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ÚPRAVY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
VARNSDORFSKÁ DEBATA S MINISTREM VNITRA 

ÚSPĚCH STUDENTŮ-STROJAŘŮ V BRNĚ 
MAS ŠLUKNOVSKO BILANCOVALA

Hasiči převzali 
unikátní 
vyprošťovací vozidlo 
(Foto Ivo Šafus)

Výstava 
19 místních 
výtvarníků 

(Foto Ivo Šafus) 

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 7

Tenkrát na severu aneb
ve Varnsdorfu se natáčí 

„eastern“

Čtěte na str. 4

Jsou nenápadní, místo nabitých koltů mají maličkou 
kameru a velký chlupatý mikrofon. Možná jste tyto podivné 
bytosti v našem městě potkali a ani jste nepostřehli, že to 
byl natáčecí štáb a točil u nás film. A bude to „eastern“. 
Pokud jste o něčem takovém ještě neslyšeli, nedivte se. 

Na starém nádraží už staví vlaky
V pátek 18. října 2013 od-

poledne ve čtvrt na čtyři se 
konala velká premiéra. Na nově 
budované zastávce „Varnsdorf 
staré nádraží“ poprvé zastavil 
osobní vlak pro výstup a nástup 
pasažérů. Několikaminutové 
zpoždění na příjezdu od Liberce 
vlakové soupravě Trilex početná 
veřejnost ráda odpustila. Stejně 
se vlak musel na nové zastávce 
před odjezdem do Seifhenner-
sdorfu zdržet, než se odbudou 
oficiality. Sváteční atmosféru za-
jistila dechovka Pavla Zelenky a 
proslov starosty Martina Louky.

Řada cestujících si pochopi-
telně nenechala ujít příležitost 
k historicky prvnímu výstupu či 
nástupu. Ale prozatím jde o zku-
šební provoz, protože na úpra-
vách zastávky se stále pracuje. 
Termínem dokončení všech 
stavebních a terénních prací, 
které provádí firma Chládek a 
Tintěra, je 30. listopad. 

                                                                             Foto Ivo Šafus

Pokračování na str. 4

V pauze natáčení jsme zastihli i „estébáka“ Jiřího 
Lábuse.
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Nyní trochu historie: Zastávka 
byla součástí trati Varnsdorf -
Seifhennersdorf - Eibau, kterou 
zprovoznily Saské státní dráhy 
15. září 1876. Původní název 
zastávky byl Station Altwarns-
dor f (stanice Starý Varns-
dorf), Altwarnsdorfer Bahnhof 
(Starovarnsdorfské nádraží) 

nebo Bahnhof Altwarnsdorf (ná-
draží Starý Varnsdorf), s čímž
souvisel i název dnešní ulice 
Boženy Němcové - Altwarns-
dorfer Bahnhofstrasse (Staro-
varnsdorfská nádražní ulice). Po 
druhé světové válce patrně díky 
špatnému překladu německého 
názvu došlo k zažití pomístního 
názvu - Varnsdorf staré nádraží 
čili tzv. „Starák“.

Zatím nemáme s jistotou 
zjištěno, kdy na „Staráku“ vlaky 
naposledy nabíraly cestující. 
Možná na konci války, možná 
ještě na počátku 50. let? Poz-
ději staré nádraží sloužilo jako 
překladiště pro uhelné sklady a 
pro sběrné suroviny. 

První novodobá jednání o re-
alizaci zastávky proběhla v ro-
ce 2004. Tehdy se uvažovalo 
o prodloužení trasy Tramtrainu 
na trati Tanvald - Žitava s dal-
ším pokračováním (pracovní 
označení „Severní dráha“) přes 

Varnsdorf, Seifhennersdorf, 
Rumburk, Neugersdorf a Dolní 
Poustevnu na Drážďany.

V témže roce 2004 město 
žádalo o spolupráci při vytvoře-
ní technických a organizačních 
podmínek pravidelné železniční 
zastávky soukromého němec-
kého dopravce Mandaubahn  

ve Varnsdorfu (spoj Seifhen-
nersdorf - Großschönau). 

Posun nastal až v roce 2007 
s projektem Lubahn v rámci do-
tačního programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu příhraniční spolupráce 
mezi ČR a Svobodným státem 
Sasko 2007-2013. Součástí 
projektu se stala obnova za-
stávky s prozatímním názvem 
„Železniční zastávka Varnsdorf 
staré nádraží“. Definitivní ná-
zev vzešel z ankety vyhlášené 
v květnu 2011. Pro „Varnsdorf 
staré nádraží“ hlasovalo 154 lidí, 
pro „Varnsdorf město“ 56 a pro 
Varnsdorf zastávka 8. 

Součástí projektu „Lubahn - 
úprava důležitých zastávek na 
železniční trati Liberec - Žitava -
Varnsdorf - Seifhennersdorf“ 
je též rekonstrukce zastávky 
Mittelherwigsdor f (poslední 
stanice před Žitavou) a moder-
nizace pátého nástupiště hlavní-
ho nádraží v Liberci. Stavby na 
českém území zajišťuje Správa 
železničních dopravních cest. 
Původní nádražní budovy, kte-
rá je v majetku dceřinné spo-
lečnosti Českých drah, se nové 
úpravy netýkají. 

Cestující ve Varnsdorfu už 
tedy nejsou odkázání pouze na 
„hlavní nádraží“ na okraji města. 
Staré nádraží je mnohem blíže 
centru a autobusovému nádra-
ží (o jehož budoucích úpravách 
se dočtete na jiném místě tohoto 
vydání). Podle současného jízd-
ního řádu zde vlaky projíždějí 
v dvouhodinovém intervalu. 
Spojení Varnsdorfu s Libercem 
je každou hodinu, ale střídavě 
jsou využívány dvě větve - přes 
Podluží do Rybniště a přes staré 
nádraží do Seifhennersdorfu. 

ham, JS
P.S. po uzávěrce - novou 

zastávku využívají cestující 
stále častěji.
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ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

• Dva mladíci - osm vloupaček 
Letošní první říjnový den se pro dvojici mladých mužů z Varns-

dorfu nesl v duchu účtování s jejich minulostí. V průběhu uply-
nulých tří měsíců měli vniknout na pozemek rodinného domu, 
odkud zmizely osobní věci jeho obyvatel. Mezi chybějícími 
věcmi byly dioptrické brýle, drobná elektronika a zahradnické 
nářadí. Škoda nepřesáhla pětitisícovou hranici. Kromě toho se 
dvojice mladíků zpovídá z dalších sedmi skutků, kterými ma-
jitele rodinných domů, zahradních chatek a garáže společně 
připravili o pracovní a zahradnické nářadí, oblečení, věci denní 
potřeby, kabely, gola sady a další vybavení automotoristů. Oba 
čelí obvinění z přečinů krádeže, porušování domovní svobody 
a poškození cizí věci. 

• To asi neměl...
Noční služba přinesla rumburským policistům setkání 

s 28letým útočníkem z Varnsdorfu, jenž nedokázal ovládnout své 
emoce. Jak se později potvrdilo, muž byl pod vlivem alkoholu. 
V neděli 6. října krátce před druhou hodinou ráno policejní hlídka 
zasahovala u pouliční potyčky mezi dvěma muži na náměstí 
v Rumburku. Jeden z dvojice ale od napadání neupustil a poté, 
co na policisty útočil nejen slovně, ale i fyzicky, skončil v policej-
ním voze. Ani to mu zřejmě nestačilo a zaútočil i na trojici poli-
cistů provádějících jeho eskortu k lékařskému ošetření. Skončil 
v policejní cele, kterou opustil s obviněním z přečinů výtržnictví, 
násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední 
osobu. Neukázněný muž se tak může připravit až o čtyři roky 
svobody.

• S policisty v zádech
Technici energetické společnosti letos v polovině března 

odhalili neoprávněný odběr elektrické energie v ulici 5. květ-
na za téměř 37 tisíc českých korun. Elektrizační soustava 
jevila známky cizího zásahu neoprávněnou osobou, a tak byli 
přizváni policisté z varnsdorfského obvodního oddělení. Pode-
zřelé okolnosti odběru energie jsou prošetřovány s ohledem 
na možný přečin podvodu.                  Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

7. 10.    - Schůzka se starostou Jiřetína p. J. Josefem Zoserem k orga-
              nizaci hry Vandrování po Tolštejnském panství
       - Prezentace architektonických studií náměstí autorů 
               Ing. arch. F. Jeřábka a Ing. arch. V. Kauta
            - Řešení občanských záležitostí
8.-9. 10. - Jednání o Výzvě starostům 2013 na Brněnsku
10. 10. - Schůzka s Ing. Jiřím Rakem - příprava stanoviska starostů
              Šluknovska k železniční dopravě v regionu
            - Zasedání rady města 
11. 10. Schůzka starostů ve Vilémově - Sdružení pro rozvoj Šluk-
              novska
14. 10. - Jednání o budově ZŠ Seifertova
            - Představenstvo MAS Šluknovsko
15. 10. - Prezentace firmy nabízející atrakce pro dětská hřiště
            - Schůzka okrskových volebních komisí
                - Zasedání pracovní komise pro řešení bezpečnostní a sociální
              situace
16. 10. - Projednání žádosti Varnsdorfské prádelny o koupi pozemku
17. 10. - Seminář zastupitelů města k problematice svozu odpadů za
                 účasti zástupců firmy EKO servis a odboru životního prostředí
18. 10. - Zahájení zkušebního provozu žel. zastávky Varnsdorf staré 
               nádraží 
19. 10. - Účast na farmářských jablečných trzích - MAS Šluknovsko
          - Předání nové techniky jednotce Sboru dobrovolných hasičů 
              Varnsdorf
            - Schůzka starostů s ministrem vnitra Ing. Martinem Pecinou,
              MBA, společná návštěva lokality Kovářská
            - Valná hromada MAS Šluknovsko
21. 10. - Jednání s ředitelkou DDM Varnsdorf
             - Řešení občanských záležitostí

Dnem 17. října 2013 nabývá 
účinnosti novela zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětná novela mimo jiné 
nově reguluje prodej kvasné-
ho lihu, konzumního lihu a 
lihovin. Pro plynulý přechod 
podnikání ze stávající úpravy 
na novou právní úpravu byla 
přijata následující přechodná 
ustanovení. 

