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Město Varnsdorf vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:

9. března 2017 • číslo

5

Varnsdorfský masopust 2017

úředník / úřednice
stavebního úřadu
Městského úřadu Varnsdorf
Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání
v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví,
• znalost práce na PC (MS
Office),
• řidičský průkaz skupiny B
(aktivní řidič).

Lhůta pro podání přihlášky:
• písemnou přihlášku s požadovanými
doklady
je
nutno doručit tak, aby ji
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.03.2017 v podatelně Městského úřadu
Varnsdorf, nám. E. Beneše
470, 407 47 Varnsdorf.
Více informací o výběrovém
řízení
naleznete
na
úřední desce a webových
stránkách města Varnsdorf
www.varnsdorf.cz
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Jako každý rok se ve správný masopustní čas koná po celém Šluknovském
výběžku řada masopustů. Ne jinak je
tomu i u nás, a tak již patří k dobrému
zvyku, že se v sobotu sejdou maškary
a maškarátka v ZUŠce, aby následně
prošly městem. V neděli se především
děti scházejí v maskách na zimním
stadionu.
Letos vyšel Masopust na konec
února, na sobotu 25. února, kdy se
téměř stovka masek shromáždila na
nádvoří základní umělecké školy, aby
zakusila lahodných koblížků a napojena čajem (pro ty větší s příchutí) se
vydala na průvod městem. Počasí se
naštěstí, od pátečního velmi větrného
dopoledne, uklidnilo a tak sice trošku
mrazivé, ale slunečné až jarní počasí
přilákalo nejen masky, ale i dost
nemaskovaných návštěvníků. Do čela
průvodu se postavil mnich s černou
paní, kteří společně s maskami a
za doprovodu tradiční Dykyty měli
nelehký úkol - přes nástrahy po zimě
poškozených cest dopravit bezpečně
do cíle starostenský sud. Od loňského
roku se nám na trase průvodu sešly
tři dvojzastávky a ta první je hned za
křižovatkou u cukrárny Sluníčko. Zatímco dospělí ochutnávali u nápojky
něco z loňské sklizně vinné révy, děti
se s chutí vrhly na krájený koláč s ovocem a drobenkou. Další dvojzastávka
byla u „Sloupáku“, kde se napojili
a drobně občerstvili dospělí i děti a

masky byly dekorovány tradičními
masopustními prasátky z perníku.
Třetí a poslední dvojzastávkou byla
ulice Legií, kde u řeznictví pravá
strana holdovala masným výrobkům a
nealko nápojům, zatímco levá strana
si vychutnávala koláčky s tradičními
náplněmi.
Přes náměstí došel průvod až na
nádvoří Střelnice, kde se přítomní
již věnovali masopustním hodům, zatímco masky si na chvíli odvedl na sál
Šáša Váša. Mezitím starosta narazil
v pořádku dopravený sud a masopust
byl oficiálně zahájen. Po několika
soutěžích na sále, ve kterých děti
bojovaly o sladké odměny, se všichni
přesunuli zpátky na nádvoří, kde
proběhlo vyhodnocení masek a to jak
v dětské, tak i dospělácké kategorii.

Zatímco k dobré náladě vyhrávala
dechovka Pavla Zelenky, hosté masopustu si dopřávali hojnosti masných,
ale i sladkých pokrmů, jak to má před
půstem být. A tak nechyběly klobásky,
jelítka, jitrničky, gulášek, ovárek
ani tlačenka, ze sladkých trdelník,
perníková srdce, cukrová vata nebo
zákusky, a pro děti balónky nebo
drobné hračky. O tom, že přítomní
přišli hlavně za masnými výrobky,
svědčí i beznadějně vyprodaná restaurace. Plně obsazené byly také lavičky
ve venkovním areálu.
V letošním roce se organizace opět
ujala Kulturní komise Rady města Varnsdorf a tak je na místě jejím členům
za úspěšný a bezproblémový průběh
poděkovat. Poděkování patří také
městské policii, technickým službám
a celé řadě sponzorů, bez kterých
by nebylo možné akci uspořádat.
Sponzoři letošního ročníku byli:
Město Varnsdorf, TOS VARNSDORF
a.s., Perník manufaktury Varnsdorf,
s.r.o., Pekařství Limma Group, a.s.,
Pavel Ryšavý – Nápoje a Vinotéka,
Beatrice Žítková – cukrárna a pekárna Sluníčko, restaurace Sloupový
sál, H & K – Haback, v.o.s. – pekárna
Šluknov, Martin Prkno – Řeznictví ve
staré spíži, PharmDr. Jindřich Šmíd –
Lékárna Varnsdorf a pivovar Kocour a
NOPROSU - Josef Šusta.
Fotoreportáž z letošního masopustu
najdete na straně číslo 4.
JS
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Zprávy

Všechny ulice nepatří městu
V těchto dnech započaly opravy
největších výtluků na městských
komunikacích a to speciální studenou asfaltovou směsí. Tato směs se
používá pouze na kritická místa,
neboť její cena je poměrně vysoká.
S klasickými opravami se započne
na konci března, kdy začnou pracovat výrobci balených směsí. Rádi
bychom zároveň informovali občany
o tom, že ne každá komunikace je
v majetku města.
Část těchto komunikací, a jedná
se právě o ty významnější a velmi
frekventované, patří Správě a údržbě
silnic Ústeckého kraje. Tato organizace je tedy zodpovědná za veškerou
údržbu i technický stav.

Mezi silnice II. a III. třídy, které
jsou v držení Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje patří: Pražská,
Kmochova, Mariánská, 5. května,
Čs. mládeže, Plzeňská, Mladoboleslavská, Čs. Letců a Žitavská.
Opravy těchto komunikací zajišťuje
výše uvedená firma. Město nebo
technické služby nemůže do průběhu oprav ani jiných činností jakkoliv
zasahovat.
Ostatní ulice jsou v majetku
města a to za pomoci technických
služeb postupně likviduje následky
zimy a samozřejmě zajišťuje i běžnou údržbu a úklid po celý rok.
TS Varnsdorf

Je nás tam přes tisíc pět set,
přidejte se také
Přesně 2. března před dvěma
lety jsme spustili oficiální Facebook
stránku města Varnsdorf, která
nasbírala tisícovku fanoušku za tři
měsíce svého fungování, což jsme
považovali za velký úspěch a správný krok směrem k lepší komunikaci
s občany. Díky sociální síti získávají
nové čtenáře, především mladší generace, i městské webové stránky.
Propagujeme tam také Hlas severu.
Vzájemná podpora městských médií
je důležitá, a jak se ukazuje, tak
i funkční. Sociální síť Facebook je
v rámci internetu jedním z nejrychlejších informačních kanálů a kromě

standardních pozvánek a fotogalerií
z pořádaných akcí slouží také jako
rychlý zdroj informací, které vyžadují okamžité zveřejnění. Jsou to např.
meteorologické výstrahy, dopravní
uzavírky, havárie vodovodu, apod.
Z podstaty fungování sociální sítě
se pak informace přirozeně šíří k co
největšímu počtu čtenářů.
K 28. únoru má město Varnsdorf na
Facebooku 1 642 lidí. Používáte moderní sociální sítě? Přidejte se k nám a
nepřijdete o aktuální zprávy ze svého
města. Facebookovou stránku naleznete na adrese www.facebook.com/
mesto.varnsdorf.
Tomáš Secký

