i tento rok hrozně
rychle uteče. A proto je na čase, už
v tento čas, připravit kalendář pro
rok 2018. Následující rok bude pro
naše město významný, poněvadž
v roce 2018 budeme slavit 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město.
Z toho důvodu vedení města chce,

aby i stolní kalendář v tomto významném roce byl jiný a vznikl za podpory
vás, občanů našeho města. Ve Varnsdorfu a na Studánce je jistě mnoho
hezkých zákoutí a míst, které stojí
za to, aby byly nafocené a zveřejněné třeba právě v novém kalendáři.
Proto neváhejte, foťte zajímavá
místa či momentky a posílejte vaše
fotografie (nejlépe ve velikosti 1 MB)
na emailovou adresu jirina.trebaticka@varnsdorf.cz. Všem zúčastněným
děkujeme za spolupráci.
Roland Solloch, místostarosta

Podpora začínajících podnikatelů
v Ústeckém kraji pro rok 2017
Odbor strategie, přípravy a realizace projektu; oddělení lidských zdrojů,
podpory průmyslu a podnikání Krajského úřadu Ústeckého kraje si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele
k dotačnímu programu.
Program je určen pro malé začínající
podnikatele, kteří mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami. Mají-li trvalé bydliště v Ústeckém
kraji, jsou-li fyzickými osobami,
nebo získali podnikatelské oprávnění
k předmětu podnikání v roce vyhlášení
dotačního programu (2017) nebo v roce
předchozím (2016) a toto oprávnění
získali poprvé.
Minimální výše dotace na jeden
projekt činí 50 000 Kč. Maximální výše
je však 200 000 Kč. Poskytnutá dotace
může tvořit maximálně 70 % celkových
uznatelných nákladů projektu.
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2017.
Tyto náklady musí přímo souviset

s realizací projektu, musí být prokazatelně vzniklé, uhrazené, podložené
účetními doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady
musí být vynaloženy efektivně, účelně
a hospodárně.
Dotaci lze použít např. na pořízení
strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí
a patentů; na technické zhodnocení
stávajících strojů a strojních zařízení;
na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních
materiálů, apod.); na úhradu režijních
a administrativních nákladů (max. ve
výši 20 % z celkových uznatelných nákladů), na úhradu osobních nákladů –
mzdové náklady, zálohy na sociální a
zdravotní pojištění (max. ve výši 30 %
z celkových uznatelných nákladů).
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března letošního
roku.
Redakce

Pozor! Čísla účtů pro platbu zdravotního pojistného se změnila
Od nového roku se čísla bankovních
účtů, kam posíláte zdravotní pojistné,
změnila. Změna se týká všech
zdravotních pojišťoven.
Hlavním důvodem je novela zákona
o rozpočtových pravidlech. Díky ní
musely všechny zdravotní pojišťovny
zrušit své účty u komerčních bank a
vytvořit si nové účty u České národní
banky (ČNB). Všichni zaměstnavatelé
a osoby samostatně výdělečně
činné (OSVČ), kteří provádí platby
zdravotního pojištění jednotlivým
zdravotním
pojišťovnám,
musí
změnit číslo bankovního účtu.

Tomáš Secký

Stručný přehled jednotlivých čísel účtů
Pojišťovna

Číslo účtu OSVČ

Číslo účtu zaměstnavatel

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

1112003411/0710

1111000411/0710

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

2010201091/0710

2010201091/0710

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

2050203761/0710
2050406761/0710

2050000761/0710
2050107761/0710

207 Oborová zdravotní pojišťovna

2070101041/0710

2070101041/0710

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

2092101181/0710

2092101181/0710

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

2110102031/0710

2115106031/0710

213 Revírní bratrská pojišťovna

2130203761/0710

2130000761/0710
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Do Varnsdorfu se vrací
mléčný bar
Nová prodejna s mléčnými výrobky
a posezením nejen s kávou přilákala
první zákazníky okamžitě po otevření.
Přestřižení pásky na mléčném baru
se kromě jiných zúčastnili zástupci
města starosta Ing. Stanislav Horáček
s 1. místostarostou Josefem Hambálkem, za investora a provozovatele
Ing. Pavel Vybíral CEO Polabských

vrhu interiéru prodejny spolupracovala
také Martina Krtičková, M.A. Stěžejní
prvky interiéru pocházejí z Valencie,
využili jsme také materiál podobný
přírodnímu kameni,“ přibližuje propracovanost podílející se Ing. Václav
Jára. V tomto duchu se již ponesou
další zamýšlené mléčné bary.
„Koncept prodejny představený ve

Mlékáren a.s. Poděbrady a zodpovědný
projektant Ing. Václav Jára, vedoucí
atelieru ForWood.
„Nyní můžeme nabídnout všem
zákazníkům z Varnsdorfu a jeho okolí
celé portfolio našich výrobků na jednom místě. A ne jenom je. Je zde i celá
řada jiných špičkových mlékárenských
produktů. Pomazánky, jogurty a další
sortiment dodáváme denně čerstvý
přímo z výroby,“ představuje pečlivě
vybraný a současně lety prověřený sor-

Varnsdorfu je zcela nový, odlišný od
předchozích prodejen. Podle varnsdorfské prodejny budeme otevírat i další
mléčné bary. Už v březnu otevřeme bar
také v Městci Králové u Poděbrad,“ prozradil marketingový manažer.
Mléčné bary s sebou do míst přináší
exkluzivní výrobky. „Specialitou jsou
kbelíčkové smetanové jogurty Milko,
které si zákazníci mohou koupit jen
v současných třech mléčných barech. A
ne jenom ty. Již několik let mlékárna

timent mléčných barů Zdeněk Vybíral,
marketingový manažer PM a.s.
Místní mléčný bar Milko vznikl jako
třetí v pořadí. Společnost plánuje rozšíření sítě prodejen po ČR každý rok
o dva nové mléčné bary.
Na první pohled ve Varnsdorfském
baru zaujme moderní design. „Na ná-