Podnikatel, který je ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona 
oprávněn prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny, 
může v této činnosti pokra-
čovat po dobu 6 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Požádá-li podnikatel 
v této lhůtě živnostenský úřad 
o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin, může v prodeji kvasné-

Rada města na svém zasedání 10. 10. 2013 rozhodla: • Schválit harmonogram rozpočtových 
prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2014. • Pronajmout firmě ROMAK Group s. r. o. 
zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Bímem část p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf o výměře 
100 m2 za účelem užívání manipulační plochy ke stavbě bez č. p. na st. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf 
za cenu 10 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 2168/2 a budovu bez 
č. p. na p. p. č. 2168/2, vše v k. ú. Varnsdorf, a doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy bez 
č. p. na p. p. č. 2168/2 v k. ú. Varnsdorf za 1 Kč. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 898/1, část p. 
p. č. 895 a část p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf a doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlast-
nictví 1/2 p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf. • Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části 
p. p. č. 898/1, části p. p. č. 895 a části p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD - ul. Hradní ve Varnsdorfu“ uchazeči Vodohospodářské 
stavby, společnost s ručením omezeným, Teplice a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto firmou za cenu 1.946.351,61 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Zajištění sazby 
a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ 
uchazeči: Marek Dvořák, Tiskárna Trio, Varnsdorf a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto firmou za cenu 550.850 Kč bez DPH. • Vzít na vědomí návrh kulturní komise a doporučit 
zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města pro rok 2014 příspěvek na provoz kina Panorama 
a podporu Varnsdorfské komorní filharmonie. • Přijmout formou daru do výlučného vlastnictví 
výpočetní techniku od Ministerstva vnitra ČR a pověřit starostu města podpisem darovací smlouvy.

Prodejci lihovin, pozor!
Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

ho lihu, konzumního lihu nebo 
lihovin na základě oprávnění 
podle věty první pokračovat do 
doby pravomocného rozhodnutí 
o udělení koncese, nebo o za-
mítnutí žádosti o koncesi, ane-
bo o zastavení řízení. Marným 
uplynutím lhůty k podání žádosti 
o koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin podnikateli právo prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo 
lihoviny zaniká. Přijetí žádosti 
o koncesi nepodléhá správní-
mu poplatku. 

Podle přechodných ustanove-
ní vyžaduje změna právní úpravy 
ze strany podnikatelů pouze po-
dání žádosti o koncesi na prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin, a to ve stanoveném ter-
mínu 6 měsíců ode dne účinnosti 
novely, tedy od 17. října 2013 
do 17. dubna 2014. Tato změna 
se týká nejen podnikatelů, kteří 

již vlastnili koncesi na Výrobu 
a úpravu kvasného lihu, 
konzumního lihu, lihovin 
a ostatních alkoholických 
nápojů v případě, že mají 
provozovnu pro zajištění pro-
deje na jiné adrese než výrob-
ní provozovnu, ale i podnikatelů, 
kteří prodávali lihoviny v rámci 
oboru živnosti volné Výroba, 
obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona a také v rámci 
živnosti řemeslné Hostinská 
činnost. K získání koncese v čá-
stečném rozsahu předmětu 
podnikání, a to pro prodej 
kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin, není třeba splnit 
žádnou odbornou způsobilost.

Žádost o koncesi lze podat 
na obecním živnostenském 
úřadu. 

Ing. Martina Resová 

Střelnice byla v sobotu 
19. října nejen dějištěm far-
mářských trhů a „Dne MAS 
Šluknovsko”, ale i místem pro 
setkání hned s dvěma minis-
try současné vlády v demisi. 
Ministr zemědělství Miroslav 
Toman, který se zde ukázal 
po měsíci (v září zahajoval 
Festival lokální ekonomiky), 
tentokrát př išel besedovat 
s místními zemědělci. Dosta-
vil se i ministr vnitra Martin 
Pecina. Návštěva jich obou 
určitě nebyla bez souvislosti s 
pojízdným billboardem Zema-
novců, který v té době parko-
val před Střelnicí. Oba dotyční 

ministři totiž za SPOZ kandido-
vali do poslanecké sněmovny. 

Přestože má Martin Pecina 
před sebou pravděpodobně po-
slední týdny či měsíce působení 
v ministerské funkci, využilo jeho 
přítomnosti ve Varnsdorfu několik 
starostů ze Šluknovska - kromě 
Varnsdorfu také z Krásné Lípy, 
Chřibské, Jiřetína pod Jedlovou 
a Vilémova. Prodebatovali s ním
změny v legislativě navrho-
vané už ve dva roky starém 
Šluknovském desateru. Byl s ni-
mi zajedno v potřebě zamezit 
zneužívání dávek na bydlení, 
zřizovat romské hlídky či zrušit 
výkup kovů od fyzických osob. 

V příštím roce by podle něj měl 
začít konečně fungovat cent-
rální registr přestupků. Vedla 
se diskuze o tom, nakolik jsou 
motivační současné programy 
na podporu zaměstnanosti. 
Ministr byl upozorněn na ne-
efektivnost práce obvodních 
oddělení Policie ČR kvůli pře-
bujelé administrativě a přislíbil 
posílení policistů v ulicích. 

Po asi hodinové schůzce se 
v doprovodu starosty Martina 
Louky vypravil obhlédnout 
situaci v lokalitě Kovářská a 
sešel se s ředitelem VOŠ a SŠ 
Varnsdorf Petrem Jakubcem.

ham

Varnsdorfská debata s ministrem vnitra
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posoudit celkovou dopravní 
situaci autobusového nádraží. 
Urbanisticko-achitektonické 
studie se ujali městský architekt 
Ing. arch. Vlastislav Kaut a Ing. 
arch. František Jeřábek, kteří 
v současné době pracují na 
návrhu budoucího vzhledu 
celého tohoto veřejného pro-
stranství. Výsledkem bude kon-
krétní podklad s vizualizacemi 
k Projektové dokumentaci pro 
územní a stavební řízení. V zá-
vislosti na výši celkových inves-
tičních nákladů lze očekávat 
rozhodnutí zastupitelstva o za-

Pan Dubský sliboval odpovědi, 
místo toho tlachá nesmysly

Dne 26. 9. 2013 jsem se 
zúčastnila Zastupitelstva měs-
ta Varnsdorf, na kterém jsem 
vznesla připomínky a stížnosti 
k práci městské policie v našem 
městě. Vždy, když není problém 
řešen či zodpovězen na místě, 
přijde dopis z města a odpo-
vědi jsou doručeny občanovi 
v písemné formě. Také jsem 
obdržela takový dopis:

„Z důvodů mnoha připomínek 
občanů na ZM Varnsdorf dne 
26. 9. 2013 k práci MP budou 
odpovědi zveřejněny v Hlasu 
severu.“

Hlas severu jsem četla třikrát 
sem a tam, ale odpovědi na své 
otázky a připomínky jsem nikde 
nenašla… Zato jsem si několi-
krát přečetla hysterický elaborát 
pana místostarosty Dubského 
(míněn článek „Týdeník 5 plus 
dva - Děčínsko versus Městská 
policie Varnsdorf“ v Hlasu seve-
ru č. 19 - pozn. red.). Místo toho, 
aby mi odpověděl, na co jsem 
čekala, hází špínu na kdekoho 
a zesměšňuje občany, kteří si 
na práci MP přišli též stěžovat. 
Jsem si víc než jistá, že jejich re-
akce nebude na sebe dlouho če-
kat, a já bych tedy též reagovala 
na to, co se týkalo mě. Normálně 
bych se tím nezaobírala, protože 
v mých očích jste se zachoval jak 
hokynář a ne jako člověk ve funk-
ci místostarosty. Na otázku je ale 
slušnost odpovědět.

Krit izujete v článku můj 
„ÚTOK CÍLENÝ PŘÍMO NA 
VELITELE MP“… Pochopitelně, 
je snad logické, že za strážníky 
je zodpovědný velitel a následně 
i Vy. Pokud by byl na místě pana 
Špičky Pan Tau, směřovala by 
má kritika přímo k Panu Tau. 
Všude na světě vždy za všech-
no, co se týče podřízených, 
odpovídá nadřízený.

Otázka, na kterou bych 

O železnici
a zastávkách

„Dobrá věc se podařila…“ říká často 
používaný citát z české klasiky. Třetí 

říjnový víkend byl ve Varnsdorfu plný takových „dobrých“ věcí. 
Sobotní farmářský jablečný den na Střelnici přilákal řadu lidí, 
za značné pozornosti přihlížejících diváků převzali naši hasiči 
slavnostně novou techniku, odpolední ministerská návštěva byla 
příležitostí k důležitým jednáním. Nedělní přesvědčivá výhra FK 
Varnsdorf nadchla víc jak 800 diváků. A přičtu-li k tomu i pátek, tak 
první zastavení vlaku na zastávce Varnsdorf staré nádraží se stalo 
aktem, který jistě zaznamenal místní kronikář i pro generace příští. 
I když pondělní Děčínský deník pak přinesl - mimo pravidelného 
fotbalového zpravodajství - jako jedinou a nejdůležitější zprávu 
z našeho města sdělení o nešťastné dopravní nehodě cyklistky a 
automobilu, víkendové aktivity byly dobré a přínosné. 