Tankodrom na ulici Plzeňská, která
je v držení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje; foto TS Varnsdorf

Část opravené komunikace na ulici
Legií ve Varnsdorfu; foto TS Varnsdorf

Dotační program města
pro letošní rok
V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok 2017 bylo podáno
celkem 77 žádostí. Výše požadovaných dotací od města činila celkem
1 012 050 Kč. Město podpořilo 74
žádostí ve výši 900 000 Kč.
V oblasti kultura a vzdělávání
bylo 28 žádostí, tělovýchova a sport
37 žádostí, sociální a zdravotní oblasti
9 žádostí. Pouze u třech žádostí nebylo poskytnutí dotace doporučeno.
U 15 žádostí členové komise doporučili částečné snížení požadované dotace
nezávisle na bodovém ohodnocení
s ohledem na zpracování projektu po
stránce obsahové, účelnost předloženého rozpočtu, zaměření projektu a
jeho přínos v dané oblasti.

Žádosti hodnotila sedmičlenná
dotační komise ve složení ThMgr.
Roland Solloch – předseda, Mgr.
Romana Cupalová, Miloš Kostlán,
Ing. Ilona Martinovská, Mgr. Václav
Zemler, Ing. František Hricz a Zbyněk
Šimák. Hodnocení přijatých žádostí
bylo prováděno anonymně na základě
bodového systému podle stanovených
kritérií.
V případě podjatosti vůči některé
žádosti se člen komise hodnocení
vzdal písemným prohlášením (uplatněno v 9 případech), aniž by bylo
ovlivněno hodnocení žádostí. Přehled
schválených žádostí naleznete na webových stránkách města Varnsdorf.
Roland Solloch, místostarosta

Pomoc s daňovým přiznáním
opět na MěÚ Varnsdorf

Facebook využíváme k rychlému předání informací mezi občany
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Znovu připomínáme, že stejně
jako v minulých letech budou i tentokrát v rámci klientského přístupu
Finanční správy probíhat v průběhu
měsíce března výjezdy pracovníků
územních pracovišť Finančních úřadů na vybrané obce s cílem zajistit
pomoc obyvatelům s podáváním
daňového přiznání k daním z příjmů.
Na základě spolupráce a získaných

zkušeností z minulých let, stanovil
Finanční úřad dva termíny návštěv na
MěÚ Varnsdorf.
Termíny konzultací
20.03.2017 od 13:00 do 17:00 hod.
22.03.2017 od 13:00 do 17:00 hod.
Místo konzultací
Zasedací místnost MěÚ Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, přízemí, dveře č. 25.
Tomáš Secký
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Možnosti čerpání podpory
Spolupráci s německými hasiči
provázejí osudové sedmičky z programu Nová zelená úsporám
Spolupráce hasičských sborů sousedících měst, tedy měst Varnsdorf a
obce Grossschönau, začala v krátkém
období liberalizace v komunistickém
Československu v letech 1967-68.
V roce 1967 došlo na německé straně
k rozsáhlému požáru velkého činžovního domu v ulici Zollgasse 6, těsně za
hranicemi. V rámci nastalé spolupráce k jeho úspěšnému zdolání vyjela
i posádka varnsdorfských dobrovolníků
(profesionální sbor vznikl až o čtyři
roky později) s moderními cisternovými vozidly Škoda 706 AKV a další
technikou.

s možností využití i pro záchranné akce.
Zásahem v Zollgasse tedy započala opětovná spolupráce hasičských
sborů, která byla násilně přetržena
po druhé světové válce. Nedlouho po
uzavření smlouvy mezi Varnsdorfem a
Grossschönau byla uzavřena i obdobná
smlouva mezi Rumburkem a Seifhenersdorfem a začalo se tvořit dnešní
„čtyřměstí“ (Vierstädtebund). Od roku
1997 probíhá intenzivní spolupráce
nejen mezi dospělými hasiči, ale spolupracují také mládežnické oddíly. Za
pomoci finančních prostředků z Euroregionu Nisa se uskutečnilo 9 ročníků

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem
životního prostředí ČR je zaměřen na
podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu
efektivního využití zdrojů energie a na
podporu výstavby budov s velmi nízkou
energetickou náročností.
Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si
o dotaci. Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí
České republiky a město Varnsdorf vás
srdečně zvou na seminář, na kterém
vám odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnou aktuální
informace o dotačních možnostech
z programu Nová zelená úsporám na

výstavbu a rekonstrukci rodinných
domů (výměna oken, dveří, zateplení
rodinných domů, …).
Přijďte si poslechnout, jak velkou
dotaci můžete získat. Dokážeme vám,
že to má smysl a že získat dotaci není
tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Prostor bude dán i vašim
dotazům a individuálním konzultacím.
Zájemci se mohou na seminář dostavit
bez předchozího přihlašování. Seminář
je naplánován na středu 5. dubna
letošního roku od 16 hodin v sálku
Městské knihovny Varnsdorf v prvním
patře.
Státní fond životního prostředí,
Tomáš Secký

Změna termínu březnového
zasedání zastupitelstva

V té době nikdo netušil, že tuto spolupráci už o rok později zavře bratrská
pomoc a že se hranice opět na 30 let
uzavřou. V roce 1995 vznikla smlouva
o spolupráci mezi hasiči z Hrádku nad
Nisou a Žitavy. Na jejím základě se
připravila smlouva o spolupráci mezi
místními hasičskými sbory, kterou
v roce 1996 podepsali oba velitelé. Po
projednání v orgánech obcí již o rok
později, tedy v roce 1997, podepsali
smlouvu o partnerství a spolupráci
mezi městy i tehdejší starostové. Na
základě této smlouvy bylo možné za
přesně stanovených podmínek otevřít
železnou závoru a bránu na konci
Žitavské ulice. Metodou stálého tlaku
se podařilo postupně odstranit bránu.
Z navezených kamenů se podařilo
udělat turistický přechod. Nakonec
v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru v roce 2003 došlo
k odstranění veškerých překážek. Od
roku 2007 zde máme silniční hraniční
přechod pro osobní vozidla a autobusy,

mezinárodních dětských táborů a
každoročně probíhá řada jednodenních
či víkendových akcí. V roce 2013 se
čtyřměstí podařilo získat pro hasiče
více jak 1 mil. euro a připravují se
další společné projekty.
Jelikož se mílovými kroky blíží
50. výročí obnovené spolupráce, rozhodli se hasiči společně s radnicemi
toto výročí 25. března na místě, kde
spolupráce vznikla, symbolicky připomenout. V 11 hodin se na hraničním
přechodu sejdou současní starostové
a velitelé hasičských sborů společně
s těmi, kteří dohody v roce 1996 a 1997
podepsali na malé ceremonii. Během
slavnostní události bude uzavřen hraniční přechod. Po malém občerstvení
se zúčastnění přesunou do Zollstrasse,
kde se na stejném místě uskuteční
cvičení hasičů. V této souvislosti bychom rádi na tuto akci pozvali všechny
zájemce. Řidiče, kteří v této době
daným úsekem neprojedou, žádáme
o shovívavost.
JS

