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V pátek 27. ledna zavítal do Varns-
dorfu ministr životního prostředí a 
poslanec Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky. Ministra 
Brabce na radnici pozval Stanislav 
Horáček, starosta města Varnsdorf, 
protože věří, že pokud máme udělat 
naše město a Šluknovský výběžek 
lepším místem pro život, je potřeba 
aktivně komunikovat s představiteli 
výkonné moci. 

A právě z tohoto důvodu uspořádal 
společně s místostarostou Josefem 
Hambálkem besedu mezi ministrem 
a starosty měst a obcí Šluknovského 
výběžku. Sezení se zúčastnila desítka 
starostů nebo zástupců městských 
úřadů. Celá diskuze proběhla v přá-
telském a konstruktivním duchu. 

V úvodu debaty Brabec informoval 
všechny přítomné o schvalovacím pro-
cesu připravovaných nových zákonů 
o odpadech. Zároveň připustil, že se 
s největší pravděpodobností nesti-
hnou už v tomto volebním období 
přijmout. „Naším cílem je dopraco-
vat zákon dle požadavků Legislativní 
rady vlády,“ uvedl ministr životního 
prostředí. Zároveň věří, že nové 
odpadové zákony nasměrují Česko 
k oběhovému hospodářství. V sou-
vislosti s novým chystaným zákonem 
proběhla také rozsáhlá diskuze v rám-
ci řešení problematiky komunálních 
odpadů ve městech a obcích. 

Dalším bodem jednání byla diskuze 
o budoucí nevyhnutelné rekonstrukci 
Teplárny Varnsdorf a.s., která bude 
muset projít rozsáhlou modernizací 
kotlů. Což znamená daleko přísnější 
limity, které bude teplárna muset 
splňovat. Jednou z probíraných va-

Ministr Brabec při návštěvě Varnsdorfu
jednal se zástupci obcí Šluknovského výběžku

riant modernizace byla také možnost 
energetického využívání některých 
druhů odpadů. Ovšem pouze za 
předpokladu splnění ještě přísnějších 
limitů povolené emise. O dalších 
krocích však proběhnou další jednání.

 Ministr Brabec zároveň upozornil 
na chystané dotační tituly od mi-
nisterstva životního prostředí, do 
kterých by se Varnsdorf a okolní 
obce mohly zapojit. Kromě právě 
probíhajících dotačních titulů např. na 
zateplování budov či výměnu domácích 
kotlů, se jednalo o dotačním programu 
na podporu přirozeného zadržování 
vody v krajině pro Ústecký kraj. 

Zástupci jednotlivých obcí, které 
svým územím zasahují do CHKO 
(chráněná krajinná oblast), představili 
ministrovi určité problémy v komuni-
kaci s CHKO Lužické hory. Ten přislíbil 
zlepšení. Ministr závěrem besedy 
zhodnotil obecné pohledy minister-
stva životního prostředí na globální 
problémy. 

„Dopoledne s ministrem přineslo 
spoustu zajímavých informací, 
pohledů a podnětů pro naše město a 
celý výběžek. Budeme dál pracovat 
na tom, abychom udělali Varnsdorf 
i okolí dobrou lokalitou pro život,“ 
doplnil setkání Stanislav Horáček, 
starosta města. Poté ministr absol-
voval pracovní oběd a pokračoval ve 
svém programu.            Tomáš Secký
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Ministr životního prostředí Richard Brabec při debatě se zástupci obcí; foto Tomáš Secký
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Na základě kalkulace ceny tepla 
z horkovodu bych Vás chtěl seznámit 
s tím, že cena tepla zůstává pro letoš-
ní rok nezměněna. Cena tepla z hor-
kovodu na patě objektu činí 530,34 
Kč/GJ (resp. 475,14 Kč/GJ u objektů, 
kde je vlastníkem stanice majitel). 
K uvedené ceně bude připočtena DPH 
ve výši 15 %.

Pro letošní rok se nezvyšuje cena 
uhlí a průmyslové vody. K snížení cen 
došlo u el. energie a zemního plynu. 
V kalkulaci zůstává zvýšení nákup 

Cena tepla se nezmění ani 
v letošním roce

emisních povolenek. V letošním roce 
předpokládáme mírný nárůst celkově 
vyrobeného a dodaného tepla do 
soustavy.

V letošním roce počítáme s náku-
pem nového frekvenčního měniče, 
opravou rozvodů horkovodu a ověře-
ním fakturačních měřidel. Uvedená 
cena byla odsouhlasena vedením 
Teplárny Varnsdorf a.s. a vstoupila 
v platnost 1. ledna letošního roku.

Ing. Miroslav Novotný
ředitel teplárny

První letošní 
zastupitelstvo za námi

Hned třetí letošní čtvrtek se na 
Střelnici konalo 21. zasedání zastupi-
telstva města, které projednávalo klí-
čový bod – rozpočet města. Ten, kdo 
pozorně sleduje dění ve městě ví, že 
rozpočet města se původně schvaloval 
v březnu a do té doby platilo rozpočto-
vé provizorium. Podobným způsobem 
to má dodnes zavedena řada okolních 
měst. U nás se schvalování rozpočtu 
postupně přesunulo na únorové zase-
dání a v poslední době jej zastupitelé 
schvalují již v lednu. Kromě rozpočtu 
(píšeme o něm v předešlém článku) 
zastupitelé projednávali běžnou ru-
tinu, tedy převody majetku, zprávy 
výborů zastupitelstva, různé apod. 
Zastupitelé prodali tři pozemky na 
výstavbu rodinného domu, jeden 
se naopak rozhodli zpětně nabýt, 
prodali parcelu v rekreační kolonii 
u Mašíňáku a majiteli Centra Pano-
rama prodali bývalou zahradu mezi 
hasičárnou a hotelem Panorama, kde 
se uvažuje o využití prostoru pro další 
kulturní akce (letní kino apod.).

Kromě několika narovnání majet-
kových vztahů již další majetkové 
otázky neřešili.  Po delší diskuzi se 
zastupitelé rozhodli, z důvodu neoče-
kávaných prací, prominout společnos-
ti TERMI s. r. o. penále za nedodržení 
termínu dokončení stavby Zimního 
stadionu Varnsdorf. Pro případ ne-
přítomnosti starosty a statutárního 
místostarosty rozhodli zastupitelé 
pověřit zastupováním starosty dru-

hého místostarostu ThMgr. Sollocha. 
V souladu s právní úpravou stanovili 
zastupitelé odměny neuvolněným za-
stupitelům pro rok 2017 a ve finanč-
ním výboru vyměnili člena Mgr. Roma-
na Buřiče, který odstoupil na vlastní 
žádost za pana Roberta Šatníka.

Kromě výše zmíněného schválení 
rozpočtu ve finančních záležitostech 
zastupitelé schválili ručitelské pro-
hlášení Nemocnici Varnsdorf na navý-
šení kontokorentního úvěru na nákup 
potřebného vybavení. Také společnos-
ti Technické služby města Varnsdorf 
s. r. o. poskytli dvouletý úvěr ve výši 
4 mil. Kč na nákup a obměnu potřebné 
techniky. 

Do diskuze občanů se tentokrát 
nezapojil nikdo z veřejnosti, naopak 
velmi vzrušenou se opět stala diskuze 
zastupitelů, kde se vystoupení jedné 
ze zastupitelek stává pravidelnou 
estrádou, plnou smyšlenek, nepravd a 
postrádající většinou nejen fakta, ale 
i základní zásady slušného chování. Na 
závěr jako obvykle vzali zastupitelé na 
vědomí zprávu starosty města o činnos-
ti RM a o kontrole plnění usnesení ZM. 
Nezkrácený a neupravený záznam 
z jednání zastupitelstva najdete na 
kanálu Youtube pod označením Město 
Varnsdorf. Na stránkách města Varns-
dorf v sekci Zastupitelstvo města najde-
te v písemné podobě usnesení všech za-
stupitelstev, včetně toho, jak kteří za-
stupitelé v daných věcech hlasovali. JS

Jak jsme jezdili v loňském roce?
Rok 2016 se stal v dopravě rekord-

ním. Je dobré, že se jedná o rekord 
minimální, což znamená, že v loň-
ském roce zemřelo na našich silnicích 
nejméně lidí od roku 1961, kdy policie 
zavedla statistiky nehodovosti, čímž 
byl překonán dosavadní nejmenší 
počet obětí z roku 2013. I tak je však 
počet zemřelých – 556 – alarmující a 
podle národní strategie bezpečnosti 
silničního provozu (BESIP) by měl být 
ve skutečnosti o téměř stovku obětí 
menší (465). Přesto je potěšitelné, 
že se odpovědněji chovají nejzrani-
telnější účastníci provozu, tedy cyk-
listé, chodci. Pozitivní je například 
i pokles následků nehod způsobených 
alkoholem. Nejčastější příčinou do-
pravních nehod je nesprávný způsob 
jízdy, nedání přednosti a nepřiměřená 
rychlost. Nejvíce bourali řidiči osob-
ních vozidel (56 tis. nehod a 301 obě-
tí), druzí jsou nezjištění řidiči a ti, co 
od nehody utekli (16. tis. nehod), ři-
diči nákladních vozidel (11. tis nehod 
a 33 obětí). Naopak řidiči motocyklů 
způsobili pouze 1800 nehod, ale v 60 
případech na nehodu doplatili živo-
tem. Nejhorším měsícem na nehody 
i na počet obětí byl říjen. Mezi černé 
dny řadíme pondělí a pátek.

A jak si vedl náš kraj a okres? Přes-
tože se kraj v počtu nehod umístil 
na třetím místě, v počtu obětí jsme 
naštěstí devátí (úbytek počtu mrtvých 
-12), v počtu zranění (lehkých i těž-
kých) pak na místě sedmém (-27). Po-
těšitelný je také pokles počtu nehod 
pod vlivem alkoholu (-25). Když už 
jsem narazil na alkohol, Ústecký kraj 
je na 8. místě jak v požívání alkoholu, 
tak i v požívání drog za volantem.