Zprovoznění nové železniční zastávky vnáší na trať Liberec -
Varnsdorf - Seifhennersdorf další život. Zanedlouho bude také 
sloužit cestujícím a turistům další varnsdorfská železniční za-
stávka. Je to první soukromá zastávka v České republice a bude 
u Pivovaru Kocour. Tato zastávka se stává dobrým signálem možné-
ho budoucího rozvoje potřebné turistické přeshraniční dopravy. Za 
této situace však stále zůstává otevřena existence trati ve směru na 
Seifhennersdorf. Také touto problematikou se na říjnovém zasedání 
zabývalo Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Cituji ze schválených 
závěrů: Šluknovský výběžek je příhraniční oblastí, která v součas-
nosti nemá ideální dopravní propojení železničními spoji. Za této 
situace je pro nás velice významný rozvoj přeshraniční spoluprá-
ce, vzájemných kontaktů i podpora turistiky a cestovního ruchu 
s plným napojením na sousední Německo. Na jedné straně města 
Šluknovska uzavírají partnerské smlouvy s nejbližšími německými 
sousedy a hledají cesty využití těchto kontaktů. Namísto posílení 
možností přeshraničních železničních spojů, které považujeme za 
významné, však Ústecký kraj na straně druhé prezentuje názor 
o malé potřebnosti těchto spojů (mimo plánovaný směr D. Poustevna -
Sebnitz). Žádáme proto krajské orgány, aby mimo budoucí podporu 
dlouho obnovovaného spojení Dolní Poustevna - Sebnitz bylo na 
pořadu jednání kraje s německými sousedy také přeshraniční 
spojení Rumburk - Ebersbach a zachování tratě z Varnsdorfu ve 
směru na Seifhennersdorf. 

Umím si představit turistickou lokálku, která projíždí naším 
městem a nabízí spojení se sousedním Německem i s atraktivními 
místy regionu. Vím však, že jednou zrušená trať už svého obno-
vení nedojde. Věřím, že situaci budou podobně vnímat němečtí 
partneři i odborní pracovníci kraje.                      Martin Louka

ráda odpověděla, zněla, cituji: 
„KTERÉMU ZNÁMÉMU ŽE 
TO SHÁNÍ PRÁCI?... KTERÝ 
ZNÁMÝ ŽE TU CHCE DĚLAT 
VELITELE MP?“

Víte, pane Dubský, známých 
mám mraky, možná se budete 
ještě divit kolik, a tak nevím, 
kterému bych, avšak pokud 
bych vůbec měla tu moc, tu 
práci dala. Nevím, jak to chodí 
u vás, ale já ten vliv dosazovat 
si na různá místa své známé či 
příbuzné nemám. Tohle není ale 
důvod, proč sem píšu. Žádám, 
a to okamžitě, odpovědi na své 
otázky:

• K čemu zde máme 13 či 14 
kamer, když přesto je po městě 
nehorázný nepořádek?

• K čemu máme 7 nových lidí, 
které není vidět ani v ulicích, 

parcích, dětských hřištích, ani 
v problémových lokalitách?

• Proč se nedělají kontroly 
v hernách a jiné kontroly při 
zneužívání dávek?

• Kolik zápisů za poslední 
dva roky od nepokojů jste po-
skytli úřadu práce či sociálce 
z důvodu zneužívání dávek?

• Proč se povalují všude ko-
lem laviček lahve od alkoholu, 
krabice od alkoholu, když je 
zde vyhláška o pití alkoholu na 
veřejných prostranstvích?

• Proč se nekontroluje další vy-
hláška o klidu v neděli a o svátcích 
v době od 6.00 do 14.00 hod.?

• Jak vypadá program na zvy-
šování fyzické zdatnosti, kam a 
jak často docházejí strážníci 
na sebeobranu a jiné podobné 
tréninky?           Lenka Juricová

Odpověď místostarosty Karla Dubského
Odpověď pro paní L. Juricovou, dále jen L. J., jsem měl připravenou 

pro toto číslo HS. 
Paní L. J. si přečetla článek v HS č. 19 z 18. října 2013 a bohužel 

nenašla, co hledala; přesto napadá za svůj zmatek mou osobu. 
Nebudu se dohadovat s paní L. J. přes média a zatěžovat čtenáře, 

chci argumentovat a podat pár stručných odpovědí.
Paní L. J. nemusela číst článek několikrát, stačilo jen jednou přečíst 

název článku v HS: „Týdeník 5 plus 2 - Děčínsko…“ a hned by jí bylo 
jasné, že to nejsou odpovědi pro ni, ale reakce na článek ve zmíně-
ném týdeníku. Jeho redakci patří také úvodní odstavec: „… přejeme 
týdeníku 5 plus 2…“ atd. Od ironie, polemiky až k příkladům.

Paní L. J. mohla v článku najít náměty pro redakci týdeníku, jak 
se dostat k pravdivým informacím. Dál už nehodlám celou záležitost 
komentovat.

Zde jsou odpovědi požadované paní L. Juricovou na zářijovém 
zastupitelstvu k Městské policii Varnsdorf:

1. Kamery pomáhají při práci městských strážníků, ti zjištěné 
přestupky řeší a popřípadě předávají dál patřičným odborům, 
úřadům a organizacím k dořešení. MP není zřízena k tomu, aby 
uklízela nepořádek ve městě. 

2. Sedm nových strážníků bylo přijato především pro posílení 
služeb v problémových lokalitách - nemohou sloužit všichni najed-
nou. Městská policie slouží na dvě směny po pěti strážnících ve 
dvanáctihodinových směnách. Dvě hlídky v terénu a jeden strážník 
jako dohled na kamerách. Strážníci čerpají také zákonná volna 
(po nočních směnách atd.), tudíž nemohou být najednou všichni 
v terénu, což bývá mylnou představou mnoha občanů.

3. Kontroly v hernách z důvodů zneužívání sociálních dávek se 
nepravidelně provádějí, což může doložit ředitelka Úřadu práce, 
která má písemné výstupy kontrol k dispozici.

4. Proč se povalují prázdné láhve, krabice od vína atd.? Pokud 
je viník zadržen, je vyzván k úklidu, anebo je mu uložena bloková 
pokuta. MP nemůže být všude, aby hlídala nepořádek po celém 
městě, který dělají zase jen lidé.

Ze všech přestupků ve statistice MP je jich velké množství vyře-
šeno, část jich ale také zůstává v řešení. Ani sto strážníků neuhlídá 
pořádek ve městě, pokud se nezmění myšlení lidí.

5. Vyhláška města o provozování motorových sekaček a podobných 
zařízení v neděli a o svátcích je kontrolována, je MP řešena. Pokud má 
paní pisatelka pocit, že málo, jedná se vždy o subjektivní dojem.

6. Naši strážníci mají ve své náplni individuální plán fyzické přípravy 
a průpravu ve střelecké přípravě a sebeobraně provádí MP dle Zákona 
o obecní policii č. 553/1991 Sb. MP nebyla zřízena pro boj s organizo-
vaným zločinem, jak asi pisatelka má na mysli, ale k jiným účelům. 

Žádné házení špíny a znevažování slušných lidí jsem ve svém 
článku v HS číslo 19 z 18. října 2013 nenašel, pouze fakta shrnutá 
z telefonických záznamů a písemných záznamů MP.

Karel Dubský, místostarosta

Autobusové nádraží v těsné 
blízkosti náměstí naše město 
nezdobí. Havarijní stav chodníků, 
původní osvětlení a zkorodované 
zábradlí občanům k příjemnému 
cestování nepřispívají. Vedení 
města chce situaci zlepšit a pro-
stranství autobusového nádraží 
revitalizovat. Před zahájením 
budoucí rozsáhlé rekonstrukce 
tohoto veřejného prostoru bylo 
třeba vyhodnotit potřebu počtu 
samotných autobusových za-
stávek, nároky na související 
služby, potřebnost parkovacích 
míst pro osobní automobily a 

řazení rekonstrukce autobuso-
vého nádraží v roce 2015-2016.

Současné drobné úpravy 
autobusového nádraží před-
stavují pouze stavební zásahy 
vyplývající z havarijního stavu. 
Dočasně dojde k odstranění 
poškozeného zábradlí, výměně 
osvětlení za novější a úspornější 
a k nezbytné opravě povrchů 
rozbitých přístupových chodníků. 
Tato opatření jsou provizorní, ale 
z hlediska požadavku dopravců, a 
samotných cestujících nezbytná. 

Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí 
odboru správy majetku a investic

Úpravy autobusového nádraží
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Je to už více než 16 let, co se 
začala rozjíždět obnovená spolu-
práce s německými hasičskými 
kolegy. Zprvu to bylo spíše vzá-
jemné seznamování, velká spo-
lupráce ve výchově hasičského 
potěru (téměř deset let mezi-
národních táborů), vzájemná 
účast na kulturních aktivitách a 
později i snaha obnovit zpřetrha-
nou spolupráci v oblasti požární 
ochrany a ochrany před živelný-
mi pohromami. Mezitím uteklo 
v Mandavě hodně i té velké vody, 
ale stálý tlak a rozhodnutí neu-
stoupit slaví nakonec úspěch. Ze 
společných finančních prostřed-
ků tak už neukapávají jen slzičky 
drobných dotací, ale stále častěji 
se v našem regionu daří získat 
skutečně velké peníze. 

Tou poslední ukázkou je pro-
jekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, 
Großschönau, Seifhennersdorf -
poskytování vzájemné pomoci 
2011“, který navazuje na ne-
zdařené předchozí tituly. A že 
se opravdu nejedná o žádné 
troškaření, je vidět i z celkového 
objemu požadovaných prostřed-
ků, které překročily hodnotu 1 mi-
lionu eur. Projekt z programu 
Cíle 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko 
2007-2013 se podařilo prosadit 
v roce 2011 a v závěru loňského a 
hlavně letošního roku došlo k vy-
čerpání finančních prostředků. 

Obce Čtyřměstí kolem toku 
Mandavy přistoupily k projektu 
každá svým způsobem. Česká 

Hasiči vyčerpali celou dotaci

Dokončení ze str. 1

Starosta předává hasičům vyprošťovací vozidlo Mercedes-Benz 
Unimog.

města a obec Großschönau si 
pořídily technické prostředky 
na boj s přírodními živly, město 
Seifhennersdorf šlo cestou 
investičních akcí zabraňujících 
povodňovým škodám. V prů-
běhu dotace se sice negativně 
projevily vlivy rostoucího DPH, 
inflace a zpřísňujících se ev-
ropských norem, ale i tak se 
podařilo pořídit téměř vše, co 
si obce předsevzaly. Město 
Rumburk žádalo 212.674 eur 
na technické prostředky a 
vozidlo, město Seifhennersdorf 
585.900 eur na ochranné stav-
by, obec Großschönau 35.000 
eur na vybavení a komunikaci 
a konečně leadpartner (ve-
doucí partner projektu) město 
Varnsdor f 252.200 eur na 
technické prostředky a vozidlo. 
Z požadované částky tvoří 85 %
finanční prostředky z Cíle 3 
(EU), 5 % ze státního rozpočtu 
(ministerstvo pro místní rozvoj) a 
10 % z prostředků města. Kolik 
nakonec všichni vyčerpali, bude 
zřejmé až po vyúčtování všech 
položek, přepočtu plateb v eu-
rech na české koruny a kontrole 
uznatelných výdajů. Již dnes je 
však zřejmé, že díky výběrovým 
řízením se některé nákupy poda-
řilo zlevnit, na nákup některých 
naopak f inanční prostředky 
nestačily a obce budou muset 
navýšit svůj podíl.

