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Požár zahradní chatky, otevření bytu a dopravní nehody
Záchranné práce hasičů pokračují i v novém roce
Varnsdorf • První měsíc nového roku znamená pro záchranné
složky nemalou zátěž. Varnsdorfš� hasiči jsou potřeba v celém
Šluknovském výběžku. Během
posledních dní vyjížděli k několika
požárům, dopravním nehodám,
ba dokonce museli otevřít zamčený byt, ve kterém se nacházelo
dítě se zdravotními problémy.
Už první týden v roce poznamenal rozsáhlý požár. Ve čtvrtek
4. ledna v půl jedenácté večer
vyjížděly k požáru kůlny u chaty
v Jiře�ně pod Jedlovou celkem
čtyři hasičské jednotky. Varnsdorfské profesionální hasiče doplnili
kolegové z Dolního i Horního Podluží, na pomoc přispěchala také
jednotka z Rumburku s výškovou
technikou. Požár se rychle rozšířil
do prvního patra, ale díky rychlému zásahu zabránili rozšíření na
celý objekt. Proč k požáru došlo,
to na místo přijel zjis�t hasičský
vyšetřovatel. Zásah byl pro většinu
jednotek ukončen dvacet minut
po půlnoci.
Ani následující týden nebyl klidný.
V úterý 9. ledna před jedenadvacátou hodinou vyjížděla profesionální jednotka na nedaleký Šébr
k nehodě osobního vozidla přímo
na horizontu, kde automobil narazil
do stromu. Jednalo se o první nehodu, kdy si díky novému systému
eCall (je povinně montovaný do automobilů od letošního roku) automobil sám a automa�cky po vystře-
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Z kraje nového roku museli hasiči likvidovat požár v Jiře�ně pod Jedlovou; foto miw.cz

lení airbagů zavolal pomoc. Při nehodě naštěs� nebyl nikdo zraněn.
O dva dny později, ve čtvrtek
11. ledna, shořela pravděpodobně
následkem technické závady, nebo
nedbalos� při topení, celoročně
obývaná chata v zahrádkářské kolonii na konci ulice Lesní ve Varnsdorfu. U požáru zasahovaly obě
místní jednotky hasičů. Ještě tentýž
večer vyjížděli profesionálové do
Kovošrotu pod Studánkou na planý
poplach způsobený „odfukováním“
kyslíkové řezací soupravy.

Zejména úterý 16. ledna patřilo
k těm velmi akčním. Hned v ranních
hodinách požár střechy činžovního
domu ve Šluknově v čás� Císařský vystřídala dopravní nehoda
autobusu s jedenác� cestujícími
v Jiříkově. Po drobném ošetření
zraněných (včetně převozu těhotné ženy do porodnice) autobus
z příkopu vypros�l hasičský speciál
varnsdorfských dobrovolných hasičů. Odpoledne téhož dne nezahálela ani profesionální jednotka,
která bleskovým zásahem otevřela

zabouchnuté dveře od bytu s dítětem uvnitř, které mělo zdravotní
problémy.
Klid ten den nebyl ani na druhé straně hranice v sousedním
Sei�ennersdorfu, kde odpoledne
na ulici Zollstrasse kousek od hraničního přechodu hořela střecha
rodinného domu. Za nasazení a
práci patří všem hasičům velké
poděkování. A my ostatní, buďme
opatrní.
Jiří Sucharda

Varnsdorf chystá Sousedský ples, zakončí společenskou sezonu
Varnsdorf • Město Varnsdorf
přichází v letošním roce s novinkou v podobě Sousedského plesu,
který je naplánován na 24. března
letošního roku od 20 hodin.
Řada pamětníků si jistě vzpomene na pět ročníků Radničních plesů, které se konaly v letech 2000 až
2004 ve Velveta klubu, na Střelnici
nebo v Lidové zahradě Varnsdorf.
V letošním roce se město Varnsdorf rozhodlo připravit u příležitos� několika jubileí společenský
ples pod názvem Sousedský ples,
resp. první ročník taneční zábavy

nejen pro občany našeho města,
ale i pro jeho nejbližší sousedy
z obou stran hranice. Touto akcí si
chceme připomenout především
významné jubileum města Varnsdorf a to 150 výročí povýšení na
město, ale i 155 let od vzniku hasičů ve Varnsdorfu, 160 let od vzniku hasičů v Großschönau a 40. let
spolupráce hasičů Varnsdorf a
Großschönau.
Večerem vás bude slovem i hudbou provázet kapela NovaMix Mar�na Svobody s legendárním místním zpěvákem Petrem Machutou.

Ve třech přestávkách se můžete
těšit na taneční vystoupení, světelnou, nebo barmanskou show. Jako
na každém pořádném plese nesmí
chybět bohatá tombola. Pokud vše
dobře dopadne, budou vstupenky
pamětní a budou je z jedné strany
zdobit znaky města a z druhé strany znaky hasičských sborů.
Zapište si do kalendářů sobotu 24. března od 20 hodin.
Více podrobnějších informací
přineseme později. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Jiří Sucharda
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Varnsdorf získal dotace na terénní pracovníky pro bydlení a poradnu pro závislosti
Ús� nad Labem, Varnsdorf •
Varnsdorf uspěl s žádostmi
o dotace z Operačního programu
Zaměstnanost, na další tři roky
tak získá více než 5,5 milionu korun. Z dotace zafinancuje terénní
pracovníky pro oblast bydlení. Ve
stejné výzvě uspěl i spolek DrugOut Klub, ten zřídí ve městě Poradnu pro závislos�.
„Varnsdorf uspěl se dvěma projekty, díky prvnímu posílíme tým
terénních pracovníků, kterých je ve
městě nedostatek, druhý přinese
městu poradnu pro závislos�,“
vysvětlil starosta města Varnsdorf
Ing. Stanislav Horáček. „Terénní pracovníci budou řešit zejména problémy v oblas� bydlení a dluhů vůči
městu, ale zaměří se třeba i na
zlepšení hygienických podmínek
v Kovářské,“ dodal Ing. Stanislav
Horáček.
Dotaci ve výši téměř pě�
milionů korun na zřízení a provoz poradny pro závislos� získal
z uzavřené výzvy Operačního
programu Zaměstnanost, jíž se
mohou zúčastnit pouze města a
obce spolupracující s Agenturou
pro sociální začleňování v režimu
Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám, spolek DrugOut Klub. Během následujících tří
let bude ve Varnsdorfu poskytovat

Realizace projektu je plánována na první polovinu letošního roku; foto mapy.cz

odborné sociální poradenství v oblas� závislos�.
„Adiktologické služby ve Varnsdorfu chyběly, působení této
etablované organizace ve městě
bude přínosné. Poradna je
určena nejen osobám s drogovou
nebo alkoholovou závislos�, ale
také těm, kteří mají problémy
například se závislos� na hracích
automatech, počítačových hrách
a podobně,“ doplnila Mgr. Romana
Cupalová, koordinátorka sociálních
služeb města. „V neposlední řadě

se na poradnu mohou obracet
i rodinní příslušníci, blízcí či přátelé
závislých osob, potřebují-li konzultovat situaci,“ dodala.
Realizace projektů započne
během prvního polole� roku 2018,
informace o ak�vitách budou
k dispozici na webových stránkách
města a občané budou informováni
i prostřednictvím místního �sku.
Agentura pro sociální začleňování
působí ve Šluknovském výběžku ve
třech lokalitách, o spolupráci jedná
s dalšími. „Šluknovsko je specifické
území se svébytnými problémy,

proto se snažíme při spolupráci propojovat jednotlivé městské a obecní
samosprávy a koncipovat návrhy
řešení tak, aby byly přínosné i pro
obce v širším okolí,“ uvedl Michal
Kratochvíl, vedoucí regionálního
centra ASZ. „Typickým příkladem
toho je snaha o akreditaci studijního oboru Sociální práce na VOŠ
ve Varnsdorfu, který by přinesl
benefity v podobě nedostatkových
sociálních pracovníků celému
výběžku,“ vysvětlil Kratochvíl.
Tisková zpráva Agentury pro sociální
začleňování a města Varnsdorf

Tři králové procházeli městem a vinšovali štěstí a zdraví
Varnsdorf • Tříkrálové sbírky se
tradičně konají na celém území
České republiky, Varnsdorf nebyl
výjimkou. Sbírku v našem městě
zajišťoval Domov sv. Máří Magdalény Jiře�n pod Jedlovou.