V našem okresu jsme bourali 1386 
krát (+71), zemřeli dva lidé a 53 nehod 
způsobili řidiči pod vlivem alkoholu. 
Jedno vozidlo při nehodě shořelo. 
V 1168 případech zavinili nehodu řidi-
či, 167 krát se srazili se zvěří, 23 nehod 
způsobili řidiči nemotorových vozidel a 
20 nehod způsobili chodci. Zajímavostí 
určitě je, že nejvíce nehod se stalo na 
suchém povrchu vozovky (826), 463 na 
mokru a jen 87 nehod se stalo na sněhu 
či ledu. Jako ve zbytku republiky nej-
častěji bourali řidiči osobních vozidel, 
následovaní řidiči nákladních vozidel 
a v 95 případech řidiči utekli, nebo 
se je nepodařilo zjistit. Motorkáři se 
podíleli na počtu nehod pouze ve 23 
případech.

Šťastný rok 2017 bez nehod nejen 
silničních vám přeje JS a redakce 
Hlasu severu.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
na letošní rok

Na svém prvním zasedání v letošním 
roce zastupitelé schválili připravený 
návrh rozpočtu, který měli k nastu-
dování už od prosince loňského roku. 
Na vyjasnění konkrétních položek a 
zodpovězení případných otázek slou-
žil seminář zastupitelů, kterého se 
však někteří zastupitelé nezúčastnili 
a tak bylo nutné při projednávání 
rozpočtu některé položky vysvětlo-
vat znovu. S jakými prostředky tedy 
bude město v letošním roce hospo-
dařit? Příjmy ve výši 253 736 000 
Kč tvoří 4 části a to daňové příjmy 
(199 090 000 Kč), nedaňové příjmy 
(28 533 500 Kč), kapitálové příjmy 
(4 000 000 Kč) a dotace (22 112 500 Kč).
Výdaje jsou naplánované ve výši 
299 765 000 Kč, a tvoří je běžné výdaje 
(222 457 150 Kč) a kapitálové výdaje 
(77 307 850 Kč). Rozdíl příjmů a výdajů 
ve výši -46 029 000 Kč bude díky dob-
rému hospodaření v minulých letech 
kryt přebytky finančních prostředků 
z minulých let. Dobrou zprávou je, 
že na opravy komunikací a chodníků 
je letos vyčleněno téměř 20 mil. Kč a 
dalších téměř 6 mil. k tomu je na zimní 

údržbu. Z dalších výdajů je třeba uvést 
dotace, např. kompletní rekonstrukci 
a dostavbu povinného varovného systé-
mu (bezdrátového rozhlasu) se spoluú-
častí cca 5 mil. Kč, pokračování oprav 
základních a mateřských škol (např. 
Východní) a také pokračování rekon-
strukce zimního stadionu (strojovna 
čpavku) a dalších sportovišť (např. 
výměna umělé trávy). Pokračovat bu-
dou i další úpravy na Mašíňáku a pod-
pořeny budou i další tradiční subjekty 
(kino, Tour de Feminin, filharmonie). 
Zahájeny budou také práce na rekon-
strukci autobusového nádraží, škola 
Karlova se dočká nového venkovního 
hřiště a Hrádek zase získá vodovodní 
přípojku a splaškovou kanalizaci. Bude 
se zateplovat věžák u bazénu, na hřbi-
tově se budou upravovat hlavní cesty, 
nemocnice začne budovat vývařovnu a 
u Billy vzniknou podzemní kontejnery. 
Je toho poměrně dost a tak zájemcům 
doporučujeme se s kompletním roz-
počtem seznámit na webových strán-
kách města, kde je celý dokument 
zveřejněný - http://varnsdorf.cz/
files/rozpocet_2017.pdf. JS
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Z důvodu zajištění průjezdnosti a 
průchodnosti místních komunikací, a 
to včetně chodníků, si vás dovolujeme 
upozornit, že Městský úřad Varnsdorf 
nemůže tolerovat přerůstající zeleň ze 
soukromých pozemků, která přesahuje 
na komunikaci a omezuje jak přede-
vším v zimním období úklid sněhu, tak 
bezpečnost projíždějících nákladních 
vozů Integrovaného záchranného sys-
tému, vozů svážejících komunální od-
pad, případně jiný odpadový materiál, 
či zasahuje do šíře chodníků a omezuje 
tak bezpečný pohyb chodců, zejména 
dětí a starších lidí.

V současné době je v některých 
ulicích takový stav, že přerůstající 
větve omezují běžné užívání místních 
komunikací (tzn. zakrývají dopravní 
značení, znemožňují zaparkování, 
apod.) a ohrožují bezpečnost a ply-
nulost provozu na nich (např. zhoršují 
rozhledové poměry).

Odstranění dřevin či ořezání větví je 
nutné provést z hlediska bezpečnosti 
projíždějících vozidel tak, aby byla 

zachována podjezdná výška 3,6 m. 
V případě dřevin omezujících pohyb 
svozových vozů je reálné nebezpečí, že 
nebude z důvodu neprůjezdnosti ko-
munikace komunální odpad vyvážen.

U pěších komunikací je nutné ořezá-
vat přesahující dřeviny na podchodnou 
výšku 2,5 m a na šířku tak, aby neza-
sahovaly do průchodnosti chodníků a 
nebránily chodcům v bezpečné chůzi. 
Chodci nemohou být nuceni kvůli pře-
rostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde 
by mohli být ohroženi projíždějícími 
vozidly, proto, prosím, berme ohled 
hlavně na děti i na naše starší spoluob-
čany, často s omezenější pohyblivostí.

Zásah do přerostlé zeleně u nemo-
vitostí, kde jejich majitelé nebudou 
reagovat na naši prosbu a výzvu, bude 
proveden městem na náklady majitele 
nemovitosti. Prosíme a zároveň vás 
vyzýváme ke spolupráci při odstranění 
těchto přesahujících částí dřevin. Toto 
opatření prospěje jak bezpečnějšímu 
provozu a pohybu v našem městě, tak 
i jeho krásnějšímu vzhledu.      Redakce

Zajištění průjezdnosti 
a průchodnosti 

místních komunikací

I začátkem letošního roku se ohléd-
neme za tím, jak si vedly městské 
webové stránky v minulém roce. 
S potěšením můžeme konstatovat, že 
zájem čtenářů je stále značný. Stejně 
jako v roce 2015, tak i v uplynulém 
roce zaznamenal městský web téměř 
čtvrt milionu návštěv od bezmála 100 
tisíc unikátních návštěvníků.

Rekordmanem v tomto směru jsou 
zveřejňované jídelní lístky varnsdorf-
ských restaurací. Tato stránka dosáhla 
v uplynulém roce téměř 700 tisíc 
zobrazení. Jsme velmi rádi, že i touto 
drobnou pomocí pomáháme místním 
podnikatelům s podporou jejich slu-
žeb. Mezi další hojně navštěvované 
stránky patří jako již tradičně úřední 

deska, kontakty na zaměstnance rad-
nice a elektronická verze Hlasu severu, 
kterou děláme radost hlavně čtenářům 
v zahraničí.

V letošním roce se město Varnsdorf 
uchází již o třetí dotační titul v ob-
lasti informačních technologií. Pokud 
budeme i tentokrát úspěšní, můžeme 
se spolu s vámi těšit na zcela novou 
podobu městského webu. Chceme 
dát větší prostor moderním webovým 
technologiím a hlavně elektronickým 
službám pro občany, které již začínají 
být standardem. To ale předbíháme.

Děkujeme všem čtenářům městských 
webových stránek za přízeň v loňském 
roce a věříme, že nám ji zachováte 
i nadále.     Jan Louka, informatik MěÚ

Co vás na městském webu 
zajímalo nejvíce

Aktuální podoba městských webových stránek; ilustrační foto

Pokud ve skříni hledáte plavky, ruč-
ník, plavecké brýle a sprchový gel, že 
nadcházející víkend vyrazíte do bazé-
nu, pak zbystřete. V sobotu 11. února 
bude totiž Plavecký bazén Varnsdorf 
v době od 13:15 do 15:15 hodin uza-

Upozornění na uzavření bazénu 
pro veřejnost

Bazén bude pro veřejnost uzavřen pouhé dvě hodiny

Rozpočet pro letošní rok máme 
úspěšně schválený a zastupitelé tak 
mohou jednat o dalších důležitých 
věcech. Druhé letošní zasedání Zastu-
pitelstva města Varnsdorf, v pořadí již 
dvacáté druhé, je naplánováno na 23. 
únor tradičně ve Studentském centru 
Střelnice od 15 hodin. Pozvánku zve-
řejňujeme s dostatečným předstihem, 
neboť další číslo Hlasu severu vychází 
právě v den zasedání. Na programu 
jednání budou jako vždy převody ma-
jetku města, zprávy výborů, finanční 
záležitosti, návrhy, dotazy, připomínky 

a podněty obyvatel a členů zastupitel-
stva. Ti, kteří se nebudou moci dosta-
vit na zasedání osobně, mají možnost 
využít online audio přenosu, který 
pro vás připravujeme každé zasedání 
zastupitelstva. K nalezení bude na 
webových stránkách města či přímo na 
oficiálním YouTube kanálu Město Varn-
sdorf. Po skončení zasedání bude navíc 
ihned zveřejněn záznam jednání. Plán 
zasedání Rady a Zastupitelstva města 
Varnsdorf pro rok 2017 naleznete na 
webových stránkách města.

Tomáš Secký

Pozvánka na únorové zasedání 
zastupitelstva

Z důvodu nárůstu chřipkových 
onemocnění byl od 3. ledna letošního 
roku vyhlášen zákaz návštěv na všech 
odděleních Lužické nemocnice a poli-
kliniky, a.s. až do odvolání. Hlavním 
důvodem zákazu návštěv byla ochrana 
pacientů před virovým onemocněním, 
které by mohlo výrazně zkomplikovat 
jakékoliv onemocnění pacientů. Vede-
ní Lužické nemocnice, a.s. oznamuje, 

že ke dni 31. ledna 2017 ruší zákaz 
návštěv.

Přesto žádá návštěvy, které na sobě 
pozorují příznaky chřipky (bolesti 
kloubů, svalů a zad, vysokou teplotu, 
celkovou únavu a slabost, škrábání 
v krku, kašel spojený s rýmou), aby 
z důvodu ochrany svých blízkých na 
návštěvu nechodily.

Tomáš Secký

Zrušení zákazu návštěv 
v Lužické nemocnici

vřen pro veřejnost z důvodu pronájmu 
pro konání soukromé akce. Po skončení 
akce bude plavecký bazén otevřen dle 
platné otevírací doby, tedy do 21 ho-
din. Děkujeme za pochopení.