V našem městě byla největší a 
dlouho očekávaná část projektu -
nový automobil - slavnostně 
předána na náměstí v rámci 

druhého praktického výcviku. 
Součástí dotačního titulu totiž 
není jen investování finančních 
prostředků, ale prokazatelná 
využitelnost nakoupených za-
řízení pro všechny zúčastněné 
partnery. Do soboty 19. října tak 
proběhla dvě teoretická školení 
a jedno praktické cvičení. Bě-
hem přejezdu z Rumburku do 
Varnsdorfu, kde na Mašíňáku 
proběhl praktický výcvik práce 
s tandemovými protipovodňový-
mi pytli a záchrana na vodě, se 
kolona blikajících a houkajících 
hasičských vozidel zastavila na 
náměstí, kde je už toužebně 
očekávala více než padesátka 
shromážděných občanů a příz-
nivců hasičů. 

Mezi techniku, k níž patřily i dva
přívěsy se čluny zakoupenými 
z této dotace (Großschönau, 
Rumburk), přijel nový Merce-
des-Benz Unimog. Po předání 
symbolického klíče od vozidla, 
jeho požehnání a pokřtění si 
mohli občané vystavenou tech-
niku prohlédnout a zhlédnout 
malou ukázku využití. VYA, jak 
je vůz označen, je zkratka pro 
vyprošťovací vozidlo vybavené 
hydraulickou zvedací rukou, hyd-
raulickým navijákem a dalšími 
technickými prostředky. Dosah 
hydraulické ruky je 10,3 m a 
v tomto vyložení uzdvihne ještě 
tunu materiálu. Na ruku lze kro-
mě háku nasadit otáčecí drapák 
na dřevo (předpoklad nákupu 
v r. 2014), koš pro výškové práce 
nebo lanový naviják pro potřeby 
jeřábování. Pokud by nestačil 
dosah hydraulické ruky, je stroj 
schopný si předmět přitáhnout 
hydraulickým čelním navijákem 
s tahem 60 Nm (6 t). Kromě 
této výbavy je vozidlo vybaveno 
ještě korbou na 3,5 tuny materiálu 
s kotvícími oky a skutečnou bro-
divostí 1,2 m! 

Mercedes-Benz Unimog U 
5000 L 4x4 VYA-M3 dodala firma 
Croy, s.r.o., Rakovník, nástavbu 
na základě specifikace vyrobila 
firma karosárna a slévárna KOV 
Velim a hydraulickou ruku dodala 
firma KUHN. Specifikace a mon-
táže jednoho z prvních dvouba-
revných provedení výstražného 
zařízení (oranžová/modrá) 
Whelen Liberty SZ DUO se uja-
la firma F D servis Praha, s.r.o. 
Více technických, organizačních 
a finančních informací o celém 
projektu najdete na webových 
stránkách projektu http://hasici-
feuer wehren.webnode.cz / 
nebo na stránkách hasičů 
http://hasici.varnsdorf.cz.

JS, foto Ivo Šafus

Sunrise supervising, jak zní název snímku, bude totiž prvním zástup-
cem tohoto žánru. Režisér Pavel Göbl, který je podepsán například 
pod romantickou komedií Veni, vidi, vici, punkovým dramatem Gorila 
nebo třeba pohádkou Kovář z Podlesí, popisuje eastern jednoduše 
jako western východu.

O žádnou kovbojku ale vlastně vůbec nejde. Slovy Pavla Göbla -
je to příběh tří dědků, kteří se přijedou pomstít čtvrtému dědkovi, 
bývalému estébákovi, jenž je před lety pořádně trápil. Nakonec se 
mu ale pomstí tak, že mu odpustí. 

Tři dědky v baráku hrají herci Jozef Polievka, Jiří Vymětal a člen 
The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec. Do party 
k nim přibude ještě Nikol Fischerová coby prostitutka, kterou si na-
stěhují do domu, aby to prý bylo napínavější. Proti nim stojí Jiří Lábus 
v roli bývalého estébáka. S většinou z nich už Göbl spolupracoval při 
svých předchozích počinech a pojí je s ním i přátelství. Výjimku tvoří 
překvapení, kterým bude mluvící kočka. Ta mimochodem ukrojila 
filmařům z rozpočtu bezkonkurenčně nejvíc.

Ačkoli se ve snímku objeví prostitutka, žádné nemravné scény 
nečekejte. Jozef Polievka, který měl tu čest si s prostitutkou zahrát 
milostnou scénu, ji popsal jako voňavou záležitost, při níž vlastně 
k ničemu nedošlo. 

Scénář si režisér vymyslel sám a inspirací mu byl dům ředitele 
varnsdorfského divadla Martina Musílka. Prostředí ho natolik okouz-
lilo, že se rozhodl v něm něco natočit. Mimo tento objekt se v našem 
městě natáčelo ještě v Pivovaru Kocour, restauraci Beseda a občas 
jste mohli filmový štáb zahlédnout i jen tak na ulici či u rybníka.

A proč právě Varnsdorf? Především kvůli tomu domu, ale Pavel 
Göbl se nám navíc svěřil, že má prostě Varnsdorf rád a klidně by 
tu i bydlel, neboť mu přijde „roztomilý a útulný“. Dalším spojením 
s naším městem je malá, ale důležitá němá role pro zdejšího známé-
ho jedlíka a showmana Miloše Jančeka. Na podpoře tohoto projektu 
se podílí i spousta místních podnikatelů v roli sponzorů.

Natáčení mělo končit 25. října (po naší uzávěrce)a film by měl být  
kompletně hotov na jaře příštího roku. Premiéra bude samozřejmě 
ve Varnsdorfu a určitě vás o ní budeme včas informovat.

Alena Marie Dančová, foto Ivo Šafus

Tenkrát na severu aneb
ve Varnsdorfu se natáčí 

„eastern“

Ve filmu určitě poznáme interiér restaurace Beseda.

Na náměstí slavnostně převzali 
vyprošťovací vozidlo za 233 tisíc eur

Ukázka dosahu hydraulické ruky vyprošťovacího vozidla

Po uzávěrce: 
Varnsdorfská volební účast: 50,88 %
Z celkového počtu 12 500 zapsaných voličů jich přišlo 6 360. 

Odevzdáno bylo 6 301 platných hlasů. 
Krátké shrnutí, jak jsme ve Varnsdorfu hlasovali (jen strany nad 

5 %): ČSSD 21,59 %, ANO 20,23 %, KSČM 18,10 %, Úsvit 8,79 %, 
TOP 09 7,25 %, ODS 6,58 %.

V minulém čísle jsme zveřejnili seznam kandidátů ze Šluknovska. 
Žádný z nich mandát poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR nezískal.

ham
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72 hodin - Ruku na to! Naše škola se 11. října zapojila do projektu 
se zaměřením na dobrovolnické aktivity, které pomohou druhým 
lidem a přírodě. My jsme se zaměřili na úklid hřiště a lesíku za ne-
mocnicí. Žákům 4. a 6. třídy se za krátkou dobu během dopoledne 
podařilo nasbírat 15 plných pytlů odpadků, shromáždit pohozené 
pneumatiky, sáňky, matrace a spoustu dalších zajímavých nepo-
třebných věcí, kterých se bohužel lidé zbavují tímto neekologickým 
způsobem. O odvoz odpadků se postaral EKO servis Varnsdorf, za 
což mu patří velký dík. Do budoucna plánujeme další ekologické 
akce, které pomůžou zlepšit životní prostředí v našem městě.

Text a foto Bc. Lucie Šeráková, 
ZŠ náměstí Varnsdorf, koordinátorka projektu

Naše škola se připojuje k vý-
zvě společností Rytmus, o. s., 
a Člověk v tísni (www.tyden-
proinkluzi.cz) - podpora zapo-
jování žáků se znevýhodněním 
do škol.

Vyhlašujeme Den otevřených 
dveří, který je určen rodičům a 
zákonným zástupcům dětí se 
znevýhodněním na prvním 
stupni školy. Rodiče našich 
žáků, ale i budoucích prvňáčků 
budou mít možnost navštívit vý-
uku ve třídách, kde se s dětmi  
se znevýhodněním pracuje. Mo-
hou tak být přítomni činnostem, 
které jsou pro tyto žáky běžné. 

Na odpoledne je připraven 
sportovní a hudební program, 
který začíná ve 13.00 hodin 
v malé tělocvičně (budova 
školy).

Na nevšední dopoledne ve 
čtvrtek 7. listopadu 2013 se těší 
všichni pedagogové 1. prvního 
stupně školy.                                            

             Mgr. Bc. Václav Zemler

Týden inkluze 
na ZŠ náměstí 

Varnsdorf

ZŠ náměstí E. Beneše. Už jsme 
vás informovali o naší práci na 
projektu My dream playground 
- o tom, jak se skupinka žáků 
tehdejších sedmých ročníku 
bez bázně a hany pustila do 
prozkoumávání své fantazie, 
svých jazykových a manuálních 
schopností a spolu s dětmi dal-
ších škol z Polska tvořili  všichni 
hřiště svých snů. Na stránkách 
projektu a školy jste mohli sle-
dovat naše pokroky, prezentace 
a výtvory. 

