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Silvestrovský běh se uskutečnil již po třiapadesáté,
nepřízeň počasí běžce neodradila

Nadšence běhání neodradilo ani nepříznivé počasí; foto Ivo Šafus

Varnsdorf • Když se Varnsdorf
probouzel do posledního dne
uplynulého roku, po sněhu nebyla
ani památka. Teploměr ukazoval
pět nad nulou, pršelo a sportovní
nadšenci se začali připravovat na
svůj poslední běžecký počin.

SOUTĚŽE
O HODNOTNÉ CENY
S novým rokem přichází pravidelné soutěže o hodnotné ceny.
Zúčastněte se a vyhrajte poukaz
na bowling a pizzu do rodinného
Zája centra v hodnotě 500 korun.
str. 5
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Historie dnes již tradičního závodu se začala psát 31. prosince
1964, kdy se členové atle�ckého
oddílu rozhodli uspořádat první
ročník Silvestrovského běhu za
podpory Josefa Mašína, v té době
předsedy MěstNV. V pozdějších
letech přibývalo účastníků i z okolních měst, až se ze „sranda běhu“
stala tradice. Málokdo mohl
tehdy tušit, že si závod získá
takovou oblibu. V roce 1995
se součástí stal také závod hor-

ských kol, který se uskutečnil po
dvaadvacáté.
Za�mco předloni byla vymetená obloha a sví�lo sluníčko, loni
účastníky doprovázel nepříjemný
déšť. Ale ani nepřízeň počasí neodradila téměř tři stovky nadšenců do
závodů, aby si společně užili silvestrovské dopoledne. Ani tentokrát
nechyběl oblíbený hod kládou a
válečkem. Start i cíl celkem sedmi
kategorií, které byly ještě rozděleny
dle pohlaví, byl na nám. E. Beneše,

kde se také následně vyhlašovali �
nejúspěšnější, na které čekaly věcné
ceny a diplom. Předávání cen se ujal
předseda Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorf Zbyněk Šimák, v hlavních kategoriích předával ceny starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček.
Kompletní výsledkový servis naleznete ve sportovní čás� Hlasu severu.
Současně se Silvestrovským během se konal také dvacátý druhý
ročník závodu horských kol. Závod
přilákal celkem čtyřicet dva účastníků, kteří vytvořili kvalitní závodní
pole. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie muži 59 (ročník
1967 – 1958). Tečkou za závody
na horských kolech bylo posezení
v nedaleké restauraci, kde proběhlo
vyhlášení tomboly a Poháru CC
Varnsdorf, který pořádá Jiří Fabry.
Kompletní výsledkový servis naleznete ve sportovní čás� Hlasu
severu.
Uspořádat takový závod není
sranda, proto se závěrem sluší poděkovat všem, kteří se na organizaci Silvestrovského běhu podíleli.
Zároveň se těšíme, že se všichni
společně znovu uvidíme za rok.
Tomáš Secký

Na lednovém zasedání zastupitelstva se bude schvalovat
městský rozpočet na letošní rok
Varnsdorf • Nejdůležitější zasedání Zastupitelstva města
Varnsdorf je naplánováno na
čtvrtek 25. ledna 2018 tradičně ve
Studentském centru Střelnice od
15:00 hodin. Bude se schvalovat
městský rozpočet na letošní rok.
Na programu jednání budou
jako vždy převody majetku města,
zprávy výborů, finanční záležitos�, návrhy, dotazy, připomínky a
podněty obyvatel a členů zastupitelstva. Nejdůležitějším bodem
však bude schvalování městského

rozpočtu pro letošní rok. Vypracování návrhu rozpočtu města
vychází z podkladů a žádos�
jednotlivých odborů městského
úřadu, vedení města, organizací
zřízených městem a dalších příjemců. Radnice mimo jiné vzala
v úvahu podněty obyvatel a některé z nich do rozpočtu zapracovala. V současné době do doby
schválení rozpočtu město hospodaří podle rozpočtového provizoria, které zastupitelé schválili na
třicátém zasedání.

Ti, kteří se nebudou moci dostavit na zasedání osobně, mají
možnost využít online video 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 2018
naleznete na webových stránkách
města.
Tomáš Secký
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Novoroční slovo starosty města Varnsdorf
Ing. Stanislav Horáček
Varnsdorf • Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
za sebe a celé vedení Varnsdorfu popřál všechno nejlepší
do nového roku, pevné zdraví,
hodně lásky, štěs�, pohody,
pozi�vní nadhled a vzájemné
porozumění. Člověk by měl jít
do nového roku s elánem a op�mismem, vytyčit si nové cíle a
vzít si ponaučení z neúspěchů
uplynulého roku.
Máme za sebou rok plný dalších
významných inves�čních akcí.
Kromě nové lávky v ulici Rybářská
byly opraveny mnohé ulice,
postupně byly rekonstruovány
i kilometry chodníků a veřejné
osvětlení. Velká část finančních
prostředků směřovala na Mašíňák,
který se nám podařilo proměnit v
atrak�vní místo, kam lze vyrazit s

rodinou. Nově osetá pláž, staronové
sprchy, toalety, malé jeviště,
dřevěné dekorační prvky či lavičky a
odpadkové koše. Po mnoha letech
jsme obnovili soustavu rybníků Gerhus, kam bychom rádi v letošním
roce nainstalovali městský mobiliář,