Tomáš Secký
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Zpráva o odchodu výtvarníka, hu-
moristy, básníka, publicisty a organi-
zátora kulturního dění Josefa Poláčka 
mě zastihla ve chvíli, kdy jsem si 
sumíroval, co všechno si povíme, až 
se k němu konečně vypravím, jak si 
to přál. Před časem jsme se totiž se-
tkávali poměrně často, pak mě semlel 
hon za povinnostmi a od slibů k činu 
bylo pořád daleko – až jsem to nestihl. 
Zbývají tedy už jen vzpomínky. A jeho 
dílo. Čtenáři Hlasu severu nejspíš mají 
ještě v paměti článek Michala Hallera 
k mistrovým devadesátinám, ve kte-
rém šibalský a nestárnoucí Josífek Po-
láčků promlouval osobně. K dnešnímu 
bilančnímu článku o jeho životě a díle 
on sám už bohužel nemůže nic dodat.

Josef Poláček se narodil 27. března 
1925 v Cháborech u Dobrušky. V Živ-
nostenské škole v Náchodě vystudoval 
obor písmomalířství, na Státní grafické 
školy v Praze (1946) byl žákem tako-
vých osobností jako např. P. Dillingera 
a R. Beneše. Studium zde ukončil 
z finančních důvodů. Působil v Praze, 
České Lípě a od 16. 7. 1959 ve Varns-
dorfu. Zde pracoval jako vedoucí Zá-
vodního klubu n.p. Velveta a redaktor 
podnikového časopisu Samet, později 
jako pracovník propagace. Byl aktivní 
v několika výtvarných spolcích (Kon-
trast, Gram Varnsdorf), členem Unie 
výtvarných umělců v Praze, Syndikátu 
českých novinářů, Strany mírného po-
kroku v mezích zákona a dalších spolků 
a sdružení.

Těžiště jeho díla spočívá ve volné 
grafice, osobitém kresleném humoru 

Rozdával radost, optimismus a pohodu 
Takový byl Josef Poláček

Nápad uspořádat promítání do-
bových fotografií Varnsdorfu sklidil 
velký ohlas. Přednáškový prostor 
v divadle se 25. ledna zaplnil do po-
sledního místečka. Úkolu představit 
veřejnosti staré pohlednice a foto-
grafie, zachycující proměny našeho 
města, se ujal Jiří Sucharda. Patří 
k těm nadšencům, kteří shromažďují 
vyobrazení městských reálií ze všech 
historických období, tudíž má k dispo-
zici nepřeberné množství obrazových 
dokumentů.

První večer zamýšleného cyklu be-
sed byl věnován proměnám varnsdorf-
ského náměstí a jeho bezprostředního 
okolí: kostel sv. Petra a Pavla, fara, 
škola, radnice, „sokolovna“, bývalá 
tiskárna Strache a mariánský ústav, 
vzpomínka na již dávno neexistující 
budovy hostince Stalingrad, hotelu 
Burza, Kolosea, řeznictví Na schůd-

Dobové fotografie Varnsdorfu 
přilákaly nejen pamětníky

kách... Sledovat jsme mohli také 
vývoj zástavby dnešní ulice Legií.

Nad mnohými snímky se čile dis-
kutovalo, mladší účastníci se ozývali 
s doplňujícími dotazy, zatímco ti star-
ší doplňovali výklad o další zajímavé 
detaily. Na závěr byl připraven bonus -
amatérský filmový dokument z prvo-
májových oslav roku 1983, natočený 
P. Dankem st.

Nad dobovými fotografiemi se 
budeme scházet zhruba v půlročních 
intervalech. Můžete se těšit na další 
městské lokality a tematické celky 
věnované například varnsdorfským 
školám, mostům, hospodám.

Velmi skromné jsou zatím doklady 
o podobě města v poválečných le-
tech. Proto na besedě zazněla výzva 
k případným majitelům snímků z této 
doby, aby je poskytli k naskenování.

KPMV

a exlibris. Je také autorem aforismů 
(pod názvem bonbóny), článků a básní 
publikovaných převážně časopisecky. 
Významná je jeho činnost osvětová 
a organizační. Organizoval výstavní 
činnost v městském divadle, v muzeu, 
ve zdravotnickém středisku HEL&P, po-
řádal besedy, publikoval články v tisku. 
V letech 1944 až 2016 připravil také 
více než sedmdesát vlastních výstav, 
zúčastnil se téměř dvou stovek spo-
lečných výstav doma i v zahraničí (mj. 
v Itálii, Mongolsku, Kanadě, Rusku). 
Kreslený humor (čítající více než šest 
tisíc položek) otiskl ve více než dvou 
stovkách novin a časopisů, jeho práce 
jsou zastoupeny v galeriích a muzeích, 
mj. v Domě humoru v bulharském 
Gabrovu. Vytvořil grafickou úpravu a 
ilustroval několik desítek publikací, 
byly realizovány jeho návrhy loga ča-
sopisů a institucí. Knižně vydal několik 
sbírek exlibris, aforismů a básní. Jeho 
„bonbóny“ jsou zastoupeny v několika 
sbornících vč. internetových.

Za své dílo získal řadu ocenění, 
z nichž nejvíc si cenil Řádu bílé opice 
udělované Českou unií karikaturistů 
(ČUK). Zařadil se tím totiž do úcty-
hodné společnosti mistrů kresleného 
humoru jako jsou Neprakta, Jiránek, 
Barták, Renčín. Jistě ho však těšila 
i další uznání jeho práce, jako titul 
HUDr. (šprýmovní zkratka pro Doctor 
humoris causa) nebo čestné občanství 
města Varnsdorf. Posledním oceněním, 
ze kterého se ještě mohl radovat, byl 
čestný titul LeGrand Tolštejnského 
panství, který převzal na vernisáži 
své loňské výstavy v jiřetínské galerii 
„V Podstávce“.

Docent Jiří Vomáčka mistra Poláč-
ka kdysi nazval lučištníkem dobra. 
Představuji si ty šípy, jež - podobné 
Amorovým - létají do myslí a srdcí lidí 
různého vyznání i vychování: nesladké 
Bonbóny rozpouštějí zlé myšlenky, že-
ny-květiny vzbuzují příjemnou náladu, 
lyrický herbář barevných tupovaných 
bylin s verši Heleny Vomáčkové od-
hání nemoci spěchajících. Tak jako 
člověk bude vždy usměvavý a chápající 
v paměti své milované rodiny, umělec 
Josef Poláček zůstane v myslích svých 
přátel a příznivců oním lučištníkem 
dobra.

Milan Hrabal

Řekli o Josefu Poláčkovi

„Neúnavný hledač a objevitel mezi-
lidského dobra.“

Martin Louka

„Svou grafikou vybízí k tomu, aby-
chom v době intenzivně pěstovaného 
racionalismu dbali i sami o to, aby 

nevedl k nežádoucímu chřadnutí „růží 
krásy“.“

Doc. PhDr. Jiří Vomáčka, Csc.

„Je svým projevem český, láskyplný, 
vždy s porozuměním pro lidské slabos-
ti, vždy nakloněn očistnému humoru.“

Josef Fiala

„Dokázal jít za svými sny a uměl se 
radovat ze zdánlivých maličkostí.“

Michal Haller

„Při spolupráci na jeho rukopisech 
jsem narazil na zajímavý paradox -
skloubení oprávněné pýchy na své 
umění s každodenní životní skrom-
ností...“

MUDr. Josef Tošovský

„Vždy veselý kmán patřící do nejvyš-
šího patra kreslířského Olympu.“

Milan Janáček

„Svým uměním a poctivou, přímou 
a nezáludnou povahou si získal vždy 
dobré přátele.“

Pepík Eder

„Je pro mě ztělesněním člověka - 
pracanta systematika, kterého práce 
nikdy neobtěžovala, ale naopak těšila 
a inspirovala, „dobíjela baterky“ a 
působila radost, o kterou se rád dělil 
s ostatními. “

Helena Vomáčková

„Rozdával slovy i obrázky sluneční 
pohodu mnoha lidem.“

Libuše Vohanková

„Každý z nás se doktorům raději 
obloukem vyhne, ale nonstopordina-
ce HUDr. Josífka Poláčka byla vždy 
plná a nikdo se netlačil, nepředbíhal, 
nehádal a všichni odcházeli s dobrou 
náladou.“                       Bořek Frýba

Vybral a sestavil mhra

Motto: „Udělat ze všedního dne 
kousek neděle.“ (Josef Poláček)

Vždy s úsměvem na tváři. Takový 
byl Josef Poláček; foto Miroslav 
Majzlík

Rád bych se touto cestou veřejně omluvil všem čtenářům Hlasu severu za 
chybně uvedenou otevírací dobu Městské knihovny Varnsdorf v předešlém čísle. 

Tomáš Secký, šéfredaktor

Omluva za chybně uvedenou otevírací dobu
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Začátek každého nového roku 
se po celé České republice nese 
v duchu vyhlášení nejlepších 
sportovců uplynulé sezóny. V našem 
městě se tato událost uskutečnila 
v předstihu již v prosinci loňského 
roku v Městském divadle Varns-
dorf, kterou pořádala Komise pro 
vzdělávání, tělovýchovu a sport. 
Dalšího vyhlášení, tentokrát spor-
tovní ankety Deníku pod názvem 
Nejúspěšnější sportovec Děčínska 
2016, které se konalo koncem ledna 
v Městském divadle v Děčíně, se 
zúčastnili také nominovaní fotbal-
isté z FK Varnsdorf a silový trojbojař 
Daniel Pianka.Vítězem hlavní kate-
gorie mezi dospělými se poprvé 
v historii stal právě místní trojbojař, 
Daniel Pianka z Varnsdorfu.