A proto je mi velkou ctí ozná-
mit celému světu, že naše práce 
nezůstala bez povšimnutí. Náš 
projekt byl oceněn národní ce-
nou Quality Label (Pečeť kvali-
ty). Ještě jednou bych ráda po-
děkovala dětem, které se s ver-
vou „zakously“ do projektu a 
dovedly ho ke zdárnému konci. 
A jak je mým zvykem, loučím se 
slovy: „Práci zdar, projektu zdar. 
A zase někdy na shledanou!“

Jana Skořepová, 
vedoucí projektu

A cenu získává...

 

Jana Skořepová 
Základní škola náměstí E. Beneše, Czech Republic 

is awarded with the Quality Label 
For the project: 

My dream playground 

08.10.2013 

Iva Tatarkova 
National Support Service 

Czech Republic 

Marc Durando 
Central Support Service 

Rekonstrukce přejezdu. V polovině října jsme zastihli dělníky při 
rekonstrukci železničního přejezdu u restaurace Severka. 

Výstavba nového chodníku na křižovatce Karlovy a Kostelní 
ulice

Kluci v akci přijeli 10. října natáčet do prodejny Varnsdorfských 
uzenin a na závěr se nechali zvěčnit s personálem. Na televizních 
obrazovkách se příslušný díl objeví 2. listopadu (ČT1 v 18.25 hod.). 
Kromě domácí vyuzené klobásky z Varnsdorfu se v něm seznámíme 
i s pekařskou lahůdkou z Jiřetína pod Jedlovou a žateckým pivem.

Minipárty. Karel Šíp a Josef Náhlovský se do našeho divadla 
vrátili 15. října po třech letech, tentokrát s pořadem Minipárty. 

Harpagon. Josef Dvořák v titulní roli komedie (volné adaptace 
Molièrova Lakomce) je na snímku spolu s Radkou Stupkovou v roli 
Čipery. Divadelní společnost Josefa Dvořáka u nás hostovala ve 
čtvrtek 17. října. 

Mandava Jazz. Neopakovatelný zážitek připravili pořadatelé 
jazzového festivalu cestujícím ve vlakové soupravě Trilex mezi 
Libercem a Varnsdorfem v podvečer 13. října. Závěrečný koncert 
festivalu obstarala česká skupina Doris & The Swingin’ Bastards.

Všechny snímky Ivo Šafus



Hostitelem dalšího jednání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
byl starosta Vilémova Hynek 
Raichart. Svých 17 kolegů 
pozval 11. října do restaurace 
U Staré cihelny, která ještě před 
několika lety byla beznadějně 
působící ruinou. 

V následujících odstavcích 
shrnujeme nejzásadnější témata, 
jimiž se starostové zabývali jak ve 
Vilémově, tak i na předchozím se-
tkání počátkem července v Ryb-
ništi, o kterém jsme se v Hlasu 
severu doposud nezmínili.

Starosta Dolního Podluží Josef 
Pecinovský se z osobních důvodů 
vzdal funkce předsedy mikrore-
gionu Tolštejn a na jeho místo 
nastoupil starosta Rybniště Ing. 
Roman Forfera. Protože je pra-
vidlem, že místopředsedy SPRŠ 
jsou předsedové mikroregionů, 
stalo se tak i v tomto případě.

Starostové se od tajemníka 
bezpečnostní rady Ústeckého 
kraje a dalších odpovědných 
pracovníků nechali informovat 
o systému krizového řízení. 
S ředitelem Krajské hygienické 
stanice projednali podmínky při 
rozšiřování kapacity mateřských 
škol. Prostřednictvím zástupkyně 
Státního pozemkového úřadu se 
seznámili s podmínkami převodu 
pozemků státu do vlastnictví obcí.

Josef Zoser coby člen kraj-
ského zastupitelstva seznámil 
kolegy s vyhlášením dotačních 
titulů Regionálního operačního 
programu. Nespokojenost je 
s rozdělením celkového objemu 
peněz v neprospěch malých obcí. 
Přinesl i informace z Hospodář-
ské a sociální rady okresu Děčín, 
týkající se investic do silniční sítě. 
Obchvat Studánky ani narovnání 
zatáček pod Šébrem ještě dlouho 
nebude na pořadu dne.

Martin Louka shrnul aktivity 
kolem Výzvy starostům 2013, 
hlavně podporu ze strany Svazu 
měst a obcí. Přítomný senátor 
Jaroslav Sykáček potvrdil, že 

V listopadu 2013 oslaví naše 
mateřská škola výročí 35 let od 
svého otevření. K této příležitosti 
chystáme „den otevřených dve-
ří“, kdy si můžete prohlédnout 
prostory školy, její provoz a na-
hlédnout do starých fotografií. 
Pro zpestření vám v 10.00 hodin 
zazpívá náš sboreček Zahrádka. 
Na tuto akci jsou srdečně zváni 
všichni bývalí zaměstnanci a 
žáci, zástupci města, ale i široká 
veřejnost. Přijďte si zavzpomínat 
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ve čtvrtek 7. 11. 2013 od 9.00 do 
11.00 hod. Těšíme se na vás. 

Pro všechny bývalé zaměst-
nance chystáme ještě odpolední 

35 let mateřské školy „ZAHRÁDKA“ (Pražská 2812)
posezení ve stejný den od 17.00 
hod., kde nám zazpívá pěvecký 
sbor Náhodou. 

Kolektiv MŠ Zahrádka

podpora od SMO má při jednání 
v Senátu svou váhu. Rumburk 
měl k prvotní výzvě rezervovaný 
postoj s odůvodněním, že je 
příliš obecná, ale po seznámení 
s legislativními návrhy ze strany 
SMO si vyžádal více informací. 
Obhajoval spolupráci s Agen-
turou pro sociální začleňování, 
zatímco většina ostatních sta-
rostů je k jejímu působení velmi 
skeptická.

Sdružení se rozhodlo podpo-
řit žádost VOŠ a SŠ Varnsdorf 
o akreditaci dvou nových oborů 
na vyšší odborné škole.

Ing. Jiří Rak z o.p.s. České 
Švýcarsko prezentoval vizi ideál-
ního železničního propojení 
s okolními českými i němec-
kými regiony. Šlo o reakci na 
postoj Ústeckého kraje, který 
se zdráhá podporovat provoz na 
některých přeshraničních tratích. 
Seznam požadavků na dopravní 
obslužnost bude zaslán hejtma-
novi. Starostové by s ním chtěli 
o dopravě jednat i osobně, možná 
už na svém příštím sezení.

Město Rumburk nabídlo 
ostatním obcím regionu využití 
městských záchytných kotců, 
které mají být rozšířeny v příštím 
roce. Podle volné kapacity pak 

bude (za standardní ceny) přijí-
mat psy z celého výběžku. Tímto 
řešením odpadne původně pláno-
vaná výstavba nového útulku pro 
potřeby výběžku.

Dalším tématem (nyní už 
evergreenem) bylo skládkování 
odpadu. Zatím nic nenasvědčuje 
tomu, že by se Šluknov mohl 
dohodnout s firmou Marius Pe-
dersen na podmínkách smlouvy 
o rozšíření skládky v Rožanech. 
Šluknovu byl nabídnut právní ser-
vis poskytovaný Svazem měst 
a obcí. Provoz skládky v Ro-
žanech se sice prodlužuje do 
konce letošního roku, ale pak bude 
odpad svážen do vzdálenějších 
Volfartic. Ve Varnsdorfu je od září 
zřízeno překladiště, které tuto va-
riantu alespoň částečně zlevňuje. 

Gabriela Doušová představila 
činnost Schrödingerova institutu 
v celém výběžku a požádala 
obce, aby nezvyšovaly nájmy 
sportovišť, která využívá pro 
své aktivity. 

S předsedkyní MAS Šluk-
novsko Ing. Hamplovou bylo 
projednáno zapojení do projektu 
„Meziobecní spolupráce“, který 
byl vyhlášen Svazem měst a 
obcí na období od počátku příští-
ho roku do června 2015.        ham

Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
řešilo odpady, železnici i kotce pro psy

Úspěch našich studentů na 
strojírenském veletrhu v Brně

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se konal 
7.-11. října, se za aktivní účasti VOŠ a SŠ Varnsdorf uskutečnila „Soutěž 
mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů“.

Naši školu, konkrétně Středisko technických a uměleckých oborů 
v ulici K. Světlé, reprezentovali David Nehyba a Aleš Sovák (oba 
studenti 3. ročníku čtyřletého studijního oboru Mechanik seřizovač 
CNC strojů), dále pak Josef Říha s Jakubem Spurným (oba studenti 
4. ročníku čtyřletého studijního oboru Strojírenství - CAD/CAM 
technologie), všichni pod dohledem pedagogů Michala Hovanycze a 
Ing. Vlastimila Černého.

Aleš Sovák soutěžil v programování v řídícím systému Heidenhain.

Již tradiční soutěž byla součástí projektu „Získání dovedností 
v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních 
odborných škol a učilišť“. Pořádal ji Svaz strojírenské technologie 
v pavilonu A1 brněnského výstaviště a řídili ji zástupci dodavatelů 
řídicích systémů HEIDENHAIN, s.r.o., SIEMENS, s.r.o., a FANUC FA 
CZ, s.r.o., mediálním partnerem soutěže byl Technický týdeník.

Soutěže se zúčastnili studenti středních odborných škol 
z celé České republiky, doslova „od Aše po Ostravu“. Soutěžilo se 
dvoukolově, dopoledne-odpoledne každý den, v závislosti na počtu 
přihlášených studentů pro každý systém.

Studenti si mohli vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN, 
SIEMENS a FANUC, a dále pak mohli zvolit technologii. Je třeba 
zdůraznit, že v soutěži se hodnotila pouze úroveň znalostí a doved-
ností žáků, nikoli jednotlivé řídící systémy mezi sebou. Vyhlašoval 
se vždy vítěz za každé kolo a systém. Vítěz každého kola získal 
diplom podepsaný prezidentem a ředitelem SST a také hodnotnou 
cenu od příslušné systémové společnosti.

Velkým úspěchem našich studentů skončilo pondělní kolo (7. října), 
když celkovým vítězem v kategorii Siemens se stal David Nehyba a 
celkovým vítězem v kategorii Heidenhain Aleš Sovák. Ani Josef Říha 
a Jakub Spurný se neztratili a dle názoru hodnotitelů soutěže se úkolu 
zhostili výborně, avšak další pořadí studentů již vyhlášeno nebylo. 