„My tři králové jdeme k vám,
štěs�, zdraví vinšujeme vám,“
prozpěvovali během prvních
čtrnác� dnů koledníci ve Varnsdorfu. V pátek 12. ledna byly
na Městském úřadu Varnsdorf

Sčítání vybraných peněz probíhalo na Městském úřadu Varnsdorf; foto Tomáš Secký
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otevřeny zapečetěné kasičky a
byla přepočítána vybraná hotovost. V letošním roce přispěli
obyvatelé Varnsdorfu částkou
7 227 korun.
O sbírce
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často
ve spolupráci s farnostmi, školami
či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na
ak�vitě �síců lidí ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí
v České republice a jsme rádi,
že díky věrným koordinátorům,
koledníkům i dárcům se uspořádala
již posedmnácté.

Kam putuje výtěžek
Výnos Tříkrálové sbírky z největší
čás� tradičně putuje na podporu
lidí v nouzi žijících na území ČR.
Jde o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním
pos�žením, seniory, matky s dětmi
v �sni a další. Sbírka podléhá
předem daným pravidlům pro
rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde
byly vybrány. Záměry, na které se
v daném roce vybírá, jsou předem
oznámeny. Výnos letošní sbírky se
tak rozdělí mezi více než osm set
záměrů.
Zhruba dese�na výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení
zdrojů obživy nebo vzdělávání),
případně zůstane jako rezerva pro
případ humanitárních katastrof.
Tomáš Secký
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Luxusní auta měnila identitu i majitele,
ve Varnsdorfu zasahovali detektivové NCOZ
Varnsdorf, Česká Lípa • Detek�vové
Národní
centrály
pro� organizovanému zločinu
služby kriminální policie a
vyšetřování (zkráceně NCOZ),
kteří jsou služebně zařazení
v expozituře Ús� nad Labem a
Hradec Králové, ukončili koncem
prosince loňského roku první fázi
prověřování případu s krycím názvem “HOBO“.

zena na našem území, ale z větší
čás� na území Spolkové republiky Německo. I z těchto důvodů
navázali policisté NCOZ úzkou
spolupráci s kolegy z Policejního
ředitelství Dresden. Zahraniční
kolegové v průběhu loňského
roku také nezávisle pracovali na
objasnění trestné činnos� páchané
některými osobami z řad pachatelů
prověřovaných právě policisty

Ilustrační fotografie, foto: Facebook Týdeník Policie

Detek�vové v roce 2014 získali
první poznatky o možné legalizaci
odcizených luxusních vozidel na
území České republiky a jejich
následné distribuci do zahraničí.
Tato vozidla měla být jednak odci-

NCOZ, spočívající v organizovaných
krádežích motorových vozidel
na území Spolkové republiky
Německo.
V průběhu prověřování trestné
činnos� kriminalisté NCOZ zjis�li,

Hlas severu prošel drobnou změnou
Varnsdorf • Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři Hlasu
severu, nový rok je v plném proudu a máme za sebou téměř první
měsíc.
V roce 2016, kdy náš čtrnác�deník vedl minulý šéfredaktor, došlo
ke grafické změně celých novin. Změnila se jeho grafická stránka,
ale také písmo, které bylo psáno kurzívou. Za ten rok a čtvrt, kdy
mám Hlas severu na starost já, jsem se setkal s řadou názorů, že je
to nepřehledné a špatně se vám to čte. Souhlasím. V článcích úplně
zanikala přímá řeč a písmo bylo drobné.
Hlas severu děláme s redakcí a rados� pro vás, proto mi váš názor
nebyl lhostejný. Od nového roku došlo ke změně písma, i co se týče
jeho velikos�. Věřím, že změnu uvítáte.
Další novinou je drobná změna prodejních míst Hlasu severu.
Většina zůstává stejná, ruší se ale prodejní místo v obchodním řetězci
Lidl. Trafika se ale přesunula jen o pár metrů dál na ulici Pražská, místo
cestovní kanceláře. Úplně novým prodejním místem je od nového roku
Jizerská pekárna s.r.o. v obchodním řetězci Kaufland.
Tomáš Secký
šéfredaktor

že získané poznatky vedou k organizované skupině podezřelých
osob, kterou řídili tři muži albánského původu mající vzájemné
příbuzenské vztahy. Skupina
měla mít v rámci daného regionu
(Varnsdorf) a zdejší kriminální
scény zcela dominantní vliv. Vůdci
skupiny byli považováni za jedny
z nejvýznamnějších místních
„bossů“, kteří se při dosahování
svých cílů nezřídka uchylovali
k násilnému jednání. „Trojlístek“
udílel přesné pokyny ostatním
členům skupiny, každý je přesně
plnil, ať už to bylo samotné
nelegální obstarávání luxusních
vozidel a padělaných dovozových dokladů, pozměňování
mechanických i elektronických
iden�fikačních znaků u vozidel
pocházející z trestné činnos�
na iden�fikačními znaky jiných,
skutečně existujících a řádně
registrovaných vozidel stejného
typu a výbavy, či samotné
přihlašování legalizovaných vozidel do příslušných evidencí
České republiky. Vozidla byla
přihlášena pod novou iden�tou
do registru obvykle na tzv. „bílého
koně“ (fyzickou nebo právnickou
osobu), čímž byla legalizace
každého jednotlivého odcizeného
vozidla dokončena. Při samotné
registraci měla být vozidla pachateli deklarována jako legálně

dovezená z Řecka, což se dělo
za použi� padělaných řeckých
dokladů.
Takto zlegalizované vozidlo
mělo být následně prodáno
překupníkům, kteří je obratem
vyvezli do zahraničí.
Kriminalisté NCOZ v úzké
součinnos� s německými kolegy a zásahovou jednotkou
Krajského ředitelství Policie ČR
Hradec Králové zadrželi koncem prosince v okrese Děčín
(Varnsdorf) a Česká Lípa devět
podezřelých osob, které byly
následně obviněny. Kriminalisté
provedli celkem sedm domovních
prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých byly zajištěny
mobilní telefony, PC technika
i paměťová média, jež budou podrobena znaleckému zkoumání.
Osoby jsou podezřelé ze
spáchání pro�právního jednání
spáchaného na území České republiky v souvislos� s legalizací
motorových vozidel zn. Range
Rover v celkové hodnotě odhadované soudním znalcem na
11.850.900 Kč.
Němeč� kolegové pak vedou
trestní řízení ve vztahu k více
než třice� případům krádeží
spáchaných na území Spolkové
republiky Německo na vozidlech
zn. VW a Range Rover, a to v celkové hodnotě 730.230 euro.
pplk. Mgr. Iva Knolová