V letošním roce se zastupitelé
sešli již dvakrát a třetí, březnové,
zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bylo naplánováno na čtvrtek
23. března. Pozor, to ale neplatí! Jak
již bylo starostou na posledním zasedání zmíněno, termín příštího zasedání se mění na čtvrtek 30. března. Opět
se bude konat ve Studentském centru
Střelnice od 15 hodin.
Na programu jednání budou jako
vždy převody majetku města, zprávy
výborů, finanční záležitosti, návrhy,
dotazy, připomínky a podněty obyva-

tel a členů zastupitelstva. Ti, kteří
se nebudou moci dostavit 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 Varnsdorf. 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

Úprava autobusové linky č. 191
S účinností od 5. března 2017
dochází u autobusové linky č. 191 městské hromadné dopravy Varnsdorf
k úpravě jízdního řádu. Při úpravách
byl brán zřetel zejména na návaznost
na příjezdy a odjezdy „zelených“
autobusů, které zajišťují dopravu
v rámci Ústeckého kraje. U všech

spojů je nyní ponechán dostatečný
časový prostor pro případný přestup
cestujících. Tímto bychom chtěli poděkovat občanům za jejich poznatky
a připomínky. Doufáme, že úpravou
jízdního řádu přispějeme k jejich
spokojenosti.
Odbor správních agend a dopravy

Využívejte Czech POINT
na budovách MěÚ
Řadu let je občanům města k dispozici kontaktní místo Czech POINT
na obou budovách městského úřadu,
tj. nám. E. Beneše 470 a ul. T. G.
Masaryka 1838, odkud je možné si
odnést ověřené výstupy - např. výpis
z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, veřejného rejstříku, podat žádost
o zřízení datové schránky atd. Hlavním
cílem je zkvalitnit vztah občana s veřejnou správou prostřednictvím tohoto
kontaktního místa tak, aby na jednom
místě bylo možno vyřídit více agend,
učinit více podání a tím ušetřit občanům čas a peníze.

Kontaktní místa
Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad, nám. E. Beneše 470,
kancelář č.39
Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních agend a dopravy, T.G.Masaryka
1848, kancelář č. 31
Úřední hodiny
Pondělí 8:00-17:00 hod.
Úterý 8:00-15:30 hod.
Středa 8:00-17:00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00-14:30 hod.
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Fotoreport
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V průvodu
pračlověka

jsme

mohli

spatřit

Jedlo se, pilo se, zpívalo se

Zastávka na koláč jen co jsme vyšli

O pár desítek metrů dále rozdávání perníčků

Blížíme se do cíle, kde se narazí tradiční sud

Povedlo se, sud naražen, čepujeme

4

Nechyběli ani otužilci vyznávající hippies

Střelnice praskala ve švech, děti si užívaly jednu soutěž za druhou

Vyhlášení nejlepších masek
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Společnost, děti a mladež

Thanks a lot, Edisonova school! MŠ Zahrádka znovu na lyžích
Awesome skills, zaznělo
z úst zahraničních učitelů
V nadpisu článku jsou citována slova pana Brendana McCaba, jednoho
z účastníků projektové partnerské
schůzky školního projektu „Sustainable Skills 2032“, který přijel do
Varnsdorfu s dalšími dvěma kolegyněmi z dalekého Dublinu, aby viděl a
zažil „na vlastní kůži“, jakže to tady
u nás na škole chodí. Nejen on, ale
i všichni další kolegové ze škol ve
Španělsku, Itálii, Holandsku a Lotyšsku, byli nadšeni vším, co jim
naši žáci pod vedením učitelek
připravili a předvedli. Pětidenní

vzdělávací systém a proběhla beseda
s našimi učiteli na téma „Moderní
vzdělávací metody vs. metody tradiční“.
Jeden den byl věnován exkurzím a
to hned třem. Nejprve na soukromé
střední škole a v podniku TOS Varnsdorf, následně ve sklárně AJETO!
Lindava a v podvečer v Pivovaru Kocour
Varnsdorf. Před odjezdem skupiny cizinců do Prahy se naši žáci rozloučili
malou akademií, která sklidila právě
ten velký obdiv ukrytý ve slovech
„awesome skills“.

Zahraniční delegaci přivítal ve městě starosta Stanislav Horáček a místostarosta Roland Solloch; foto Tomáš Secký
program jejich pobytu ve Varnsdorfu
byl zahájen slavnostním přivítáním
v kanceláři starosty města, kde se
seznámili s historií a současností
Varnsdorfu, zhlédli foto-prezentaci,
která mapovala všechny oblasti našeho života ve městě. Od školek a škol,
zájmového vzdělávání, přes kulturu,
sport, průmysl, rodáky, přírodu po
společenský život.
Během návštěvy naší školy (ZŠ
Edisonova) absolvovali náslechové
hodiny ve třídách 1. stupně. Byla jim
předvedena hodina s výukovou metodou E-A-R (evocation – awereness –
reflection), poté cizinci - učitelé
realizovali své vlastní lekce s našimi
žáky. Dále jim byl představen Český

V pondělí 15. února 2017 přišly
některé děti do MŠ Zahrádka ve Varnsdorfu natěšeny na novou zkušenost. A
to lyžařský výcvik.
Po dobré svačince vyrazilo 18 dětí
a 3 paní učitelky na linkový autobus,
směr Horní Podluží, zastávka U vleku.
Za volantem seděla usměvavá a milá
paní řidička, která nás bezpečně dopravila do cíle.
Po příchodu ke sjezdovce nás vítala
paní majitelka a instruktoři lyžařské
školičky Tim Ski. Po pár organizačních
bodech jsme všechny děti obuli do lyžařských bot a vyšli jsme na kopec na
rozcvičku. Po krátké rozcvičce jsme se
rozdělili do družstev – lyžaři a začátečníci. Tato družstva však nevydržela

dlouho, neboť za dva dny byli lyžaři
úplně všichni.
Za nádherného počasí, kdy sluníčko hřálo a po sněhu se jezdilo jedna
báseň, přišlo v pátek finále – závody.
Některé děti netrpělivostí nemohly
ani dospat, některé samou nervozitou
upustily i pár slziček. Finále však bylo
velkolepé. Sluníčko se sice schovávalo
za mraky a vítr se proháněl po sjezdovce, ale naše lyžaře to neodradilo.
Všichni s nadšením slalomem zdolali
sjezdovku a za to byli náležitě odměněni medailemi a diplomy, které
jim předával sám Sobík Tim, maskot
lyžařské školičky.
Text a foto Světluše Adámková,
P. Richterová