Varnsdorf vykupuje kozí mléko od
farmářů tohoto regionu a z něj vyrábí spoustu vynikajících lahůdek. Samozřejmostí jsou tradiční tvarohové
pomazánky připravované výhradně
z másla, smetany, tvarohů a sýrů,“
doplnil Vybíral na závěr.
Jana Ducháčková
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Literární svátek
tentokrát o vodě
Varnsdorfská knihovna se již dvě
desítky let zapojuje do mezinárodního svátku lužickosrbské poezie svým
vlastním pořadem. Vzhledem k tomu,
že v posledních letech představuje
i autory-prozaiky, přejmenovala onen
pořad na „Svátek lužickosrbské literatury“. A v roce 2016 k tomu byl dobrý
důvod: sto let od narození klasika moderní lužickosrbské literatury Jurije
Brězana (1916-2006). Dobrou tradicí
je i vydat k takové příležitosti knihu.
Tou je v tomto případě nový český překlad z Brězanova díla, konkrétně jeho
drobné poetické prózy Příběhy o vodě.
Překlad z německého originálu z roku
1986 pořídil Milan Hrabal za jazykové
spolupráce Ilony Martinovské, nápaditými celostránkovými ilustracemi
jejich dílko vyzdobila lužickosrbská
malířka Isa Bryccyna.
Kniha byla představena loni ke konci
roku v Budyšíně a v Praze, varnsdorfské publikum ji dostalo jako mikulášský
dárek na čtení 6. prosince 2016 v sálku
knihovny. O přednes českých ukázek se
postarali Adéla Pondělíčková a Milan
Hrabal, z německého originálu četla

Waltraud Benová. V klavírních improvizacích nevidomého Ladislava Seiferta
zazněly v souladu se scénářem české písně o vodě (např. Tálinskej rybník, Holka
modrooká, Nemelem, nemelem).
V následujícím rozhovoru s Milanem
Hrabalem Isa Bryccyna prozradila mnohé ze zákulisí své práce na ilustrování
knížky. Spolu s výtvarnicí se z Lužice
přijela podívat delegace literárních
tvůrců - básnířky Róža Domašcyna a
Měrana Cušcyna a s nimi také bývalá
ředitelka Lužickosrbského gymnázia
Rejza Šěnowa, se kterou knihovna již
dříve častěji spolupracovala. Milá byla
také účast europoslance Jaromíra Kohlíčka, který vydání překladu Brězanovy
knihy finančně podpořil.
Na vydání knihy reagovala pozitivně
řada známých osobností české literární scény, mj. prozaik Antonín Bajaja,
básník Petr Kukal, spisovatelka Milena
Fucimanová, překlad ocenil mj. také
význačný polský sorabista působící
v Čechách Tomasz Derlatka. Kniha vyšla
za finanční podpory Česko-německého
fondu budoucnosti, města Varnsdorf.
Ger/MěK

Lípa Vincenze Pilze
Odbor životního prostředí MěÚ
Varnsdorf vyhlásil na území našeho
města nový památný strom. Učinil
tak na základě zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, který
umožňuje tímto způsobem zajistit
ochranu pro mimořádně významné
stromy. V tomto případě se jedná o lípu
srdčitou (Tilia cordata), která roste ve
Štursově ulici (pod Špičákem) poblíž
domu č.p. 3461. Solitérně rostoucí
strom je vysoký 19,5m, obvod kmene
činí 1,94m a jeho stáří se odhaduje na
90-110 let. Před vyhlášením této ochrany zpracoval pan Vítek Friml odborný
dendrologický posudek, který ukázal,
že strom je v dobrém zdravotním stavu, vitální, bez houbového onemocnění
a lze tedy předpokládat jeho zdárný
vývoj i v budoucnu. Strom má dobře
vyvinuté kořenové náběhy a je stabilně
ukotven v půdě.
Pro tento památný strom jsme
vybrali název „Lípa Vincenze Pilze“.
Tato volba není náhodná. V jeho těsné
blízkosti dříve stával rodný domek
sochaře V. Pilze, ve kterém prožil své
dětství. Po domu s tehdejším č.p. 253
bohužel dodnes zůstaly pouhé základy.
V loni jsme si připomněli dvojnásobné
kulaté výročí, a to 200 let od narození
a 120 let od úmrtí tohoto našeho slavného rodáka. Lípa srdčitá je zároveň
českým národním stromem, proto
vyhlášení tohoto stromu za památný
je nanejvýš symbolické.
Hlavní zásluhu na vyhlášení dalšího
památného stromu na území Varnsdorfu má několik našich spoluobčanů. Jako

první podala návrh na vyhlášení paní
Eva Malá. Veliký dík zasluhuje také
paní Alena a pan Petr Sehnalovi, na
jejichž pozemku se lípa nachází a kteří
s tímto záměrem velmi ochotně souhlasili. Bez vstřícného přístupu vlastníků
pozemku by takováto ochrana stromu
nebyla možná.
Podle odhadovaného věku je
zřejmé, že během života sochaře
Pilze zde strom ještě nerostl. Svými
rozměry jej rovněž nelze srovnávat s
většinou mohutnými exempláři jiných
památných stromů. Přesto se jedná
o nápadnou dřevinu, která představuje poměrně zajímavý estetický
prvek v této části města. Vyhlášení
památného stromu, který nese název
slavného umělce, je pro občany města
vhodnou upomínkou. Tomáš Rejzek
odbor životního prostředí
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Lední školička bruslení se těší oblibě
Řadu let funguje na zimním
stadionu ve Varnsdorfu školička
bruslení, která
se těší stále větší
oblibě. Mimo to,
že se děti naučí
bruslit, zažijí
navíc spoustu legrace a získají nové
kamarády. Lední školička bruslení
je projekt, který je určený jednak
základním a mateřským školám, ale
zároveň i široké veřejnosti. Výuku
a dozor nad zlepšením bruslařských
dovedností zajišťují zkušení a kvalifikovaní lektoři.