Nejúspěšnějším sportovcem 
Děčínska 2016 se stal 

Daniel Pianka z Varnsdorfu

Nenechte si ujít vystoupení Escualo Quintet

„Výhru jsem rozhodně nečekal. 
Věděl jsem, že budu v první de-
sítce, ale tipoval jsem desáté 
místo. Výborných sportovců se na 
místě ukázalo hned několik. Navíc 
po druhém místě „sportovec Varn-
sdorfu“, jsem neměl optimistický 
pohled v rámci celého Děčínska. 
Komise, která rozhodovala, měla 
ovsem jiný názor a bylo z toho první 
místo. Měl jsem velkou radost a 
ta byla umocněna v podstatě tím, 
že jsem to ani nečekal. Ocenění 
vnímám jako uznání snahy a 

dosažených výsledků na sportovním 
poli v průběhu celého roku 2016,“ ra-
doval se z výhry pan Pianka, který byl 
z výsledku velmi překvapený.

A co čeká našeho varnsdorfského 
vítěze v letošním roce? „V letošním 
roce mám kromě řádových soutěžních 
akcí tři významné podniky. V dubnu je 
to mistrovství ČR v trojboji v Příbrami 
(kompletní trojboj budu absolvovat 
po tříleté pauze), v září je na řadě 
mistrovství světa v Trutnově, kde se 
představím jak v mrtvém tahu, tak 
i v celém trojboji. Na závěr roku v lis-
topadu se hodlám zúčastnit mistrovství 
ČR v mrtvém tahu, který pořádá u nás 
oddíl OST Varnsdorf přímo ve Varn-
sdorfu. Tímto bych si dovolil pozvat 
všechny, kteří mají zájem poznat blíže 
tento trochu opomíjený sport,“ dodává 
na závěr silový trojbojař.

V kategorii dospělí – jednot-
livci se vedle vítěze Daniela Pianky 
umístil na devátém místě fotbalista 
Alexander Jakubov z FK Varnsdorf. 
Během vyhlášení ankety ještě 
Jakubov působil v místním klubu. 
Poté přestoupil do FC Baník Ostrava. 
Mimo jiné klub FK Varnsdorf obsadil 
druhé místo v kategorii dospělí –
kolektivy.

O umístění dalších kandidátů 
z Děčínska jsme vás informovali 
v druhém letošním vydání Hlasu severu.

Hana Bučková

Daniel Pianka vítězem ankety Nejúspěšnější sportovec Děčínska 2016; foto 
Děčínský deník

Blíží se nám čtrnáctý únor a s ním 
i svátek sv. Valentýna. Den všech za-
milovaných. V Čechách je tento svátek 
brán různorodě.  Jak ale vlastně tento 
svátek vznikl? Osoba, po které je 
tento svátek pojmenován, katolický 
kněz a léčitel svatý Valentýn, sloužil 
v průběhu třetího století v Římě. 
Když císař Claudius II. rozhodl, že 
svobodní muži jsou podle něj lepšími 
vojáky než ti ženatí a s rodinami, 
zakázal mladým mužům manželství. 
Valentýn se ale nespravedlnosti 
vyhlášky vzepřel a oddával mladé mi-
lence v tajnosti. Poté, co se to císař 
dozvěděl, nechal Valentýna zajmout 
a zabít mučednickou smrtí právě 
14. února.

Ke sv. Valentýnu se pojí i několik 
zvyků, tento svátek se ale více slaví 
v zahraničí a ne každý tyto zvyky zná. 
Mezi nejznámější zvyk řadíme dávání 
si drobných dárečků, čokolád, květin 
a podobně. Dále sem patří tzv. Va-
lentýnka, což je zamilované přáníčko, 
které dáte své drahé polovičce. Tento 
den je také příležitostí pro odhalení 
tajných lásek a ctitelů.

Méně známé zvyky, jako posní-
dat toust s máslem a skořicovým 
cukrem nebo uvázat svému domácímu 
mazlíčkovi červenou mašli, se v Česku 
převážně nedodržují.  Největší slávu 
má tento svátek v zahraničí. A jak 
vypadá takový Valentýn v Americe? 
Výjimečnost tohoto svátku v USA vám 
může přiblížit film Na sv. Valentýna, 

(Ne)slavíte sv. Valentýna?
který doporučujeme pro nasátí 
valentýnské atmosféry. A jak slaví 
či neslaví sv. Valentýna místní oby-
vatelé? Na to jsme se jich zeptali.

„Valentýn neslavím, v Čechách 
přeci máme 1. máj!“

 Jitka, 18 let

„Neslavím, nerad se řídím nep-
saným pravidlem. Snad můžeme 
druhému dělat radost i jiné dny 
v roce, ne?“

 Dominik, 20 let

„Neslavíme Valentýn, jen 1. máj.“
 Mirka, 53 let

„Slavím Valentýna, protože musím 
(přítelkyně).“

 Jakub, 20 let

„My Valentýn neslavíme. Držíme 
1. máj.“

 Veronika, 35 let

„Slavím, přestože je to komerční 
svátek. Lásku si máme vyznávat každý 
den, tak proč tento den nevyužít 
také?“

 Lucie, 19 let

„Valentýna neslavím, mám ho 
celoročně.“

  Jiří, 23 let

Barbora Krajčovičová
Hlas severu junior

Ve čtvrtek 16. února vás od 18 
hodin zveme do Městského divadla 
Varnsdorf na pořad Tango Argen-
tino. Program nabízí dokonalé spojení 
temperamentu a vášně s uměleckým 
mistrovstvím a to jak hudebním, 
tak i tanečním. Představí se pětice 
vynikajících instrumentalistů Escualo 
Quintetu a taneční uskupení Buenos 

Představení TANGO ARGENTINO
Aires tango. Na pořadu jsou díla 
slavného Astora Piazzolly, Enrique Vil-
lolda a dalších představitelů tohoto 
hudebního stylu. Escualo Quintet 
vystoupí ve složení: Jakub Jedlinský –
akordeon/bandoneon, Pavel Kude-
lásek – housle, Petr Beneš – elektrická 
kytara, Ivan Vokáč – klavír, Jan Prokop –
kontrabas.           Zuzana Zajíčková
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Zprávy, společnost

Přátelé fotografie už mají ten termín 
zafixovaný. Vždy v polovině ledna pro-
bíhá vernisáž Fotoroku. Výstava, která 
vždy touto dobou představuje žeň ze 
soutěže pořádané varnsdorfským foto-
klubem, se v posledních letech usadila 
v přízemní chodbě městské knihovny a 
k vidění je tam do poloviny března.

Zahájení letošní výstavy spolu s vy-
hlášením výsledků 41. ročníku se ode-
hrálo v pondělí 16. ledna. Fotoroku 
2017 se zúčastnilo 23 autorů, z toho dva 
zahraniční z Německa. Je to potěšující 
nárůst oproti loňsku. Nově se u nás před-
stavují například kolegové z děčínského 
fotoklubu. K nim patří i letošní vítěz 
Jaroslav Stejskal. Na panelech je kromě 
vítězných prací rozmístěno dalších něko-
lik desítek fotografií, jejichž kvalita si 
zaslouží pozornost.

Fotorok 2017

Ve výsledkové listině najdeme i něko-
lik tvůrců z našeho regionu, včetně čest-
ného uznání pro Martina Hložka z Varns-
dorfu. Větší účast místních fotografů, 
než tomu bylo v minulosti, je tedy další 
dobrou zprávou. Byť ještě lepší zprávou 

by bylo obnovení práce fotokroužku, 
kde by si jeho členové mohli předávat 
zkušenosti nebo se přiučit od lektora. Za 
kvalitními kurzy je třeba nyní dojíždět, 
o cenové náročnosti nemluvě.

Připomeňme, že soutěžní snímky 
porota posuzuje anonymně a že od mi-
nulého ročníku bylo zrušeno rozdělení 
soutěže na žánry. Zdá se, že tento krok 
v konečném důsledku Fotoroku prospěl.

Josef Zbihlej se v zahajovací řeči vrá-
til do roku 1976, kdy se nově ustavený 
fotoklub scházel v novém Závodním 
klubu Velveta. Málokdo si asi tenkrát 
dokázal představit, že soutěž přežije 
čtyři desetiletí. A že bude dokonce 
jednou z mála, které vydrží tlak doby. 
Ano, Fotorok je svým způsobem rari-
tou. Proto bylo na místě i poděkování 
městu Varnsdorf za grantový příspěvek, 

jenž fotoklubu při Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf umožňuje pokračovat v tra-
dici. Vernisáž navštívil i starosta města 
Stanislav Horáček, aby poděkoval orga-
nizátorům a popřál fotografům „dobré 
světlo“ i do dalších ročníků.

Po skončení varnsdorfské přehlídky si 
tentýž výstavní soubor budou moci po 
několik týdnů prohlížet návštěvníci rad-
nice v Großschönau.                      KPMV

Fotorok 2017 - výsledková listina

1. cena - Jaroslav Stejskal (Děčín) za 
fotografii „Návrat domů“

2. cena - Jan Myšák (Krásná Lípa) za 
fotografii „Zamyšlení“

3. cena - Jiří Durdík (Praha) za foto-
grafie „Prázdniny 016“ a „Hurá, zima je 
tady!“

Čestná uznání byla udělena Martinu 
Votavovi (Liberec) za fotoseriál „Ad 
infinitum“, Lindě Bodlákové (Rumburk) 
za fotoseriál čtyř makrofotografií a Mar-
tinu Hložkovi (Varnsdorf) za fotografie 
„Bloudění“ a „Za polárním kruhem“.

Pracovníci Povodí Ohře s.p. (POH) 
využívají zimních měsíců, kdy se 
nedá provádět stavební činnost, aby 
v rámci běžné údržby a protipovod-
ňových opatření vyčistili koryto řeky 
od náletů. Nejedná se však pouze 
o odstranění stromů rostoucích přímo 
v korytě řeky, které mohou při jarních 
povodních zkomplikovat odtok vody 
z tání, ale i o stromy rostoucí z břehů 

Povodí Ohře čistí koryto Mandavy
a nábřežních zdí, jejichž kořeny způso-
bují v rámci svého růstu později znač-
né škody. Tuto činnost provádí Povodí 
Ohře s.p. vlastními silami, technickým 
vybavením a především na vlastní 
náklady. V současné době se práce 
provádějí u mostu v ulici Legií, odkud 
také pochází náš snímek. Povodí Ohře 
však čistí celé koryto Mandavy a to 
nejenom na území našeho města.   JS

Na fotografii je vidět, o jak vzrostlé stromy se jedná a jaká technika byla nasa-
zena; foto Tomáš Secký

Sdružení AG Textilland Oberlausitz 
(působící při Windmühle Seifhenner-
sdorf e. V.) připravilo ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Varnsdorf prezen-
taci několika zakladatelských osobností 
místního textilního průmyslu a prvních 
odborných textilních škol v obou sou-
sedních městech - Varnsdorfu a Seifhen-
nersdorfu. Dvanáct výstavních panelů je 
k vidění v patře varnsdorfské knihovny 
do 24. února. Poté budou od 23. března 
do konce května 2017 vystaveny na rad-
nici v Seifhennersdorfu.