Společná fotka celého oddílu se Sobíkem Timem

Z dalších postřehů vybírám především
ty, které jsou pro naše školství běžné a
nezajímavé, ale pro cizince „dobrými
nápady“ a „novými zkušenostmi“. Patří sem každodenní přezouvání, vlastní
ručníky a umyvadlo v každé třídě,
vysoká úroveň vybavenosti technikou
v jednotlivých třídách, dostupnost odborných učeben a vybavenost kabinetů
pomůckami, tělocvičny, dílny, hřiště,
školní družina a školní jídelna. Především je ale uchvátila vřelost, slušné
chování a chuť do učení ze strany našich žáků a šikovnost našich učitelek.
To nás těší nejvíce, že jsme školou,
která předává svůj um daleko do světa.
Ladislava Ondráčková,
ředitelka ZŠ Edisonova

Studenti se uvedli tanečním vystoupením; foto ZŠ Edisonova

A už zase jezdíme, musíme trénovat
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MČR: neuvěřitelné se stalo skutečností
Když se slavnostně otevíral Zimní
stadion ve Varnsdorfu, nikoho ani
nenapadlo, že by se tu na místním
stadionu v budoucnu mohly odehrávat
důležitější zápasy, než jsou zápasy
ligy našich mužů, žáků a přípravek.
První slibnou vlaštovkou bylo utkání
reprezentací žen do 15 let mezi výběry České republiky a Německa, které
hostil Zimní stadion ve Varnsdorfu
v listopadu loňského roku.
Nyní se však podařilo nevídané!
V naší hale se uskuteční Mistrovství
České republiky dospělých, přesněji
tedy MČR ligy žen, za účasti posledního mistra České republiky v lize žen
HC Slavia Praha, dále SK Karviná, HC
Litvínov a HC Cherokees.
Je to první Mistrovství České republiky v kategorii dospělých kolektivů,
které se uskuteční ve Šluknovském
výběžku. Máte tak jedinečnou možnost
vidět na vlastní oči nejlepší hráčky
ledního hokeje v České republice
v důležitých utkáních Mistrovství České republiky. Denně budou k vidění dvě
utkání. Odhoďte pohodlnost a přijďte
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Pronájem volných prostor v zavedené provozovně, 27 m2, blízko
centra. Nájem včetně energií a
služeb 5.000 Kč. Tel. 728 580
333

Různé

si tuto kvalitní podívanou užít od pátku do neděle. Podpořte svou přítomností rozvoj ledního hokeje v našem
městě a celém Šluknovském výběžku.
Odnesete si kvalitní zážitky a na
vlastní oči uvidíte, že i ženy umí hrát
lední hokej na velmi vysoké úrovni.
10. 3. 2017 - od 16.30 hod.
HC Slávia Praha: HC Litvínov,
10. 7. 2017 od 19.30 hod.
SK Karviná: HC Cherokees

11. 3. 2017 od 16.30 hod.
HC Litvínov: SK Karviná
11. 3. 2017 od 19.30 hod.
HC Cherokees: HC Slávia Praha
12. 3 2017 od 13.30 hod.
HC Litvínov: HC Cherokees
12. 3. 2017 od 16.30 hod.
HC Slávia Praha SK Karviná

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.
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Nedělní masopustní karneval na ledě
Těmi, kteří udělali na porotu největší dojem a odnesli si domů hodnotné
ceny se stali: Šmoulinka, Leontýnka,
Kočička, Joker, Růžová Kytička a
Balíky. V rozhovoru pro naše noviny
uvedl předseda odborné poroty pan
„Ledový“: „hodnotili jsme především
kreativitu dětí i rodičů při tvorbě
kostýmů a dali jsme přednost doma
vyrobeným maskám“.
Další soutěží, určenou pro dvojice,
bylo tahání nákladu na pytli. Jak
zachytil náš bystrý fotograf, pan
„Čočka“, děti si jí parádně užily. Aby

bylo možné rozdat zbytek sladkých
odměn, během následného volného
bruslení se našla ještě chvíle času
zejména pro ty nejmenší, kteří
soutěžili ve středu stadionu v lovení
rybiček na udici. S moderátorem
a zvukařem Jirkou, akčními organizátory Janou, Stáňou, Pepou a
Jardou a nezbytnou pracovní četou
tvořenou šesti mladými hasiči,
tak děti prožily téměř dvě hodiny
aktivní a veselé zábavy a zároveň
tím ukončily letošní městský masopust.
JS

Karneval na ledě přilákal tradičně plno dětí s rodiči; foto Ivo Šafus
Více jak 70 dětí a dospělých, z toho
přes šedesát v maskách, přilákali organizátoři v neděli 26. února na zimní
stadion na karnevalové pokračování
úspěšného masopustu. Po rozbruslení
a zahřátí přišla na řadu první soutěžní
disciplína a tou byl slalom jednotlivců
mezi gumovými překážkami. Slalom,
který zejména těm mladším již tak
činil značné problémy, byl zkomplikovaný ještě převozem tenisového
míčku a to u starších dětí na raketě
líného tenisu a u mladších v misce.

V první disciplíně byli jako vždy odměněni všichni zúčastnění, „neboť
vítězem se u nás stává ten, který
nesedí doma za pecí“, jak uvedl moderátor dopoledne, pan „Hlučný“.
Po soutěži následovala tradiční
mašinka kolem stadionu, během
které bystré a všudypřítomné oči
zodpovědných porotců projíždějící
masky hodnotily. Po společné skupinové fotografii následovalo vyhlášení
šesti masek, které porota vyhodnotila a udělila jim společné první místo.