čímž ve městě vznikne další oddychová zóna.
Investovalo se také v oblas�
školství. Nové školní zahrady se
dočkala MŠ Čtyřlístek v Nezvalově
ulici, rekonstrukce fasády objektu naopak ZŠ Východní. Další
mul�funkční hřiště vzniklo u ZŠ
Karlova, které slouží po předchozí
domluvě s vedením školy široké
veřejnos�. Letošní rok bude také
bohatý na kulturu. Již brzy Vám
začneme odhalovat informace
ohledně slavnos� města Varnsdorf,
které v letošním roce slaví 150 let
od povýšení na město.
V roce 2018 nás z velkých inves�c
čeká především rekonstrukce autobusového nádraží či nový povrch
silnice v ulici Karlova. Veřejnos�
představíme varianty (studie) nového vzhledu náměs�. Doufám, že se

také podaří dotáhnout do zdárného
konce převod muzea ve Varnsdorfu
pod Ústecký kraj. Cílů, kterých
bychom rádi dosáhli je hodně, ale
musíme být trpěliví a jít postupně.
Děkuji Vám, že nám i svými náměty
pomáháte.
Mimo jiné nás v tomto roce
čekají prezidentské volby, které
jsou doslova za rohem, první kolo
je již zítra. Na podzim se konají také
komunální volby, které ustanoví
nové zastupitelstvo a vedení města.
Ať již dopadnou všechny volby jakkoliv, neměli bychom zapomínat,
že jsme všichni na jedné lodi, měli
bychom spolu vycházet, vzájemně
si pomáhat a mít k sobě úctu.
Ještě jednou Vám přeji všechno
nejlepší v novém roce. S pozdravem,
váš starosta města Varnsdorf.
Ing. Stanislav Horáček

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa

Úředník / úřednice stavebního úřadu Městského úřadu Varnsdorf
Sjednaný druh práce
zajišťování odborných agend správních činnos� na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Místo výkonu práce - Varnsdorf.
Platové podmínky
9. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Předpokládaný termín nástupu - dle dohody.
Pracovní poměr - na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk, bezúhonnost.
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 (ak�vní řidič).
Výhodou
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zkouška
zvláštní odborné způsobilos� při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.
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Přihláška musí obsahovat tyto náležitos�
jméno, příjmení a �tul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a
podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22.01.2018
v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf. Obálku prosím adresujte na Městský úřad Varnsdorf k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže, nám. E. Beneše 470,
407 47 Varnsdorf, obálku je nutno výrazně označit slovy „NEOTVÍRAT – výběrové řízení SÚ“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného
uchazeče.
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Poplatek za komunální odpad zůstává stejný jako v loňském roce
Varnsdorf • Prvního ledna roku
2016 nabyla účinnos� vyhláška
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, která byla zpracována
na základě legisla�vních změn
týkajících se zákona o místních
poplatcích. Znění vyhlášky naleznete na webových stránkách
města Varnsdorf v záložce „Dokumenty – Právní předpisy města“.
Dovolujeme si upozornit občany
města Varnsdorf na termíny splatnos� poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů pro letošní
rok.
Celková roční sazba poplatku se
nezměnila ani letos a činí 600 Kč
na osobu.
Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději
do
31.
května
příslušného kalendářního roku.
Poplatník, který pla� sám nebo
prostřednictvím
společného
zástupce domácnos�, může zapla�t poplatek za daný rok také ve
dvou shodných splátkách. První
splátku ve výši poloviny poplatku
do 15. února daného roku, druhou
splátku do 15. srpna daného roku.
V případě, že je poplatek placen
jednou osobou za celou domácnost

a celková poplatková povinnost za
kalendářní rok u domácnos� je vyšší
než 2 000 Kč, lze poplatek spla�t
ve čtyřech shodných splátkách.
A to první splátkou ve výši čtvr�ny
poplatku do 15. února, druhou splátkou do 15. května, tře� splátkou
do 15. srpna a čtvrtou splátkou do
15. listopadu kalendářního roku.
Pokud je poplatek placen za poplatníka prostřednictvím vlastníka
nebo správce bytového domu, je
možné zapla�t poplatek ve čtyřech
shodných splátkách. První splátkou ve výši čtvr�ny poplatku do
31. března, druhou do 30. června,
tře� do 30. září a čtvrtou splátkou
do 15. prosince kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost
(nebo zanikne-li osvobození nebo
úleva) po 15. květnu příslušného
kalendářního roku, je příslušná
část poplatku splatná nejpozději do
30 dnů od vzniku poplatkové povinnos� (nebo zániku osvobození
nebo úlevy). Poplatek lze také zapla�t bankovním převodem nebo
složenkou na číslo účtu 35–921
388 329/0800 pod přiděleným
variabilním symbolem nebo hotově
či platební kartou v pokladně
Městského úřadu Varnsdorf.
Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se prostřednictvím emailu jana.matuskova@varnsdorf.
cz či telefonicky 417 545 114 na paní
Janu Matuškovou. Ekonomický odbor

Vodné a stočné se na severu Čech v roce 2018 změní jen v řádech haléřů
Varnsdorf • Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS)
vyhlašuje cenu vody (vodné
a stočné) na rok 2018 v regionu působnos� společnos�.
Za 1000 litrů vody obyvatelé
severočeského regionu zapla�
v příš�m roce jen o 37 haléřů
více než v roce předchozím, což
představuje zvýšení o pouhých
0,4 %, za�mco se dlouhodobá
míra inflace pohybuje kolem
2,5 %. Severočeská vodárenská
společnost (SVS) stanovila cenu
vodného a stočného pro rok 2018
na úrovni 98,67 Kč za metr krychlový vody.
Stanovená cena vody pro rok
2018 reflektuje jeden z hlavních
požadavků 458 měst a obcí na
obnovu vodárenské infrastruktury,
která byla na území Ústeckého
i Libereckého kraje historicky
dlouhodobě podinvestována. Cena
zároveň respektuje doporučení
Světové zdravotnické organizace
a Světové banky na tzv. sociální
únosnost ceny vody, podle něhož