Všichni čtyři tak potvrdili vysokou úroveň výuky programování 
CNC strojů na naší škole, pod kterou jsou podepsáni zejména učitelé 
odborného výcviku v čele s Antonínem Hendrichem a Michalem Hova-
nyczem. Všem, a obzvláště vítězům, samozřejmě gratulujeme.

Ing. Vlastimil Černý, učitel odborných předmětů

VZDĚLÁVÁNÍ 
2014/2015 - 18. ročník propagační výstavy

pondělí 11. listopadu od 9.00 do 16.00 hod.
úterý 12. listopadu od 9.00 do 15.00 hod. 

v Domě kultury Rumburk
Prezentace středních škol a odborných učilišť.
Akce je určena pro žáky, kteří končí povinnou devítiletou 

školní docházku, rodiče vycházejících žáků a osoby, které 
chtějí získat vzdělání formou dálkového studia nebo formou 
dílčích kvalifikací. Získáte informace o možnostech studia, 
o požadavcích u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách a 
učilištích, a to přímo od zástupců těchto škol.

Pořádají Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ústí nad La-
bem, kontaktní pracoviště Rumburk, Informační a poradenské 
středisko pro volbu a změnu povolání a VOŠ a SŠ Varnsdorf, 
přísp. organizace. 

Střípky z regionu
• Na konci září otevřeli v Lipové na náměstí rekonstruovaný 

podstávkový dům, postavený kolem roku 1720. Společnost pro 
trvale udržitelný rozvoj ho zakoupila v roce 2000, ale do opravy 
se mohla pustit až před třemi lety. Od 30. září je v něm otevřeno 
informační středisko, muzejní expozice, klubovny a přednášková 
místnost. Celkové náklady vyšly na 17 milionů korun.

• Náměstí ve Chřibské je zkrášleno jezdeckou sochu svatého Jiří, 
která byla slavnostně odhalena na opravené kašně 28. září po Sva-
továclavském koncertu. Socha byla zhotovená pražskou výtvarnicí 
Monikou Havlíčkovou. K tomuto počinu významně přispěla veřejná 
finanční sbírka, díky níž se podařilo získat 169 tisíc korun. Svatý Jiří 
je patronem zdejšího kostela a ochranitelem celého města.

Z regionálních médií vybral ham
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Protože na vernisáži k vý-
stavě výtvarných prací Tomáše 
Ziky s názvem „Naivní svět“, 
která se konala v pátek 4. října, 
se dali návštěvníci spočítat na 
prstech jedné ruky, berte tuto 
reportáž spíše jako pozvánku. 
Neboť každý, kdo si ji nechá 
ujít, o moc přijde. Šanci máte 
do konce letošního roku. 

Tomáš Zika, původem z Do-
bříše, nyní žijící v Praze, je 
vskutku zajímavou osobou, což 
se promítá i v jeho dílech. A to 
nejen výtvarných. Prohlídku 
návštěvníkům zpříjemnil ještě 
hudbou z vlastní produkce 
se svou kapelou Byl pes. 

Naivní svět Tomáše Ziky

Hudba byla příjemná a skvěle 
doplňovala melancholicky 
zabarvené texty.

Př i prohlídce pak člověk 
neví, kam dřív s očima. Tolik děl 
najednou snad v divadle ještě 
nebylo. Obrázky jsou převážně 
černobílé a připomínají knižní 
ilustrace nebo kreslený humor. 
Jsou však dokonale propraco-
vané. Každý má svůj vlastní 
příběh, své kouzlo. Ačkoli se 
většinou jedná o kresby, sem 
tam se najde i malba či kresba 

křídami, nebo dokonce koláž. 
U každého obrazu jsou navíc 
krásné retroštítky s tajemnými 
nápisy, o jejichž původu disku-
tovala většina příchozích.

A protože Tomáš Zika rád 
zužitkuje veškerý materiál, který 
se nachází v jeho okolí, veškerá 
paspartace a dekorace k vý-
stavě pochází z jeho dílny.

O autorovi vlastně nikdo nic 
moc nevěděl, proto jsem mu 
položila několik otázek.

Kde berete inspiraci pro 
svou tvorbu?

V inspiraci žijeme... (úsměv) 
Já ji nikde neberu. Já si sednu 
a začnu kreslit. Ten příběh se mi 
pak odvíjí pod rukou. Začínám 
většinou postavou, obličejem. 
Obličej je v nějakém výrazu, 
tělo v nějakém postoji, napětí, 
očekávání... A pak rozvíjím 
příběh. Hraji si s lidmi. Někdo 
něco píše, někdo si čte nebo 
někam odchází... Je to jako 
každodenní život. Jde to prostě 
př irozeně. A nebo chvilku 
přemýšlím. Někdy naopak ta 
představa je lepší, protože mě 
vede. Každý má samozřejmě 
jinou techniku, ale mě baví, jak 
to postupně vzniká.

Živíte se výtvarnou činností, 
nebo chtěl byste se jí živit? 
Mohl byste klidně ilustrovat 
knihy.

To říká každý, kdo vidí moji 
práci, protože mu to připomíná 
obrázky z knížek. Ale ilustrovat 
může kdokoli. Nedávno nám 
kamarád bubeník namaloval pár 
plakátů a bylo to pěkné, vtipné. 
Mohl by udělat i komiks z těch 
svých postaviček. Je to o tom, 
jestli chce člověk tvořit. Já jsem 
jeden z takových. Ale neživím se 

Místní výtvarníci vystavují 
Po dvou letech dostali možnost se znovu představit varnsdorfští 

výtvarníci - členové výtvarného klubu při Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf. Prostor dostali opět ve spolkové místnosti Městského 
centra kultury a vzdělávání. Výstava byla zahájena 17. října a 
potrvá poměrně krátce, jen do 14. listopadu. Spolková místnost 
není bohužel volně přístupná tak jako ostatní výstavy na chodbách 
v téže budově. Důvodem je nutnost lepšího zabezpečení, protože 
v tomto případě jde o zpřístupnění uměleckých originálů. Sami 
výtvarníci si mezi sebe rozdělili služby k ohlídání výstavy, a tak 
kdykoli v otvíracích hodinách přijdete, setkáte se pravděpodobně 
s některým z vystavujících umělců. 

Vzácné setkání
Píše se rok 1943. Operace Bernhard je na svém vrcholu a 

mladý muž jménem Adolf Burger tiskne v Sachsenhausenu 
falešné bankovky (britské libry a americké dolary) pro německé 
nacisty. Ano, i takhle byli za druhé světové války nuceni Židé 
i jiní lidé pracovat. O tomhle, ale i o spoustě dalších věcí jsme měli 
možnost si v sobotu 12. října popovídat s panem Adolfem Burgerem. 
Připravili jsme si několik zajímavých otázek ke knize, kterou napsal 
(Ďáblova dílna), ale i k filmu, který byl podle ní natočen. Ten získal 
v roce 2008 Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Panu Burgerovi 
je už neuvěřitelných 96 let a pořád zvládne vyběhnout schody jako 
mladík. Ukázal nám sbírku fotek, které má z období druhé světové 
války, a několik výtisků své knihy v mnoha jazycích (dokonce 
i v japonštině). Nakonec jsme dostali výtisk jeho knihy s podpisem 
a podepsal se nám i do školní kroniky. Myslíme si, že málokdo má 
možnost si promluvit s někým, kdo něco takového zažil. Bylo to 
zajímavé (chvílemi i neuvěřitelné) a moc se nám to líbilo.

Sára Haidlová a Tereza Svobodová, Gymnázium Varnsdorf

Zastoupeno je 19 tvůrců, kteří dodali práce v různých technikách -
olejomalby, tempery, perokresby, pastely, kresby tužkou, tupáže, 
krajky, dřevěné plastiky... Přehlídka je zaměřena na současné žijící 
tvůrce. Smutnou výjimkou je kolekce řezbářských prací jednoho 
ze zakládajících členů spolku Vlastimila Částky, který se výstavy 
nedožil († 23. července 2013). 

Výstava je přístupná vždy v úterý a ve čtvrtek 10.00-12.00 a 
14.00-17.00 hod. Vstup je bezplatný.        ham, foto Ivo Šafus

Zvýšený zájem o studijní 
obory Vyšší odborné školy ve 
Varnsdorfu a vyhlášený grant 
MŠMT odstartoval vloni v srpnu 
projekt „Inovace vzdělávacích 
programů a zkvalitnění vazeb 
mezi školou, zaměstnavateli a 
institucemi“ r.č. CZ.1.07/2.1.00/
32.0065, který je financovaný 
z ESF a státního rozpočtu 
ČR. V rámci projektu vznikl 
portál souvislých praxí (http//
sp.vosvdf.cz/), který poskytuje 
studentům možnost poptávat 
praxi v rámci studia, práci a fir-
mám spárovat tyto poptávky se 
svými možnostmi a potřebami. 
Členové realizačního týmu na 
základě poznatků z přednášek, 
workshopů a besed s odborníky 

tím. Pro mě je to radost, když 
mám chvilku pro sebe, a nemám 
v tom vůbec žádné ambice.

Jsou vystavovaná díla 
prodejná?

Jeden člověk mi kdysi říkal, 
ať svoje věci nedávám. Některé 
pro mě mají ještě jinou hodnotu. 
Člověk zkrátka kreslí v průběhu 
života, v nějakých situacích a 
má k tomu vztah. Ale moje žena 
říká, k čemu jsou mi obrázky, 
když nevisí mezi lidmi. Což má 
zase na druhou stranu pravdu. 
Proč bych se z nich měl těšit 
jenom já? Takže moje obrázky 
jsou k prodeji, ale musí si k nim 
člověk najít cestu tak, že mě os-
loví. Nebráním se ničemu, ale 
neumím napsat visačky na svoje 
obrázky, kolik který stojí.

Když je řeč o visačkách, od-
kud se vzaly ty krásné retro, 
které visí u vašich obrazů?