Letošní novinka bylo tahání nákladu na pytli; foto Ivo Šafus

Červenáčkův táta má výstavu v knihovně
„To jsem zvědavý, jak to tam bude
vypadat,“ říká v jednom okénku
slavného seriálu pro mládež Rychlonožka. Přijměte pozvání na výstavu,
kterou pořádá jeho věrný seriálový
druh, Červenáček.
Doufám, že i ve Varnsdorfu jsou
ještě čtenáři legendárních Rychlých
šípů. Kdo je napsal vědí snad i ti,
kdo je nikdy nečetli. Kdo je kreslil,

už však leckdo neví. A ještě méně
lidí nejspíš ví, že jeden z té slavné
komiksové pětky – Červenáček – byl
jeho syn.
Abych to rozuzlil pro ty, co netuší. Červenáčkův tatínek je kreslíř,
karikaturista, malíř a doktor práv
Jan Fischer (1907-1960). Jeho syn je
ve Varnsdorfu znám již dlouhá léta
jako učitel technických předmětů

na průmyslové škole, učitel tance a
také jako trenér tenistů. Ano, je to
Ing. Jan Fischer (1937). A jak je to
s tím Červenáčkem – této postavičce
posloužil synek Jan jako předloha či
model, chcete-li.
A právě tenhle Červenáček se
vůbec poprvé rozhodl podělit s veřejností o ukázky z tatínkovy pozůstalosti. Pozoruhodná výstava se

uskuteční ve dnech 15. až 29. března
ve spolkové místnosti v přízemí Městské knihovny Varnsdorf. Vedle dvou
panelů věnovaných Rychlým šípům a
osobě jejich kreslíře, bude vystavena
téměř půlstovka karikatur a ukázky
prostorových modelů hlav některých
ze slavné foglarovské pětky. Výstava
bude přístupná sice jen dvě hodiny
denně (po, út, so od 9:00 - 11:00 hod.,
st, čt, pá od 16:00 - 18:00 hod.), zato
zpravidla bude přítomen sám Jan
„Červenáček“ Fischer.
Zájemci by si neměli nechat ujít
vernisáž 15. března v 17:00 hod. Nejen že na ní uslyší zasvěcené informace, ale shlédnou také zcela unikátní
krátký film s prostým názvem „Jan
Fischer – malíř a karikaturista“.
Milan Hrabal
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VZPOMÍNKA
Dne 20. března
uplyne smutný 1 rok,
kdy náhle odešel na
cestu, ze které není
návratu, náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan Josef
Radoň.
Tiše jsi odešel, nemuselo to být,
v našich srdcích a vzpomínkách budeš
stále žít.
S láskou vzpomíná manželka Věra,
dcera Věra s rodinou, syn Josef, Kristýnka se Samem, Vašek a Karel s Marií
a ostatní.
Dne 21. března je
6 let co osud vzal,
to co nevrací, i když
nám srdce krvácí, ta
rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí
na paní Annu Krajmerovou, maminku,
babičku i prababičku.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Měl jsi nás rád,
chtěl jsi pro nás žít.
Srdce se náhle zastavilo a tys musel odejít.
Dne 12. března
tomu budou 2 roky, co nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček pan Werner Strobach.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Libuše, dcera
Libuše s rodinou a vnuk Lukáš s rodinou.
Dne 19. března
uplyne 11 let, kdy nás
navždy opustila naše
maminka, babička,
prababička, paní Miluše Salfická.
S láskou vzpomínají syn s rodinou.
Dne 2. března
jsme si připomněli
nedožité 70. narozeniny pana Rudolfa
Salače.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování sestřičkám z LDN Nemocnice Varnsdorf, odd. č. 3. Sestřičky,
děkuji za vzorné starání se o pacienta,
za vlídnost a vstřícnost k pacientovi
i k rodině. Věra Šumová.
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Jarní sraz turistů
18. března 2017
V roce 2017 připadá čestná role
pořadatele Jarního srazu turistů děčínského okresu na odbor KČT Varnsdorf. Jedná se o setkání turistů a
příznivců turistiky před vypuknutím
turistické sezony. Jarní sraz se letos
uskuteční ve varnsdorfském pivovaru Kocour (pivní speciality, pivní
orloj, malá venkovní ZOO). Zahájení je v 11.00 hodin, k dobré pohodě
zahraje country kapela MALVAS. Pro
účastníky jarního srazu je vstup na
varnsdorfský Hrádek zdarma.
Srdečně zve KČT Varnsdorf

NAROZENÍ

Hrabalova
první německá
Po několikerém publikování v německo-jazyčných časopisech (Ostragehege, Exempla, Ort der Augen,
Chimaere) a antologiích (Europa
erlesen Lausitz, Bawülon) se Milan
Hrabal dočkal své první samostatné
německé knihy. Výbor z jeho poezie pořídila a do němčiny přeložila
Róža Domašcyna a pod názvem Eine
Schimmernde Wabe Glimmer jej
vydalo nakladatelství Leipziger Literatur Verlag. Kniha má již několik
pozitivních recenzí a autora čeká
ještě její představení v rámci letošního lipského knižního veletrhu. IŠ

ÚMRTÍ

Únor
* Jan
Marcela Richterová
Petr Richter
* Eliška Hladíková
Helena Roudnická
Josef Hladík
* Vojtěch
Petra Chaloupková
Tomáš Chaloupka

ZUBNÍ POHOTOVOST
11. - 12.03.2017
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1,Děčín I
Tel. 412 151 570
18. - 19.03.2017
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 526 250

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 22. března
od 8.00 do 16.30 hod.

MÍSTNÍ SKUPINA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Místní skupina Českého červeného
kříže zve na výroční členskou
schůzi dne
21. března 2017 v 16.00 hod.
na polikliniku (1. patro).
Sběr šatstva začne
28. března na poliklinice.
Každé úterý
od 14.00 hod. – 16.00 hod.

Úmrtí v únoru

Občanské sdružení
Červený kostel
svolává valnou
hromadu
Zveme členy občanského
sdružení Červený kostel
Varnsdorf na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 24. března
2017 od 17 hodin
v Městské knihovně
ve Varnsdorfu,
sálek, 1. patro.
MAS Český sever, z. s.

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

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 23. března
od 9.00 hod.

Jiřina Střebovská
Hedvika Bechyňová
Jaroslav Sviták
Miroslav Tlustý
Julie Kasalová
Ján Dula
Josef Fix
Erika Nekardová
Jindřich Šablatura
Marie Janešová
Vladimír Krištof
Milan Bomboš
Jiří Kotlár
Jan Kuba

68 let
89 let
69 let
79 let
92 let
78 let
82 let
75 let
77 let
82 let
75 let
69 let
56 let
76 let

Sportovní hry pro
nevidomé poděkování
Rád bych poděkoval všem sponzorům jak za hmotné, tak finanční dary,
které jsme využili na nákup cen, které určitě potěšily všechny soutěžící.
Jsem velice rád, že se najdou lidé,
kteří rádi a s ochotou přispěli akci,
jako byl sportovní den pro nevidomé. Patří jim naše veliké dík. Jako
hlavní sponzor je město Varnsdorf,
dále sdružení přátel vodicích psů,
Tiskárna TRIO - Marek Dvořák, PRECIOSA CRYSTAL COMPONENTS, Pomar
cz s.r.o. Praha, MDG Servis s.r.o.,
čokoládovna Mana Krásná Lípa, Pavel
Ryšavý - Vinotéka u Sluníčka, květinářství Jarka, p. Jiří Piskáček. Za nevidomé a slabozraké. Roman Vaněk