Vernisáž výstavy 17. ledna byla spo-
jena s dvoujazyčnou přednáškou v sále 
varnsdorfské knihovny. Ta byla zaměře-
na na hlavní poznatky získané při práci 
na projektu a na některé zajímavosti, 
které se na výstavní panely nevešly. Zá-
jem předčil očekávání organizátorů: sál 
se naplnil více než šedesáti lidmi, mezi 

Textilní historie Varnsdorfu a Seifhennersdorfu
nimiž byla i řada návštěvníků ze soused-
ních německých obcí, včetně starostky 
Seifhennersdorfu Karin Berndtové. Za 
varnsdorfskou radnici se dostavil mís-
tostarosta Roland Solloch.

Výstava prezentuje textilní podni-
katele H. R. Marxe a P. Rentsche ze 
Seifhennersdorfu, J. Kunerta a rodinu 
Fröhlichových z Varnsdorfu a rovněž 
tkalcovské školy, které vznikly s pod-
porou místních průmyslníků v obou 
městech ve 2. polovině 19. století. Ná-
vštěvníci jistě nepřehlédnou bustu H. R. 
Marxe, zapůjčenou z Karáskova muzea 
v Seifhennersdorfu. Projekt vznikl díky 
finanční podpoře z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Za varnsdorfskou 
knihovnu se na něm podílela Ing. Ilona 
Martinovská a za Kruh přátel muzea 
Varnsdorf Martin Havlíček.          

MK Vdf

Jaroslav Stejskal z Děčína (vlevo) přebírá od Josefa Zbihleje cenu za 1. místo 
v soutěži Fotorok 2017; foto Ivo Šafus

Vítězný snímek Návrat domů; foto 
Jaroslav Stejskal Prezentace o textilní historii Varnsdorfu přilákala mnoho diváků; foto Ivo Šafus
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Projekt Pojď hrát hokej proběhl 
na zimním stadionu ve Varnsdorfu 
dne 27. ledna letošního roku. Akce 
se zúčastnilo celkem 46 dětí, které si 
vyzkoušely jaké to je, když chtějí být 
hokejistou. Od příchodu na akci, přes 
odvedení do šaten, rozcvičku a ná-
sledný trénink formou her byly děti 
pod dohledem zkušených trenérů a 
asistentů.

Po příchodu se rodiče přihlásili do 
projektu Pojď hrát hokej, přičemž 
děti obdržely své první dresy, na 
které si s pomocí rodičů a asistentů 
vyplnily vlastní jméno. Dále dárky 

Týden hokeje přilákal na varnsdorfský led téměř pět desítek dětí

související s projektem Pojď hrát 
hokej, ale také drobné dárky od 
místního hokejového klubu. Poté 
se děti přesunuly do šatny k dalším 
činnostem spojených s přípravou na 
nadcházející trénink. Před tréninkem 
se zúčastnily malé rozcvičky hravou 
formou, zatímco se rodiče sešli na 
prezentaci o projektu Pojď hrát 
hokej. Nechybělo také představení 
klubu HC TS Varnsdorf.

Po skončení prezentace se rodiče 
dostavili do šaten, kde se děti oblé-

kaly. Poté se všichni společně odebra-
li z kabiny do prostor střídaček a děti 
čekaly na pokyn nástupu na ledovou 
plochu k zahájení tréninku.

Po vstupu na ledovou plochu byly 
děti rozděleny do skupin podle vý-
konnosti bruslení. Absolvovaly for-
mou her trénink na šesti stanovištích 
(1. odpočinková zóna - hry s míčky, 
2. bruslení s projetím branky ve dře-
pu a možnost střelby na brankáře, 
3. bruslení s kotoučem slalomem 
a následnou střelbou na brankáře, 
4. bruslení s přeskakováním a pod-
lézáním překážek, 5. hra s gymbaly, 

6. minihokej). Na každém stanovišti 
se trenéři snažili dětem ukázat, jak 
dané cvičení provést, aby dokázaly 
skloubit bruslení s pohybem potřeb-
ným k provedení jednotlivých cviků. 
V odpočinkové zóně se instruktoři 
věnovali výuce bruslení s následnými 
hrami s míčky, aby i úplné začáteční-
ky naučili bruslit a děti pak dokázaly 
skloubit bruslení s provedením něko-
lika cviků formou hry.

Trenéři důsledně dbali na rozdílné 
kvality bruslení a pohybového nadání 

jednotlivých účastníků a posílali děti 
na pravidelné přestávky na občerst-
vení. Závěrečné foto všech účastníků 
bylo obohaceno o účast rodičů, jako 
památku na uplynulou akci Pojď hrát 
hokej.

Velké poděkování za bezvadný 
průběh celé akce projektu Pojď hrát 
hokej patří všem lidem zapojeným do 
organizace.

Velkým kladem celého projektu 
Pojď hrát hokej je účast dětí nejen 
z Varnsdorfu a okolí, ale také ze spřá-
telených měst Zittau a Großschönau, 
což se také projevilo při následné 
škole bruslení v neděli 29. ledna, kdy 
nás navštívilo 12 dětí, které se účast-
nily uplynulého projektu.

Karel Hornický
vedoucí trenér SpS HC TS Varnsdorf

Klub českých turistů (KČT) Varn-
sdorf hodnotil své aktivity za loňský 
rok na výroční členské schůzi, která 
se konala v sobotu 14. ledna za účasti 
Dr. Eichlera za oblast Ústecký kraj, 
pana V. Hiekeho za KČT Krásná Lípa a 
pana V. Provazníka za KČT Rumburk.

Místní turisté v loňském roce navíc 
oslavili 60 let a uskutečnili celkem 
78 výletů do blízkého i vzdáleného 
okolí, kterých se zúčastnilo celkem 
1204 osob, a nachodili úctyhodných 

12 566 kilometrů. Kilometry sčítají 
podle vyznačených turistických map 
na internetu. Organizují také týdenní 
pobyty v českých horách a zahraničí. 
KČT Varnsdorf má aktuálně 49 členů, 
včetně pěti vedoucích turistiky a pěti 
značkařek.

V uplynulém roce došlo k vyznačení 
60 km turistických tras. Mimo jiné udr-
žují formou brigád zeleně značenou 
stezku na varnsdorfský Hrádek.

Tomáš Secký, Irena Uličná

Klub českých turistů Varnsdorf 
oslavil v uplynulém roce 60 let

Všechno začíná v kabině; foto HC TS Varnsdorf

 Trenéři se dětem věnovali svědomitě; foto HC TS Varnsdorf

Společná fotka na závěr. Možní budoucí hokejisté s trenéry; foto HC TS Varnsdorf   
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Kultura, inzerce

Úprava jízdních 
řádů autobusů

Od začátku března, konkrétně 
5.3.2017, dojde k drobným změnám 
v jízdních řádech v provozní oblasti 
Šluknovsko. Nemusíte se však bát, 
většinou se jedná jen o formální změ-
ny jako např. datumové poznámky či 
lepší návaznost na autobusy Ústeckého 
kraje. Cestující tak budou mít dosta-
tečný časový prostor na přestup mezi 
jednotlivými linkami. Upravené jízdní 
řády platné od 5. března naleznete 
v kanceláři na autobusovém nádraží 
ve Varnsdorfu, ale také na webových 
stránkách města. Máte k úpravám 
jízdních řádů podnět? V tom případě 
ho můžete odevzdat na odbor správních 
agend a dopravy na MěÚ Varnsdorf, 
nebo v kanceláři dopravce na autobu-
sovém nádraží do 19. února.    Redakce

Kulturou nabitý týden ve Varnsdorfu
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

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

  Nemovitosti
Pronájem volných prostor v za-

vedené provozovně, 27 m2, blízko 
centra. Nájem včetně energií a slu-
žeb 5.000 Kč. Tel. 728 580 333

Zaměstnání
Přijme se kuchařka/kuchař na 

brigádu sobota – neděle. Tel. 774 
098 444

Americký talent Fernando Saunders vystoupil ve Varnsdorfu; foto Ivo Šafus

Leden se nesl v duchu zajímavých 
kulturních akcí. Za zmínku stojí kon-
cert baskytaristy a zpěváka Fernanda 
Saunderse, který se konal ve čtvrtek 
19. ledna 2017 v sálu Lidové zahrady. 
Programem byl téměř dvouhodinový 
výstup amerického talentu, který žije 
na území České republiky. Saunders vy-

Fernando Saunders ve Varnsdorfu
stoupil s kapelou, která se mj. skládala 
i z kytaristy a hráče na bicí. V průběhu 
večera zazněly převážně romantické 
písničky v žánrech od rocku, přes fun-
ky až po jazz. Představení bylo velmi 
kvalitní, negativem byla poměrně nízká 
účast posluchačů. Akci pořádalo Měst-
ské divadlo Varnsdorf.

Legendární 
kapela Turbo

V pátek 20. ledna 2017 následovalo 
v sálu Lidové zahrady dlouho očeká-
vané vystoupení kapely Turbo. V ro-
li předkapely se představila kapela 
ToHard z Varnsdorfu. Osmdesátá léta 
si připomnělo na tři sta návštěvníků. 
Atmosféra byla vskutku neskutečná. 
Kapela zahrála své nejznámější hity 
v doprovodu světelné show a různých 
efektů. „Skvělé! Zahrála kapela mého 
mládí. Já se rozhodně bavila,“ doplnila 
jedna z návštěvnic koncertu.

Novoroční přídavek
O pár dnů později, ve středu 25. led-

na 2017 se v sálu Střelnice ve Varns-
dorfu konalo vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Varnsdorf (dále jen 
ZUŠ) pod názvem Novoroční přídavek. 
Jednalo se o vystoupení tanečního 
oboru v kombinaci se zpěvem (ob-
čas i sólovým), který se nezúčastní 
pravidelných koncertů, konaných 
v ústředí ZUŠ. Žáci si připravili osm-
náct čísel, jež trvala zhruba devadesát 
minut. To nejlepší přišlo přirozeně až 
na konec. Koncert si dorazila vychut-
nat řada diváků.