PRODEJNÍ MÍSTA HLASU SEVERU
• Pekárna Sluníčko
• Trafika na autobusovém nádraží
• Trafika u marketu Penny, ul. Fr. Kmocha
• Informační centrum, Otáhalova ul.
• Kavárna Hosana, Národní ul.
• N. Heidler, domácí potřeby na Národní ul.
• J. Kalivoda, knihkupectví na Národní ul.
• Samoobsluha na sídliš� Západní ul.
• Varnsdorfské uzeniny - obchod „u Vohnouta“,
Východní ul.
• M. Jelínková - obchod v Kostelní ul.
• Trafika na ul. Čs. letců (u Lid. zahrady)
• Prodejna čerstvě mleté kávy, Národní 499
(v objektu �skárny Trio)
• Samoobsluha „Můj obchod“, ul. Legií
• Večerka u ReTOSu, Žitavská ul.
• Trafika, Pražská ul.
• Jizerské pekárny s.r.o., Pražská ul.
• Jizerské pekárny s.r.o., Kaufland
• Informační centrum Rumburk
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Hlasujte pro Varnsdorf v soutěži Rákosníčkova hřiště
Varnsdorf • Ve Varnsdorfu
může vyrůst další dětské hřiště.
Pouze tehdy, pokud prodejna Lidl na Pražské ulici obdrží
nejvyšší počet hlasů v projektu
Rákosníčkova hřiště.
V rámci projektu plánuje
společnost Lidl zrealizovat zhruba
dalších deset Rákosníčkových hřišť,
a to v blízkém okolí svých prodejen. Hlavní dominantou každého
hřiště bude oblíbená pohádková
postava Rákosníček. Jen v loňském
roce bylo zrealizováno v českých
a moravských městech dalších
jedenáct hřišť.
Dětská hřiště se symbolem
pohádkového Rákosníčka nabízí
dětem k ak�vnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou
horolezeckou stěnu, lanovou
překážku, nechybí ani kolotoč
a různé druhy houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a
oplocené hřiště, které poskytuje
dostatek laviček a zpevněnou plo-

chu pro kočárky. Rákosníčkovo
hřiště je určeno zejména dětem
předškolního věku a napomáhá
plnohodnotnému trávení jejich
volného času.
O tom, kde konkrétně budou
Rákosníčkova hřiště zrealizována,
rozhodne hlasováním veřejnost.
Varnsdorf soutěží v kategorii měst
od 10 �síc do 25 �síc obyvatel. Hlasování proběhne od 1. do 28. února. Hlasovat pro dětské hřiště ve
Varnsdorfu můžete na webových
stránkách www.lidl-rakosnickovahriste.cz a na sociální sí� Facebook
Lidl Česká republika, kde bude
možné každý den odeslat jeden
hlas. Každý z nás tak může denně
poslat maximálně dva hlasy.
„Prosíme všechny maminky,
babičky, dě� a všechny, kterým není
lhostejné zpříjemnění volného času
dě� ve Varnsdorfu, aby hlasovali!
Pojďme to zkusit vyhrát,“ nabádá
obyvatele Varnsdorfu starosta
Ing. Stanislav Horáček. Tomáš Secký

Termíny pytlového svozu tříděného odpadu
Varnsdorf • Město Varnsdorf, odbor životního prostředí informuje,
že byl zahájen svoz pytlového tříděného odpadu.
Termíny naleznete v přiložené tabulce. Svoz hnědých nádob na
biologicky rozložitelný odpad bude zahájen začátkem dubna. Máte
také zájem o hnědou nádobu? Požádat o ni můžete na Městském
úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470 v kanceláři číslo 7 na odboru
životního prostředí.
Odbor životního prostředí
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

11.01., 25.01.
08.02., 22.02.
08.03., 22.03.
05.04., 19.04.
03.05., 17.05., 31.05
14.06., 28.06.

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

12.07., 26.07.
09.08., 23.08.
06.09., 20.09.
04.10., 18.10.
01.11., 15.11., 29.11.
13.12., 27.12.

Využívejte Czech POINT na budovách MěÚ

Takové hřiště může vzniknout také v našem městě, stačí hlasovat; foto lidl-rakosnickova-hriste.cz

Webové stránky města navštívilo
v loňském roce čtvrt milionu lidí
Varnsdorf • V dnešní době ve
světě informačních technologií
dominuje internet. Nástroj, který
používáme na vyhledávání informací, pro komunikaci s rodinou,
přáteli či k poslechu hudby.
Také letos jsme se rozhodli udělat
ohlédnu� za uplynulým rokem
městských webových stránek. Ty
se každoročně těší velké oblibě.
V loňském roce jsme zaznamenali
čtvrt milionu návštěv od sto �síc
unikátních uživatelů.
Největšímu zájmu tradičně
kralovaly zveřejněné jídelní lístky
místních restauracích, dále úřední
deska či elektronická verze Hlasu severu. Dalším častým vy-

hledávaným obsahem jsou kontakty na zaměstnance, ztráty a
nálezy. Z článků vás nejvíce zajímaly
reportáže ze slavnos� města, dále
řádění vichřice Herwart, zpoždění
zateplení panelového domu v Edisonově ulici, pád památného
stromu, nebo zásah celníků,
kteří zabránili daňovému úniku
v hodnotě jednoho milionu korun.
Téměř pět �síc lidí navš�vilo
webové stránky města Varnsdorf
z Německa, další �sícovka z USA a
Slovenska, přes padesát lidí z Brazílie, Španělska. Mezi přístupy se najdou také zajímavos�. Registrujeme
například uživatele z Mongolska a
Tanzánie.
Tomáš Secký

Varnsdorf • 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, je možné si odnést ověřené výstupy- např. výpis
z katastru nemovitos�, 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 �m
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.
Redakce
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Zprávy, inzerce

Ministr Pelikán se setkal s peer-mediátory z Gymnázia Varnsdorf
Varnsdorf • V pátek 5. ledna 2018 navš�vil ministr
spravedlnos� v doprovodu eurokomisařky Věry Jourové školy
Šluknovského výběžku, které
jsou zapojeny do projektu Mediace ve škole (řešení konfliktů ve
školním prostředí).
Pilotní projekt proběhl na
přelomu let 2016/2017 pod
záš�tou Agentury pro sociální
začleňování při Úřadu vlády ČR.
Cílem projektu bylo ověřit, zda a
jestli může mediace a peer-mediace fungovat v prostředí českých
škol.
Setkání s paní eurokomisařkou
a panem ministrem proběhlo ve
velmi příjemné a tvůrčí atmosféře,
kdy naši žáci předvedli modelovou
mediační kauzu, za kterou sklidili obdivný potlesk. Byli jsme
pyšní na naše žáky, jak bravurně
zvládli techniku mediace před
tak náročnými diváky. V roli peermediátorů se představily Vivi Toledo a Eliška Drusanová, spolužáky
v konfliktu si zahráli Sebas�án
Toledo a Bára Koubková.
Poté následovala neformální
diskuze, do které se zapojil i ře-

ditel gymnázia Jiří Jakoubek. Ten
vyzdvihl především přesah tohoto
projektu i po jeho oficiálním
ukončení. Pan ministr i paní eurokomisařka neskrývali své
nadšení a vyjádřili svou další
podporu celému projektu. V současné době působí na Gymnáziu Varnsdorf čtrnáct peermediátorů a tři proškolení učitelé
Radka Holubářová, Marek Jasa a
Jana Veselá.
Po roce a půl fungování tohoto
projektu si troufám říct, že naše
škola je jednou z nejúspěšnějších
z dese� vybraných škol v republice. Peer-mediace tak zakotvila
do běžného života našich tříd, ale
i celé školy. Peer-mediátoři
jsou výraznou pomocí třídním
učitelům při řešení konfliktů mezi
žáky,ale i mezi žáky a učiteli.
Mediace je velmi užitečnou
technikou a jsme rádi, že se naše
škola stala jejím průkopníkem.
Zvláštní poděkování patří manažerce projektu Evě Růtové, ale i
celé agentuře, která pomáhá pě�
pilotním školám mediaci rozvíjet
a dále upevňovat.
Radka Holubářová