Přípravný fotbal mládeže
V důkladné přípravě, a to nejen
tréninkové, pokračují na jarní sezonu
varnsdorfské mládežnické týmy.
FK Varnsdorf U17 – Jablonné v Podještědí U19 6:2 (1:1). Domácí tým se
dokázal prosadit nejen góly až ve druhé části utkání. Branky: 27. Křivohlavý (Šindelář), 54. Šešina (Hrubý), 68.
Benc, 78. Liška (Palme), 85. Kahuda
(Křivohlavý), 88. Hrubý (Benc) – hosté
9. na 0:1, 61. na 1:2. Sestava: Svoboda –
Živný (46. Hrubý), Jirásek, Hoffman
(46. Snášel), Benc – Šindelář (60. Palme) – Nováček (75. Šindelář), Liška –
Rusín (58. Skotnica), Křivohlavý (61.
Kahuda), Šešina (75. Křivohlavý).
FK Ústí n.L. U15 - FK Varnsdorf U15
9:1 (4:0). Domácí nedovolili soupeři
dostat se do hry a dokázali proměňovat své šance, gól hostů Pajkrt. Sestava: Meidl (36. Hladík) - Belo, Gloc,

Jetmar, Farkaš (15. Nácar) - Džavík Hejna, Kubr, Čáp, Pajkrt - Štefan.
FK Ústí n. L. U14 - FK Varnsdorf U14
6:3 (3:0, 3:1, 0:2). Třetímu celku C
skupiny žákovské ligy byl tým FK U14
určitě důstojným protivníkem. Škoda
jen nevyužití množství gólových šanci
na rozdíl od domácích. Hrálo se po
dohodě netradičně na 3x25 minut.
Branky: Bret 2, Šolc. Sestava: Musílek Trojan, Šebek, Černý, Bartoš - Neumann (26. Kubr), Kabeláč, Ficzu, Kubát - Šolc, Bret.
FK Junior Děčín - FK Varnsdorf U13
5:14 (3:4). O výsledku utkání rozhodla
větší kvalita útočné fáze hostů hlavně
v jeho druhé části. Branky + asistence:
Hradiský 4+3, Rybyšár 4+3, Růžička
3+6, Plachý 3+1. Sestava: Švajgr - Bár,
Richter, Walter, Grabka, Milák, Rybyšár, Plachý, Růžička, Hradiský, Špiroh.
Trenéři mládeže FK

Sezona futsalu skončila
VETERÁNSKÁ LIGA Ústeckého kraje
měla na programu finálové kolo sezony
2016-2017 ve varnsdorfské SH. Nejdříve si to mezi sebou rozdaly týmy,
kterým celkový bodový zisk ze šesti
turnajů sezony stačil pouze na závěrečné duely o páté až osmé místo. Bo-

OKRESNÍ LIGA a její závěrečný
turnaj potvrdil suverenitu Jílového
B, které opět plně bodovalo. Druhý
Benteler Rumburk neměl co ztratit,
přesto si uhrál tři body. Dosud třetí Dumbo DC prohrálo s Las Žlebas
1:0 a protože nebodovalo ani ve svém

Memoriál Karla Hofmana
V sobotu 11. února se ve sportovní
hale ve Varnsdorfu konal další ročník
kvalifikačních závodů na mistrovství
republiky v olympijském šplhu, který
nyní nese název Memoriál Karla Hofmana. Existují akce, které by si zasloužily
mnohem větší pozornost, než které se
jim dostává, byť se jedná o záležitost
opravdu úzce specializovanou. Přitom
jde o akci pravidelnou, uznávanou na
úrovni republiky, obsazenou závodníky
z Prahy, Příbrami, Mladé Boleslavi. Už
jen pro jméno, které nese v názvu.
Necelá dvacítka účastníků, dorostenci, muži, senioři a jedna jediná
žena. Nejprve do 4, 5 metru, vyšší
kategorie do 8. Každý 4 pokusy a časy
v řádu vteřin. Výběžanskou čest tu
v podstatě zachraňoval rumburský
gympl.
Vybráno z výsledků – muži ročník
1998 a starší (délka lana 8 m): 1. Š.
Muchka (TJ Sokol Mladá Boleslav) 6,39
s, 2. P. Valut 6,69, 3. M. Trnka 6.89
(oba SŠK Palestra Praha)….7. R. Lánský (HK Varnsdorf)14,56, 8. M. Žítek
14,76 (Gymnázium Rumburk).
Dorostenci – ročník 1997 a mladší
(délka lana 4,5 m): 1. M. Valut (SŠK
Palestra Praha) 4,11 s, 2. J. Pivoňka
4,95, 3. J. Kožuškanič 6,74 (oba Gymnázium Rumburk). Jediná žena mezi
startujícícmi V. Szabóová (22 let, TJ
Sokol Poděbrady) dosáhla na 4,5 m
času 5.89 s.
Senioři ročník 1976 a starší (délka lana 8 m): 1. P. Coufal (SG Všetaty) 10,12 s, 2. L. Jokel 12,40, 3. V.
Text a foto Ivo Šafus

Tajenkou je i třetí a poslední místo

dové rozdíly mezi týmy Nota-Slovanka
Děčín (dosud 29 bodů), Proboštov (24),
Varnsdorf (17) a Rafani Děčín (12) byly
teoreticky dostačující na to, aby se
i po finálových utkáních pořadí neměnilo. Proboštov nedorazil, hrála
se tedy jen tři utkání a své postavení
výhrami potvrdila Nota-Slovanka. Což
se nepovedlo Varnsdorfu, pro posun na
6. příčku před Proboštov by musel obě
svá utkání vyhrát. O veteránský titul
hrály celky SK Jílové (48), Bělá (43), Eurosport Teplice (35) a Ludvíkovice (31).
Ani zde žádný celek v posledním kole
soutěže vyloženě nevybouchl, a tak se
pořadí také už neměnilo. Jílové obhájilo titul, Bělá si proti loňsku o místo
polepšila a teplický Eurosport o dvě.

dalším utkání, muselo přenechat svoji
pozici vítězi vzájemného duelu, celku
Las Žlebas. SLŠ Šluknov přidala ke své
dosavadní bilanci tři body a své páté
pořadí potvrdila. Hezouni DC uhráli
pouhý bod, a to bylo málo na zbavení
se poslední příčky tabulky. Konečné
pořadí: 1. Jílové B 20 utkání/53
bodů, 2. Benteler Rumburk 20/42,
3. Las Žlebas Děčín 20/25, 4. SK Dumbo Děčín 20/24, 5. SLŠ Šluknov 18/19,
6. Hezouni Děčín 18/11. Kanonýři okresní ligy: F. Zachula (Dumbo Děčín) 24
branek, O. Cestr (Las Žlebas Děčín) 16,
M. Huček 15, M. Horyna 14 (oba Jílové
B). Z týmů výběžku dali nejvíce gólů, a to
po 11 Václav Báče (Benteler Rumburk),
Pavel Vomáčka, Zbyněk Tonar (oba SLŠ
Šluknov), dále Karel Marko 10 a Jiří
Pokorný 9 (oba Benteler). V. V. /ZdS