První narozené
miminko
v letošním roce
Zjistit v současné době, kdo se stal
prvním narozeným občánkem našeho
města -v roce 2017 je téměř nadlidský úkol. Vzhledem k tomu, že maminky dnes nerodí pouze ve spádové
porodnici v Rumburku, ale v podstatě
v jakémkoliv vytipovaném zdravotnickém zařízení, musíme vždy počkat
do závěru měsíce ledna, abychom získali jistotu, že se na matrice neobjeví
doklad o jiném prvorozenectví. Podle
v současné době dostupných informací je zatím prvním občánkem města
Vojtěch Jakub Brodský, který se narodil 1. 1. 2017 v 22:45 hod. v porodnici
v Praze U Apolináře. V době narození vážil 2930 gramů a měřil 48 cm.
V rumburské porodnici se první varnsdorfáček narodil až 4. ledna.
js

Pod jejich vedením se děti naučí
bruslit a zároveň získají jistotu na
ledě. Výuka probíhá přirozenou formou her a pohybových cvičení v kolektivu. V případě, že se dítěti bruslení
a hokej zalíbí, může pokračovat v hokejové přípravce místního hokejového
klubu. Začít může kdokoliv a kdykoliv
v průběhu sezóny.
Projekt lední školička bruslení je
realizován pro děti a žáky zdarma díky
neinvestiční dotaci, kterou město získalo z Fondu Ústeckého kraje. Výuka
probíhá každý všední den v dopoledních hodinách.
Tomáš Secký

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Zaměstnání

SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk přijme od 1. 2. 2017,
nebo po vzájemné dohodě učitelku/
učitele s aprobací ČJL – NJ plný úvazek, nebo ČJL na poloviční úvazek a
NJ na poloviční úvazek.
Zájemci zasílejte strukturovaný
životopis na adresu ju@sosmgp.cz.
Případné dotazy vám zodpovíme na
tel. čísle 412 332 320, kl. 106,
Mgr. Bc. Jiří Uher.
Přijme se kuchařka/kuchař na
brigádu sobota – neděle. Tel. 774
098 444
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Restaurace/Pension/Hotel

INZERÁT
PRÁCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
opravy plotů, branek, ořez stromů
a keřů.

Gymnázium Varnsdorf
Od 1. 4. 2017 přijme
do pracovního poměru pro rodinné centrum JONÁŠ
UČITELKU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Kvalifikační předpoklady: učitelství pro mateřské školy.
V případě zájmu nás kontaktujte do konce února 2017.
Kontakt: Mgr. František Paulus
Tel.: 412 371 423

Infocentrum/Prodejna suvenýrů

KUCHAŘ/KUCHAŘKAZÁSTUPCE ŠÉFKUCHAŘE

Do našeho týmu přijmeme zkušeného
kuchaře/kuchařku na pozici zástupce
šéfkuchaře a mladé kuchaře/kuchařky
(i začínající), kteří mají chuť a chtějí
se učit novým věcem, jsou pracovití,
se zájmem o moderní gastronomii a
dokáží odolávat velkému tlaku.
Nabízíme zaučení a perfektně
vybavenou kuchyň.

VEDOUCÍ SMĚNY
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Hledáme vedoucího/vedoucí směny
pro restauraci s terasou.
Vyžadujeme vysoké pracovní nasazení
a týmového ducha. Nutná znalost
německého nebo anglického jazyka.

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
Na celoroční úvazek přijmeme
číšníka/servírku. Nutná znalost
německého nebo anglického jazyka.

RECEPČNÍ
Přijmeme recepční s praxí,
absolventku/absolventa, nutná znalost
německého nebo anglického jazyka.

Areál U Fořta

České Švýcarsko! Nádherné prostředí a
ubytování přímo u Pravčické brány.

U Fořta
Pro rozšířený areál s celkovou kapacitou
nad 100 lůžek, 4* standardu v top lokalitě
Českého Švýcarska, hledáme nové
kolegy/kolegyně na celoroční úvazek,
nabízíme ubytování, příspěvek na dopravu,
možnost nadstandardních výdělků.

Své životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu:

kariera@uforta.cz

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

Dne 29. ledna 2013 navždy odešel
dobrý člověk a kamarád Karel Burzynski.
Vzpomínáme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Bratislavská 2166, pod vedením pana
Bc. Karla Jirušky za umožnění konání
členské schůze a přípravu pohoštění
k ukončení činností našeho sdružení.
Výbor Sdružení zdravotně a tělesně postižených.