Na kotlíkové dotace ještě zbývá
22 a půl milionu korun
Ús� nad Labem • Na Krajský v případě podmínek uvedených
úřad Ústeckého kraje dorazilo v aktuální výzvě.
proza�m celkem 1 614 žádos�
Ing. Lucie Dosedělová
a stále ještě zbývají finance pro
�sková mluvčí ÚK
nové žadatele.
Krajš� radní už schválili
Chcete inzerovat
přidělení dotací prvním zájemcům, více než 65 milionů
v Hlasu severu?
korun tak míří přímo k úspěšným
žadatelům. Pokud finance nebuPište na e-mail:
dou vyčerpány dříve, žádos� je
možné posílat elektronicky až
hs@varnsdorf.cz,
do konce ledna 2018. Do konce
volejte 417 545 142
roku 2019 by mělo být v Ústeckém kraji vyměněno minimálně
1 683 starých kotlů za nové
13/2017
ŘÁDKOVÁ INZERCE
zdroje tepla.
„Museli jsme několik žádos�
Různé
kvůli duplicitě vyřadit. Bylo jich
Hodinový manžel a zámečtéměř 300. V dvougeneračním nictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
domě například na jeden ko- josef.knourek@post.cz.
Opravy
tel požádal syn i otec. I kvůli vodo, elektro, práce se dřevem,
takovým
pochybením
ještě montáž a opravy nábytku, drobné
zbývá tolik nevyčerpaných fi- zednické práce, ořez stromů a keřů.
nančních prostředků,“ uvedl
Stříhání a úprava psů „ROSÁRhejtman Ústeckého kraje Oldřich KA“, Stromovka 3288, Varnsdorf.
Bubeníček. Lidé mohou získat Mob.: 777 251 707
maximálně 127 500 korun, a to
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Ministr Robert Pelikán (vlevo) při návštěvě Gymnázia Varnsdorf; foto Gymnázium
Varnsdorf
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Společnost, zprávy
Děkujeme všem
přátelům a známým za projevenou soustrast a
slova útěchy nad
tragickým úmr�m
paní Marie Šimonové.
Dcera Jitka a vnučka Michaela

Klub českých turistů Varnsdorf
bilancoval uplynulý rok

Dne 5. února
uplyne 15 let od
úmr� pana Mirko
Šimona.
Stále vzpomínají dcera Jitka a
vnučka Michaela
Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 5. února
vzpomeneme první smutné výročí od úmr� pana
Jaroslava Svitáka.
S láskou a smutkem vzpomíná
manželka s rodinou.
Před pě� lety
8. ledna jsme
se naposledy rozloučili s naším
ta�nkem a dědečkem panem
Jaroslavem Růžkem.
Vzpomínáme na něho s láskou,
boles� a úctou. Moc nám chybí.
Dcery Květa, Marie a Jaroslava
s rodinami.

Přítomní účastníci členské schůze; foto KČT Varnsdorf

Varnsdorf • Dne 13. ledna
2018 se konala výroční členská
schůze KČT odboru Varnsdorf.
Jako hosté byli pozváni Dr. Jan
Eichler
předseda oblastního
výboru KČT v Ús� nad Labem.
Zároveň zastupoval i KČT Krásná
Lípa. Dále byl přítomen předseda
KČT Rumburk V. Provazník a
M. Sembdnerová.
Za rok 2017 jsme uskutečnili
Dne 6. ledna by celkem 92 akcí, kterých se
se dožil 90 let pan zúčastnilo 1371 osob a nachodili
Stanislav Hanžl, jsme 10 600 kilometrů.
dlouholetý
pracovník Domovní
správy, též Nemocnice Varnsdorf, člen dobrovolných hasičů. Opus�l nás dne
Varnsdorf • Dne 18. ledna
9. září 2004.
Vzpomíná dcera Květa s rodi- 2018 přivítal starosta města
Ing. Stanislav Horáček a mísnou.
tostarosta města Josef HamDne 13. ledna 2018 zemřela po bálek v obřadní síní městského
těžké nemoci ve věku 68 let paní úřadu dvě jubilantky, které své
narozeniny oslavily či oslaví
Drahoslava Burzynská.
Kdo jste ji znali, věnujte jí �chou v měsíci lednu.
Již tradičně došlo na příjemné
vzpomínku.
Kamarádka Dana
posezení s vedením města při
malém občerstvení, následované
daru oslavenkyním
ZUBNÍ POHOTOVOST předáním
z rukou zástupců města. Seznam
jubilantů za měsíc leden: Jitka
27.-28.2018
MUDr. Vojtěch Vladimír
Macková, Štefania Utcuvská.

V současné době máme 53 členů. Naše členská základna se rozrostla o další 4 členy, které jsme
na schůzi přijali. V uplynulém
roce došlo k vyznačení 40 km
turis�ckých tras.
Naší nejvýznamnější akcí v minulém roce bylo pořádání
„Jarního srazu turistů okresu
Děčín“, kterého se zúčastnilo na
200 turistů z celého okresu i z příhraničí NSR. Každou sobotu
pořádáme výlet, někdy i v týdnu,
do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Často také na německé straně.
KČT Varnsdorf děkuje městu
Varnsdorf za dotační příspěvek na
naši činnost, který nám umožnil
jak pořádání jarního srazu turistů,
tak více ak�vit a výletů pro členky
KČT i širokou veřejnost. Náš odbor
je otevřený pro všechny zájemce
o přírodu a lehkou turis�ku. Informace o výletech najdete ve
skříňce na staré sokolovně, nebo
na našich webových stránkách
www.kctvarnsdorf.cz. Irena Uličná
KČT Varnsdorf

Slavnostní setkání jubilantek v lednu

28. Října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056

3.-4.2.2018

MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích: 8:00- 11:00 hod.
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Tomáš Secký

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

8.2.2018 od 9.00 hod.

Skromné lednové setkání jubilantů; foto Tomáš Secký

Sálovkáři JK Trans budou doma
bojovat o titul
Libouchec • Už předposlední
kolo Extraligy Ústeckého kraje
odhalilo, které týmy si zahrají o �tul. Mezi elitní čtveřicí nechybí ani
sálovkáři JK Trans Varnsdorf.
Varnsdorfš� ve třech zápasech
uhráli pět bodů a nadále se drží
na prvním místě tabulky. V libouchecké sportovní hale je přitom
provázel pořádný kopec smůly. Hráči JK Trans začali remízou 2:2 pro�
Bělé. „O remíze rozhodlo zranění
našeho nejlepšího střelce Josefa
Galbavého, navíc jsme dostali
laciné branky. Hra se nám úplně
rozpadla,“ mrzelo trenéra Marcela
Mikoláška. Následovalo vítězství
5:3 nad obhájcem celkového prvenství z Jílového. „To byl tak�cky skvěle zvládnutý zápas,“ pochvaloval si
Mikolášek. Bohužel byl Varnsdorfu
vyloučen kapitán Mikolášek, který
nemohl naskočit pro� Vilémovu.
Navíc se zranil Beránek.