Varnsdorfská bowlingová liga 20162017 měla ke konci února odehráno 21
kol z 27 v rozpisu zápasů. V nejvyšších
patrech tabulky se oprávněně usadili
Růžový panteři (82 bodů) s X-teamem
(77) a vypadá to, že je již nikdo nepředstihne. Vzájemný zápas vyhrál 27.
února X-team 2:3. Boj o třetí místo ale
slibuje napínavé drama. Spliťáci uhráli
65 bodů, o jeden méně měli Black
horses (za leden až únor druhý nejlépe
bodující tým) a pátí byli glanc ztrácející Nic-moc se 61 bodíky. Týmy s velkým
odstupem na šestém a sedmém místě

Aspoň kilo (40) a Kobra11 (38) si mohly
užívat relativně klid středu tabulky.
Před dalšími třemi hájily náskok od
pěti do osmi bodů. Žihadla byla osmá
(33), Retosáci devátí (33) a pořadí
o pouhý bod uzavírali Ajznbóni (32).
Ale pozor – Ajznbóni si v průběhu ledna
a února připsali do tabulky šestnáctibodový zisk. To Retosáci „vykouleli“
jen desetibodový, navíc podpořený
čtyřmi body za výhru 4:1 s Ajznbóny
v závěru uplynulého měsíce. Takže lze
usuzovat, že už jen mezi těmito třemi
se rozhodne, komu nakonec připadne
poslední „flek“ tabulky.
ZdS

Rumburská hokejová liga

Každý ze sedmi týmů zápolících
o co nejlepší umístění v lize měl do
prvního březnového víkendu odehráno
téměř 30 utkání. Po skvělém vstupu
Varnsdorfu do sezony si tento celek
od začátku roku držel druhé pořadí
s jen nepatrným bodovým odstupem za
Cvikovem. Jejich dvě vzájemná utkání
z konce února byla odložena, a tak se
s nimi bodově srovnal Kamenický Šenov
uváděný na webu ligy zkráceně jako
Šenov. Dalším, kdo ovlivňuje a jistě
ještě zasáhne do pořadí na předních
místech je Boston, který v úno-

ru dokázal zdolat dvakrát těsně i vedoucí Cvikov (6:5, 8:7). Další tři hokejové celky - Podluží, Hadi a Šluknov na
uvedené týmy už hodně ztrácejí a musí
se tak soustředit na utkání mezi sebou
o 5. místo. Ve všech utkáních na stadionech v Rumburku i ve Varnsdorfu padá
velké množství branek. I více jak dvacet za zápas není zvláštností. Nedávně
střetnutí Hadů se Cvikovem skončilo
dokonce výsledkem 6:36 nebo Podluží
s Varnsdorfem 6:26! Utkání se hrají ve
Varnsdorfu v PO, ÚT a ČT, v Rumburku
v ÚT, ST, SO a NE po 18.00 hod.
ZdS
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A-týmů mužů přisoudil los lídra
Severočeské ligy, tým BK Slunety Ústí.
Utkání se hrálo v soupeřově hale a
ten potvrdil své kvality výhrou 94:75
(27:17, 20:16, 27:24, 20:18), navíc
hosté nastoupili bez svých dlouhých
hráčů. Domácí si vytvořili náskok již
v první čtvrtině a poté si jej už ohlídali.
Body Slovanu Činka 12 (2x3), Vakulenko 11 (1x3), Šišulák 10 (1x3), Zamrzla
9, T. Doležal 7, Beran 6, Houngbedji
6, Lehroch 6, Schilling 5 (1x3) a Vašut
3. V domácím prostředí dále hostil
Slavoj Litoměřice C, s kterým prohrál
75:84 (21:14, 15:25, 16:23, 23:22).
Mužům B se podařilo oplatit Roudnici porážku z podzimu, když na ni
tentokráte platila rychlost, která
se odrazila ve skóre hlavně první a
třetí čtvrtiny. Vítězný výsledek 85:61
(27:15, 14:15, 23:17, 21:14) svými
body zařídili Lehroch 34 (3x3), Houngbedji 16, Š. Ježek 10 (2x3), Zamrzla
8, M. Doležal 6, Lukeš 6, Janoušek 3 a
M. Ježek 2. U chomutovských Levhartů podlehlo béčko po bídně první
půli duelu těsně 65:62 (20:14, 20:13,
7:19, 18:16).
Ženy odehrály první ze čtyř zápasů
o udržení 2. ligy na domácí palubovce
sportovní haly a neúspěšně. S BK Žďár
n. S. neuspěly 43:59 (7:17, 12:11,
12:15, 12:16). Nedůraz v obraně a
malé nebezpečí v útoku od začátku
utkání mělo za následek desetibodové vedení soupeřek. Domácím nepomohl ani větší počet použitelných
hráček do hry, aby se Žďár podařilo
dostat pod tlak. Jeho sehranost a
rychlost byly lepší. Stínem jsou navíc
dvě zraněné hráčky Slovanu. V jeho
barvách bodovaly Stodůlková 17
(3x3), Hrabáková 9 (1x3), Grobarčíková 7 (1x3), Keslerová 4, Machková,
Beytlerová a Ekrtová po 2.

Junioři U19 hostili v nadregionální
soutěži za soupeře Mělník. Kdo zavítal
do sportovní haly na tento zápas, nelitoval a neviděl jen jeho dramatický
průběh, ale i gradující prodloužení,
ve kterém se prosadili domácí borci
a vyhráli o pouhý bod 96:95 (22:13,
25:22, 13:29, 23:19 - 13:12). Body
vítězů zaznamenali Pasovský 31
(1x3), Lukeš 27, Ježek 13 (2x3), Polák
13 (1x3), Novák 9 (1x3) a Strnad 3.
Junioři jsou v tabulce nadregionální
soutěže třetí za Slaným a Sokolovem,
mají však proti Sokolovu o zápas méně
a na oba celky ztrácí dva body.
Kadeti U17 absolvovali ve skupině
o 5. - 7. místo zápas u BK Brandýs, kde
prohráli 60:34 (29:16) a drží nadále
pátou pozici.
Mladší žákyně U14 měly dvakrát
za soupeře tým BK Horejsek Děčín a
pokračovaly ve vítězné sérii utkání.
Nejdříve dokázaly zvítězit v Děčíně
52:71 (14:18, 18:12, 9:20, 11:21) a
o den později si s Horejskem poradily
i v domácím prostředí 56:51 (12:11,
15:9, 20:6, 9:25).
Minižáci U12 hráli dvě utkání
v Lounech, kde nejdříve porazili Teplice 70:30 (36:11) a poté nestačili na
domácí „tygříky“ po výsledku 50:72
(32:45). Obě utkání zahájili dobře,
ale zatímco s teplickým týmem svůj
náskok zvyšovali, proti Lounům se
jim jej nepodařilo udržet a naopak
si jej vybudoval soupeř. Nejvíce bodů
v obou střetnutích zaznamenali Steško 25, Ježek 18, Kozák 15, Zdražil
a Jelínek po 12. Stejné soupeře
hostili doma v tělocvičně Národní a
se snahou oplatit Lounům prohru.
Nejdříve si poradili s Teplicemi 71:42
(42:23) a zdolali i lounské vrstevníky
49:33 (29:15). V tabulce devíti týmů
jsou čtvrtí.
TJ Slovan – basket