NAROZENÍ
Leden
* Vojtěch Jakub Brodský
Barbora Brodská Krejčí
Ondřej Brodský

ZUBNÍ POHOTOVOST
28. - 29. 1. 2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 737 501 440
4. - 5. 2. 2017
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 9. února
od 9.00 hod.
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V prosinci se konal první bublinový fotbalový zápas
Adrenalinové radovánky se mezi
nadšenci těší značné oblibě. Důkazem je reportáž o paintballu, kterou
jsme publikovali v patnáctém čísle
minulého roku a první zápas v Bubble
Footballu - aktivitu, kterou nedávno
do svých služeb zahrnul AdrenalinPoint. Jedná se o zábavnou hru, kdy jsou
hráči navlečeni do „bubliny“, ve které
pak mohou narážet do svých soupeřů.
Turnaj se odehrál koncem prosince
v tělocvičně ZŠ Edisonova. Zúčastnilo
se ho pět mužských týmů. Soutěžící
pojali hru s humorem a svá družstva
pojmenovali Koloušci, Úplně na h, Humuhumunukanukaapua, HubbaBubba
a U14. Mužstva se utkala se svými
protihráči dvakrát po sedmi minutách. Vítězem se stali Koloušci.
Ve čtvrt na jedenáct odstartovala
píšťalka první zahřívací kolo. Ta další
byla již čím dál tím více agresivnější. Byla to pozoruhodná podívaná.
Polovinu zápasu se hráči v bublinách
kutáleli po zemi. Také do sebe záměrně vráželi hlava nehlava a vzájemně
se snažili ztížit cestu k fotbalovému
míči.

„Hrát v bublině je těžké, nevidíte
kolem sebe ani na bránu a špatně se
kope. Tak do sebe naschvál vrážíme,
abychom to ztížili ještě víc i ostatním,“ přiblížil pocit v bublině jeden
z nejmladších účastníků.
Přestože může být vítěz jen jeden,
domů neodešel nikdo s prázdnou. Každý mančaft získal diplom za umístění
a poukaz na aktivity AdrenalinPoint
ve Varnsdorfu. Nejmladší tým také
dostal dětské šampaňské a vítězný
tým karton piva a ponožky.

„Ceny jsou super a ponožky jsou
odteď naše týmové, voucher na další
aktivity využijeme a půjdeme určitě
do dalších her, které AdrenalinPoint
nabízí,“ vyjádřil se ještě před rozloučením vítězný tým.
„Jsem velmi spokojený, že se první
ročník v Bubble Footballu takto vydařil. Mohu prozradit, že již plánujeme
další turnaj. Rádi bychom ho uskutečnili před koncem školního roku,“
uvedl na závěr pořadatel akce Daniel
Syrovátka.
Hana Bučková,
Barbora Krajčovičová

Všichni hráči si úvodní turnaj v nové hře užili; foto AdrenalinPoint

Učitelky ZŠ Edisonova v Dublinu
Ke konci listopadu 2016 se tři pedagožky ze Základní školy Edisonova vydaly v rámci programu ERASMUS+ do
katolické dívčí školy v irském Dublinu.
Konala se zde 1. projektová schůzka
(projekt „Sustainable Skills 2032“),
které se celkem zúčastnilo 20 učitelů
i z dalších partnerských škol (Itálie,
Španělsko, Lotyšsko, Irsko). Během
tohoto mítinku jsme měly příležitost
seznámit se s metodami a formami
práce se žáky ve věku 5 - 11 let a
poznat chod tamní školy.
Na první pohled se v ničem zásadním neliší. Dívky zahajují vyučování
v 8.30 hod. Ve třídách je většinou
kolem třiceti žákyň. Tady ale podobnost končí. Děvčata ve škole nosí navy
uniformy a svázané vlasy do copu nebo
culíku. Přestávky děti tráví většinou
venku na školní zahradě. Nepřezouvají
se, bundy mají na chodbě na háčku.
Přesun probíhá bez rachotu, protože
v jiných třídách se učí. Vlastně jsme ani
nezaznamenali rozdíl mezi přestávkou
a hodinou. Na obědy do školní jídelny
nechodí, protože ji nemají. Obědy si
děti nosí z domova v lunchboxech.
Co se týče technického vybavení,
není nijak nadstandardní. Určitě
neuvidíte počítač v každé třídě. Není
vůbec výjimkou, že se rodiče zúčastní
výuky. Dokonce si škola zve rodiče
i prarodiče a pořádá pro ně návštěvní dny. I my toho byli svědky. Úplně
přirozeně je začleňuje do školního
života. Ve škole také pracují asistenti
pedagoga a dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří pomáhají dětem, které
potřebují podporu v učení.

I přesto, že ve škole není tělocvična, děvčata ráda cvičí, běhají a tančí.
Tanec milují. Velmi si považují, když
mohou někde se svými národními tanci
vystoupit, předvést, co umí. Už i ty
nejmenší pětileté děti zvládají základní kroky irských tanců. A samozřejmě,
že ani tentokrát se to neobešlo bez tanečního vystoupení. Byl zážitek vidět,
jak jsou na své umění pyšné.
Pravda je, že učitel je v Irsku velká autorita pro děti i pro rodiče. Je
podporován jak rodiči, tak i shora.
A co domácí úkoly? Ano, jsou. Dostávají
domácí úkoly každý den, ale neberou
to jako přítěž. Také proč? Do školy přeci chodí, aby se něco naučily.
Hlavním tématem, pro nás účastníky tohoto mítinku, bylo seznámit
se a zapojit se do tématu „Safe the
internet“ – „Bezpečně s internetem“.
Diskutovalo se se žákyněmi, které
shlédly prezentaci o nástrahách

internetu, o tom, jak se lehce dají
zneužít data poskytnutá na sociálních
sítích. Následně proběhla mezi učiteli
diskuze na téma „zabezpečení práce
s internetem v jednotlivých partnerských školách“.
Další zodpovědný úkol čekal na
účastníky s výběrem nejvhodnějšího
návrhu na logo projektu. Po dvoukolovém hlasování nakonec zvítězil návrh
z naší školy. V programu pětidenního
pobytu byl čas i na prohlídku dublinské
univerzity Trinity College, pivovaru
Guinness a katedrály sv. Patrika.
Že jsme si z návštěvy Dublinu a
irské dívčí školy odvážely spoustu
nezapomenutelných zážitků a nových
poznatků, je jisté. V současné době již
připravujeme program 2. týdenní projektové schůzky, která proběhne v únoru ve Varnsdorfu a o které vás budeme
rádi informovat v některém z dalších
Hlasů severu.
Mgr. Irena Poláčková

