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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018
Varnsdorf bude hospodařit s 375 miliony

Varnsdorf • Zastupitelstvo
města Varnsdorf schválilo na
svém lednovém zasedání rozpočet města pro letošní rok.
Poslední týdny uplynulého roku
se nesly ve znamení sestavování
návrhu rozpočtu. Vypracování
návrhu vycházelo z pokladů a
žádos� jednotlivých odborů
městského úřadu, vedení města,
organizací zřízených městem a
dalších příjemců. Radnice také
vzala v úvahu podněty obyvatel
města a některé z nich do rozpočtu zapracovala. Zastupitelé navíc
absolvovali seminář, na kterém se
zhotovila finální podoba návrhu
rozpočtu pro letošní rok.
Schválení rozpočtu bylo bezesporu nejdůležitějším bodem
programu prvního zasedání zastupitelstva v letošním roce. Ale
ani to nepřimělo občany města
Varnsdorf, aby se dostavili do Studentského centra Střelnice, kde
se zasedání konají.
Varnsdorf má na tento rok
naplánované výdaje ve výši
375 081 500 korun. Předpokládané příjmy by měly dosáhnout
322 062 400 korun. Schodek mezi
příjmy a výdaji činí 53 019 100 korun a bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let.
Jedná se především o prostředky
inves�čních a neinves�čních
dotací na akce, které město hradilo ze svého rozpočtu a dotační

Z OBSAHU ČÍSLA
Ve Varnsdorfu udeřil silný vítr,
napáchal škody

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2018; foto Tomáš Secký

prostředky obdrželo až na konci
minulého roku, případně finanční prostředky akcí, jež započaly
v minulém roce a jejich realizace
pokračuje v roce letošním.
„Jak jsem v minulos� zmiňoval,
nechceme město zadlužovat,“
říká starosta města Ing. Stanislav
Horáček. „Snažili jsme se sestavit
rozpočet se vší vážnos� a s péči
hospodáře. Je to ambiciózní rozpočet ohledně inves�c a uvidíme,
jestli se nám podaří všechny zrealizovat,“ doplnil.

str.
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Zákaz vstupu do lesů
se prodlužuje do konce března
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Starosta města jednal
s ministrem spravedlnos�
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Varnsdorfem projdou masky,
blíží se masopust

6

Hasiči a zástupci veřejné správy
se sešli v Krásné Lípě
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Věděli jste, že v letošním roce
slaví Varnsdorf již 150 let od povýšení na město?

„Žijeme v době poměrně spokojené pro hospodaření města
Varnsdorf. Jsme město bez dluhů, kde se pokrývají potřeby bez
větších konfliktů a v dostatečné
míře. Za finanční výbor doporučujeme, aby zastupitelstvo přijalo
rozpočet v této předložené podobě,“ zmínil stanovisko za finanční
výbor Ing. Jaroslav Draský.
„Budu hlasovat pro� jako každý
rok. Opět to je vyvyšování fotbalistů nad ostatní sportovce. Je to jediný důvod a pro mě docela důležitý,“

nesouhlasila s návrhem rozpočtu
Lenka Juricová. Pro� nakonec
hlasoval také Mar�n Louka, který
svůj komentář k návrhu rozpočtu
ale nepřipojil. Z dvace� přítomných
zastupitelů tak bylo osmnáct pro,
dva pro�.
Ti, kteří se nemohli zasedání
zúčastnit, ale měli o jeho průběh
zájem, mohli i tentokrát sledovat
online video přenos, jehož záznam
je k vidění na YouTube Město Varnsdorf, nebo na webových stránkách
města Varnsdorf.
Tomáš Secký

3/2018

Zprávy

V oblasti třídění odpadů čeká Varnsdorf ještě hodně práce
Základní informace pro správné třídění odpadu - plasty

Obyvatelé Varnsdorfu sice třídí odpad, mnohdy ale špatně; foto Tomáš Secký

Obyvatelé Varnsdorfu sice třídí odpad, mnohdy ale špatně; foto Tomáš Secký

Varnsdorf • Třídění a recyklace
odpadu přispívá k menší míře
poškozování životního prostředí.
Stále se ale máme co učit.
V prvním čísle Hlasu severu
letošního roku jsme vás informovali
o nových podzemních kontejnerech
ve Varnsdorfu, které během
vánočních svátků prošly zátěžovým
testem. Z tohoto důvodu jsme

vydali postup, jak správně používat
kontejnery na tříděný odpad. V tom
chceme pokračovat, proto jsme se
rozhodli sepsat seriál zaměřený na
správné třídění odpadu. V dnešním
díle se zaměříme na plasty.
Zhruba 300 kilogramů. Tolik
komunálního odpadu vyprodukuje
v průměru každý občan Varnsdorfu
za rok. Jeho složení se ale liší podle

typu zástavby a závisí často i na
životním stylu, věkovém složení
obyvatel apod. Ale také na tom, zda
máme možnost zahrady či nikoli.
Obecně lze ale říci, že odečteme-li
z odpadu využitelné složky (papír,
sklo, plast, tetrapak, kovy a bioodpad), klesne hmotnost odpadu ve
vaší popelnici na polovinu! Navíc
rodina, která důsledně třídí veškerý
odpad, může získat slevu na
poplatek za komunální odpad.
Základní informace pro správné
třídění odpadu
Kontejner na plasty je žlutý.
V případě podzemního kontejneru
je osazen žlutou informační samolepkou. V pytlovém svozu dáváme
plasty do samostatného pytle.
Co tam patří?
Do tříděných plastů patří fólie,
igelitové sáčky, Plastové obaly od
sýrů či salámů, vnitřní plasty z bonboniér, igelitové tašky, sešlápnuté
PET láhve, plastové lahve od
šamponu a jiných kosme�ckých,
čis�cích či pracích přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
balící fólie od spotřebního zboží,

obaly od CD disků a další výrobky
z plastů. Pěnový polystyren z obalů
vhazujeme v menších kusech.
Co tam nepatří?
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čis�cích
přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové kry�ny či novodurové trubky.
Do tříděných plastů také rozhodně
nepatří stavební polystyren, obsahuje to�ž pro�požární přísady, díky
kterým spadá do nebezpečných
odpadů. Tříděním plastového odpadu umožníte jeho další využi�,
šetříte primární zdroje (ropu) a
nezatěžujete životní prostředí
nerozložitelnými odpady.
V případě, že není možné do
příslušného kontejneru odpad
odložit, nenechávejte ho ležet
na zemi, ale využijte některou
z dalších možnos� sběru. Odvézt
odpad do sběrového dvora
Technických služeb města Varnsdorf, nebo využít pytlový svoz
tříděného odpadu. Podrobnější
informace lze nalézt také na
webových
stránkách
města
v sekci „Vše o odpadech“. Tomáš Secký