V posledním duelu Varnsdorf
promrhal tříbrankový náskok a
s Vilémovem nakonec remizoval.
„Měli jsme skvělý vstup do zápasu a
do poločasu nastříleli tři branky. Pak
nám bohužel odešly síly a soupeř
v posledních vteřinách vyrovnal,“
dodal Mikolášek. Poslední kolo
základní čás� je na programu v sobotu 27. ledna a bude se hrát opět
v Libouchci. Finálový turnaj Extraligy
se odehraje 17. února ve varnsdorfské sportovní hale. Kromě JK Trans
Varnsdorf postoupily do boje o �tul
týmy Veteráns Želenice, Bumiko Děčín a obhájce Autocentrum Jílové.
Výsledky: Varnsdorf Bělá 2:2 (Peleška, Šindelář), Varnsdorf Jílové
5:3 (Šindelář 2, Fiala, Beránek, Bandas), Varnsdorf Vilémov 3:3 (Fiala,
Peleška, Šindelář).
Sestava: Langer, Mikolášek, Fiala,
Peleška, Beránek, Galbavý, Šindelář,
Bandas.
Redakce

Hokejisté měli proti favoritovi výhru
nadosah, v závěru ale inkasovali
Varnsdorf • V novém roce nastříleli hokejisté Varnsdorfu ve
dvou zápasech třináct branek.
Přesto to na vítězství nestačilo.
Nejprve prohráli s posledním
Frýdlantem 6:8, v prvním domácím zápase v letošním roce ztra�li dobře rozehraný zápas a padli
s libereckým Slavojem 7:8. Hosté
v minulém kole podlehli týmu HC
Česká Lípa a klesli v tabulce na čtvrtou příčku. HC TS Varnsdorf držel
příčku pátou. V minulém kole také
prohrál na ledě šestého Frýdlantu.
První tře�na byla v podání domácích z říše snů. Sice z prvního útoku
hostů, po nedorozumění v obraně
na začátku druhé minuty inkasovali
z hole libereckého Šebesty, to ale
nemělo na další vývoj první tře�ny
vliv. Varnsdorfš� liberecké zaskočili
důsledným napadáním při rozehrávce v jejich obranném pásmu,
vysunutou obranou a kontrolou
středního pásma. Výsledek na sebe
nedal dlouho čekat. Vyrovnání
přišlo již ve čtvrté minutě z hole
domácího Kmenta. Až do konce
tře�ny byli domácí jasně lepším
mužstvem a z rychlých brejků
postupně přidali další branky.
V deváté a ve dvanácté minutě Fojt
a ještě v téže minutě zvyšoval na
4:1 Matějka.
I úvod druhé tře�ny vyšel domácím parádně. Již ve dvacáté
druhé minutě Fojt zvyšoval na

5:1 a zkompletoval ha�rick. Zdálo
se, že domácí kráčí jistě za prvním
vítězstvím na vlastním ledu. Jenže.
Asi vidina čtyřbrankového náskoku
je ukolébala. Polevili v napadání,
stáhli obranu ze středního pásma
a přenechali herní inicia�vu libereckým hráčům. A � nabídnutou
šanci na zvrat v utkání plně využili.
Rozjeli svůj systém rychlých, dlouhých přihrávek na najíždějící křídla.
A bohužel i brankostroj. Diváci jen
nevěřícně přihlíželi, jak čtyřbrankový náskok mizí před očima. Když
v závěru tře�ny zvyšoval Matějka
na 7:5, zdálo se, že herní krize je
překonána. A jak dopadla tře�
tře�na? V čtyřicáté čtvrté Tomíček
zkompletoval ha�rick a upravil
skóre na 7:6, ve čtyřicáté sedmé
se prosadil Herda a bylo srovnáno.
Libereč� využili šanci v přesilovce
a v čase 59:17 Herda upravil stav
zápasu na konečných 7:8.
O víkendu sehrál Varnsdorf
zápas pro� Turnovu, který skončil
výsledkem 2:5.
HC Frýdlant HC TS Varnsdorf 8:6
(4:2, 2:2, 2:2) B: Damnitz 2, Kment
2, Žďánský, Kvaček.
HC TS Varnsdorf HC Slavoj Liberec 7:8 (4:1, 3:4, 0:3) B: Fojt 3,
Matějka 2, Kment, Damnitz.
HC TS Varnsdorf HC Turnov 2:5
(0:2, 2:2, 0:1) B: Prokop, Žďánský.
Jiří Laštůvka, redakce

Mladé volejbalistky splnily cíl,
udržely první ligu
Varnsdorf • Varnsdorfská
sportovní hala hos�la druhé kolo
krajské soutěže mladších žákyň
ve čtyřkovém volejbale. Domácí
TJ Slovan reprezentovaly hned
dva týmy. A ani jeden na domácí
palubovce nezklamal.
V tamní hale se představilo celkem 21 týmů z celého Libereckého
kraje, ve kterém díky své poloze
Varnsdorf nastupuje. „Náš první
tým byl složen ze zkušenějších
děvčat, druhý zase z děvčat, které
se čtyřkovým volejbalem začínají,“
pravila mládežnická trenéra Michaela Damnitzová.
Čtyřková soutěž je rozdělena do
pě� výkonnostních lig, kde Varnsdorf A hraje ligu nejvyšší a uchází
se tak o přední příčky soutěže.
„Děvčata nastupovala do turnaje
s jediným úkolem, a to udržet první
ligu a nespadnout do ligy druhé,
kde by jim soupeři bodově utekli,“
připomněla Damnitzová.
Bohužel první zápas „áčka“ byl
poznamenán dvěma zraněními klíčových hráček, a tak vítězně vyzněl
pro Duklu Liberec B 2:0. Ve druhém
se domácí hráčky oklepaly, ale bohužel to na favorita soutěže ještě
nestačilo a družstvo Dukly Liberec
A si připsalo vítězství 2:0. Tře� zápas pro� Ještědské byl plný zvratů
a za vyrovnaného stavu se šlo do
zkrácené hry, která lépe vyzněla
pro děvčata Slovanu a znamenala
pro ně první výhru 2:1. V posledním zápase domácí hráčky ukázaly,
co v nich je a že volejbal hrát umí.
Varnsdorf jednoznačně porazil
Mnichovo Hradiště 2:0, což znamenalo, že úkol byl splněn. První tým
domácích udržel pro tře� kolo první
výkonnostní ligu. Na turnaji skončil
Varnsdorf A tře� za favoritkami

soutěže z Dukly Liberec. V celkovém pořadí je posun na čtvrtou
příčku a v dalších kolech, v Liberci
a v Novém Boru, se budou prát
o stupně vítězů.
„Béčkový tým hraje čtyřky pouze od září a již jde vidět obrovský
posun. Děvčata již dávají horní
či spodní podání a začínají tvořit
útok. Tým hraje pátou ligu. Od
prvního zápasu byla na děvčatech
vidět obrovská bojovnost a chuť už
hrát velký volejbal. Bohužel pro�
Turnovu a Vra�slavicím koncovce
setu byla znát větší zkušenost soupeře, a tak z toho byla dvakrát prohra 0:2“, zdůraznila Damnitzová.
Do posledního zápasu nastoupila
děvčata s velkým odhodláním, což
vyús�lo v jejich úplně první vyhraný
set. Bohužel v dalších dvou setech
Jablonec nad Nisou přidal a došel si
tak pro vítězství 2:1. I když domácí
volejbalistky poslední dva sety prohrály, radost nad prvním úspěchem
to nezkazilo. „Velká pochvala za
první vítězství, i když jen poloviční,
následovala nejen od trenérů, ale
i od rodičů, kteří zaplnili tribunu.
Všem děkujeme za předvedené
výkony, rodičům za podporu a
těšíme se na další utkání,“ dodala
s úsměvem Damnitzová.
Ve varnsdorfské sportovní hale
se 25. února koná finálový turnaj
mladších žákyň v šestkovém volejbale, kde se varnsdorfské dívky
budou prát o stupně vítězů. Všichni
jsou srdečně zváni.
Sestava, Varnsdorf A: Talianová,
Kochová, Hubáčová, Philippová,
Dojčánová. Trenér: Damnitz. Varnsdorf B: Heinzelová, Nováčková,
Plíhalová, Ko�šová, Farská. Trenér:
Damnitzová.
Redakce