Další úspěch varnsdorfského gymnázia
Myslím si, že dobré skutky dělá
rád téměř každý z nás. A když je
možnost dobré skutky prezentovat
v celorepublikovém projektu Dětský
čin, tak nejsme líní a jdeme opět
do toho. Gymnázium Varnsdorf se
účastnilo všech dvanácti ročníků.
A považte, pětkrát jsme byli úspěšní.
To znamená, že jsme si jeli do Prahy
pro ceny. Naposledy 1. 12. 2016 (porota už předtím přečetla šest set padesát
dobrých činů, příspěvků od dětí z Čech
i Slovenska a měla jistě nelehký úkol

s výběrem). Tentokrát jsme byli oceněni ve speciální kategorii za model školy, do něhož jsme vložili text dobrého
skutku žáků při pomoci s oslavami 20.
výročí našeho gymnázia. Stálý moderátor Dětského činu, Aleš Háma, přivítal
v Brožíkově síni vítěze jednotlivých
kategorií i jejich patrony. Známé herce
a sportovce. Možná, že jste nás na internetu nebo v televizi zahlédli. Držte
nám prosím palce i v příštím roce.
Za členy kroužku historiků a knihovníků Gymnázia Varnsdorf Mgr. J. Petrová

Sportovcem Děčínska 2016
je Daniel Pianka
Mezi dospělými jednotlivci vítězství neobhájil děčínský basketbalista
Tomáš Vyoral. Novým králem je borec
OST Varnsdorf Daniel Pianka, který vyhrál poprvé v historii a byl samozřejmě
hodně překvapený, počítal s umístěním kolem 10. místa. Druhé místo
putovalo přeci jen k basketbalistům
Děčína, získal ho Robert Landa. Třetí
skončil karatista Adam Zdobinský. Ze
Šluknovského výběžku se do desítky

nejlepších opět dostal mikulášovický
Tomáš Fúsek, byl osmý a hned za ním
skončil druholigový kanonýr FK Varnsdorf Alexandr Jakubov.
Žádná velká změna se nepřihodila
v anketě dospělých kolektivů. Další
cenu za první místo obdržel BK ARMEX
Děčín, druzí byli fotbalisté FK Varnsdorf. Na třetí místo se ale vyhoupl
oddíl outdoor runningu TOM Mikulášovice.
red

Poslední závody před MS
Fiuggi Regione Lazio - výsledky
muži (59 jezdců): 1. W. Van Aert (BEL)
2. M. Meisen (NĚM), 3. T. Meeusen
(BEL) …. 15. M. Boroš, 50. M. Malík.
E. Hekele vzdal v prvním kole aj. Nesvadba na 27. pozici v pátém z devíti.
Chyběl T. Paprstka. V první desítce
dojelo sedm Belgičanů, dva Holanďané a jeden Němec. Hoogerheide

(70): 1. L. Van den Haar (HOL), 2. T. Meeusen (BEL), 3. C. Van Kessel (HOL) ….
12. M. Boroš, 20. J. Nesvadba, 22. T.
Paprstka, 41. E. Hekele, 50. M. Malík. Nominace cyklokrosařů ČR na MS
v lucemburském Bielesu se zveřejní
v týdnu před jeho konáním. Hlavní
závod mužů se jede v neděli 29. ledna
(vysílá ČT SPORT).
red

Turnaj Fans ligových týmů
Tato akce se již stává tradicí v našem severním výběžku. Pořádající
FanClub Sparty Praha, pobočka
Rumburk jej tentokráte uspořádala
ve sportovní hale ve Varnsdorfu a
sjeli se do ní se svými týmy příznivci
a fanoušci Slavie Praha, Příbrami,

Liberce, Teplic, Bohemians Praha a
Sparty Praha. Omluvili se jen příznivci
Dukly Praha, loňští vítězové. Všechny
zápasy proběhly v přátelské atmosféře a kamarádském duchu. Turnaj po
dobrých výkonech vyhrálo Družstvo
fanoušků FC Bohemians Praha 1905.

byl Fan klub FK Teplice, který si také
proti minulým ročníkům polepšil, pátá
příčka připadla na Fan klub Slavia Praha a šestá pro Fans 1. FK Příbram.
Trofej nejlepšího hráče si odnesla
Monika Dražanová z FK Teplice, kanonýrem turnaje se stal Jakub Falta
z FC Bohemians Praha 1905, nejlepším brankářem byl zvolen Josef Šolín
z SK Slavie Praha a ocenění nejstaršího
hráče bylo spojeno s dlouholetým působením ve FanClubu Sparty a uděleno
Romanu Bačkovskému. Poděkování
patří Regii, a. s. za poskytnutí sportovní haly s příslušenstvím i za ochotné
jednání a dále Městu Varnsdorf za
poskytnutí propagačních předmětů.
Díky si zaslouží i rozhodčí turnaje a
především všechna družstva, která
v extrémním počasí 7. ledna na turnaj
přijela. Na závěrečném setkání účastníků zaznělo jednoznačně „Ať žije
turnaj Fan v roce 2018!“
František Šipek

Šachové střípky

Druhou příčku díky individuální technice jednotlivců obsadil Fan fanoušků
FC Slovan Liberec (horní foto) a velkým
úspěchem oproti minulým ročníkům
bylo třetí místo pořádajícího FanClubu
AC Sparty Praha (druhé foto). Čtvrtý