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE ŠKOLY
Základní škola Varnsdorf, náměs� E. Beneše 469,

okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,
okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602,
okres Děčín, příspěvková organizace
Interak�vní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,
okres Děčín, příspěvková organizace
Místo výkonu práce - Varnsdorf.
Předpokládaný termín nástupu - 01.08.2018.
Požadavky
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
plná způsobilost k právním úkonům, znalost problema�ky
řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblas�
školství, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící
schopnos�, zdravotní způsobilost.
Náležitos� přihlášky
Přihláška ke konkursnímu řízení, strukturovaný životopis, ve kterém
se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, doklad o průběhu zaměstnání a délce
pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, úředně
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení
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o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilos�), lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilos� k vykonávání činnos� ředitele školy
(ne starší 2 měsíců), čestné prohlášení o plné způsobilos� k právním
úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, úředně ověřený doklad
o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblas� řízení školství, případně jeho doložení
do 2 let od počátku výkonu činnos� ředitele školy, koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy
vlastnoručně podepište.
Lhůta pro podání přihlášky
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23.03.2018
v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407
47 Varnsdorf. Obálku prosím adresujte na Městský úřad Varnsdorf,
VÚ oddělení školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše
470, 407 47 Varnsdorf, obálku je nutno výrazně označit slovy
„NEOTVÍRAT KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na (doplnit příslušnou školu)“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení bez uvedení
důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

3/2018

Zprávy

Ve Varnsdorfu udeřil silný vítr, spadlé stromy blokovaly komunikace
Desítky lidí byly bez proudu, hasiči měli plné ruce práce
Varnsdorf • Na severu výběžku
začalo ve čtvrtek 18. ledna 2018
foukat dřív než u nás, počet
tamních výjezdů naznačoval, že
se hasiči celý večer nezastaví.
A vichřice následně dorazila i do
Varnsdorfu a okolí.
První výjezd směřoval před osmnáctou hodinou večerní do ulice
Křižíkova, kde nad školkou spadl
vzrostlý strom. Hasiči ho rozřezali
a odstranili tak, aby neblokoval
průjezd na silnici před panelovým
domem. Mezi�m (přibližně 15
minut po 18. hodině) byl ohlášen
další padlý strom v ulici Karlova,
mezi Lidovou zahradou a nemocnicí. Na místo operační důstojník
vyslal dobrovolnou jednotku, ta
také strom rozřezala a uklidila.
Další padlý strom blokoval
průjezd na hlavní silnici číslo 9
u obce Lesné, ve směru na Šébr.
Profesionální jednotka na místo
vyjela dvacet minut po osmnácté
hodině a opět po dojezdu na místo
silnici zprůjezdnila. Z ulice Národní
byl ve stejný okamžik nahlášen pád
střechy na dva osobní automobily,
tam vyjela dobrovolná jednotka.

Hasiči se do svých domovů dostali až hodinu po půlnoci; foto miw.cz

Následně cestou zpět hasiči odstranili ještě strom u parku v ulici
Boženy Němcové.
Krátce po osmé hodině vyjela
dobrovolná jednotka ke spadlému
stromu do ulice Edisonova,
kde u základní školy poškodil plot a
spadl na chodník. Poté se situace
na chvíli uklidnila, ale už ve 20:40
vyjela profesionální varnsdorfská
jednotka společně s dobrovolnými
hasiči z Krásné Lípy do „esíček“

ve směru na Studánku. Nad silnici se naklonily dva velké stromy
a pro větší automobily byla silnice
neprůjezdná. Vzhledem k výšce
stromů bylo rozhodnuto o využi�
speciálního vozidla Unimog varnsdorfské dobrovolné jednotky. Ten
postupně oba stromy podržel tak,
aby při odřezání nezpůsobily škodu
a silnice byla zprůjezdněna.
Následně se Unimog společně
s profesionální jednotkou přesunul

do ulice Jugoslávská v Krásné
Lípě, kde strom spadl na dráty
elektrického vedení a vzal s sebou
i sloup. Pomocí hydraulické ruky
byl sloup od stromu odlehčen,
situaci následně řešili elektrikáři.
Do ulice musel Unimog několik
stovek metrů couvat a na každé
straně měl řidič jen několik
cen�metrů místa.
Přímo ve Varnsdorfu pak mezi
21. a 24. hodinou dobrovolní
hasiči vyjížděli ještě k popadaným
stromům v ulicích Bra�slavská,
Žitavská a Karlova. A i když místy
při zásahu foukalo opravdu silně,
veškeré událos�, u kterých zasahovali varnsdorfš� hasiči, se
obešly bez újmy na zdraví i technice a kolem půlnoci se všichni
vrá�li zpět na stanici, v případě
dobrovolných hasičů pak do svých
domovů.
Během odpoledne a noci nezaháleli ani hasičš� kolegové z okolních obcí, vyjížděli hasiči z Rumburku, Šluknova, Velkého Šenova,
Mikulášovic, Horního Podluží a
vůbec celého našeho výběžku.
miw.cz

Buď te připraveni na jaro, požádejte si zdarma o kompostér
Varnsdorf • Nezvykle teplá zima
je skvělou příležitos� požádat si
včas a zdarma o kompostér na
svou zahradu. Město vám ho půjčí
po dobu životnos� kompostéru.
Varnsdorf v uplynulém roce uspěl
s žádos� o dotaci na pořízení
celkem 1 000 kusů kompostérů,
které byly lidem od podzimu
nabízeny zdarma. Získáním kompostéru si tak zjednodušíte likvidaci
biologicky rozložitelných odpadů.
Jelikož jsou kompostéry pořízeny
z dotačního programu, jehož cílem
je snížit množství odpadu v popelnicích, je jejich získání vázáno na
několik podmínek.
• 1. Kompostéry jsou určeny
pouze pro rodinné domy se zahradou. K jednomu domu může být
přidělen pouze jeden kompostér.
Jeho velikost se určuje podle velikos� zahrady.
• 2. Kompostéry nejsou určeny
pro občany, kteří využívají hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad na základě dohody s městem.