Vánoční turnaj ovládl HovyTeam
Varnsdorf • Velmi kvalitní obsazení měl tradiční vánoční turnaj ve
fotbale. Ten každoročně pořádá Jindra Novák s přáteli fotbalu. V pořadí
již 17. ročník se konal ve varnsdorfské sportovní hale za účas� šes�
velice kvalitních týmů.
Tentokráte do Varnsdorfu dorazily i ambiciózní týmy složené z ligových
dorostenců Liberce a Teplic. Dále ustálený výběr Jindry Nováka, Vilémov,
Balkán stars a domácí HovyTeam. Na palubovce nechyběli současní prvoligoví či druholigoví hráči, vysloužilé fotbalové legendy nebo nadějní junioři.
S míčem u nohy se tak objevili například Radim Breite, Láďa Martan,
Nikolas Daníček, Pavlo Rudnytskyy, Kris�an Zbrožek, Petr Zieris, Bojan
Dordič, Michal Hovanycz, Mar�n Langer, Mar�n Chlumecký, Jindra Novák
starší a mladší, Karel Knitl, Vlasta Šmalcl, Jiří Stehlík a další skvělí fotbalisté.
Po velice vyrovnaných zápasech nakonec na prvním místě skončil překvapivě HovyTeam, kterému čtyři výhry a jedna remíza vynesla zasloužené
vítězství v turnaji.
Redakce
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Fotbalisté FK Varnsdorf jsou v plném proudu zimní přípravy
pochvaloval si varnsdorfský Daniel
Kozma. V základní skupině hrál
Varnsdorf ještě s Bohemians 1905,
které podlehl poměrem 1:3 a druholigovým Táborskem 6:2.
Do zahájení jarní čás� Fortuna
národní ligy má Varnsdorf na programu ještě tyto přátelské zápasy.

Do sestavy se po zranění vrá�l Jan Filip (číslo 5); foto Tomáš Secký

ře. Nejprve v České Lípě porazil
Litoměřicko 4:1 (Smejkal, Dordič,
da Silva, Kozma). „Hrálo se na
perfektním terénu, kluky fotbal
bavil. Hlavně v prvním poločase
jsme byli lepší. Utkání splnilo
svůj účel,“ hodno�l zápas Frťala.

Severočeši se opět účastnili zimní
Tipsport ligy. A v prvním utkání
skupiny, které se hrálo na Vyšehradě, porazili Olympii Praha
2:0 (Dordič, Šulc). „Celý zápas
jsme byli lepším týmem, drželi
jsme míč a diktovali tempo hry,“

Basketbalisté využili slabé sestavy soupeře,
porazili Litoměřice
Varnsdorf • Severočeská liga
basketbalistů se přehoupla do
druhé poloviny. Košíkáři TJ Slovan Varnsdorf se pohybují v dolních patrech tabulky.
Slovan nejprve nezvládl důležité
utkání v Liberci. Tamní Slavii podlehl 61:78 a spadl na dno tabulky.
„Špatný vstup do zápasu, po celé
utkání nevalná úspěšnost střelby
a špatný doskok, to byly hlavní
příčiny našeho neúspěchu,“ měl
jasno trenér Jiří Beran. Náladu si
Varnsdorf spravil v dalším zápasu.
Na domácí palubovce porazili
oslabené Litoměřice C. „Zkušený
tým soupeře přijel pouze v šes�
hráčích. Kromě krátkého období
v polovině tře�ho dějství, se nám
dařilo držet dobré tempo hry. Téměř celý zápas se dařila střelba
ze střední a delší vzdálenos�,“
pochvaloval si Beran.
USK Slavia Liberec TJ Slovan
Varnsdorf 78:61 (24:11, 39:29,

54:47). Bodovali Lehroch 11 (1x3),
Vakulenko 10 (1x3), Šišulák 8, Zamrzla 7 (1x3), Beran 6, Houngbedji
4, Pasovský 4, Doležal 3 (1x3), Lukeš 3, Novák 3 (1x3), Schilling 2.
TJ Slovan Varnsdorf BK Slavoj
Litoměřice C 80:57 (23:16, 44:27,
64:43). Bodovali: Lehroch 18
(1x3), Zamrzla 14 (2x3), Beran
10, Pasovský 10 (1x3), Schilling 10
(1x3), Vakulenko 9 (1x3), Lukeš 5,
Kabát 2, Novák 2.
V za�m posledním utkání hráli
muži pro� BK Teplice, kterým
podlehli 90:54. Přinášíme vám
výsledky ostatních družstev.
Junioři U 19: TJ Slovan Varnsdorf BA 2006 Roudnice n. L.
72:90
Junioři začali pro� soupeři z Roudnice nebojácně. Soupeř v letošním ročníku ovšem ještě nepoznal
hořkost porážky a s juniory Slovanu hrál vyrovnanou par�i až do
šestnácté minuty zápasu. To, když

domácí od stavu 30:32 nedokázali
kvalitně zareagovat na změnu
obrany. Naopak se dopouštěli
zbytečných ztrát a v poločase byl
stav 31:49. Čtyři minuty defini�vně rozhodly o výsledku. Druhá část
střetnu� už byla opět bodově vyrovnaná, ale náskok si Roudnice už
ohlídala a dovedla utkání ke svému
vítězství.
Kade� U 17: BA 2006 Roudnice
n. L. TJ Slovan Varnsdorf 49:100,
TJ Slovan Varnsdorf Kondoři Liberec B 67:57.
Starší žákyně U 15: TJ Slovan
Varnsdorf Lokomo�va Liberec
102:54, TJ Slovan Varnsdorf TJ Lokomo�va Trutnov 69:57.
Mladší žáci U 14: Slovan Varnsdorf BA 2006 Roudnice n. L.
53:63, Slovan Varnsdorf BK Kladno 51:77.
Mladší minižákyně U12: Baník
Most Slovan Varnsdorf 111:20 a
99:6.
Redakce
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27. ledna
FK Varnsdorf Mšeno
(od 11.00 hod.,
hřiště Jablonec nad Nisou)
7. února
FK Varnsdorf SK Zápy
(od 18.00 hod.,
hřiště Mladá Boleslav)
17. února
Nymburk FK Varnsdorf
(čas a hřiště bude upřesněno)
10. února
TJ Benátky FK Varnsdorf
(od 14.30 hod., hřiště Benátky)
24. února
SK Brozany FK Varnsdorf
(od 11.00 hod.,
hřiště bude upřesněno)
Redakce

Karel Valenta
si celkově doběhl
pro druhé místo
Děčín • Varnsdorfský Karel
Valenta obsadil v celkovém
pořadí 20. ročníku Děčínského
běžeckého poháru krásné druhé
místo.
Reprezentant Běžeckého kroužku Varnsdorf přitom před posledním závodem vedl. Prvenství
mu ale sebral Lukáš Bureš (CK
Kolokrám Svijany). Valenta se stal
vítězem kategorie B muži 40 - 49
let a celkově nasbíral z dese� závodů 479 bodů. Přitom se mu 159
bodů ze tří závodů nepočítalo,
jelikož se hodno�lo jenom sedm
nejlepších závodů. Karel Valenta
jako jediný závodník absolvoval
všech deset akcí Děčínského běžeckého poháru a od druhého až
do předposledního závodu vedl.
Klobouk dolů.
Redakce
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Varnsdorf • Aktuálně dvanáctý
tým Fortuna národní ligy se pilně
připravuje na jarní druholigové
odvety. Ve čtvrtek 4. ledna se
fotbalisté Varnsdorfu sešli k prvnímu tréninku. A s�hli sehrát už
čtyři přípravné zápasy.
Velké změny v hráčském kádru
se nekonaly. Zpět do mateřských
klubů odešli Klobása, Švantner,
Král a Breda. Pro nemoc chyběl
Fenin, díky problémům s koleny a
zády se na hřiště za�m nedostal
ani brankář Porcal. Do přípravy
se po těžkém zranění zapojili Filip
a Luňákem. Na hostování získal
Varnsdorf vytáhlého Kouřila, na
zkoušce jsou na severu Čech také
dva fotbalisté z Jihlavy Duba a
Smejkal.
„Oba ukázali, že fotbal hrát umí.
Ale musí odehrát více zápasů.
Mar�n Kouřil se vrací do známého
prostředí. Za poslední půl rok moc
nehrál. Jsem rád, že ho máme pro
jarní část k dispozici. Věřím, že se
u nás zase dostane do herní pohody,“ řekl trenér Zdenko Frťala.
Do kolotoče přípravných zápasů
naskočil Varnsdorf poměrně dob-