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se pak 
v Městském divadle ve Varnsdorfu 
představilo pěvecké pop-operní trio La 
Gioia s hostující zpěvačkou, jež se stala 
vítězkou soutěže Hlas Česko Slovenska, 
Ivannou Bagovou. Vystoupení se bohu-
žel nedostalo takového úspěchu jako 
výše zmíněný koncert žáků ZUŠ. A že 
jste přišli o hodně. V průběhu večera 
totiž zazněly úpravy světových skladeb, 
např. ABBA přezpívaná ve španělštině, 

úvodní znělka seriálu Sanitka nebo 
Atlantída od Miro Žbirky přezpívaná 
v italštině. Diváci byli z výstupu velmi 
spokojeni. Na konci čekala na malé, za 
to nadšené, obecenstvo také autogrami-
áda s focením. „Vůbec jsem nevěděl, co 
od toho čekat. Nakonec jsem byl příjem-
ně překvapen, jak se dají písničky pře-
dělat do operního stylu,“ konstatoval 
nadšeně jeden z posluchačů.    Redakce

Operní trio La Gioia



„Jak tiše žili, tak tiše odešli,
 skromní ve svém životě, 
velcí ve své lásce a dobrotě.“
Dne 2. února uplynul jeden smutný 

rok bez naší milované maminky Da-
nušky Zákoutské a 21. února tomu 
bude 9 let bez našeho milovaného 
tatínka Jiřího Zákoutského. Odešli 
tam, kam cesty nás všech vedou, 
přesto stále s námi – v našich srdcích 
a myšlenkách. 

Nikdy nezapomeneme a děkujeme 
za tichou vzpomínku. 

 S láskou dcera Kateřina a syn Jiří.

Dne 7. února uply-
nulo již 10 let od 
chvíle, co nás opustila 
naše babička, mamin-
ka a manželka paní 
Jiřina Poláková. 

Vzpomeňte s námi. Rodina

V pátek 10. února 
vzpomeneme třetí 
smutné výročí úmrtí 
pana Miroslava Ště-
tiny. 

Za vzpomínku děku-
je dcera Mirka s rodinou a manželka.

Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 23. února 
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 14. února od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

PODĚKOVÁNÍ

ÚMRTÍ
Úmrtí v lednu

Jitka Ožvoldová      70 let
Miroslav Žďárský      82 let
Hana Matošová      84 let
Libuše Landová      85 let
Anna Klírová      80 let
Jana Sobková      76 let
Františka Reisingerová 89 let
Jaroslav Šuma      70 let
Martin Strcula      88 let
Ilsedore Nosálová      85 let
Vladimír Grunert      83 let
Jaroslava Valentová     67 let
Eva Havlíčková      77 let
Jaroslav Mikule      68 let
Josef Poláček      91 let
Hana Zavadská      78 let
Marie Bártová      88 let
Jana Kocůrková      73 let
Arnošt Eichler      77 let
Jaroslava Čermáková    83 let

NAROZENÍ
  Únor
* Sonja  Schwamberger
Kamila Jůzová
Dan Schwamberger

* Mischelle
Petra Bučková
Marek Fuksa

* Tomáš Holub
Markéta Holubová
Václav Holub

* Martin Bezchleba     
Lenka Bubáková
Karel Bezchleba
                 

ZUBNÍ POHOTOVOST

    
    
 
    
    
 
 

11. - 12. 02. 2017            
MDDr. Klevetová Magdalena 
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588 

18. - 19. 02. 2017                
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343 
    
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.   
     
 

Od května loňského roku dostalo 
slavnostní setkání jubilantů nový roz-
měr. Zatímco v minulosti navštěvovali 
zástupci města jubilanty v jejich 
domovech, nově se tento slavnostní 
akt koná v obřadní síni Městského 
úřadu Varnsdorf. A ani první setkání 
jubilantů v letošním roce nebylo vý-
jimkou. Poslední lednový čtvrtek se 
do obřadní síně dostavilo rovnou tři-
náct oslavenců, aby oslavili své další 
životní jubileum.

Poslední lednový 
čtvrtek proběhlo první 

letošní setkání jubilantů

Milá Álo Smetanová, 
K Tvému významnému životnímu 

jubileu a do té druhé životní poloviny 
Ti přejeme moře zdraví, kupu štěstí 
a hromadu spokojených sluníčkových 
let. 

Jsi skvělou kamarádkou, kolegyní, 
výbornou učitelkou a zlatou duší naší 
školy. Též zpěvačkou, moderátorkou, 
veřejně aktivní osůbkou a hlavně po-
ctivým a férovým člověkem. 

Za to vše Ti moc děkujeme a ještě 
jednou přejeme vše NEJ… 

Kolektiv 1. st. ZŠ Seifertova (Vý-
chodní).

Rádi bychom poděkovali všem přá-
telům Josefa Poláčka za projevení 
upřímné soustrasti při jeho posled-
ním rozloučení. 

Jitka Poláčková s rodinou

Za tvou lásku k nám
nemůžeme ti dnes 
nic už dát, jen v na-
šich srdcích vzpomín-
ku na tebe maminku 
zachovat. 

Dne 8. února uplynuly 2 roky od 
úmrtí naší milované maminky, babič-
ky, prababičky a tety paní Květuše 
Svobodové. Nezapomeneme. 

Dne 18. února 
uplyne 15 let od 
chvíle, co nás opus-
tila paní Hildegard 
Chlubnová. 

Stále vzpomínají 
rodina Chlubnova a Damnitzova.

Dne 12. února to 
bude 16 let, co nás 
navždy opustil dě-
deček pan Antonín 
Polcar. 

Stále vzpomíná vnu-
čka Šárka s rodinou.

Dne 13. února uply-
ne 6 let ode dne, kdy 
nás navždy opustil náš 
drahý tatínek, děde-
ček a pradědeček pan 
Walter Martinec. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomínají děti s rodinami. 

V úterý 17. ledna 
tomu bylo 7 let, co 
nás navždy opustila 
paní Eluška Galbová. 
S láskou vzpomíná 
manžel a celá rodina.

Dne 30. ledna jsme 
vzpomněli 1. výročí, 
kdy nás navždy opus-
til náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček a 
pradědeček Ferdi-

nand Ducháček. 
S láskou a bolestí v srdci stále 

vzpomínají manželka Marie, dcera 
Dana s rodinou, vnučka Jitka s rodi-
nou, příbuzní a přátelé.

Srdečné přivítání vzácných hostů 
měl tentokrát na starost pan Stanislav 
Horáček, starosta města Varnsdorf. 
U dobrého pohoštění se všichni pří-
tomní představili, řekli pár vět o své 
osobě, zavzpomínali na prožité i sou-
časné chvíle svého života, pohovořili 
o aktuálním dění a sdělili podněty, 
co by se dalo v našem městě zlepšit. 
Příjemné čtvrteční odpoledne bylo za-
končeno osobní gratulací a předáním 
daru zástupcem města a členy odboru 
správních agend a dopravy, kterým 
navíc patří poděkování za přípravu 
celého setkání. Další setkání jubilan-
tů narozených v únoru se uskuteční 
poslední čtvrtek v měsíci.

Seznam zúčastněných jubilantů: 
Štefania Utcuvská, Jiřina Pachmano-
vá, Margita Růžičková, Marie Kukuro-
vá, Jaroslav Janků, Růžena Novotná, 
Hana Schmiedová, Anežka Herman-
nová, Krista Flenková, Stanislava 
Stehlíková, Libuše Dresslerová, Olga 
Woisetschlägerová, Josef Ludický.

Tomáš Secký

Vyprávění životních příběhů k se-
tkání patří; foto Tomáš Secký

Skupina jubilantů narozených v mě-
síci lednu se starostou města Stanisla-
vem Horáčkem; foto Tomáš Secký
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Pět družstev Slovanu Varnsdorf 
v Okresní lize stolního tenisu 
zaručuje mj. vidět dvacet vzájemných 
prestižních derby utkání během 
sezony. Jedno tak připadá téměř 
na každé kolo, v některém se hrají 
derby zápasy i dva. Z těch posledních 
uvádíme podobnější informace.

Tabletenisová derbyŠachové střípky
   Ve Frýdlantu sehráli šachisté TJ 

Slovan Varnsdorf odložený zápas ze 
sněhově kalamitního týdne. Bez čtyř 
hráčů základní sestavy prohráli 6:2 a 
bodovali jen na prvních třech šachovni-
cích. Svoji partii vyhrál Petr Králíček, 
do remíz je dovedli Karel Sládek a Vác-
lav Halba. Na domácích šachovnicích 
se v již posledním kole základní části 
Krajské soutěže LK – západ dočkal TJ 
Slovan premiérové výhry v soutěži, 
když porazil Slávii Liberec B 5,5:2,5. A 
to znovu ne v nejsilnějším složení. Par-
tie vyhráli Václav Halba, Michal Papou-
šek a Karel Hanousek, remízy přidali 
Václav Paulus, Martin Zapletal, Petr 
Králíček, Marcel Locker a Matěj Hejný. 
Bodovali tak všichni členové družstva, 
které se umístilo společně se Slavii 

Liberec B a ŠK Medvědi Kunratice na 
5. - 7. místu. Nyní čekají tyto tři týmy 
utkání nadstavby B. Prvá čtyři družstva 
v soutěži - Desko Liberec C, ŠK Stráž p. 
R., ŠK Frýdlant a 1. Novoborský ŠK se 
utkají v nadstavbě A.

Rozběhl se i Krajský přebor LK 
družstev starších žáků. Po neúplných 
třech odehraných kolech je TJ Slovan 
Varnsdorf zatím na třetím místě mezi 
devíti týmy přeboru. Nejdříve porazil 
ŠK Zikuda Turnov 3,5:2,5, pak podle-
hl Slávii Liberec 2,5:3,5 a ve třetím 
kole zvítězil nad Jiskrou Tanvald 6:0. 
Ve všech zápasech nastoupil v sestavě 
M. Papoušek (3 body), Mir. Hejný (2), 
Mat. Hejný (1,5), K. Hanousek (1,5), 
M. Locker (3) a T. Rosa (1).   