Ty jsou z Národního muzea 
v Praze. To je v současné době 
vystěhované a připravené na 
rekonstrukci, ale jelikož na ni 
nejsou peníze, tak se tam nic 
neděje. A jak uklízeli, spoustu 
věcí vyhodili. V dolních pros-
torech našli tyhle štítky krásně 
seřazené ve sloupečkách. 
Možná je uvazoval ještě Frič 
a dával do regálků... Já jsem 
nechtěl, aby se zničily, protože 
mám tyhle věci rád. Tak jsem si 
pár těch štítků vzal a vida, za 
nedlouho se hodily. A musím 
říct, že s tím mi pomohla moje 
žena, ona štítky tak pěkně po-
lepila a popsala.

Výstava je k vidění v měst-
ském divadle až do konce 
letošního roku.

Alena Marie Dančová, 
foto Ivo Šafus

z praxe, pozvanými do výuky, a 
ze stáží, které vykonali ve firmách 
podle zaměření oborů, inovují 
pět vzdělávacích programů, 
které budou v závěru projektu 
připravené k akreditaci.

V listopadu se uskuteční 
již druhé setkání studentů a 
pedagogů se zástupci za-
městnavatelů a institucí na 
Výroční prezentaci souvislých 
praxí. Zde se prezentují příklady 
dobré praxe, poznatky školy, 
f irem a institucí k souvislým 

praxím. Inovované vzdělávací 
programy VOŠ v souladu s po-
třebami trhu práce a fungující 
portál budou napomáhat ke 
snížení nezaměstnanosti a 
zlepšení míry uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce.

Děkuji spolupracujícím fir-
mám, institucím, pedagogům a 
studentům, kteří se podílejí na 
naplňování cílů projektu.

Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel 
VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o.

Projekt OPVK „Inovace vzdělávacích programů 
a zkvalitnění vazeb mezi školou,
 zaměstnavateli a institucemi“

Autorka článku u jednoho 
z děl Tomáše Ziky
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Svépomocně ke zdraví a pohodě
Varnsdorfskou rodačku 

Evu Latislavovou jsem zná-
val jako Evičku Košťákovou. 
Léta jsem ji neviděl, a tak 
z původního miminka v mé 
paměti vyrostla nanejvýš 
v děvče školou povinné. Ne-
dávné náhodné setkání mě 
vrátilo do reality. Oslovila mě 
mladá, pohledná, příjemná, 

sebevědomá žena, ve které jsem až po chvíli poznal tu „malou od 
sousedů“. Zanedlouho jsem měl možnost v knihovně navštívit její 
přednášku na téma, jak pomoci sám sobě při obtížích těla. 

Jak se to stalo a co se všechno přihodilo, než se ze školačky 
stala dospělá žena? 

Po maturitě na rumburském gymnáziu jsem odešla do Teplic 
studovat rehabilitaci. V Teplicích jsem pak zahájila svou pracovní 
i mateřskou „kariéru“. Po čase mě život zavál do Jablonce nad Nisou, 
kde žiji už téměř patnáct let šťastně vdaná a obohacena o tři dcery. 
Do Varnsdorfu jezdím nejen za rodiči a do cukrárny, ale i na třídní 
schůzky. Nejstarší dcera tady chodí na střední školu. 

Mateřskou kariéru si dovedu představit (i když jaksi z muž-
ské vzdálenosti). Ale jaká je ta pracovní? Tedy: co tě živí?

Od roku 2000 pracuji na živnostenský list jako fyzioterapeutka. 
Možno říci, že léčím lidi po všech stránkách. Nejčastěji ke mně 
chodí klienti s potížemi s pohybovým aparátem, ale jsou mezi nimi 
i ekzematické děti, ženy s problémem s otěhotněním a podobně. 
Vždy jim vysvětluji, že všechno se vším souvisí. Aby naše spolu-
práce byla úspěšná, je zapotřebí plné zodpovědnosti nejen ode 
mě. Musím ale říct, že mám štěstí na šikovné klienty. Například 
s jednou mladou ženou, která asi dva roky nemohla otěhotnět, jsme 
se dohodly na postupu terapie s tím, že do léta otěhotní. Přišly první 
letní dny a oznámila mi, že se to podařilo. Z toho je asi zřejmé, proč 
mě práce velmi baví a naplňuje. 

Léčíš tedy lidi z Jablonce a okolí. Ale co když zatouží po tvém 
léčení někdo z větší dálky? Koneckonců říkáš, že se můžeme 
leckdy léčit i sami, když ti povíme, co nám je. 

Vedle masáží a jiných rehabilitačních technik ve své práci hojně 
využívám i reflexní terapii. A ta je velmi vhodná a jednoduše použi-
telná pro samoléčbu. Proto jsem začala dělat nejprve přednášky, 
potom i kurzy na téma, jak si každý může pomoci sám. Jednu 
z přednášek jsem měla letos v únoru i ve varnsdorfské knihovně. 
Stává se, že mi klient zavolá, že ho něco bolí, ale není možné, 
abychom se, třeba z časových důvodů, sešli. Pokud už zná reflexní 
zóny, řeknu mu jen, co si má kde zmáčknout, s čím by jeho potíže 
mohly souviset, a on už si snadno pomůže. Nebo jedeš vlakem, 
autobusem, sedíš na schůzi a začnou tě bolet záda nebo hlava. 
Tak si, naprosto nepozorovaně, ošetříš odpovídající místo na ruce 
nebo na uchu, a hned se ti uleví. Na kurzech učím i souvislosti mezi 
orgány, učím, jak si dodat energii, jak se zbavit vzteku, dokonce mám 
i fígl na kocovinu. Vždy se zmiňuji i o psychosomatické souvislosti, 
tzn. co v mém chování, smýšlení způsobilo mé potíže: něco nám leží 
v žaludku, něco nemůžeme skousnout, něco nechceme slyšet atd.. 

Takže jsi spokojený člověk, kterého nebolí záda, vždy si ví 
se vším rady - jaký je tvůj recept na takové štěstí?

Moje práce je pro mě i velkým koníčkem a velmi mě naplňuje. 
To je jedna část mého štěstí. Další část tvoří mé báječné děti (7, 9 
a 19) a důležité v mém životě je cestování a sebevzdělávání. Stále 
studuji ve svém oboru a baví mě jazyky. Také ráda peču dorty a 
dělám různé ruční práce. Moje krédo je: tvořím, tedy jsem.

Nu, celkem jednoduchý recept. Pro toho, kdo chce a umí. 
Jenom mi ještě chybí informace, co a kde mám pomačkat, 
aby mě přestala bolet hlava nebo koleno? Do novin se už víc 
nevejde, ptám se tedy - přijedeš někdy do Varnsdorfu poučit 
své spolurodáky? 

Brzy (16. listopadu - pozn. aut.) přijedu zase do městské knihovny 
udělat kurs, kde se zájemci dozvědí, jak na to. 

Budu se těšit (i za čtenáře). A děkuji za rozhovor.
Milan Hrabal

Ukončení programového 
období let 2009 - 2013 bylo pří-
ležitostí k malému bilancování 
Místní akční skupiny Šluknov-
sko. Členové MAS Šluknovsko 
se sešli v sobotu 19. října 2013 
odpoledne ve Společenském 
klubu Střelnice ve 
Varnsdor fu, aby 
zrekapitulovali svou 
činnost v uvedeném 
období. 

Od srpna 2009 
do letošního dubna 
bylo vyhlášeno 10 
výzev k předkládá-
ní žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje 
venkova ČR - osy IV 
Leader. Dohodu o poskytnutí 
dotace podepsalo 89 žadate-
lů, jejichž projektům schválila 
výběrová komise MAS dotaci 

Místní akční skupina Šluknovsko bilancovala
v celkové výši 29.596,947 Kč. 
Z osmdesáti devíti projektů 
jich bylo k 19. říjnu ukončeno 
již sedmačtyřicet. Kromě admi-
nistrativní podpory projektů byla 
Místní akční skupina Šluknovsko 
zapojena do projektů spoluprá-

ce, zaměřených na rozvoj 
cestovního ruchu a zavedení 
regionální značky.

Valná hromada členské zá-
kladny však byla v tento den jen 
jedním z mnoha bodů bohatého 
programu, který se na Střelnici 
odehrál. Den MAS Šluknovsko 
byl zahájen již v 9 hodin ráno 
farmářskými trhy. Protože naše 
trhy jsou již tradičně tematicky 
komponovány, nebylo tomu jinak 
ani tentokrát. Vyzvali jsme veřej-
nost k účasti v soutěži o nejlepší 
jablečnou dobrotu a byli jsme 
mile překvapeni přihlášenými 
domácími výrobky, z nichž po-
rota vybrala čtyři nejchutnější. 
Pátým symbolicky odměněným 
soutěžícím byl začínající pěstitel 
jabloní, kterého porota ocenila 
za posílení návratu tradice ovoc-
nářství na Šluknovsko.

Na Střelnici se v sobotu 
uskutečnila také řada pracovních 
jednání. Byla jím např. schůze 
Krajské organizace Národní sítě 
Místních akčních skupin Ústec-
kého kraje, které se zúčastnil  
předseda Národní sítě MAS ČR 
Ing. František Winter.

Významné hosty jsme při-
vítali v brzkých odpoledních 
hodinách: ministr vnitra ČR Ing. 
Martin Pecina, MBA jednal se 
starosty Šluknovska o bezpeč-
nostní situaci v našem regionu a 
ministr zemědělství ČR Ing. Mi-

roslav Toman, CSc. byl 
hostem setkání s míst-
ními zemědělci za 
přítomnosti předsedy 
Okresní agrární komo-
ry Děčín Ing. Františka 
Loudáta, CSc.

O doprovodný kultur-
ní program na Střelnici 
se postaral folklorní fes-

tival Lužičan z Krásné Lípy. 
Pro děti bylo připraveno množ-
ství rukodělných dílniček a Stra-
šidelná pohádka, ve velkém sále 
se představily (za velké radosti 
doprovázejících tatínků) funkč-
ní modely kamionů. Vystavili 
jsme tu i všechny výkresy dětí 
mateřských a základních škol 
z Varnsdorfu, které nám jejich 
učitelé odevzdali po vyhlášení 
výtvarné soutěže „Jak vidím 
Červený kostel ve Varnsdorfu“. 
Ve vestibulu Klubu Střelnice 
předvedli studenti VOŠ a SŠ, 
Bratislavská ul., Varnsdor f 
dospělým návštěvníkům bar-
manskou show s ochutnávkou 
namíchaných koktejlů. Celo-
denní program byl zakončen ve 
večerních hodinách koncertem 
skupiny Countrio z Hodonína.