13/2017

Fotoreport

Slavnosti města Varnsdorf ve fotografiích
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Společnost

VZPOMÍNKA
Dne 25. prosince by se dožil pan
Jaroslav Levinský
66 let.
Stále s láskou vzpomínáme.
Manželka Jana, děti a sourozenci.
Dne 31. prosince
by se dožila 91
let moje milovaná
maminka Věruška
Škachova.
S láskou vzpomínají dcera, syn,
sestra a vnoučata s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Připíjíme na zdraví našemu obětavému taťkovi, dědovi
panu Jiřímu Doubravovi ke krásným
80. narozeninám.
Manželka Líba, dcera Ivana s přítelem Pepou a celou rodinou.

22/2017

Propozice soutěže FOTOROK 2018
Pořadatel: Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf
Kategorie: Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm.
Počet snímků od jednoho účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se považuje
za 1 kus.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora, přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní formulář,
který získáte na adrese pořadatele a na webových stránkách KPMV.
http://muzeum.varnsdorf.cz; e-mail: kpmv@quick.cz; tel. 412 334 107
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.
Uzávěrka soutěže: Neděle 31.12.2017
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií
bude instalována výstava, která potrvá od 16. ledna do 16. března 2018.
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem
pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely. Neoceněné
fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2018.
Kontaktní adresa pořadatele: Kruh přátel muzea Varnsdorf
Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF, Tel.: 723 206 107

Výjimečná cena pro ZŠ Náměstí
Budyšín • Ve čtvrtek 7. prosince
převzali zástupci školy Cenu Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2016/2017 za
„Nejlepší přeshraniční spolupráci“.
Slavnostní ceremoniál se odehrál
v blízkém Budyšíně v budově Stein-

hausu. Cenu předávali zástupci Regionu: Bernd Lange za německou stranu,
Martin Půta za českou a Piotr Roman
za polskou stranu. Toto ocenění je
vyústěním spolupráce školy s dalšími
subjekty na německé straně. Vše

ZUBNÍ POHOTOVOST

25.12.2017
MDDr. Kadlecová Daniela
Bezručova 569, Děčín IV
Tel. 412 586 361
26.12.2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930

6.-7.1.2018
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.
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Čtvrtek 21. prosince od 18:00 hod.
Adventní čtvrtek a koncert
varnsdorfské komorní filharmonie
„Česká mše vánoční“

Neděle 24. prosince od 14:30 hod.
Štědrý den – živý betlém se zpěvy
koled

Neděle 24. prosince od 20:30 hod.
Bohoslužba v Naději u Cvikova

Neděle 24. prosince od 24:00 hod.
Půlnoční bohoslužba

Pondělí 25. prosince od 10:00 hod.
Hod Boží – Sváteční bohoslužba

Neděle 31. prosince od 10:00 hod.
Sv. Silvestr –bohoslužba na poděkování za rok 2017

Neděle 07. ledna 2018 od 10:00 hod.
Zjevení Páně – Bohoslužba s žehnáním
křídy, vody a kadidla

Darujte svým
blízkým vstupenky
do divadla

23.-24.12.2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

30.12.2017-1.1.2018
MDDr. Klevetová Magdalena
J.Š.Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

Program Farní obce
na čas vánoční

Předávání cen; foto ZŠ Náměstí

ÚMRTÍ
Úmrtí v listopadu
Josef Hronek
58 let
Eva Pavlousková
65 let
František Hamerník 78 let
Miloslava Žatečková 75 let
Pavel Čurda
69 let
Jan Gola
89 let
Eva Dvořáková
69 let
Josefa Mostecká
86 let
Marie Štrbavá
90 let
Marta Kosová
76 let
Zdeněk Sodomka
67 let
Pavel Tůma
51 let
Josef Katona
65 let

začalo v roce 2010, kdy se nám podařilo navázat kontakt s partnerskou
školou. V rámci projektů „Intenzivní
týden sportu“ a „Česko-německá
akademie, aneb jsme sousedé“ to
bylo Gymnázium Nossen. V současné době je naší partnerskou školou
Schkola Oberland Ebersbach-Neugersdorf. A právě projekty „Společně na
horách“ a „Jezdím bezpečně“ byly
tím impulsem, který vedl k tak vysokému ocenění. Za projekty je však
schována spousta práce. Poděkování
patří pedagogům, vedoucím, žákům,
administrativním pracovníkům. Bez
nich by uskutečnění projektu s tak
velkým obsahem a náplní nebylo
možné.
Václav Zemler,
koordinátor projektů
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Vánoční svátky jsou jedním z nejkrásnějších období celého roku, kdy
člověk zažívá příjemné chvíle pohody
a rozjímání. Podobnou náladu může
však člověk prožít i během jedinečného uměleckého vystoupení. Takové
je připraveno v programu Městského
divadla Varnsdorf na 29. ledna 2018.
Tento den se u nás představí Radim
Vizváry se svým dílem Sólo, za které
získal letos dokonce jedno z nejvýznamnějších divadelních ocenění,
Thálii. O kvalitě představení svědčí
také zcela vyprodané sály po celé
republice i v zahraničí.
Sólo v sobě spojuje to nejlepší
z Vizváryho pantomimické tvorby, od
klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické
divadlo. Jeho pantomima je moderní,
čistá a aktuální. A i když se nechává
ovlivňovat jinými styly, nakonec se
vždy vydává vlastní cestou. Budete
se smát i brečet bez jediného Radimova slova – k jeho umění totiž
nejsou potřeba. Vyjádření je čistě
tělesné a pojí pohybovou virtuozitu
s herectvím. Zkrátka uvidíte, co dnes
znamená pantomima.
Věnujte svým blízkým (a sobě)
k Vánocům dárek v podobě vstupenky
na toto představení!
Městské divadlo Varnsdorf

Varnsdorfští futsalisté válí
Futsalový supervíkend čekal mnohé
hráče a obětavce kolem tohoto sportu
ve dnech 2. - 3. prosince. Hrály se dva
turnaje, nejdříve Extraliga ÚK, v neděli pak Veteráns liga.
Třetí turnajové pokračování nejvyšší krajské soutěže přineslo ve
varnsdorfské SH překvapivé výsledky.
Žádný z týmů neodjížděl bez bodů,
ale stoprocentní byl jen domácí JK
Trans (výhry s Vilémovem 4:0, s Jílo-

vým A 4:1, s Bělou 5:4). Ziskem devíti
bodů se tak dotáhl na lídra extraligy
FC Želenice a navíc měl jeden zápas
k dobru. Želenice dvě utkání s Jílovým
a Bumikem vyhrály (6:0 a 4:1), ale
nečekané výpadky s DeCe Computers
(4:6) a Turbem (1:2) pomohly Varnsdorfu. SC Stap Vilémov uhrál čtyři
body a ty mu stačily k udržení čtvrté
pozice. Obhájce titulu Autocentrum
Jílové A získal jen tři, což znamenalo
propad až na šesté místo. Hráčem
kola byl vyhodnocen T. Hadar z SC
Stap a pocta nejlepšího střelce připadla J. Šimkovi z DeCe Computers za
7 přesných zásahů. Letošní poslední
turnaj 17. 12. měl pro Varnsdorf
šťastné rozuzlení. Vyhrál s Turbem
A 4:2, ale neuspěl se Želenicemi
2:3, pak přejel DeCe Computers 9:3 a
Bumiko 5:1. No a k prvnímu místu a
vedení o tři body mu nakonec pomohl
Vilémov, když porazil Želenice.