VH

Většinu utkání soutěží Ústeckého 
krajského fotbalového svazu mají za 
sebou mladí varnsdorfští fotbalisté. 
Dvě z nich předehráli již na sklonku 
uplynulého roku, kdy byly hrací plo-
chy ve více vyhovujícím stavu.

MLADŠÍ DOROST – 3 SKUPINY – 13 
TÝMŮ: FK Varnsdorf - FK ČL Neštěmi-
ce 9:0 (5:0). Na domácí UMT vsítili 
branky M. Šešina a L. Kahuda po 3, 
J. Křivohlavý, D. Hrubý a T. Palme.  

TJ Krupka - FK Varnsdorf 0:9 (0:4). 
V Krupce na UMT dali góly J. Křivo-
hlavý 3, J. Šindelář 2, M. Kudláček, 
L. Snášel, L. Kahuda a J. Slavík.

FK Varnsdorf - FK Litoměřicko 
1:1 (0:1), PK 3:2. Branku dal v 61. 
Z. Hoffman z PK, úspěšní v penalto-
vém rozstřelu za domácí byli Z. Hoff-
man, L. Kahuda, a M. Jirásek.

Trenér Vlastimil Chod vytkl cíl zimní 
ligu vyhrát, a tak museli jeho svěřenci 
uspět i v Děčíně. To se podařilo, i když 
domácí vedli již od první minuty. Ju-
nior Děčín U17 – FK Varnsdorf U17  2:3 

(1:0). Branky FK 44. L. Kahuda, 49. a 
75. S. Záhorský. Mladší dorost byl po 
těchto zápasech ve své skupině první 
a čekají jej duely s nejlepšími celky 
ostatních dvou skupin.

STARŠÍ ŽÁCI – 4 SKUPINY – 19 TÝMŮ: 
FK Varnsdorf A - FK Junior Děčín 
7:1 (3:1). Góly: D. Pajkrt 3, D. Bušta, 
J. Kubr, R. Čáp a S. Nácar.

FK Varnsdorf A - FK Varnsdorf B 
3:3 (2:2), PK 6:7. Góly M. Svoboda na 
1:0, J. Čáp 2:0, S. Škop 3:2 -  F. Kabeláč 
2:1, T. Šolc 2:2 a P. Ficzu 3:3.

FK ČL Neštěmice A - FK Varnsdorf B 
5:1 (2:1), jediný gól hostů P. Ficzu. FK 
ČL Neštěmice B - FK Varnsdorf A 0:21 
(0:10), jednoznačná záležitosti áčka 
žáků, o jehož branky se podělilo osm 
hráčů týmu.

FK Varnsdorf A – FK ČL Neštěmice 
A 3:4 (1:1), góly domácích P. Ficzu na 
1:0, T. Šolc na 2:2 a M. Neumnann na 
3:3. Hosté se posunuli na konečné prv-
ní místo ve skupině před domácí a oba 
nyní čeká play-off soutěže.           ZdS

Fotbalové zimní ligy mládeže

Po dojezdu silvestrovského MTB 
závodu proběhlo v restauraci Střel-
nice vyhlášení 6.ročníku cyklistického 
poháru CC Varnsdorf 2016.V absolut-
ním pořadí mužů zvítězil  Ivo Machek 
z týmu Cyklofit o dva body před Jiřím 
Švorcem z Big Shocku, 3. byl Aleš Vo-
hanka z CC Varnsdorf. Kategorii žen 
vyhrála Jana Kovářová z Herby servisu 
Rumburk (na snímku) před  Kateřinou 
Loubkovou a třetí Šárkou Valachovou. 
Kategorii Elite ovládl Michal Švorc, V1 
Ivo Machek, V2 Jiří Švorc, V3 Milan 
Spurný, V4 Andreas  Prescher a Z2 
Dana Lánská. Informace k dalšímu 
ročníku budou zveřejněny na strán-
kách www.ccvarnsdorf.xf.cz           CC

Pohár CC Varnsdorf vyhodnocen

X-team klopýtá, 
Růžový panteři 

vládnou 
Po první třetině, neboli po devíti 

kolech Varnsdorfské bowlingové ligy 
2016-2017 se ostatním týmům ke konci 
listopadu 2016 bodově řádně odtrhli 
Růžoví panteři a X-team. Více jak deset 
bodů na ně ztráceli Spliťáci a Nic-moc. 
Během prosince a ledna se odehrálo 7 
kol ligy, ve kterých se Růžový panteři 
vzdálili i X-teamu a po 17 kolech (zá-
pasech) na ně měli k dobru 6 bodů. A to 
vzájemný zápas vyzněl těsně pro X-te-
am. Ale dva lednové zápasy 2. týmu 
tabulky dopadly překvapivě v jeho 
neprospěch. Poslední výsledky nejlep-
ších týmů: Růžový panteři (66 bodů) –
Black horses 4:1, - Nic-moc 4:1, -
Kobra 11 5:0, - Retosáci 5:0, - Žihadla 
4:1; X-team (60) - Růžový panteři 3:2, - 
Apoň kilo 4:1, - Žihadla 5:0, - Ajznbóni 
1:4,- Black horses 0:5, - Nic-moc 5:0.

Třetí byli Spliťáci s 54 body. ZdS

Hokejoví starší žáci 
vítězí

 
 Tým muž HC TS Varnsdorf neuspěl 

ani v dalších utkáních nadstavbové 
části, když na vlastním ledě prohrál 
s vedoucím celkem této části soutěže 
HC Frýdlant 2:4 a ve Frýdlantu 8:3.

Starší žáci mají vyvedené poslední 
víkendy ledna. Nejprve doma zdolali 
HC Lomnice n. P. 9:3, bodově se s ní 
na špici tabulky dotáhli a druhý den 
vyhráli přesvědčivě i u HC Česká Lípa 
výsledkem 1:8. V zatím posledním 
zápase u TJ HC Jablonec n. N. zvítězili 
5:9 a dostali se do čela tabulky.

Mladším žákům se tak nedařilo, 
ale zaznamenali první nadstavbovou 
výhru. Nejprve nestačili na druhý tým 
soutěže HC Lomnice n. P. a připsali si 
porážku 0:6. V České Lípě si pak užili 
vítězný jásot. Konečný výsledek měl 
podobu 4:5 a bodově soupeře dostihli. 
V Jablonci nad Nisou mladší žáci nehrá-
li pro širokou marodku.                 ZdS

Varnsdorf E – Varnsdorf B 10:8 
(vítězům stačilo vyhrát pět utkání, 
dalších pět získali díky tomu, že hosté 
hráli pouze ve třech a utkání čtvrtého 
tak byla kontumována; body O. Richter 
2,5, D. Richter 1, J. Jína 1, L. Žatečka 
0,5 – M. Miško a V. Strnad po 3, 
M. Ptáček 2).

Varnsdorf B – Varnsdorf A 7:11 
(J. Turek a V. Strnad po 2,5, M. Miško a 
M. Ptáček po 1 – J. Peleška 4,5, V. Chlan 
2,5, L. Žítek st. a P. Žítek po 2). K vidění 
bylo 7 pětisetových soubojů a jen 5 
jasných výsledků 3:0 (2x) nebo 0:3 (3x).

Varnsdorf D – Varnsdorf C 9:9 
(P. Šimek 4, V. Vejl 3, P. Exnar a 
A. Ondráček po 1 – J. Charouzek 3,5, 
M. Dubovecký 2,5, A. Krejčí a R. Novotný 
po 1,5 bodu). Tento zápas přinesl 5 
pětisetových střetnutí a 7 s hladkým 
výsledkem 3:0 (4x) nebo 0:3 (3x).

Postavení družstev Slovanu v ta-

bulce k 1. únoru po 15. z 22 kol 
soutěže: 4. Slovan A (13 utkání/33 
bodů), 5. Slovan D (13/29), 7. Slovan 
B (13/23), 9. Slovan C (13/19), 11. 
Slovan E (12/14).

V úspěšnosti hráčů byli v první 
desítce čtyři hráči družstev Slovanu, 
a to 3. O. Gola (42 zápasů/36 výher, 
úspěšnost 85,7 %), 4. P. Šimek (39/32, 
82,1 %), 7. J. Peleška (46/35, 76,1 %) a  
10. V. Vejl (34/13, 72,3 %). Čtyřhrám 
vládnou v okresu V. Chlan (13/12, 92,3 
%) a J. Peleška (12/11, 91,7 %). 

 ZdS, foto web TJ Slovan
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Kvalitní testy s Příbramí a Jihlavou  
Po vyřazení v Tipsport lize byl 

dalším soupeřem varnsdorfského 
FK  momentálně šestý tým německé 
Oberligy-jih SV Merseburg, kterého 
porazil na UMT v Děčíně 5:2 brankami 
Švantnera 2, Kozmy, Fotra a Dordiče. 
Na pražském Vyšehradě pak čekal 
náročnější protivník, v nejvyšší soutěži 
se zachraňující 1. FK Příbram. Ten 
brzkými góly vedl 2:0 a utkání tímto 
výsledkem i skončilo. V Hrobcích se 
FK utkal na UMT s  teplickou juni-
orkou a porazil ji 4:0 (2:0). Branek 
do soupeřovy sítě mohlo být i více 
a trenér Frťala proto vyjádřil ne-
spokojenost s přístupem svěřenců 
při zakončování akcí. Místo duelu se 
Štěchovicemi (10. tým ČFL) se podařilo 
dojednat utkání s prvoligovou Jihla-
vou, kterou v Nymburku FK porazil 

Varnsdorfský basketbalový tým 
mužů A si připsal druhou výhru v se-
zoně. Čekal na ni od prvního kola, kdy 
vyhrál na palubovce USK Slavia Liberec 
a stejného soupeře porazil nyní i v do-
mácí hale. Po kvalitním výkonu proti 
BA Louny si tým věřil a první čtvrtina 
dopadla jasně v jeho prospěch (30:19). 
Do poločasu pak náskok ještě navýšil 
na 17 bodů (49:32). Ve třetí čtvrtině 
přišel výpadek, Slavia ji vyhrála o šest 
bodů a v úvodu posledního dějství 
nechybělo mnoho, aby srovnala stav. 
Změnou obrany a úspěšným zakončo-
váním nájezdů poté ale domácí upravi-
li konečný výsledek na 92:71. Výrazněji 
se prosadili dvojciferní střelci Šišulák, 
Lehroch a Buben. Body Slovanu Šišulák 
21 (3x3), Lehroch 19, Buben 15 (1x3), 
Beran 9, Vakulenko 8, Relich 7 (1x3), 
Schilling 6, Lukeš 4, a T. Doležal 3.