• 3. Kompostéry jsou poskytovány
formou
bezplatné
dlouhodobé výpůjčky a občané
s nimi nemohou volně nakládat (například prodávat je,
někomu dalšímu půjčovat nebo
je přemísťovat na jiný pozemek).
Doba výpůjčky je stanovena po
dobu životnos� kompostéru a při
splnění všech podmínek se tedy
nepočítá s jejich vracením.
• 4. Zájemce o kompostér se ve
výpůjční smlouvě zavazuje odkládat do něj také kompostovatelný
odpad z kuchyně a domácnos�,
třídit další využitelné odpady a
umožnit městu po dobu záruky
(tedy 7 let) kontrolu využívání
kompostéru a plnění uzavřené
smlouvy.
• 5. Zájemce odpovídá za poškození či ztrátu kompostéru. Kompostéry budou přidělovány jen
do vyčerpání zásob, které jsou ale
více než dostatečné (1000 kusů).
Podrobnos� o přidělování kompostérů a přesné znění výpůjční

smlouvy najdete na webových
stránkách města nebo se můžete
informovat na odboru životního
prostředí na nám. E. Beneše 470,
Varnsdorf. Při splnění všech
podmínek tam lze také smlouvu
uzavřít. Nový, složený kompostér

v originálním obale a s návodem
si pak vyzvednete v Technických službách města Varnsdorf.
Buďte připraveni na jaro. Za�m
je půjčena zhruba jedna tře�na
kompostérů.
Tomáš Secký

Stále je k dispozici zhruba sedm set kompostérů; foto Rajoplast
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Vybíráme z činnosti
Městské policie Varnsdorf

• Strážníci opět zachraňovali
V ranních hodinách Štědrého
dne byli strážníci na základě výzvy
dispečinku RZS Ús� nad Labem vysláni do okrajové čás� našeho města
s defibrilátorem. Vyslaná hlídka MP
Varnsdorf na místě zjis�la, že starší
muž zřejmě prodělal slabší infarkt
a následně se začal dusit. Strážníci
přiložili elektrody defibrilátoru,
který však výboj nedoporučil.
Strážníci dali muže do stabilizované
polohy a kontrolovali jeho životní
funkce až do příjezdu sanitky RZS,
jejíž posádka si muže převzala k
dalšímu ošetření a vyšetření v nemocnici.

• Syn odstraňoval škodu,
kterou napáchal jeho otec
Od občana města přijal dozorčí
směny městské policie oznámení,
že starý muž s malou dodávkou rozebral plot a z místa odjel. Vyslaná
hlídka městské policie se na místě
spojila s oznamovatelem a ten
hlídce sdělil i registrační značku
vozidla. Bylo jen dílem okamžiku
zjis�t přes obvodní oddělení
Policie ČR majitele vozidla. V místě
bydliště hlídka hovořila se synem
majitele vozidla, který uvedl, že
celou záležitost má na svědomí
pravděpodobně jeho otec, který
má občas takové hloupé nápady.
Dále sdělil, že plot uvede do
původního stavu. Po hodině byla
hlídkou provedena kontrola plotu,
kde bylo zjištěno, že plot je již
v naprostém pořádku.
Mar�n Špička
velitel městské policie

Varnsdorf od kraje přijal další dar
pro dobrovolné hasiče
Varnsdorf • Ústecký kraj v rámci strategie podpory Jednotek
sborů dobrovolných hasičů
kategorie JPO II a JPO III v období 2017 - 2020 uvolnil značné
finanční prostředky na nákup
darů.
V rámci této akce bylo krajem
na základě výběrového řízení a
doporučení Hasičského záchranného sboru ÚK zakoupeno pro
vybrané jednotky celkem 52 kusů
požárních stříkaček TOHATSU VE
1500 a 272 dýchacích přístrojů
Dräger PSS 4000, z nichž každá vybraná jednotka obdrží čtyři kusy.
Po dohodě s Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje a zástupců
krizového řízení obcí s rozšířenou
působnos� byla pro letošní rok
na vybavení dýchacími přístroji
vybrána jednotka SDH Varnsdorf.
Čtyři kusy dýchacích přístrojů
v celkové hodnotě 159 996 ko-

run budou zástupcům města
předány v sobotu 15. září 2018
při finále soutěží „TOHATSU FIRE
CUP 2018“ a „S�max CUP 2018“
v Krupce. Stříkačku TOHATSU dostali varnsdorfš� dobrovolní hasiči
již před pě� lety, jako součást
předchozího darovacího období.
V tomtéž období dostali i sadu pě�
kusů zásahových pro�požárních
obleků.
V letošním roce nebyl obdarován jen Varnsdorf, další tři
stříkačky míří do Dolního Podluží,
Dolní Poustevny a Vilémova. Do
okresu Děčín tak přijde do konce
roku 2020 celkem dvanáct kusů
stříkaček a čtrnáct čtyřdílných setů
dýchací techniky. Na tom, co bude
jako dar určeno pro následující
období, se budou od příš�ho roku
domlouvat zástupci hasičských
sborů s představiteli kraje.
Jiří Sucharda
velitel JSDH

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE ŠKOLY
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
příspěvková organizace

Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,

příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,
příspěvková organizace
Místo výkonu práce - Varnsdorf.
Předpokládaný termín nástupu - 01.08.2018.
Požadavky
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých předpisů, v platném znění,
plná způsobilost k právním úkonům, znalost problema�ky
řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblas�
školství, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící
schopnos�, zdravotní způsobilost.
Náležitos� přihlášky
Přihláška ke konkursnímu řízení, strukturovaný životopis, ve kterém
se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, doklad o průběhu zaměstnání a délce
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pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, úředně
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení
o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilos�), lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilos� k vykonávání činnos� ředitele školy
(ne starší 2 měsíců), čestné prohlášení o plné způsobilos� k právním
úkonům v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, úředně ověřený doklad
o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblas� řízení školství, případně jeho doložení
do 2 let od počátku výkonu činnos� ředitele školy, koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran formátu A4), písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy
vlastnoručně podepište.
Lhůta pro podání přihlášky
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23.03.2018
v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407
47 Varnsdorf. Obálku prosím adresujte na Městský úřad Varnsdorf,
VÚ oddělení školství, kultury a tělovýchovy, nám. E. Beneše
470, 407 47 Varnsdorf, obálku je nutno výrazně označit slovy
„NEOTVÍRAT KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na (doplnit příslušnou školu)“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení bez uvedení
důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
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Zákaz vstupu do lesů se prodlužuje do března
Výjimku tvoří dvě lesní cesty
Varnsdorf • Rada města Varnsdorf se na své schůzi 25. ledna
usnesla vydat nařízení týkající
se zákazu vstupu do lesů mimo
vyjmenované cesty do konce
března.
Koncem listopadu minulého
roku se Šluknovským výběžkem
prohnala vichřice Herwart, která
způsobila nemalé škody. Především
v lesních porostech došlo k vyvrácení, zlomení, zavěšení stromů
nebo k narušení kořenového
systému. Celková stabilita lesních
porostů a hrozba pádů donu�la
Radu města Varnsdorf vydat
nařízení, kterým se vyhlásil zákaz
vstupu do lesů v celém správním
obvodu na tři měsíce, tedy do
konce ledna letošního roku.
Ještě, než došlo k odstranění
důsledků řádění vichřice Herwart,
prohnala se 18. ledna Šluknovským

výběžkem vichřice Friederik, která má na svědomí další zlomy,
vývraty a zavěšené stromy, jejichž
odstranění si vyžádá delší dobu a
práce budou pokračovat do letních měsíců. Situace tak veřejnos�
stále neumožňuje bezpečný pohyb
po lesích, proto Rada města Varnsdorf vydala další nařízení, které
zakazuje zákaz vstupu do lesů do
31. března letošního roku, avšak
s výjimkou mimo vyjmenované lesní cesty, kde se pohyb doporučuje
se zvýšenou opatrnos�.
Lesní cesty, na něž se zákaz
nevztahuje, jsou:
• Tolštejnská cesta (od Tolštejna
k nádraží Jedlová), parcely č. 217
Vichřice Friederik způsobila v lesních porostech další zlomy; foto miw.cz
a 201/2 v k.ú. Jedlová a parcela
190 v k.ú. Jedlová a parcela č. 787 nos� 1. února a pla� do 31. břeč. 889/3 v k.ú. Rozhled.
zna letošního roku. V případě
• Cesta na Jedlovou (z Tol- v k.ú. Rozhled.
Nařízení
z
důvodu
naléhavého
prodloužení termínu vás budeme
štejnské cesty na vrchol Jedlové),
Tomáš Secký
parcely č. 195, 194, 187, 189/1 a obecného zájmu nabylo účin- včas informovat.

Starosta města se zúčastnil jednání s ministrem spravedlnosti
Hlavním tématem systém sociálních dávek
Děčín • Ministr spravedlnos�
Robert Pelikán v rámci své nové
agendy lidských práv navš�vil
vyloučené lokality v Ústeckém
kraji.
Ve dnech 5. až 7. ledna podnikl
ministr spravedlnos� cestu do
více jak dese� míst, ve kterých
pracuje Agentura pro sociální
začleňování, aby se v terénu
seznámil se způsoby řešení problema�ky sociálního vyloučení.

K čás� programu se připojil také
starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček, primátorka města
Děčín Mgr. Marie Blažková a poslanec Tomáš Kohoutek.
V sobotu 6. ledna se všichni
výše zmínění společně i s Agenturou pro sociální začleňování
sešli v Děčíně, aby projednali
možné změny v systému vyplácení sociálních dávek, kterého
často využívají tzv. obchodníci

s chudobou. Snahou je přijít s legisla�vní změnou, která nebude
sociální dávky vyplácet bez snahy
z druhé strany. „Sociální dávky
jsou potřeba, na druhou stranu
musí být vidět snaha příjemce.
Nejde jenom brát za nic. Bez
práce nejsou koláče,“ vysvětluje
starosta města Varnsdorf.
Ve Varnsdorfu funguje Agentura pro sociální začleňování,
jsou zde i terénní pracovníci a

Starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček (čtvrtý zleva) na jednání s ministrem spravedlnos�; foto Magistrát města Děčín

další v letošním roce přibudou.
Obchodu s chudobou se radnice
snaží zamezit výkupem bytů od
starousedlíků v lokalitě Kovářská.
Vedení města navíc jednalo s majiteli panelových domů o možném
odkupu, bohužel neúspěšně. Cenová poli�ka vlastníků panelových
domů se neslučuje s realitou.
I z tohoto důvodu přišel Varnsdorf
s omezením doplatku na bydlení
pro oblast čás� ulice Žitavská a
Kovářská. Takzvané „bezdoplatkové“ zóny by měly pomoci, aby
se v nich sociální situace dále
nezhoršovala.
Dražba panelových domů
v Hrnčířské ulici bez šance
Po vánočních svátcích proběhla veřejná dražba dvou panelových domů v ulici Hrnčířská,
které byly ve vlastnictví LUMINES
TEMPLE nemovitos�, s.r.o. Radnice měla zájem panelové domy
vydražit, aby ve městě nevznikla
případná další sociálně vyloučená
lokalita. K příhozu ze strany města
nakonec ani nedošlo, neboť
finanční výše ostatních příhozů
byla daleko za limitem, který
schválila Rada města Varnsdorf. Je
tedy možné, že se časem omezení
doplatku na bydlení dotkne také
této lokality. Nový majitel za�m
není znám.
Tomáš Secký
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Fotorok 2018: Porota se zapotila, na vernisáži bylo živo
Varnsdorf • Dvaačtyřicátý ročník soutěže Fotorok, pořádaný
Kruhem přátel muzea Varnsdorf,
se zapsal mezi ty nejúspěšnější.
Do uzávěrky, tradičně termínované k poslednímu dni
předchozího roku, dorazilo 175 fotografií. Už méně byli bohatou
nadílkou potěšeni porotci, jimž
hodnocení zabralo téměř tři
hodiny. Nakonec se ani neshodli
na vítězném snímku. Kompromisem pak bylo udělení dvou
druhých cen.
Soutěž byla završena vernisáží
výstavy 16. ledna. Díky vstřícnos�
varnsdorfské knihovny ji můžete
zhlédnout v jejím přízemí, a to až
do 16. března. Potěšující byl čilý
ruch u výstavních panelů a také
kompletní účast všech oceněných