Na podzim nově založené a do krajské soutěže Libereckého kraje přihlášené družstvo šachistů TJ Slovan
překvapilo výsledkem prosincového
5. kola a ziskem svého prvního bodu.
Na svých šachovnicích hostili varnsdorfští šachisté vedoucí tým soutěže
Desko Liberec C, s kterým remizovali 4:4. O tento výsledek se výhrami
v jednotlivých utkáních zasloužili
Václav Paulus, Martin Zapletal a Karel
Sládek, po půl bodu za remízy přidali
Václav Halba a Michal Papoušek. VH

Futsalisté drží místo na bedně
Ve čtvrtém a posledním loňském
turnaji Krajské extraligy futsalu
hraném 18. 12. si áčko Autocentra
Jílové, obhájce prvenství, ziskem
plného bodového zisku vytvořilo
solidní odstup od pronásledovatelů.
Zvláště, když porazilo i Varnsdorf 4:3.
Pořadí na čele po 4 turnajích: 1. Jílové
30, 2. Varnsdorf 21, 3. Vilémov 15, 4.
Želenice 15 atd. V pátém pokračování
Jílové plně bodovalo (6) a stejně
tak Želenice (9 bodů). Futsalisté
Varnsdorfu porazili Transco Bohemia
6:1, ale neuspěli s DeCe Computers
3:6. Ztratili tak svůj náskok a mají
stejně bodů jako Želenice. Vilémov
jednou plichtil, dvakrát prohrál, a to
znamenalo ústup ze třetího na šesté
místo. Průběžné pořadí: 1. Jílové
36, 2. Želenice 24, 3. Varnsdorf 24,
4. Bumiko Děčín 19, 5. Bělá 18, 6.
Vilémov 16 atd. Tabulku uzavírá deváté
Turbo Děčín s osmi body (Košťany byly
ze soutěže vyřazeny pro nedostavení
se ke dvěma turnajům). Tabulku
kanonýrů vede vilémovský R. Vichterey
s 15 brankami. Z varnsdorfských
střelců jsou nejpilnější s 9 góly
J. Galbavý a M. Fiala.
Benteler Rumburk koncem listopadu
ještě vedl Okresní ligu, ale už se na něj
bodově dotáhlo béčko Jílového. Třetí
byl tým Las Žlebas Děčín a čtvrtá SLŠ a
SOŠS Šluknov. V prosincovém turnaji se
již Jílové prodralo díky lepšímu skóre
(58:28) na špici tabulky před Benteler
(37:13). Na třetí příčku postoupilo
Dumbo Děčín a Šluknov klesl na pátou
pozici, když vyšel ze třech duelů
bodově naprázdno (- Benteler 1:2, Dumbo 1:2, - Jílové B 1:9). V zatím
posledním turnaji rezerva Jílového
své utkání vyhrála, poradila si i s Bentelerem Rumburk a osamostatnila se

v čele (38 bodů). Benteler Rumburk
v dalších dvou duelech získal bodů šest
a drží druhé místo s již patnáctibodovým náskokem před Dumbem a Las
Žlebas. Tým SLŠ a SOŠS Šluknov na
turnaj nedorazil, takže jeho utkání byla
kontumována ve prospěch soupeřů. Je
nyní pátý s 12 body, tabulku šesti týmů
uzavírají Hezouni se čtyřmi bodíky.

Nejlepším střelcem Okresní ligy je
zatím s 20 góly F. Zachula (SK Dumbo
Děčín), z týmů Šluknovského výběžku
jsou nejčastějšími autory branek
V. Bače (Benteler) s P. Vomáčkou (SLŠ
a SOŠS Šluknov), oba s 11 trefami a
K. Marko (Benteler), ten má na kontě
10 gólových úspěchů.
Krajský pohár se hrál ještě před
uvedenými turnaji a získalo jej
Autocentrum Jílové poté, co svá čtyři
utkání dovedlo do vítězného konce.
O dalším umístění rozhodovaly
vzájemné zápasy, které většinou
končily rozdílem jediné branky.
Dvě vítězná utkání a stejný počet
prohraných
odehrála
mužstva
Varnsdorfu a Želenic. Přímý duel obou
týmů skončil 3:2, a tak se varnsdorfští
mohli radovat z druhého místa. Na
obhájce titulu ze Želenic připadla třetí
příčka, tvrté skončilo Bumiko a pátý
celek Transco Bohemia.
V.V. /ZdS

Tři hladké výhry kulečníkových Nic moc
První a druhá Lužická liga měly
k 16. lednu odehráno z probíhajícího
ročníku po 11 kolech. Vyšší soutěž
končí 22. kolem závěrem března,
nižší 26. kolem závěrem dubna. Minulé informace ze soutěží přinesl Hlas
severu v čísle 18 po třech úvodních
kolech soutěže, tedy v době, kdy se
týmy ještě takříkajíc „zahřívaly“ a na
čele se držely KK Krkovička Rumburk
(1. liga) a Skalice s týmem U Jelena B
Velký Šenov (2. liga).
V první lize (12 týmů) se na špici
propracovali favorité, tedy mimoňský
Český Lev A (20 bodů) spolu s libereckým Pilínkovem (19). Potěšitelná je
třetí pozice varnsdorfských Nic moc
(16) a čtvrtá rumburských Krkoviček
(14 bodů). Z týmů výběžku byl dále
pátý tým U Jelena A Velký Šenov (11),
sedmý Sloupák Varnsdorf (9) a osmá
TJ Rybniště (8). Méně se zatím daří RC
Peklu Varnsdorf (6), kterému patřila