by vodné a stočné nemělo převýšit
2 % průměrného příjmu domácnos�.
„SVS se daří vývoj ceny vody stabilizovat – meziroční změny v ceně
vodného a stočného jsou minimální.
Princip cenotvorby je každoročně
stejný – zohledňujeme nutnost obnovy vodohospodářského majetku,
aktuální vývoj spotřeby vody a
inflaci,“ vysvětluje generální ředitel
SVS Bronislav Špičák.
Přestože inves�ce do obnovy a
oprav stále rostou, SVS cenu vody
nenavyšuje ani o míru inflace. Ta
se dlouhodobě pohybuje kolem
2,5 %, nárůst ceny vody pro� tomu
představuje pouhých 0,4 %.
„Tento postup jsme mohli zvolit
díky racionalizaci procesů jak na
straně SVS, tak na straně SčVK,

Cena V+S pro rok 2018

Voda pitná (vodné)
Voda odkanalizovaná (stočné)
Celkem cena vody

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Varnsdorf • Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf shrnuje formy a způsoby podpory sportu včetně podmínek, za jakých
je možné přidělovat účelovou neinves�ční dotaci v jednotlivých
oblastech sportu a na sportovní ak�vity.
Dokument „Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf“ včetně
žádos� je k dispozici na webových stránkách města www.varnsdorf.cz
v sekci „Nepřehlédněte“. Žadatelé o neinves�ční dotaci na sportovní
činnost pro rok 2018 mohou podat své žádos� včetně všech povinných příloh do 16. února 2018 osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf na
náměs� E. Beneše 470 nebo poštou. S případnými dotazy se žadatelé
mohou obracet na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.
OŠKT

dalším aspektem je i snížení
kalkulačního zisku o 13 %,“ říká
Bronislav Špičák.
Z avizované ceny 98,67 Kč
připadá 49,98 Kč na dodávky pitné
vody a 48,69 Kč na její odkanalizování. Cena je solidární, tedy jednotná pro celé území působnos�
SVS. Obyvatelé měst i venkovských
oblas� pla� za vodu stejně, aniž by
se zohledňovaly rozdíly v reálných
nákladech mezi jednotlivými místy.
Více než čtvr�nu z ceny vody
tvoří poplatky odváděné státu,
dalších 40 % představují náklady na
provoz a opravy, které provádí provozovatel vodovodů a kanalizací.
SVS jako vlastníkovi infrastruktury
tak z ceny vody zůstává jen 35 %,
které využívá na reinves�ce do
obnovy majetku.

Cena bez DPH (Kč/m3)
43,46
42,34
85,80

„Cena vody v severočeském
regionu odráží reálné náklady
spojené s její výrobou, odkanalizováním a čištěním. Staráme se
o více než 13 000 km vodovodů
a kanalizací a značnou část této
infrastruktury SVS zdědila po roce
1989 v zanedbaném stavu. Ročně
musíme do obnovy investovat
stovky milionů korun – jen v roce
2017 jsme do údržby, obnovy a
výstavby vodárenské infrastruktury investovali 1 310 milionů Kč,“
dodává Bronislav Špičák.
Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí
89 litrů za den. Dodávka pitné vody
tak v roce 2018 přijde jednoho obyvatele na 4,45 Kč za den. Za její odkanalizování zapla� denně 4,33 Kč.
Mgr. Jiří Hladík, �skový mluvčí SVS

Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3)
49,98
48,69
98,67

Proběhne svoz vánočních stromků
Varnsdorf • V křesťanském
světě končí Vánoce dnem, když
se tři králové přišli poklonit
narozenému Ježíškovi. Svátek
Tří králů připadá na 6. ledna a
přináší s sebou řadu historických
zvyků a českých tradic.
Jedním ze zvyků v tento
den je odstrojování vánočního
stromečku, sklizení betlému a
další vánoční výzdoby. Pokud se

�mto zvykem neřídíte a vánoční
stromeček jste si nechali déle,
máte ještě možnost ho odložit
k odpadovým kontejnerům na
sídliš�ch nebo na trase pytlového
svozu tříděného odpadu v pondělí
15. a 22. ledna včetně Studánky.
Mapu sběrové trasy najdete na
webových stránkách města v záložce „Vše o odpadech“.
Tomáš Secký
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Bývalé polotovary se mění v rodinné centrum
Pokračování článku z minulého čísla

Varnsdorf • V minulém čísle
Hlasu severu jsme vás seznámili
s novým rodinným centrem, které
těsně před svátky otevřelo své
brány. Dnes se budeme věnovat
trošku historii tohoto nápadu.
Zája centrum sídlí v prostorách
bývalých polotovarů, kde se ještě
začátkem devadesátých let vyráběl
známý salám Tolštýn. Výrobna
připomínala spíše pohádku O pejskovi a kočičce, jelikož polotovary
objekt postupně živelně upravovaly
a přizpůsobovaly výrobě. Nástavba
tak navazovala na přístavbu, do
toho byla vestavěna udírna, a to vše
z dobových, nekvalitních materiálů,
což později znesnadňovalo využi�
objektu. Po priva�zaci provozovny
polotovarů v objektu chvíli sídlila
společnost ZVEMIX, která provozovala výrobnu a prodejnu lahůdek.
Objekt ale pouze využívala a neinvestovala do něj. Budovu nakonec
koupili podnikatelé, kteří chtěli
v objektu porcovat kuřata, což
nebylo možné z důvodů hygieny.
Dalším podnikatelským záměrem
byla přestavba na hernu, či kasino, s
čímž ale narazili u vedení města. Ve

fázi plánů tak zůstalo pouze bistro
v přední čás� objektu.
Na konci roku 2013 objekt
odkoupila pro tento účel místní
společnost Specialista s.r.o., která
se zabývá stavební a servisní
činnos�. Velkou část této firmy
o čtyřice� zaměstnancích tvoří, jak
jinak, členové z šes� rodin. Jak už
jsme uváděli v předchozím článku,
důraz na rodinné vazby se jako
pověstná nit vine celým podnika-