autorů, pro které byly přichystány
diplomy z dílny grafika Jiřího Stejskala.
Vybrat výstavní soubor bylo
velmi náročné, protože porota vybrala přes sedmdesát výborných
snímků, přičemž do galerie knihovny se vejde pouze padesátka.
Jednatel KPMV Josef Zbihlej
v té souvislos� zmínil naději na
opravu muzea, kde je kapacita
výstavní síně přes 80 fotografií.
Příjemně překvapil fakt, jak
dobře působí na kvalitu snímků
specializace tvůrců na fotografické žánry. Je to dobrá
cesta, jak zlepšovat kvalitu svých
snímků. Své plody přináší také
navázaná spolupráce s partnerskými fotokluby. Letošní ročník
oživili vysokou účas� fotogra-

Vernisáž se těší oblibě; foto Jaroslava Štěpánková

Vítězem prezidentské volby je
Miloš Zeman, vyhrál také ve Varnsdorfu
Varnsdorf • Miloš Zeman byl
podruhé zvolen prezidentem
České republiky. Uspěl s 51,4 %
výsledkem, za�mco Jiří Drahoš
obdržel 48,6 % hlasů.
Miloš Zeman zůstane českým
prezidentem. Od voličů získal více
hlasů než před pě� lety, vyhrál
ale s menším rozdílem. Celková volební účast byla 66,6 %.
V následujících řádcích se podíváme, jak volili lidé ve Varnsdorfu.
První kolo volby prezidenta
V prvním kole ve Varnsdorfu
uspěli oba postupující kandidá�.
Nejvíce hlasů získal Miloš Zeman,
který získal 49,28 %, což je 3 082
hlasů. O polovinu méně získal
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fové z Děčína. Zdá se, že asi
podobná soutěž v Děčíně chybí.
Kromě toho máme v současné
době dobré kontakty s fotografy
v Litvínově a za hranicemi s kluby
v Großschönau a ve Zhořelci.
O to víc mrzí nezájem místních
fotografů obnovit činnost varnsdorfského fotoklubu, ve kterém
by byla možnost oživit klubovou
činnost a pokračovat v organizaci
fotosoutěží.
Pořadatelé touto cestou děkují městské knihovně za laskavé přije� Fotoroku v jejích
prostorách, kamarádům, kteří
přišli pomoci s instalací výstavy, a
městu Varnsdorf za to, že již přes
dvacet let drží finančně soutěž
nad vodou.

Fotorok 2018 výsledková listina
1. cena - neudělena
2. cena - Blanka Jedličková
za fotografii
„Ocúnová rapsodie“
2. cena - Marian Maštrla
za fotografii
„Bublina“ / „Voda má...“
3. cena - Jiří Durdík (Praha)
za fotoseriál
„Pozorovatelna“
Čestná uznání- Jiří Hovorka za
fotografii „Č 03 ledovec“; Jaroslav Kalous za fotografii „Apokalypsa 2“; Eduard Reisinger za fotografii „Ztraceni“.

KPMV

Marian Maštrla získal druhou cenu za fotografii Bublina; foto KPMV

Varnsdorfem projdou masky,
blíží se masopust

Jiří Drahoš, který obdržel 1 303
hlasů, tedy 20,83 %. Volební účast
Varnsdorf • S více jak dvav první kole volby prezidenta byla ce�letou tradicí se v sobotu
51,39 %.
10. února uskuteční Varnsdorfský masopust. V maskách i bez
Finálový souboj o hrad
nich se můžete zúčastnit masoO posledním víkendu v lednu pustní maškarády a zapojit se
se rozhodovalo, který z kandidátů do průvodu. Na nejmenší čeká
usedne na hrad na dalších pět dětský masopustní rej.
Varnsdorfský masopust si zíslet. Druhé kolo volby prezidenta
navíc přilákalo k urnám více kal svou oblibou a patří k větším
voličů, než kolo první. Volební kulturním akcím v našem městě.
Pravidelně se ho účastní velký
účast se vyšplhala na 57,1 %. Také
počet příznivců. Průvod začne
druhému kolu dominoval Miloš v devět hodin ráno na nádvoří ZUŠ
Zeman, jenž získal 4 396 hlasů, Varnsdorf. V letošním roce přibyla
tedy 62,68 % a stal se preziden- nová zastávka Zája centrum. Cíl
tem republiky na dalších pět let. bude již tradičně na nádvoří před
Jiří Drahoš získal od voličů 2 617 Střelnicí, kde budou připraveny bohlasů, což je 37,31 %.
haté masopustní hody. Také letos
Tomáš Secký se bude narážet starostenský sud

piva. Hudební vystoupení obstará
kapela Pavla Zelenky.
„Příznivci dobré nálady a recese,
budu rád, pokud se zapojíte do
reje masek a průvodu. Není nic
jednoduššího než přijít a užít se
sobotní dopoledne,“ zve starosta
města Ing. Stanislav Horáček.
Od půl jedenácté je v sálu
Střelnice připraven dětský masopustní rej. Zahraje a zatančí taneční
soubor Dykyta. Poté proběhne
vyhlášení nejlepších masek.
Karneval na ledě
V neděli je připraveno zábavné
dopoledne pro malé bruslaře
v maskách, které se v minulos�
těšilo velké oblibě. A co vy? Už
máte svou masku? Účast v průvodu
je samozřejmě zdarma.
Tomáš Secký
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Hasiči a zástupci veřejné správy řešili v Krásné Lípě mimořádné události
Krásná Lípa • V Krásné Lípě se
z inicia�vy senátora Zbyňka Linharta uskutečnilo jednání s nejvyššími představiteli Hasičského
záchranného sboru ČR.
Za Hasičský záchranný sbor vedl
delegaci generální ředitel HZS ČR
generálmajor Drahoslav Ryba,
doprovázený krajským ředitelem
HZS ÚK plukovníkem Romanem
Vyskočilem a vrchním radou plukovníkem Fran�škem Vaverou.
Region Šluknovska, kromě senátora, zastupovali starosta města
Krásná Lípa Jan Kolář, velitel místní