až desátá příčka. Průběžně bronzový
Nic moc Varnsdorf mají na soupisce
tyto hráče: Jan Fučík, Petr Hemmer,
Aleš Kobera, Roman Vorlíček, Standa
Zelenka. Jejich poslední výsledky:
Sport Bar A Nový Bor – Nic moc 1:5,
Nic moc – KK Krkovička 6:0, Sloupák –
Nic moc 0:6, Nic moc – U Jelena A
6:0.
Druhé lize (13 družstev) nadále
vládl velkošenovský tým U Jelena
B a Skalice u České Lípy (oba týmy
po 18 bodech). O dva méně měl
kunratický celek U Pavla B. Čtvrtí
a pátí byli liberečtí Za humny spolu
s Tragédy z České Kamenice Šestou a
sedmou pozici držela družstva Hopo
Horní Podluží a Ťukálkové Království
(10 bodů). BSC Mělník Varnsdorf po
dobrém úvodu vyklidil přední pozice,
patřila mu devátá příčka s osmi body.
Ale v 11. kole po pěti hladkých prohrách 6:0 v řadě opět zvítězil. ZdS

7

V Severočeské lize se áčko mužů
Slovanu střetlo na palubovce domácí
sportovní haly v odloženém utkání s
BA Louny. I nadále prodloužilo sérii
nepříznivých výsledků, když odešlo poraženo těsně 68:71 (16:16,17:23, 21:
19, 14:13). Šestibodové manko z druhé
desetiminutovky se domácím hráčům
ve zbytku zápasu nepodařilo smazat.
Ženy měly v domácím prostředí
těžkého soupeře v podobě předního
týmu druholigové tabulky, jimž je
Bižuterie Jablonec. Šest týdnů dlouhý zápasový půst se proti favoritovi
projevil a ten zvítězil 62:81 (11:21,
11:27, 16:14, 24:19). Brandýs měl
být snadnějším soupeřem. Ovšem
domácím hráčkám nevyšly koncovky
dvou čtvrtin duelu, a tak prohrály
64:76 (17:21,18:22,12:14,17:19). Ani
v odložených střetnutích na západu
Čech ženy neuspěly, ale v Klatovech
se hrálo řádné drama. Nejdříve však
podlehly u BAK Plzeň 57:35 (14:9, 13:
5, 12:13, 18:8) a v Klatovech se pak
v prestižním duelu týmů z konce tabulky hrála tři prodloužení! Bohužel,
se smolným koncem pro varnsdorfský
tým po výsledku 101:97 (18:28, 13:15,
17:12, 26:19 - 11:11 - 9:9 - 7:3).
Junioři hostili ve svém úvodním
utkání nového roku druhý tým tabulky
BK Sokolov. Zejména díky vydařené

úvodní čtvrtině vedli v polovině utkání o 33 bodů. Náskok pak ještě navyšovali a v závěrečné části už mohli
polevit a přenechat aktivitu soupeři,
který upravil konečný výsledek na 93:
58 (35:11, 22:13, 24:18, 12:16). Body
Vašut 24 (1x3), Pasovský 22, Lukeš 21,
Strnad 10, Ježek 7, Hajdu 3, Novák,
Kabát a Smohe po 2. Nebodovali Kodytek, Polák a Berger. V utkání stejného
kola porazilo o den později Slaný Teplice, takže se vrátilo na čelo tabulky a
varnsdorfští junioři se na něm ohřáli
jenom krátce.
Kadety U17 čekaly dva zápasy nadregionální soutěže v halách Kolína a
Kostelce n. Č. L. V Kolíně se začínalo
již v 9.00 hod., což zřejmě mělo vliv
na výkon a výbuch v podobě nepotěšitelného výsledku 118:44 (34:3, 19:
9, 33:13, 32:19) pro hosty. V Kostelci
si kadeti spravili chuť a domácí tým
kluků i dívek deklasovali 21:115 (0:22,
9:32, 8:30, 4:31).
Žákyně U14 cestovaly k úvodním
utkáním druhé fáze ligy k soupeřkám.
U BK Prosek zvítězily 65:80 (22:22, 14:
16, 15:22, 14:20) a v Mladé Boleslavi
podlehly 58:35 (9:2, 25:11, 16:9, 8:
13). Nejvíce bodů v obou utkáních
Spirákusová 32, L. Jirchářová 27, Juricová 22 a Michalinová 10.
TJ Slovan – basket

Radost z volejbalové mládeže
V neděli 8. ledna vyrazilo družstvo
starších žákyň volejbalistek TJ Slovan
na další kolo krajské soutěže, tentokrát s jasným úkolem - udržet 3. ligu
a nespadnout do té nižší. Proto, aby

dopadlo vše dle představ, děvčata vysloveně vletěla na prvního soupeře a
první set jednoduše vyhrála. Bohužel,
samo se nic neuhraje, a když odešlo
podání i komunikace na hřišti, musel
se hrát třetí, zkrácený set, ve kterém
vyhrála zkušenost děvčat z Jablonce.
A tak pro nás dopadl zápas prohrou
1:2. Poté čekal domácí Frýdlant podporovaný hojným domácím publikem.
Děvčata se však nezalekla a zápas
vyhrála přesvědčivě 2:0. Třetí a poslední zápas již doprovázený únavou
s BV Vratislavicemi byl pod taktovkou
soupeřek a přinesl nám prohru 0:2.
Pro další kolo soutěže to přesto znamená, že úkol byl splněn a 3. liga se