Svůj poslední, v pořadí čtvrtý turnaj v tomto kalendářním roce má za
sebou VETERANS LIGA (ilustrativní
foto z utkání domácích veteránů na
jednom z minulých turnajů ve varnsdorfské SH). Nejlepší formu předvedly týmy z vrchních pater tabulky.
JK Trans Varnsdorf i SK Jílové ve
svých třech zápasech plně bodovaly,
a protože si Varnsdorf vyparádil skóre
rekordní výhrou 13:2 nad Dumbem,
usadil se průběžně na
prvním
místě.
Krom
toho porazil Probošov
2:1 a Ludvíkovice 5:1.
Bělá byla bodově taky
stoprocentní, ale odehrála jen dvě utkání, takže
na vedoucí duo ztrácí tři
body a má tedy odehráno o jeden zápas méně.
Hráčem turnaje byl určen
Andreas Mrijaj z JK Trans
Varnsdorf a jeho týmový
kolega Jaroslav Beránek
se stal za šest vstřelených
branek nejlepším střelcem turnaje. A jak vypadá pořadí ve
vrchních patrech tabulky? 1. JK TRANS
Varnsdorf 25 bodů (skóre 43:24), 2. SK
Jílové 25 (39:22), 3. SOKOL Bělá 22,
4. EUROSPORT Teplice 17 b. atd.
Čtvrtý turnaj OKRESNÍ LIGY v Libouchci a výsledky tam odehraných utkání nevedly ke změnám pořadí. Přesto
vedoucí Jílové B za dvě výhry a jednu
porážku odskočilo pronásledovatelům
a získalo náskok už 8 bodů. Šluknovská
SLŠ totiž překvapivě rupla s Hezouny,
jednou vyhrála a dále plichtila s Bentelerem Rumburk, což ji vyneslo čtyři
body. Stejně tolik získal Benteler. Slovanka Děčín si vybojovala bodů šest,
což znamená, že ztrácí na týmy z výběžku dva, resp. jeden bod. Hráčem
turnaje byl vyhodnocen F. Holubek
z Benteleru, střelecký primát si zajistil L. Michalec z Jílového B za šest
přesných tref.
VV, ZdS

TOI TOI CUP 2017 zná vítěze
V posledních dvou měsících tohoto
roku se odjely závěrečné tři závody
cyklokrosového TOI TOI CUPu 2017.
Začátkem listopadu vyhrál v Uničově
Belgičan D. Soete před J. Nesvadbou
a T. Paprstkou, M. Malík skončil až na
začátku třetí desítky startovního pole
a klesnul v průběžném pořadí seriálu
na 9. místo. Závod v Milovicích ovládl
Paprstka před Polákem Konwou a Nesvatbou, Malík zde dojel osmý a vrátil
se celkově na 7. příčku. Závěrečný
závod seriálu v Kolíně měl vítěze v Nizozemci D. Van der Poelovi, druhý do-

jel belgický cyklokrosař D. Sweeck a
třetí T. Paprstka, který si tak připsal
již čtvrté vítězství v TOI TOI Cupu.
M. Malík skončil v Kolíně jedenáctý.
Konečné pořadí na předních místech
seriálu: 1. Paprstka (201 bodů),
2. Nesvadba (191), 3. Konwa (165),
4. Bína (144), 5. Hekele (143), 6. Glajza (140), 7. Malík (128) 8. J. Šulc (119),
9. M. Haring (96) atd. Celkem v závodech seriálu bodovalo 72 cyklokrosařů.
Vrchol domácí sezony, MČR se jede
v SO 13. ledna 2018 v Mladé Boleslavi.
ZdS

Mikulášský turnaj v minivolejbale

Na neděli 3. prosince připravil volejbalový oddíl TJ Slovan Varnsdorf
opět Mikulášský turnaj v barevném mini-volejbale. Dějištěm byla SH, kde
si základy volejbalu osvojovalo či rozšiřovalo více jak třicet dětí. Elán některých poněkud ochabl s příchodem čertů, ale „na nohy“ je opět postavily
dárky od Mikuláše a anděla. A vše už bylo v normálu při společném focení,
jezd proměnila ve prospěch Gymnázia
jen čerti raději pózovali poněkud stranou….
ZdS, foto Ivo Šafus
Varnsdorf Simona Čurdová. Umístění
ve florbalu rozhodlo o konečném
pořadí Podzimních her. Loňská a
předloňská hegemonie Gymnázia
Ve sportovní hale ve Varnsdorfu Varnsdorf, VOŠ K. Světlé (ze skupiny
Varnsdorf byla narušena, celkovým víproběhl další z turnajů chlapeckých A), VOŠ Bratislavská a Gymnázimum
tězem se stalo Gymnázium Rumburk.
Rumburk (ze skupiny B). V semifinále
Další pořadí patří varnsdorfským ško- družstev, jehož výsledek se započítá- nejdříve varnsdorfský gympl vyřadil
val
do
Středoškolské
ligy
a
zároveň
lám: 2. Gymnázium, 3. ZŠ nám. E. Beten rumburský 4:2 a poté VOŠ Bratineše, 4. ZŠ Edisonova, 5. ZŠ Východní. Ligy severu. Družstva škol uvedena slavská porazila nejtěsnějším rozdílem
Podzimní hry byly uskutečněny za v rozpisu utkání zkráceně či zkratkou VOŠ K. Světlé 1:0. V utkání poražených
finanční podpory Města Varnsdorf. jako K. Světlé, BGV, Lesárna, Polygraf- semifinalistů o třetí místo byl po výCeny a poháry pro všechny týmy pře- ka, GRBK, Mariánská a Bratislavská se sledku 3:2 šťastnější tým VOŠ K. Světlé
dával místostarosta města pan Josef utkala ve dvou skupinách v herním čase a finále pro sebe rozhodlo Gymnázium
Hambálek.
ZŠ náměstí E. Beneše – na 15 minut a po litých soubojích se do Varnsdorf výhrou 1:0 nad VOŠ Bratiorganizátor PH semifinále klasifikovalo Gymnázium slavská.
ZdS, MV

Podzimní hry jsou již minulostí
Florbalový turnaj zakončil v úterý 12. listopadu seriál soutěží pod
názvem Podzimní hry 2017 a nabídl
strhující podívanou. Všechny zápasy
se nesly v duchu obrovské snahy po
vítězství. V chlapecké kategorii v bratrovražedném souboji dvou gymnázií
vedlo ještě 30 vteřin před koncem to
rumburské. Konečná remíza rozhodla
o prvenství varnsdorfského gymnázia.
U dívek potvrdilo roli favorita Gymnázium Rumburk. O druhém a třetím
místě rozhodly při vzájemné shodě
bodů i skóre Gymnázia Varnsdorf a
ZŠ náměstí nájezdy. Po první trojici
nájezdů byl stav 2:2. Rozhodující ná-

Finále futsalové Ligy severu 2017
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