Vyhrajte poukaz na bowling včetně pizzy
dle vlastního výběru v hodnotě 500 korun!

telským záměrem. Kupní cena se
nakonec domluvila na 2,3 mil. Kč.
Poté bylo zapotřebí připravit
první stavební projekt. Když se
podíváte na fotografie z přestavby,
které nám firma poskytla, samotnému budování předcházela
řada demoličních prací, protože
když se odkrývaly prostory a
jejich stavebně-technický stav,
upravoval se dle jejich dispozic
i cíl a záměr. Do vzniklých prostor
se začal pasovat bowling, nevešel
se ale plánovaný minigolf. Naopak
se ruku v ruce s průzkumem trhu
připravovaly další ak�vity a jak
jinak než pro rodiny s dětmi.
Vycházelo se zejména z předpokladu celoročně dostatečně

Varnsdorf • V letošním roce se v rámci výročí 150 let od povýšení
Varnsdorfu na město zaměříme na znalost, jak moc dobře znáte
vaše město. Někteří z vás to budou vědět ihned, jiným zase jako
nápověda může posloužit internet nebo městské propagační
materiály. Jednoho z vás odměníme poukazem na dvě hodiny
bowlingu včetně pizzy dle vlastního výběru v hodnotě 500 korun!
Varnsdorf • Hodinu po půlnoci
Vystřižený a vyplněný kupon doručte na podatelnu Městského Nového roku vyjížděli profeúřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo oskenovaný pošlete na sionální hasiči do ulice Národní,
e-mail nejpozději do 23. ledna 2018.
kde téměř „tradičně“ hořely
zbytky obalů od pyrotechniky.
V tutéž chvíli byl oznámen další
požár na zahradě u prodejny
Soutěžní otázka:
v Žitavské ulici. Kvůli nebezpečí
z prodlení proto vyslalo operační
středisko na místo dobrovolnou
Kolik kostelů je celkem ve Varnsdorfu včetně
jednotku, jejíž členové se zrovna
nacházeli v hasičské zbrojnici.
Studánky?
Na místo tak vyjeli během jedné
minuty. I v tomto případě se
a) 4 kostely
naštěs� jednalo o hořící krabice
b) 5 kostelů
pyrotechniky. Na
uhašení obou „poc) 7 kostelů
žárů“ byly použity
jednoduché vodní
Odpověď: ……………………………………………………………………………………
proudy. Na poslední noční zásah
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..
(opět hořící krabice,
tentokráte
Adresa: ……………………………………………………………………………………….
na střeše hotelu)
vyjížděla profesioTelefon: ………………………………………………………………………………………
nální jednotka do

kapacitně velkých prostor využitelných pro hry a zábavu.
Samozřejmos� jsou i moderní
technologie jako wifi, využi� sociálních sí� apod.
A na kolik to celé vyšlo?
Když započítáme kupní cenu,
dostáváme se do řádů desítek
milionů, což přibližně odpovídá
nákladům, které musel před lety
vynaložit majitel Centra Panorama za jeho vzkříšení. Město
tak díky inicia�vám a inves�cím
soukromých podnikatelů dostává
další kulturně-sportovní objekt
zaměřený na rodinnou zábavu
všech věkových skupin. Nám nezbývá než popřát hodně spokojených zákazníků
Jiří Sucharda

Novoroční oslavy prořízl
zvuk požárních sirén
Rumburku společně s tamní dobrovolnou jednotkou. Požár ale
zlikvidovala před jejich příjezdem
vyslaná hlídka policie, a tak nakonec nemuseli zasahovat.
Naopak klid panoval letos na
služebně Městské policie Varnsdorf. Službu konající strážník
řešil pouze několik telefonických
hlášení občanů na používání
zábavné pyrotechniky. Během
silvestrovské noci a Nového roku
tak hlídky prováděly pouze kontrolní činnost.
Jiří Sucharda

5

1/2018

Zprávy

Nové podzemní kontejnery prošly během Vánoc zátěžovým testem
Varnsdorf • Město Varnsdorf
v loňském roce získalo dotaci téměř dva miliony korun
na vybudování podzemních
kontejnerů na tříděný odpad,
které nahradily nevzhledné
plastové. Nové kontejnery mají
navíc větší kapacitu.
Podzemní kontejnery na tříděný
odpad byly do provozu uvedeny
těsně před Vánoci, takže prošly
zatěžkávací zkouškou návalu krabic od vánočních dárků. S �m
spojený nezvyk používání nového
zařízení vyús�l doslova v černou
skládku v prostoru kolem otvorů
kontejnerů. Město Varnsdorf
apeluje na všechny, aby odpad
neodkládali vedle kontejnerů a
v případě potřeby využili sběrný
dvůr, kam lze odpad odvézt
zdarma. Ušetří se �m jak finance
z městského rozpočtu, tak pracovní síla, která by mohla být
využita jinde.
Jak správně používat podzemní kontejnery na tříděný odpad
• Otvory do podzemních
kontejnerů jsou menší než víka
původních kontejnerů, takže
velké papírové krabice je potřeba
natrhat nebo nařezat.
• Pokud přivezete odpad v pytli, který se do otvoru nevejde, je
nutné ho do kontejneru vysypat.
• Pokud vhazujete do kontejneru odpad objemnější, přesvědčte se, prosím, že odpad
propadl až do nádoby a nezasekl
se v otvoru.