díky výhře nad Frýdlantem pro starší
žákyně Slovanu udržela.
O týden později se naši nejmenší
volejbalisté, hrající barevný minivolejbal, účastnili dalšího krajského
kola v Liberci. Vzhledem k počtu přihlášených družstev a
omezenému časovému prostoru byla družstva Slovanu
pořadateli zařazena do žluté
kategorie - přehazovaná ve
dvojicích. V té hrálo 25 dvojic v pěti skupinách a rádo
hned poznamenat, že jsme
zaznamenali velký úspěch
přes skutečnosti, že většina
našich dětí se na takovéto akci
zúčastnila poprvé. Mrzí jen, že
nedošlo na celkové vyhlášení
vítězů. Pořadatelé provedli
v časové tísni vyhlášení již po ukončení základních skupin. A jak jsme se
nakonec umístili? Svou skupinu vyhrála
družstva: A. Heinzelová - T. Farská a
T. Bártíková - L. Dojčánová; čtvrtá
místa obsadila družstva: trojice J.
Kropáček - M. Pekárek - N. Jirušková
a dvojice S. Plíhalová - M. Corneová.
Všechny děti zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost ve všech utkáních
a věříme, že v dalším kole, které pořádáme v naší sportovní hale, se jim
bude dařit ještě více. Také děkujeme
rodičům Plíhalovým, Farským a Haureljukovým za pomoc při zajištění dopravy. Text a foto M. a P. Damnitzovi

Za Varnsdorf hraje skotský hráč
O prvním pátku nového roku začala
na domácí zmrzlé umělé trávě zimní
příprava A mužstva FK Varnsdorf na
jarní část sezóny 2016-2017. Staronový
trenér Zdenko Frťala již neměl k
dispozici nejlepšího střelce klubu a
druhého po podzimu ve FNL Alexandra
Jakubova, který v zimní pauze
přestoupil do Baníku Ostrava. V Liberci
pravděpodobně zůstane nadále gólman
Radek Porcal. O ukončení smlouvy
požádal Beneš (návrat do Chrastavy),

První zápas přípravy odehrál FK
v rámci Tipsport ligy na zmrzlém
terénu v Mladé Boleslavi proti Jablonci. Na dobře připraveném terénu
šel hned v úvodu do vedení brankou
Jana Neuberga. Po půlhodině soupeř
vyrovnal na 1:1, poločasové vedení
varnsdorfských ale zajistil Oskar Fotr.
Lepší nástup do druhé půle využil
Jablonec k vyrovnání a stav 2:2 se už
neměnil. V další herní prověrce se
měl na UMT v Heřmanicích hrát

Ryse s Houserem si stáhl do přípravy
Jablonec a Richter se vrátil do Teplic.
Pokud by se tito hráči v prvoligových
klubech neuchytili, je reálná možnost
návratu zpět do Varnsdorfu. Na
úvodním tréninku chyběli i Rudnytskyy
s Dordičem, zdravotní problémy s
kolenem má nadále stoper Filip (čeká
jej další operace). Do přípravy se
zapojily od začátku také tři nové tváře
- Bílek z teplické juniorky, Štěpánek
z jablonecké a útočník Kavka,
odchovanec Jihlavy a naposledy hráč
Polné (divize D, na podzim 7 branek).
O pár dní později se v klubu na testech
objevil i Skot Gary Cennerazzo (27
let), který má za sebou působení ve
Švédsku, Americe a Portugalsku.

zápas s FCO Neugersdorf, který se ale
vzhledem ke sněhovým podmínkám
nekonal. Ve druhém duelu Tipsport
ligy měl FK za soupeře Liberec, který
po chybách varnsdorfského týmu vedl
do 20. min. již 3:0 a vyhrál nakonec
5:2. Góly FK: 48. Štěpánek na 3:1,
73. Fotr na 5:2. Kladem bylo, že se
proti kvalitnímu soupeři nikdo z hráčů
nezranil. Proti Mladé Boleslavi tak
mohl tým vyrukovat s dostatečným
počtem hráčů. Úvodní sestava udržela
s favoritem bezbrankový poločas, ale
v tom druhém se domácí prosadili a
svými brankami stanovili výsledek 3:
0. Varnsdorf tím v Tipsport lize skončil
a do zahájení FNL (4. 3.) ještě sehraje
šest přípravných utkání.
ZdS, foto fkjablonec.cz

Hokejové týmy v nadstavbové části
Nadstavbovou část soutěže KSLH
LK o páté až sedmé místo nyní
hrají ve zbytku sezony hokejisté
HC Varnsdorf. Soupeři jim jsou HC
Frýdlant a HC Česká Lípa, s kterými
se utkají varnsdorfští dvakrát doma
a dvakrát venku. Vstup do nadstavby
se jim nepovedl. Na vlastním ledě
odešli poraženi s Frýdlantem 1:3, v
České Lípě obdrželi debakl 12:2 a ve
Frýdlantu prohráli 7:3.
Výsledky starších žáků: HC TS
Varnsdorf - HC Stadion Vrchlabí 4:6,
HC TS Varnsdorf - HC Náchod 15:1,
Stadion Nový Bydžov HC TS Varnsdorf
1:5, HC TS Varnsdorf – HCM Jaroměř
2:6. Po 4 utkáních jsou SŽ 3. mezi 8
týmy soutěže.
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Mladší žáci: HC TS Varnsdorf- HC
Stadion Vrchlabí 2:5, HC TS Varnsdorf
- HC Náchod 2:5, Stadion Nový Bydžov
HC TS Varnsdorf 3:2, HC TS Varnsdorf
– HCM Jaroměř 1:9. Mladší žáci zatím
uzavírají tabulku bez bodu společně s
Jabloncem.
ZdS/Foto HC Varnsdorf
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Tým žen si užil tří prodloužení!