Výzva vlastníkům
kulturních památek
Varnsdorf • Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných
ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního
programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působnos�“,
ORP 2018.
Finanční podpora z tohoto
programu je určena na podporu
obnovy kulturních památek, které
se nalézají mimo památkově
chráněná území a jsou zapsány
v registru kulturních památek
ČR. Podpora z programu má
dosáhnout zejména tam, kde to
dosud stejně účelným a efek�vním způsobem neumožňovaly
jiné programy ministerstva a
zároveň má prostřednictvím
obecního úřadu obce s rozšířenou
působnos� kompenzovat zvýšené
náklady vlastníků na opravy a
údržbu kulturních památek.
Program je realizován jednokolově a město Varnsdorf přijímá
žádos� o poskytnu� příspěvku
do 2. března 2018. Žádost se
podává na formulářích, které
jsou ke stažení na oficiálních
internetových stránkách města
Varnsdorf, včetně „Zásad pro uži�
neinves�čních prostředků“ nebo
na Odboru správy majetku města
Varnsdorf, kancelář č. 44, p. Milan
Hanousek, kde je též možné získat všechny potřebné informace
o tomto programu. Podmínkou
žádos� je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení
st. p. péče OSMI MěÚ Varnsdorf,
vydané na předmětné stavební
práce.

jednotky Václav Danita a pracovníci
krizového řízení obou pověřených
měst, Ilona Vyčítalová za oblast
Rumburk a Jiří Sucharda za oblast
Varnsdorf.
Schůzka se věnovala především
problema�ce krizového řízení v souvislos� s orkánem Herwart a
vichřicí Friederik, které v uplynulých dnech pos�hly oblast
Šluknovského výběžku, kdy se v důsledku dlouhodobých výpadků
dodávky elektřiny projevila řada
nedostatků a komplikací v komunikaci mezi jednotlivými aktéry.

S povděkem bylo konstatováno,
že na základě zkušenos� s Herwartem se již během Friederiku zlepšila
informovanost starostů a podpora
velitelů jednotek požární ochrany.
V rámci zajištění komunikace
v době dlouhodobých výpadků el.
energie se řešila i problema�ka
převaděče na Jedlové, budoucnost
radiové sítě jednotek požární
ochrany a zajištění služby telefonních operátorů. V další čás� jednání
se probíralo školení a výcvik dobrovolných hasičů, řešily se dotační
programy na nákup vhodných technických prostředků a dary jak pro

hasiče, tak i pro krizové řízení, např.
dislokace vhodných elektrocentrál
pro nouzové zásobování pacientů
závislých na dodávkách el. energie,
ale také pro doplňování pohonných
hmot pro záchranné složky.
Během téměř dvouhodinové
schůzky si zástupci hasičů se
zájmem vyslechli veškeré otázky
a připomínky zúčastněných, a na
většinu z nich reagovali na místě.
Na návrhy a podněty, které je nutné
prověřit a připravit odpověď, slíbili
senátoru zaslat v co nejkratším termínu.
Jiří Sucharda
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Hledám ke koupi byt ve Vdf. OV
i DV vlastnictví. Nabízím rychlé jednání, cenu respektuji. Mám zájem
i o garáž. Tel. 606 740 390

Zaměstnání
ZPV CZ, s.r.o. Varnsdorf přijme
řidiče sk. C na rozvozy sypkých
materiálů po Varnsdorfu. Vhodné
i pro důchodce. Bližší info na
tel. 777 120 804, 739 512 017
nebo email: info@zem-prace.cz

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.
Stříhání a úprava psů „ROSÁRKA“, Stromovka 3288, Varnsdorf.
Mob. 777 251 707
Instalatérské práce. Montáže:
praček, myček, van, umyvadel, WC,
výměna vodovodních baterií, rozvody vody, odpadů, drobné opravy.
Pracujeme do 20 hod. a o víkendech.
Tel. 723 515 302
Sběratel vykoupí: obrazy místních
autorů, socialis. bytové doplňky a
zařízení, šperky, medaile, vyznamenání, stříbro, zlato, designové sklo,
staré hračky, dětské časopisy, kuriozity. Vykupuji i celé pozůstalos�. Tel.
702 555 893.

OSMI
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BLAHOPŘÁNÍ

Mladí házenkáři urvali
v turnaji dvě vítězství
Dne 11. února to bude již 20 let,
co nás navždy opus�l náš ta�nek
Villibald Kalík a dne 5. srpna to
bude 5 let, co nás opus�la naše
maminka Kateřina Kalíková. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Dne 2. února tomu bylo 33 let,
kdy jsme si řekli své ano s mým
manželem panem Jiřím Kovalevem. Touto cestou mu děkuji
za vše, co pro mě dělal a hlavně
za výdrž. Vše dobré do dalších
společných let přeje manželka
Lenka.

Dne 31. ledna
uplynulo 10 let, co
nás náhle opus�la
naše drahá maminka, babička a
prababička Věra

Voráčová.
Neuvěřitelných 45 let manželS láskou vzpomínají dcera Jaroství
oslaví Libuše a Jiří Doubraslava a syn Jiří s rodinami.
vovi. Vychovali dvě dcery, mají
pět vnoučat a jednoho pravnuka.
Ti všichni jim přejí mnoho dalších
společných let prožitých ve zdraví
a lásce. Máme vás rádi.
Naši rodiče Alžběta a Josef
Košumberský by oslavili v těchto
dnech své narozeniny.
Celá rodina, sestry, vnuci a pravnuci na ně vzpomínají s láskou.
V sobotu 10. února vzpomeneme
čtvrté smutné výročí úmr� pana
Miroslava
Ště�ny.
Za vzpomínku děkuje dcera
Mirka s rodinou a manželka
Anna.
Dne 12. února
to bude 17 let, co
nás navždy opustil můj dědeček
Antonín Polcar.
Kdo jste ho
znali, vzpomeňte. Vnučka Šárka
s rodinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
10. -11.2.2018
MDDr. Magdalena Klevetova
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
17. -18.2.2018
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