Žákovský turnaj v házené

Ve středu 15. února proběhl ve
sportovní hale žákovský turnaj meziškolní ligy v házené za účasti družstev
ZŠ náměstí, ZŠ Seifertova, IZŠ Karlova, ZŠ Bratislavská a ZŠ Dolní Podluží
v kategoriích 2. – 3. tříd a 4. – 5. tříd.
Všechna utkání proběhla se zaujetím
hráčů i hráček a s maximální bojovností. Bylo vidět, že dětem je pohyb
vlastní ve všech sportech.

Hráči obou družstev ZŠ Seifertova
bojovali podle svých možností a umu
tak, aby co nejlépe reprezentovali
svou školu. Musím je všechny pochválit
také proto, že jsem v jejich hře již
viděl prvky, které se je snažím naučit.
Tedy rychlost, nebojácnost, fyzickou
výdrž a také přemýšlení. Což je úžasné
a všem děkuji. Družstvo ZŠ Seifertova
2. - 3. tříd hrálo v sestavě: Rýdl, Krausová, Jindrová, Tomko, Hrabě, Kozák,
Vavřín, Kašíková a Lahučká. Družstvo
4. - 5. tříd tvořili hráči a hráčky:
Jelínek, Jindra, Slavík, Zábelová,
Funda, Šťáhlavský, Karman, Kabátová
a Palmeová.
Na závěr nutno poděkovat organizátorům z oddílu házené TJ Slovan Varnsdorf a všem zástupcům zúčastněných
škol, bez kterých by se tento turnaj
dětí neuskutečnil.
J. Bláha, trenér

Skvělý jarní vstup do FNL
Závěrečná dvě utkání zimní přípravy
odehrál FK Varnsdorf v Mladé Boleslavi
proti Štěchovicím (10. tým ČFL) a
v Nymburku s Táborskem, tabulkovým
sousedem ve FNL. První zápas vyhrál
4:1, když se gólově prosadili ve 37.
N. Daníček, v 52. V. Novotný, v 70. M.
Bílek a v 71. O. Fotr. Soupeř upravoval

jarním druholigovým startem dávali
pozor, aby se nezranili. Varnsdorf vedl
gólem F. Durdeviče z 52. min., zhruba
o čtvrthodinu později srovnal na
konečný výsledek 1:1 K. Dordevič.
Přesně o týden později, ale ve
večerním čase pod reflektory, už
čekala FK jarní premiéra v Českých

na konečný stav až za stavu 4:0. Utkání
s Táborskem se sice uskutečnilo na
přírodní trávě, ale terén nebyl zrovna
podle představ jeho aktérů, navíc fotbalu vadil silný vítr a i hráči si před

Budějovicích, které si na podzim
odvezly z Kotliny bod za remizu
0:0. Odveta vyšla Varnsdorfu dokonale.
Po bezbrankovém a dobře sehraném
poločase se v 75. trefil Karel Knejzlík
(na fotu vlevo při defenzivním atakování, vpravo David Lischka) a zápas
hosté už dovedli k vítězství. Sestava:
Samoel – Zbrožek, Zieris, Lischka –
Cennerazzo, Daníček, Bláha, Kozma
(37. Bílek), Knejzlík – Durdević (89.
Fotr), Dordič (82. Beránek).
Dorost U19 porazil Rapid Liberec U19 9:2 (5:1) góly L. Lisého 4,
J. Nováka, S. Záhorského, M. Touše,
M. Luňáka a L. Burdy a i áčko Šluknova
4:1 brankami O. Kramera, L. Lisého,
K. Kolára a M. Luńáka. Nyní o víkendu
12. 3. jej již čeká zápas KP na hřišti
Mosteckého FK a v sobotu 18. 3. hostí
na domácí UMT tým SK Ervěnice/
Jirkov.
ZdS, foto Jan Škrle

JARNÍ DUELY FK VARNSDODRF
VE FOTBALOVÉ NÁRODNÍ LIZE
PÁ 3. 3. 18:00
NE 12. 3. 14:30
NE 19. 3. 10:15
NE 2. 4. 16:30
SO 8. 4. 10:15
PÁ 14. 4. 18:00
ST 19. 4. 17:00
SO 22. 4. 17:00
NE 30. 4. 17:00
SO 6. 5. 17:00
ST 10. 5. 17:00
SO 13. 5. 18:00
SO 20. 5. 17:00
SO 27. 5. 17:00

Č. Budějovice - FK VDF
FK VDF - Prostějov
Žižkov - FK VDF
FK VDF - Vítkovice
Třinec - FK VDF
Olomouc - FK VDF
FK VDF - Sokolov
Vlašim - FK VDF
FK VDF - Znojmo
Ostrava - FK VDF
FK VDF - Ústí n. L.
Opava - FK VDF
FK VDF – Fr.-Místek
Pardubice - FK VDF

Hokejové
zpravodajství
Starší žáci HC TS Varnsdorf porazili v nadstavbové části Krajské ligy
Libereckého a Královohradeckého
kraje Nový Bydžov 3:2 a bez bodů se
vraceli domů z Lomnice n. P. i z Jaroměře po výsledcích 9:2 a 7:2.
Mladší žáci si vedli podobně. Nový
Bydžov zdolali 3:2, v Lomnici odešli
poraženi 9:0 a v Jaroměři 12:1. Týmům
zbývá sehrát ještě dvě utkání. ZdS
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Šachové střípky
Družstvo TJ Slovan Varnsdorf hrálo
v Liberci své druhé nadstavbové utkání a nepochodilo s domácí Slávií B
po výsledku 5:3. Z vyhrané partie se
nemohl radovat žádný z hráčů Slovanu
a remizovalo jich šest - Václav Paulus,
Karel Sládek, Václav Halba, Miroslav
Hejný, Matěj Hejný a Karel Hanousek.
V Litoměřicích se konal turnaj
mládeže se zahraniční účastí s počtem
109 hráčů a hráček. Z varnsdorfských
účastníků si nejlépe vedli Václav Paulus - obsadil 2. místo mezi dorostenci
a Michal Papoušek, který byl 4. mezi
mladšími žáky.
VH
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Váleli junioři, žákyně a minižáci