• Kontejner na sklo je uvnitř
dělený na barevné a bílé sklo,
vhazujte proto lahve správným
otvorem.
• Pokud není možné do
příslušného kontejneru odpad
odložit, nenechávejte ho ležet
na zemi, ale využijte některou
z dalších možnos� sběru:
Odložit odpad do kontejnerů
(podzemních či klasických) na
jiném stanoviš�.
Odvézt odpad do sběrového

dvora v areálu Technických služeb
Varnsdorf.
Využít pytlový svoz tříděného
odpadu.
Podrobnější informace lze
nalézt také na webových stránkách města www.varnsdorf.cz/cz/
varnsdorf/vse-odpadech/.
Město bude samozřejmě realizovat i řadu opatření, aby se problém vyřešil a neopakoval. Nyní
provádíme častější úklid stanovišť
(ve všední dny nejméně dvakrát

denně), v exponovaných časech
je na stanoviš�ch dohled, o víkendu provádí kontroly Městská
policie Varnsdorf, která bude
případná znečišťování veřejných
prostranství sankcionovat. Prostor budou navíc monitorovat
foto-pas�. Věříme, že se nám
společně podaří udržet kolem
podzemních kontejnerů pořádek
a zlepšit tak vzhled města v těchto
frekventovaných místech, což byl
účel jejich vybudování.
Odbor životního prostředí

Nové podzemní kontejnery prošly během Vánoc zátěžovým testem; foto Renáta Hambálková

Asistenti prevence kriminality prošli školením první pomoci

Varnsdorf • V rámci projektu
„Prevence sociálního vyloučení
a kriminality ve Varnsdorfu“
působí na území Varnsdorfu
asisten� prevence kriminality.
Součás� projektu je i jejich
průběžné profesní vzdělávání a
vzhledem ke skutečnos�, že �to
asisten� působí většinu svého
času v terénu, bylo do vzdělávání
zařazeno také školení První
pomoci, které se uskutečnilo
19. prosince 2017.
Odborného vedení se ujala
paní Jana Hozáková, která řadu
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let pracuje na zdravotnické záchranné službě, se svými kolegy
ze spolku Pomoc4ALL.
Školení bylo zaměřeno na první
pomoc u život ohrožujících a
neodkladných stavů. Teore�cké
čás� školení byly doplňovány
nácviky prak�ckých dovednos�
i zvládáním modelových situací,
kdy se asisten� ak�vně zapojovali,
jak jsme zachy�li na fotografiích.
Školení bylo hodnoceno organizátory i školenými jako velmi
přínosné.
Ing. Dr. Vlasta Hnilicová

1/2018

Fotoreport

Silvestrovský běh ve fotografiích
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Společnost, zprávy
Dne 10. ledna
jsme si připomněli
20 let od úmr�
paní Věry Podolkové a dne 17. března nás před 10 lety
opus�l pan Zdeněk Podolka.
Vzpomínají dcery Marcela a
Marie s rodinami.
Dne 8. ledna
jsme vzpomněli již
3. výročí, co nás
opus�l náš milovaný Honzík Kříž.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu �chou vzpomínku.
Zarmoucená rodina.
Žádný čas není
tak dlouhý, aby
nám dal zapomenout. 12. ledna
uplyne 7 let od
chvíle, kdy nás
opus�l pan Josef Janoušek.
Dcera Markéta s rodinou, sourozenci s rodinami.
Dne 28. prosince
to bylo 20 let, co
nás navždy opus�l
pan Zdeněk Sova.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka Alena, syn Zdeněk
a dcera Kateřina, vnoučátka a
ostatní příbuzní.
Dne 1. ledna
tomu byly 3 roky,
co odešla naše
mailovaná
maminka paní Ester
Kesslerová.
Kdo jste ji znali, věnujte ji �chou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcery Es�na Kesslerová, Lenka Zajíčková a
vnuk Míla.
Dne 15. ledna
již uběhne 17 let,
kdy nás opus�l
pan
Miroslav
Kessler, drahý ta�nek, dědeček.
Vzpomeňte s námi.
Dcery Lenka Zajíčková, Es�na
Kesslerová a vnuk Míla.
65 let by oslavil
29. ledna pan
Miloslav Zajíček.
S láskou v srdci
vzpomínají manželka Lenka, syn
Míla a švagrová Es�na.
Chybíš nám. Vzpomeňte s námi.
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Termíny uzávěrek
Hlasu severu

Na Špičáku se opět oslavoval
příchod Nového roku

Máte námět na článek či
reportáž? Chcete se zapojit
do chodu Hlasu severu? Vaše
�py posílejte na e-mailovou
adresu hs@varnsdorf.cz nebo volejte na telefonní čísla
417 545 144 či 723 652 593.
Uzávěrka
15.01.
29.01.
12.02.
26.02.
12.03.
26.03.
09.04.
23.04.
07.05.
21.05.
04.06.
18.06.
20.08.
03.09.
17.09.
01.10.
15.10.
29.10.
12.11.
26.11.
10.12.

Vychází
25.01.
08.02.
22.02.
08.03.
22.03.
05.04.
19.04.
03.05.
17.05.
31.05.
14.06.
28.06.
30.08.
13.09.
27.09.
11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
06.12.
20.12.

ZUBNÍ POHOTOVOST
13.-14.1.2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
20.-21.1.2018
MUDr. Milič Lukáš
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 511 482
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8:00 - 11:00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

25. 1. 2018 od 9.00 hod.