8

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
22.2.2018 od 9.00 hod.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 13. února od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ÚMRTÍ
Úmrtí v lednu
Marie Vítězová
92 let
Hana Krátká
62 let
Jiří Němeček
88 let
Hildegard Berkiová 79 let
Jaruška Jirušková
80 let
Božena Zikmundová 80 let
Jarmila Strelecká
78 let
Jiří Bronec
46 let
Rudolf Studený
78 let
Věra Kopsová
90 let
Romualda Moniková 64 let
Petr Horst Helle
74 let

Ús� nad Labem • Házenkářský
klub Slavoj Děčín pořádal poslední turnaj „podzimní“ čás�
Ústecko - krajské ligy mladších
žáků. Vzhledem k absenci
odpovídající haly v Děčíně se
turnaj musel odehrát v Ús� nad
Labem.
Krom „domácího“ Slavoje se na
palubovce ukázaly týmy Slovanu
Varnsdorf, Liberce a Jablonce.
Mimo soutěž si pak ještě zahrálo
také Ús� nad Labem.
Mladíci Slovanu Varnsdorf urvali
dvě vítězství. Kromě vítězného derby s Děčínem porazili i Jablonec.
„Výkon kluků hodno�m velice
kladně, a to i přes to, že ve hře
docházelo ke spoustě technických
chyb, i vzhledem k tomu, že stále
probíhá zimní příprava. Tímto

děkuji všem hráčům za bojovného
ducha a vyčerpávající výkon, který
předvedli na hřiš�,“ pravil varnsdorfský trenér Oldřich Rybář. Další turnaj
absolvovali varnsdorfš� házenkáři již
27. ledna v Liberci.
Jarní část soutěže Ústeckého
kraje začne na turnaji v Jablonci
nad Nisou 25. března. Dále se
hraje ve Varnsdorfu (14. dubna),
v Chomutově (21. dubna), Lovosicích
(20. května) a vše končí v Děčíně.
Výsledky: Děčín Varnsdorf 7:15,
Varnsdorf Liberec 8:26, Varnsdorf Jablonec 14:10, Varnsdorf
Ús� n. L. 10:18.
TJ Slovan Varnsdorf: Pricl, Suk,
Schlejer, Rybář, Tillner, Štěpán,
Šindelář, Korba, Sýkora, Saidl.
Redakce

Stolní tenisté dominují
okresnímu přeboru
Varnsdorf • Hned čtyři týmy
oddílu stolního tenisu TJ Slovan
Varnsdorf bojují v okresním
přeboru.
Nejlépe si vede A tým, který
celé tabulce kraluje. Ve vzájemném souboji s Varnsdorfem C
vyhrál lídr tabulky 12:6. Druhé
místo patří rezervě Slovanu. Béčko
Varnsdorfu porazilo na domácích
stolech tým GPD Benešov nad
Ploučnicí B 12:6.
Okresní přebor 13. kolo: TJ Slovan Varnsdorf C TJ Slovan Varnsdorf A 6:12. Body: Holubec 3,

Sálovkáři kralují
dvěma soutěžím
Varnsdorf • Klub sálové kopané JK Trans Varnsdorf má
našlápnuto ke dvěma �tulům.
V extralize Ústeckého kraje
jdou varnsdorfš� sálovkáři
do finálového turnaje s pě�bodovým náskokem. Na prvním
místě jsou také veteráni, kteří
jdou do posledního turnaje
s tříbodovým náskokem. Obě
soutěže vyvrcholí právě ve
sportovní hale ve Varnsdorfu.
O veteránském �tulu se rozhodne v sobotu 10. února,
extraliga vyvrcholí v sobotu
17. února.
Redakce

Charouzek 2, Krejčí 1, Dubovecký 0, Chlán 4,5, Peleška 3,5, P. Žítek
2,5, L. Žítek 1,5.
TJ Slovan Varnsdorf A GPD
Benešov n. Pl. B 12:6 Body: Bušek
4,5, Somič 3,5, Turek 2,5, Strnad 1,5.
V okresní soutěži nastupuje
tým Slovan Varnsdorf E. V roce
2018 sehrál tři zápasy. Pro� SK
Markvar�ce B vyhrál 10:8, pak
ale následovaly dvě porážky SKST
Děčín E 5:13 a TJ Slavoj Děčín C
4:14. V pě�členné tabulce se drží
Slovan Varnsdorf E na čtvrtém
místě.
Redakce

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Město Varnsdorf vyhlašuje
konkurs na obsazení
pracovního místa

ŘEDITELE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Varnsdorf, Edisonova 2821,
okres Děčín, příspěvková
organizace.
Termín pro podání přihlášek je 23.03.2018. Více
informací o výběrovém řízení, požadavky, náležitos�
přihlášky, naleznete na webových stránkách města Varnsdorf www.varnsdorf.cz

Radek Hron: Mrzí mě, že nebodujeme v domácím prostředí
Varnsdorf • Hokejová sezóna
hokejistů Varnsdorfu se chýlí
ke konci. Na trenérské lavici si
první rok odkrou�l trenér Radek
Hron.
„Moc se mi tady líbí, jsem tu
spokojený. Pokud bude zájem,
chci pokračovat dál,“ řekl v rozhovoru. HC Varnsdorf zakončí
sezónu v krajské soutěži domácím
utkáním pro� Frýdlantu (neděle
11. února od 18 hodin).
Radku, jak jste se vůbec do
Varnsdorfu dostal?
„Jsem tu od začátku sezóny.
Před�m jsem trénoval děčínskou
rezervu, ta ale skončila. Kdysi
jsem tu trénoval starší žáky, takže
už z dřívějška znám manažera
týmu pana Hambálka.“
Krajskou ligu jste dobře odstartovali, ke konci se vám nedaří. Čím to?
„Měli jsme dobrý vstup. Nevím,
jestli nás soupeři podcenili, nebo
jsme byli dobře připraveni. Postupem času se nám přestalo dařit.
Je to �m, že kádr je poměrně
úzký, přišly Vánoce a kluci byli
více v práce. Do toho zasáhla
zranění. Všechno se špatně sešlo