Muži B cestovali k odloženému utká-
ní s BK Skřivánek Ústí, týmu z popředí 
tabulky Oblastního přeboru. Domácí fa-
vorit potvrdil své kvality a vyhrál 75:43 
(22:12, 22:9, 14:10, 17:12). I další střet-
nutí absolvovali u soupeře, tentokráte 
u BK Česká Lípa, kde podlehli 115:64.

Ženy absolvovaly další lekci ligové-
ho basketu u BK Sluneta Ústí. Koncept 
jejich hry i odvaha hráček zůstaly 
pouze na papíře, a tak lze vyzved-
nout pouze 100% úspěšnost trestných 
hodů (12/12). Konečný výsledek zní 
99:43 (25:11, 24:13, 26:10, 24:9). Body 
Stodůlková 16 (2x3), Grobarčíková 13 
(1x3), Chlanová 7 (1x3), Keslerová 3 
(1x3), Beytlerová a Ekrtová po 2. Tým 
nyní čeká zájezd do Prahy za Spartou, 
k prvnímu týmu tabulky a pak k HB 
Basket. U něho by si papírově mohl na-
pravovat reputaci a hlavně mu vrátit 
domácí porážku o pět bodů.

Žáci U15 vstoupili skvěle do druhé 
části nadregionální soutěže, když sto-
procentně využili výhodu domácího 
prostředí v utkáních proti Kralupům 
a Mělníku. První zápas byl do poloviny 

vyrovnaný (33:32). Ve třetí části však 
domácí proti kralupským předvedli 
koncert a průběžný stav byl 64:37. 
Poslední čtvrtina zase patřila hostům, 
vyhráli ji 10:30, ale výhru 74:67 varn-
sdorfským klukům už nevzali. BK Měl-
ník už byl daleko snadnější soupeř, což 
dokládá výsledek 110:29 (24:8, 30:5, 
31:12, 25:4). Jednotliví hráči se o body 
v obou střetnutích zasloužili takto: 
Jeřábek 40, T. Petrla 38, Pondělíček 
30, Maščuch 20, D. Petrla a Kozák po 
11, Tlapák a Vladař po 10, Sembdner 
8, Bourek 4 a Nechanický 2. Dalšími 
soupeři žáků U15 budou v této fázi 
soutěže týmy Brandýsu n. L., Žižkova 
a Mladé Boleslavi.

Mladší žákyně U14 nehrály od půli 
ledna žádné utkání a čekají je nyní 
doma ve SH soupeři Loko Trutnov (so 
11. 2. od 15.00 hod.) a Loko Liberec 
(ne 12. 2. od 14.00 hod.).

Mladší mini U12 hostili doma 
v oblastním přeboru Slovan Litoměřice 
a BK Chomutov. Proti litoměřickým 
dívkám se měli pokusit o vrácení ne-
dávné prohry 25:69 a to se po výsledku 
63:50 (23:9, 11:19, 13:9, 16:13) poved-
lo.  Bojovný výkon na obou stranách 
dal příležitost k vidění pěkného utkání. 
Minižáci vyhráli i druhý domácí duel 
s BK Chomutov 64:35 (17:6, 17:10, 
20:6,10:13). Body v obou střetnutích 
zaznamenali: Ježek 32, Steško 25, 
Kozák 20, Záleský 10, Jeřábek 9, Von-
derka 6, Zdražil 6, Černý, Jindra, Luh 
po 4, Jelínek, Sádovský, a Kalivoda po 
2, Buben 1.  Poděkování týmů s jeho 
vedením patří všem fanouškům, kteří 
je přišli do sokolovny podpořit.  V po-
řadí devíti týmů patřila varnsdorf-
ským minižákům po těchto výsledcích 
čtvrtá příčka s 26 body za Ústím (32), 
Děčínem (31) a Litoměřicemi (31). 
Poslední utkání se stejnými soupeři 
v Chomutově měla tyto výsledky: 
Litoměřice – Slovan 58:25,  Chomutov -  
Slovan 35:61.            TJ Slovan – basket

Výhry áčka mužů a žáků U15

Jiøí Pavlù DiS
technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov

PLASTOVÁ OKNA
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Futsalová VETERÁNSKÁ LIGA 
Ústeckého kraje má v této sezoně 
před sebou již jen dva turnaje a ten 
závěrečný se bude hrát 4. března 
ve varnsdorfské sportovní hale. 
Bohužel, týmu Varnsdorfu se po 
dobrém vstupu do sezony v dalších 
kolech nevedlo podle představ a 
z posledního měření sil nepřivezl ani 
bod. Malým a hřejivým balzámem 
je alespoň momentální druhé místo 
v tabulce FAIR-PLAY za Nota-Slovank-
ou Děčín a před SK Jílové. Pořadí VET-
ERÁNS LIGY ÚK po 5. kole: 1. Jílové 
17 zápasů/38 bodů, 2. Bělá 18/36, 
3. Teplice 18/29, 4. Ludvikovice 
17/28, 5. Nota – Slovanka Děčín 
17/23, 6. Proboštov 18/18, 7. Varns-
dorf 17/14, 8. Rafani Děčín 18/12.

KRAJSKÁ EXTRALIGA měla na 
pořadu 6. turnaj. Nejlépe si vedl Varn-
sdorf A, který ve svých třech utkáních 
bodoval naplno a malinko umázl 
z náskoku vedoucího Jílového A. To 
šťastně plichtilo 5:5 s Bumikem, když 
prohrávalo už 0:4! Sálovkáři třetích 
Želenic byli rovněž stoprocentní, ale  
hráli pouze dvakrát. Bez bodů odjel 
z Libouchce Vilémov a uzavřel si tak 
cestu do finálové skupiny. Nebodo-
valo i Transco Bohemia Děčín. Hráčem 
turnaje byl vyhodnocen varnsdorfský 
Tomáš Jägr. O extraligový titul si 18. 2. 
v Libouchci zahrají Jílové A, Varnsdorf 
A, Želenice, Bumiko Děčín a Sokol Bělá. 
O záchranu budou bojovat Vilémov, 
DeCe Computers Děčín, Transco Bohe-
mia Děčín a Turbo Děčín A.        V.V. /ZdS

Veteránům se nedaří, áčko do finále   

2:1 (2:1) brankami Fotra a Durděviče. 
Sestava FK Varnsdorf:  Samoel - Zieris, 
Zbrožek, Lischka - Cennerazzo, Koz-
ma, Beránek, Daníček, Bláha - Fotr, 
Durdević. Ve 46. Střídali Bílek, Richter, 
Neuberg, Švantner, Novotný a Knejzlík, 
připravený byl ještě gólman Kolář.

Dorost U19 zatím v přípravě 
odehrál čtyři utkání. V tom prvním 
v Ústí musel skousnout výprask 8:0. 
Pak si hráči týmu spravili sebevědomí, 
když na domácí UMT snadno porazili 
Dolní Podluží 8:1 a v dalším duelu po 
dobrém výkonu i účastníka I. B třídy 
Čechii Horní Podluží 2:1. Góly dali Lisý 
a Pavlíček. Dosud poslední prověrkou 
bylo střetnutí s celkem mužů Cvikova 
(I. A třída LK), které skončilo výsledkem 
7:0 (3:0). Góly vstřelili Kolár a Kramer 
po 2, Son, Lisý a Luňák.                ZdS

Těžká trať  MS Malíkovi seděla  
Poslední lednový víkend se jely 

závody cyklokrosového Mistrovství 
světa v lucemburském Bielesu. Mezi 
64 startujícími kategorie ELITE 
nechyběl varnsdorfský rodák Michal 
Malík, kterému se tak splnil sen 
zajet si nejprestižnější závod každé 
sezony tohoto cyklistického odvětví. 
V přímém televizním přenosu ČT 
se divák dozvěděl ledacos, mnohé 
komentátorům unikalo nebo reagovali 
se zpožděním. ČR reprezentovalo pět 
jezdců. Ten, kdo usedl k TV přenosu 
chvíli po jeho začátku, musel pak až 
do jeho konce z komentáře usuzovat, 

že jedou jenom čtyři. Takže až nějakou 
hodinu po závodu se dalo na webu 
UCI (Mezinárodní cyklistická unie) 
v oficiální výsledkové listině dohledat, 
že taky Michal Malík absolvoval celý 
závod a skončil na 39. místě. Dlužno 
dodat, že komentátor přenosu věnoval 
Michalovi přeci jen chvilku už v samém 
začátku přenosu. To když běželo na 
obrazovkách prostřednictvím titulků 
představování jezdců…

Samotný průběh závodu byl silnou 
kávou i pro jen televizního diváka.  

Po oblevě byla trať plná bahna, i ty 
nejlepší potkala řada defektů a na 
kvapík Belgičanů s Holanďany měli 
pro umístění do první desítky jen tři 
cyklokrosaři jiné země. Čech M. Boroš 
(7.), Švýcar S. Zahner (9.) a Němec 
S. Weber (10.). Velmi solidní 11. místo 
vybojoval pro ČR ještě J. Nesvadba. 
K závodu M. Malík  uvedl: „Start na 
MS je pro mne skutečně splněný sen, 
bojoval jsem o něj už čtvrtou sezonu. 
Letos se to podařilo a já si to užil se 
vším všudy. Atmosféra byla úžasná, 
trať přesně podle mého gusta, protože 
těžké podmínky mám opravdu rád. 

Jedinou kaňkou na celém závodě 
byl samotný start, kde mě výrazně 
zbrzdil kanadský soupeř, který vytrhl 
nohu z pedálů a do bojů o pozice 
jsem vyrážel z poslední figury. Tak 
jako letos již mnohokrát…“. Přesto 
se Michalovi podařilo prodrat do 
druhé dvacítky. Pokud mu výkonnost 
poroste jako v posledních sezonách, 
vydrží zdraví a s trochou štěstí nejen 
při startech, nebyla to rozhodně jeho 
jediná účast na MS.   

ZdS, foto Michal Červený