13/2017
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz.
Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
montáž a opravy nábytku, drobné
zednické práce, ořez stromů a keřů.

Na letošní fotografii máte možnost
vidět 4,5 návštěvníků novoročního přípitku. Ten půltý sportovec se chystá na svět
v první polovině letošního roku; foto Jiří
Sucharda

Varnsdorf • Téměř jarního počasí zpestřeného o drobný deš�k
využila opět country parta varnsdorfských nadšenců z Marušky,
letos doplněná o nové tváře.
Kromě češ�ny to�ž mezi partou
nadšenců ťukajících si na vrcholu
šampaňským s jahodami, letos zazněla i vlámská němčina doprovázená pravým holandským sýrem
k přikousnu�. Příležitost k vyvětrání a vyhládnu� využili nejen
pěší výletníci, včetně starosty
města Varnsdorf Ing. Stanislava
Horáčka, ale také „koňáci“ a
cyklisté. A jako obvykle to nebyl
jenom Špičák, ale i další vrcholy
Lužických hor.
Jiří Sucharda

Silvestr se spolkem Život jde dál
Varnsdorf • Silvestr připadá
na poslední den v roce a slaví
ho lidé po celém světě. Poslední
hodiny starého roku obvykle tráví
doma nebo ve společnos� svých
známých. O půlnoci pak slavnos�
zpravidla doprovází zábavní pyrotechnika a fantas�cké ohňostroje.
Oslavu konce roku si užili také
handicapovaní lidé, kterým spolek
Život jde dál, přichystal krásný silvestrovský víkend. Spolek vznikl na
podnět pana Romana Vaňka, který
se po ztrátě zraku dokázal zapojit
opět do společenského života a
co navíc, začal pomáhat lidem se
stejným pos�žením.
Do Varnsdorfu se nevidomí
a jinak handicapovaní lidé sjeli
z různých koutů České republiky
i s jejich průvodci a podporovateli
již v sobotu 30. prosince. Ubytování
a samotná oslava byla zajištěna ve

ÚMRTÍ
Úmrtí v prosinci
Vlasta Novotná
79 let
Eva Mar�nková
67 let
Vladimíra O�omanská 60 let
Fran�šek Hur�g
75 let
Jana Patková
61 let
Milada Suchopárová 94 let
Jaroslava Strculová 63 let
Miloslav Barcal
94 let
Květa Kříčková
78 let
Irmgard Malinová
76 let
Miroslav Úlehla
86 let
Anton Hendrich
73 let
Milan Marci
62 let
Karel Matovič
93 let

sportovní hale a jejím restauračním
zařízení.
Ještě téhož dne byl pro návštěvníky připravený program se
stromečkem, zpíváním koled a
rozdáváním dárečků.
„V sobotu nás čekalo zdobení vánočního stromku ozdobami, které
pro nás vyrobilo „občanské sdružení Lenička“, provázené koledami,
například Příchodem Ježíška, kterého nám zahrál pan Zdeněk Fara
a vánočními zvyky jako například
pouštění skořápek od ořechů se
svíčkami a krájení jablíček,“ uvedl
pan Roman Vaněk.
V neděli si pak čekání na samotného Silvestra zkrá�li sportovními
hrami v tělocvičně a následně komentovanou procházkou Varnsdorfem se zastávkou u piána v prostoru
u věžičky. Zde jim zahrál známý
nevidomý muzikant Pavel Diblík,
kterého objal samotný papež. Zazpívala také nevidomá Blanka Janečková, která se proslavila účas�
v soutěži Hlas Československa. A
jakým způsobem si �to báječní lidé
užili silvestrovskou večerní oslavu?
Silvestr se nesl v příjemné srdečné náladě okořeněné krásnými
dary se super zážitkovými poukazy
od autoškoly Sendler, motokár
od pana Reného Velagyi a jízdou
na vysokozdvižném vozíku od
pana Zdeňka Fary. Perfektní servis
v restauraci nám zajis�la paní Alena Michálková. Hymnou zakončil
neméně známý Radek Žalud.
Prostě Silvestr s partou upřímných
a srdečných lidiček, kteří si umí
užívat bez ohledu na svůj handicap.
„Prý za rok zas,“ dodal na závěr
pan Roman Vaněk. Více informací
naleznete na webových stránkách
www.zivotjdedal.cz. Hana Bučková

Vánoční turnaj příchozích 2017 Závod horských kol ovládli jezdci
Varnsdorf • V tradici pohodové
zábavy střídající se s líbivými basketbalovými okamžiky se v závěru
letošního roku za organizační podpory oddílu basketbalu TJ Slovan
Varnsdorf a patronace města
Varnsdorf sešli basketbaloví příznivci na turnaji příchozích.
Přetrvala v loňském roce tradice
vyhlášených kategorií „Hobby a
rodina“ pro ty, co se přišli bavit, a
kategorie „Profi“ pro zájemce z řad
těch basketbalistů, kteří si přišli vážně zasportovat. Doprovodné soutěže, také již dlouhou dobu tradiční,
ve střelbě trestných hodů a trojek,
doplnilo opro� loňské o nejlepší vánoční cukroví, tentokrát soutěžení
o nejchutnější bramborový salát.
Do turnaje se přihlásilo 13 týmů,
které byly nakonec rozděleny jen
do dvou kategorií s ohledem na
malý počet přihlášených v dětské
kategorii. Ti do čtrnác� let byli
zařazeni mezi „hobíky“. Ve skupině
„Profi“ se družstva nejprve utkala ve skupinách, a následně dle
umístění o 7. - 9. a 4. - 6. místo a
o celkového vítěze. Skupina „Hobby“ si již nadstavbu neužila.
Výsledky
Kategorie Hobby a rodina
1. místo Péťa je borec
2. místo Milujeme Frolíka
3. místo Šimkáči
4. místo Lajny