a my přestali bodovat. Co mě
mrzí nejvíc, je fakt, že nesbíráme
body doma. Hlavně kvůli místním
fanouškům.“
Jak těžké je trénovat tým, ve
kterém hráči chodí normálně do
práce?
„Není to lehké. Mám tu pár
kluků z Děčína, kteří se nevešli
do druholigového kádru. S �m
dojížděním je to problém. A trénování? Naposledy jsme na dvě
branky trénovali v srpnu v Děčíně. Na varnsdorfský led jsme se
dostali až v listopadu, před�m tu
probíhala rekonstrukce zimního
stadionu.“
Vy ale také dojíždíte, ne?
„Ano, dojíždím třikrát až čtyřikrát týdně. Cestování mi nevadí.
A mám takový rekord, tři týdny
jsem neviděl nehodu. Před�m
bylo každý týden něco.“
Jaká je podle vás úroveň krajské soutěže?
„Myslím si, že se zvedla. Daleko
lépe hraje Česká Lípa, Turnov se
bude tlačit do druhé ligy. Naši
soupeři vždy někoho schras�,
třeba bývalé hráče z Liberce. Na
druhou stranu i my máme více

bodů než v minulé sezóně. Takže
je tu také mírné zlepšení.“
Jak těžké je sehnat nové hráče
do Varnsdorfu?
„Spolupracujeme s Děčínem.
Naposledy nás posílil Radek Fojt,
který by nedostával v Děčíně tolik
prostoru. U nás ho má přeci jen
víc. Během tří zápasů dal pět branek, takže je platným hráčem.“

Jste ve Varnsdorfu spokojený?
„Jsem hodně spokojený. Jsou tu
fajn lidi, kluci dřou, přidávají si. Nemám jim co vytknout. Připomíná
mi to děčínskou kabinu z 90. let,
kdy tam hrál například Valdemar
Jiruš.“
V posledním kole hos�te Frýdlant.
„Chceme vyhrát a neskončit na
posledním místě.“
Redakce

Varnsdorf v posledním domácím utkání porazil Českou Lípu 7:3; foto Jiří Laštůvka

Přeborníci Libereckého kraje v atletice jsou z Varnsdorfu
Jablonec nad Nisou • V neděli
28. ledna se nejmladší atle�
TJ Slovan Varnsdorf zúčastnili
Krajských přeborů jednotlivců
Libereckého kraje v jablonecké
hale.
Sešlo se zde více jak 300 dě�
(roč. 2007 a mladší), aby závodily
v trojboji (50 metrů, dálka, hod

medicinbalem) a ve štafetách 4 x
150 metrů. Varnsdorfský atle�cký
oddíl měl v akci 16 atletů, kteří
ke všem disciplínám přistupovali
s nadšením. Při závodech padlo
i několik osobních rekordů. Velké
překvapení čekalo ve štafetách,
kde si chlapci ve složení Ondra
Zajíček, Filip Hanzalík, Matěj Han-

zalík a Lukáš Burda doběhli pro
první místo a stali se přeborníky
Libereckého kraje.
Také dívčí štafeta slavila úspěch.
Lucka Drunecká, Anežka Kroupo-

vá, Andrea Košínová a Gabriela
Čepeláková vybojovaly bronzovou
medaili. Pochvalu zaslouží i rodiče, kteří dětem přijeli fandit.
Atle�cký oddíl

Nejmladší atle� z Varnsdorfu slaví úspěch; foto Atle�cký oddíl TJ Slovan Varnsdorf
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Pojď hrát hokej - zimní stadion má za sebou náborovou akci Varnsdorfští bodovali
Varnsdorf • Projekt Pojď
hrát hokej proběhl na zimním
stadionu ve Varnsdorfu v pátek
26. ledna. Akce se zúčastnilo
celkem 26 dě�, což je méně než
v loňském roce.
V rámci prezence se příchozí
přihlásili vyplněním zápisu do projektu Pojď hrát hokej, kde obdrželi
dres, drobné dárky, informace
k průběhu akce a následně byly
dě� odvedeny do šatny. V případě
zájmu byly dětem zapůjčeny brusle, přilby a hokejky. Rodiče se poté
zúčastnili připravené prezentace
o akci Pojď hrát hokej a klubu HC
TS Varnsdorf.
Asisten� trenérů a trenéři následně dětem pomohli se vstupem
na ledovou plochu, kde byly dě�
rozděleny do pě� skupin, neboť
bylo připraveno pět stanovišť, na
kterých dě� absolvovaly formou
her trénink (1. odpočinková zóna hry s míčky, 2. bruslení v rámci hry „na zloděje“, 3. bruslení
s kotoučem slalomem a následnou

střelbou na brankáře, 4. bruslení
s přeskakováním a podlézáním
překážek, 5. minihokej).
Na každém stanoviš� byli dva
trenéři a dva hokejisté přípravky,
kteří ukazovali novým dětem dané
cvičení a pomáhali novým dětem

zbavit se ostychu. Trenéři dbali na
rozdílné kvality bruslení a pohybového nadání jednotlivých účastníků a pravidelné přestávky na
občerstvení. Na závěr akce bylo na
ledové ploše pořízeno hromadné
foto všech účastníků.
Redakce

Týden hokeje může vzbudit vášeň pro hokej; foto Ivo Šafus

v anketě Deníku

Děčín • Městské divadlo
v Děčíně bylo svědkem slavnostního vyhlášení tradiční
ankety Děčínského Deníku
Nejúspěšnější sportovec Děčínska za rok 2017.
V konečných výsledcích se
neztra�li ani sportovci z Varnsdorfu. Tře� místo mezi mládežnickými jednotlivci získal Matěj
Syrovátka z OST Varnsdorf.
Mezi tři nejlepší dospělé kolek�vy se dostal FK Varnsdorf,
který získal pomyslný bronz.
V kategorii jednotlivci dospělí
vybojoval deváté místo fotbalista Varnsdorfu Kris�án Zbrožek.
Obhájce loňského prvenství,
Daniel Pianka z OST Varnsdorf, skončil pátý.
Redakce
Krátké trvání mělo angažmá
bývalého fotbalového reprezentanta Mar�na Fenina ve
Varnsdorfu. S vedením klubu
se dohodl na ukončení spolupráce. Kam jeho kroky povedou, není jasné.

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny
Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody
Stavební práce, Zateplování budov
PLASTOVÁ OKNA

Pavlù DiS

echnik

- čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 38. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování
Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 8. února 2018. Příští číslo vyjde 22. února 2018. Redakční uzávěrka 12. února 2018.

8 594172 500014

03

6 Kč

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