Kategorie Profi
1. místo Caprisone z Gundabádulu
2. místo Opičák
3. místo Ježci
4. místo Dat team
5. místo VPP
6. místo Happy frogs
7. místo Stará garda
8. místo 408 01
9. místo Samüce
Ve střelbě z čáry trestného hodu
zvítězila Zuzana Prchalová s 22
úspěšnými střelami, v soutěži ve
střelbě trojek její sestra Simona. Ta
si vítězství musela zasloužit až v rozstřelu, kdy v základním kole stejný
počet proměnil v minutovém intervalu také Petr Steško, a to 12.
V doprovodné soutěži o nejlepší
vánoční bramborový salát se utkaly
tři hospodyňky – Vendulka, Simča
a babička Dáša. Odborná porota
tak měla jen pramálo množství
salátu k posouzení, ale o to větší
a spravedlivější byla tak příležitost
k vyhodnocení. Takže nejlepší salát
připravila, chvíle napě�, babička
Dáša. Snad se příš� rok dočkáme
vysněného řízku.
Poděkování za vstřícnost při
organizaci turnaje patří finanční
podpoře v rámci dotačního programu města Varnsdorf a cenám,
které připravila Cukrárna Venezia
z Rumburku.
Organizátoři z TJ Slovan Varnsdorf Basket

Turnaj fanklubů ligových mužstev
opět ve Varnsdorfu
Varnsdorf • Začátkem druhého měsíce letošního roku, tj. 3. února,
se uskuteční pobočka fanklub AC Sparta Praha další ročník halového
fotbalového turnaje.
Turnaj je určen pro fankluby, příznivce a fanoušky ligových mužstev
v České republice. Turnaj se bude konat ve sportovní hale ve Varnsdorfu.
Začátek je plánován na devátou hodinu ranní. Na letošním jubilejním
5. ročníku svoji účast potvrdili například Bohemians 1905, FK Teplice,
SK Slavia Praha a další, zhruba osm mužstev. Organizátoři za podpory týmu
AC Sparta Praha zajis� poháry pro vítěze, hodnotné ceny dle pořadí týmů.
Na závěr je naplánováno společné posezení s občerstvením. Na turnaj
jsou zváni všichni příznivci dobrého fotbalu. Sportu zdar!
Redakce

Turnaj fanklubů se vrací do Varnsdorfu; foto archiv

Active Tour Cycling Team

Varnsdorf • Součás� silvestrovských klání (běhy v jednotlivých
kategoriích, hod válečkem, hod kládou) byl již dvaadvacátý ročník
závodu na horských kolech.
Také letos na jezdce čekala čipová časomíra, která byla poprvé vyzkoušena v roce 2016, či zasloužený guláš po odjetých kilometrech.
Nechyběla ani divácká podpora, která vytvořila tu pravou atmosféru
závodu. V loňském roce přilákal závod celkem 42 účastníků z Varnsdorfu a okolí, kteří vytvořili velmi kvalitní závodní pole.
Závodilo se v několika kategoriích, kde, již tradičně, byla nejpočetněji zastoupena kategorie Muži 59 (1967 – 1958). Celkovým vítězem se
stal Jan Brňák, který ve spurtu předčil jak Jirku Stránského, tak Honzu
Novotu (všichni Ac�ve Tour Cycling Team). Hodnotné ceny nejlepším
závodníkům předával starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček
a předseda Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport Rady města
Varnsdorf pan Zbyněk Šimák.
Výsledky jednotlivých kategorií v závodě na 2 kola (cca 5 km)
Mladší žáci
1.
místo: Tomáš Knejzlík – 10:43 min.
Starší žáci
1.
místo: Oldřich Hladík – 10:57 min.
2.
místo: Mar�n Hamada – 12:07 min.
Veteráni I (M 99)
1.
místo: Miloš Javůrek – 10:43 min.
2.
místo: Jan Pospíchal – 10:58 min.
3.
místo: Herbert Michel – 11:47 min.
Ženy (Z 39)
1.
místo: Iva Loubková – 10:01 min.
2.
místo: Nikola Boczanová – 10:11 min.
3.
místo: Vendulka Ryšavá – 13:22 min.
Ženy (Z 99)
1.
místo: Julianne Pretscher – 13:32 min.
2.
místo: Lenka Podrazilová – 14:05 min.
Výsledky jednotlivých kategorií v závodě na 5 kol (cca 12,5 km)
Junioři
1.
místo: Matouš Dubovecký – 23:01 min.
2.
místo: Filip Srbecký – 23:16 min.
3.
místo: Pavel Šorf – 24:43 min.
Muži (M 39)
1.
místo: Jan Brňák – 23:00 min.
2.
místo: Jiří Stránský – 23:00 min.
3.
místo: Jan Novota – 23:00 min.
Muži (M 49)
1.
místo: Tomáš Kubát – 23:00 min.
2.
místo: Jens Neumann – 23:57 min.
3.
místo: David Nejedlý – 25:58 min.
Muži (M 59)
1.
Jiří Dužár – 23:16 min.
2.
Radek Ščučka – 25:26 min.
3.
Václav Zemler – 26:05 min.
Příjemnou tečkou za závody na horských kolech bylo posezení na
Střelnici, kde se sešlo na 60 závodníků i jejich rodinných příslušníků.
Součás� sezení byla tombola (hlavní cenu si odnesl Luboš Bakus)
i vyhlášení Poháru CC Varnsdorf, kde ceny předával hlavní organizátor
Jirka Fabry (Feďa).
Závěrem se sluší poděkovat všem pomocníkům z řad žáků ZŠ Náměs�, kteří výrazně přispěli k hladkému průběhu a bezproblémové
organizaci celého závodu horských kol. Máte rok na to, abyste trénovali a při dalším ročníku ukázali, co ve vás je.
Václav Zemler
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Výsledky Silvestrovského
běhu 2017
600 metrů – chlapci
(8 účastníků)
1. místo Janda Matěj
2. místo Klaus Mar�n
(TJ Slovan Varnsdorf)
3. místo Vápeník Teodor
(TJ Bílí Thoři)

50 metrů – dívky (17 účastnic)
1. místo Nováčková Terezie
2. místo Jindřichová Valerie
(TJ Rumburk)
3. místo Beranová Karolína

800 metrů – M13 (7 účastníků)
1. místo Zajíček Jakub
(TJ Slovan Varnsdorf)
2. místo Knejzlík Tomáš
3. místo Beránek Jaroslav

50 metrů – chlapci
(17 účastníků)
1. místo Kohút Petr
2. místo Švarc David
(Herby Servis)
3. místo Dulanský Filip

800 metrů – F15 (5 účastnic)
1. místo Ryšavá Vendulka
2. místo Pásková Miluše
(TJ Slovan Varnsdorf)
3. místo Juricová Viktorie
(TJ Slovan Varnsdorf)

100 metrů – dívky (8 účastnic)
1. místo Šindelářová Maruška
(Dolní Podluží)
2. místo Hlávková Anna
3. místo Adámková Nikola

Mílaři – ženy (11 účastnic)
1. místo Masopustová Tereza
(AC Rumburk)
2. místo Holičová Karolína
(AC Rumburk)
3. místo Fürstová Veronika
(AC Rumburk)

100 metrů – chlapci (10 účastníků)
1. místo Synek Tomáš
2. místo Stránský Daniel
(Ac�ve Trou Cycling Team)
3. místo Synek Rosťa
(Herby Servis)
300 metrů – dívky (16 účastnic)
1. místo Stránská Sofie
(Ac�ve Trou Cycling Team)
2. místo Kroupová Anežka
(Slovan Varnsdorf)
3. místo Nováčková Nikola
300 metrů – chlapci
(6 účastníků)
1. místo Beránek Jan
(FK Jablonec)
2. místo Zajíček Ondřej
(TJ Slovan Varnsdorf)
3. místo Neumann Malte
(Brieske FSV)
600 metrů – dívky (8 účastnic)
1. místo Petrásková Markéta
(TJ Slovan Varnsdorf)
2. místo Dubovecká Anna
(TJ Slovan Varnsdorf)
3. místo Mendelová Eliška
(TJ Slovan Varnsdorf)

Varnsdorf • Chcete mít doma
extraligového hráče, který se jednou bude živit hokejem? Přijďte
si vyzkoušet lední hokej a zažijte
spoustu zábavy.
Na varnsdorfský zimní stadion
míří akce Týden hokeje. V pátek
26. ledna od 16 hodin budou mít
všechny dě� bez rozdílu dovednos� bruslení jedinečnou možnost
vyzkoušet si zdarma, jaké to je být
hokejistou. HC TS Varnsdorf ve spolupráci s Českým svazem ledního
hokeje pořádá na zimním stadionu ve Varnsdorfu již druhý ročník
akce v rámci Týdne hokeje. Kromě
zážitku z ledního hokeje a bruslení
si každé dítě navíc s sebou domů
odnese hodnotný dárek.

Týden hokeje čeká za pár dní tře�
ročník. Jde o sportovní akci pro dě�
ve věku 4 až 8 let a jejich rodiče. Pro
dě� je připraven zábavný program
na ledě i mimo něj. Rodiče mají možnost se detailně seznámit s �m, co
obnáší mít doma malého hokejistu
a co sport pro dítě znamená. A co
s sebou potřebujete? Stačí vám jen
brusle, helma a rukavice. Nemáte?
Nevadí, rádi vám potřebné vybavení půjčíme. Přijďte v pátek na zimní
stadion ve Varnsdorfu. Nenechte
si ujít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku ledního hokeje.
Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit,
je připravena školička bruslení.
Vždy v neděli od 9 hodin a ve čtvrtek od 17 hodin.
Tomáš Secký

Mílaři – muži (12 účastníků)
1. místo Srbecký Filip
(Ac�ve Trou Cycling Team)
2. místo Horák Miroslav
(AC Rumburk)
3. místo Kučera Miroslav
Výsledky jednotlivých kategorií
v závodu mílařů naleznete na
webových stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz
5 000 metrů – ženy (16 účastnic)
1. místo Rusínová Zuzana
(Happy Loop)
2. místo Masopustová Tereza
(AC Rumburk)
3. místo Neubauerová Jana
5 000 metrů – muži
(51 účastníků)
1. místo Petr Ondřej
(Ac�ve Trou Cycling Team)
2. místo Dušek Petr
(AC Rumburk)
3. místo Motl Ondřej (ASK Slavia)
Výsledky jednotlivých kategorií
v závodu na 5 000 metrů naleznete na webových stránkách města
Varnsdorf www.varnsdorf.cz
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Varnsdorf • Reportáž ze Silvestrovského běhu naleznete na
�tulní straně tohoto čísla Hlasu
severu. Ve sportovní rubrice
vám přinášíme kompletní výsledkový servis všech kategorií.

Týden hokeje míří do Varnsdorfu