Děkujeme touto cestou 
všem členům, partnerům, spo-
lupracovníkům, dobrovolníkům 
i přátelům MAS Šluknovsko 
za dosavadní práci, pomoc a 
přízeň!             Dana Dudková, 

MAS Šluknovsko

O čem byly 
„Cibule“

Tři roky utekly jako voda. 
Zvláštní název projektu Meziná-
rodní den prodavačů cibule získá-
val během nich stále jasnější ob-
rysy a slupky cibule se odlupovaly 
a odlupovaly. Zážitků a příběhů 
byly spousty. Tři roky trávili učitelé 
našeho gymnázia a Lužickosrb-
ského gymnázia Budyšín se 
svými studenty trochu jinak, než 
jsme zvyklí ze školních tříd a lavic. 
Hledali jsme a pátrali, zpovídali a 
fotili, navštěvovali jsme různé lidi 
a různá místa, vytvářeli jsme stu-
dijní a testovací materiály. Byla to 
spousta práce, radosti a nových 
poznání. Za to vše bychom rádi 
poděkovali všem, kteří se projektu 
zúčastnili, a hlavně těm, kteří se 
podíleli na jeho vzniku a dovedli 
ho k úspěšnému konci. Za bis-
kupské Gymnázium Varnsdorf 
jsou to především ThMgr. Jiří 
Čunát, Ing. Bc. Jiří Jakoubek, 
Mgr. František Paulus a učitelé, 
kteří vedli jednotlivé dílny. Díky 
nim a mnoha dalším vzniklo 
e-learningové prostředí Moodle, 
které slouží jako netradiční studijní 
materiál, studentský kalendář na 
rok 2013/2014, publikace a sbor-
ník shrnující celý projekt. A i když 
to vypadá, že jsme už na konci, 
jsme vlastně na začátku, protože 
teprve teď začnou „Cibule“ loupat 
další a další „cibuláři“, snad jich 
bude hodně, určitě si to zaslouží. 
Moc bych si přála být u toho, až 
naši dnešní sextáni otevřou za 
padesát let schránku se svými 
dopisy uloženou na Biskupství 
litoměřickém a budou vzpomínat 
na roky strávené na Gymnáziu 
Varnsdorf a na projekt s neob-
vyklým názvem Mezinárodní den 
prodavačů cibule.     Z. Jirchářová

Vítězové soutěže o nejlepší jablečnou dobrotu
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Služby Různé

Seriózní nabídka práce 
v Německu (trvalý poměr) 
pro schopné, samostatné a 
spolehlivé pracovníky s čás-
tečnou znalostí německého 
jazyka. Zájem je o montéry, 
zámečníky, soustružníky, 
CNC seřizovače, svářeče, 
elektrikáře, automechaniky. 
Kontaktní e-mail: j.zarnack
@email.cz. (Zašlete životopis 
v němčině.)

Nemovitosti

Řádková inzerce

Najdeme vám nejlepší hy-
potéku. Volejte 603 536 548.

Sběratel koupí - staré min-
ce, bankovky, medaile, vyzna-
menání i celé nebo částečné 
sbírky. Telefon 606 388 495.
E-mail: numisban@se-
znam.cz.

Zaměstnání

Pronajmu byt 2+1, Rum-
burk, tř. 9. května. Vhodný 
pro rodinu s dětmi. Cena 
dohodou. Informace na tel.  
724 794 621.

Nabízím výuku RJ. Více in-
formací na tel. 606 024 633.

Pronajmu byt 2+1 s balko-
nem v ul. Legií. Telefon 723 
368 380.

Pronajmu byt 1+1 ve 
Varnsdorfu. Připraven k byd-
lení. Tel. 602 803 720.

Prodám byt 3+1 v ul. Kar-
lova ve Varnsdorfu. Levně. 
Info na tel. 728 619 432.

Prodej levných nemovi-
tostí ve Šluknovském výběž-
ku (Rumburk, Varnsdorf, Kr. 
Lípa). Více na www.skzre-
ality.cz.

Avareal, velká realitní 
společnost, rozšiřující pů-
sobnost i za hranice repub-
liky hledá další makléře a 
makléřky. Osobní pohovor si 
můžete objednat na tel. 603 
780 584.

• výroba ocelových konstrukcí 
  (brány, ploty, mříže, regály aj.) 
• řezání, ohýbání materiálu (plechy, pásy, tyče, trubky) 
• svařování • soustružení • frézování • broušení 
V případě vaší poptávky nás kontaktujte na adrese: 
VELVETA a.s., Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf. 
Zdeněk Mayer, tel.  412 854 480, GSM.: 602 181 853 
e-mail: zmayer@velveta.cz

VELVETA a.s. ve Varnsdorfu 
nabízí 

provádění zámečnických prací v rozsahu:
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Pronajmu nový hezký byt 
1+2 v rod. domě ve Varnsdorfu. 
Nová kuchyňská linka, lednice 
a sporák. Cena 5.000 Kč + 
poplatky + kauce. Telefon 
777 770 531.

Pronajmu byt 2+kk. Tel. 
723 422 123.



Blahopřání

     20/2013                                                                 strana 10

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 12. 11.

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
18. 11. 2013
15.00 - 17.00 hod.

Poděkování

Svoz zákazníků
ZDARMA
13. 11. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
ve 14.45 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Géčko Liberec v 16.25 hod.

Zpět v 19.45 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

7. 11. 2013

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
Středa 13. 11. 2013

8.00-16.30 hod.

Vzpomínka

Dne 2. listopadu vzpomeneme 2. výročí, 
co odešel náš syn Pavel Marenec. 

Vzpomínají rodiče, sestra, manželka, děti 
a vnučka. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Marenecova.

Zubní 
pohotovost

2.-3. 11. 2013
MUDr. Tomáš Milič
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 511 482

9.-10. 11. 2013
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

Dne 14. listopadu tomu bude 20 let, co 
odešel můj drahý manžel František Miksa, 
bývalý zaměstnanec TOS - slévárna. 

Stále vzpomínají manželka Jitka a syn 
Richard.

Dne 2. listopadu uplyne 6 smutných let, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček Pavel Novotný. 

S láskou stále vzpomínají manželka Ivana 
a synové Marcel a Pavel s rodinami.

Nikdy na tebe nezapomeneme.
Dne 27. října by se naše milovaná dcera 

Romanka Schuppanová dožila 26. naro-
zenin.

S láskou vzpomínají rodiče.

Dne 15. listopadu to budou 3 roky, kdy 
odešel v nedožitých 57 letech můj man-
žel a dobrý kamarád pan Štěpán Špína. 
11. prosince by se dožil 60 let. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou. 
Manželka Zdeňka Holubová.

V neděli 20. října se ve starokatolickém kostele ve Varns-
dorfu uskutečnily křtiny Emy Marie Tygra Zíkové. Rádi bychom 
u této příležitosti poděkovali místní farní obci Starokatolické 
církve a zejména místnímu faráři Mgr. Rolandu Sollochovi 
za velmi krásný obřad.             Martin a Jindřiška Zíkovi.

Dne 12. listopadu se dožívá v plném zdraví 
krásných 90 let paní Bohuslava Fundová. 
Všechno nejlepší a pevné zdraví jí přejí děti 
a vnoučata s rodinami.

Zajímavou možnost setkávání 
pro pěstouny a osvojitele nejen 
z Varnsdorfu nabízí nově vznik-
lý Klub náhradních rodin SiSi, 
který se schází jednou měsíčně, 
zpravidla některou sobotu od 9 
do 11 hodin, v Domě dětí a mlá-
deže, Otáhalova 1260, 407 47 
Varnsdorf.

Náhradní rodiče mají mož-
nost se v klubu nejen setkávat 
a vyměňovat si zkušenosti 
z oblasti náhradní rodinné péče, 
ale mohou se zde i vzdělávat a 
radit se s odborníky. Během 
vzdělávání je zajištěno hlídání 
dětí.

Členové klubu navíc mohou 
získat od sponzora i starší, nic-
méně dobrý značkový počítač 
Dell Optiplex 330 včetně licence 
Windows XP. Darovaná PC mo-
hou pomoci přijatým dětem při 
studiu na základních a středních 
školách, neboť výpočetní techni-
ka se již pomalu stává nutností. 
Klub nabízí svým členům také 
dětské pleny a další podporu od 
sponzorů.

Případní zájemci o členství 
v klubu se mohou informovat 
u předsedkyně klubu Kateřiny 
Kollárové, tel. 777 762 911, 
e-mail K.Kollarova@seznam.cz. 
Bližší informace lze získat také 
na webu www.monteko.cz/nruk.                   

Ing. Ivo Kraus, DiS.

Nový klub pro pěstouny nejen 
z Varnsdorfu

Zapůjčte svůj 
betlém i pro ostatní

Po loňském úspěchu s vý-
stavou betlémů ve spolkové 
místnosti knihovny v rámci roz-
svěcení vánočního stromu se na 
vás, kteří máte doma jakýkoliv 
vystavitelný betlém, obracíme 
se žádostí o jeho zapůjčení. 
Na loňské akci jste mohli obdi-
vovat celkem sedm betlémů ze 
sbírek muzea a starokatolické 
církve, MUDr. Tošovského, 
Milana Šebka a Jiřího Suchar-
dy. Předpokládáme, že letošní 
zájem bude minimálně stejný, 
a tak vás žádáme o bezpečné 
zapůjčení vašich skvostů. 
Samozřejmostí je nepřetržitý 
dozor a zabezpečení betlémů 
po čas výstavy a podle potřeby 
jsme schopni zajistit i jejich 
přepravu. Výstava betlémů 
potrvá pouze jediný den, a to 
1. prosince ve spolkové místnosti 
knihovny. V případě vaší ochoty 
nás kontaktujte na tel. čísle 602 
104 570 nebo e-mailem: jiri.su-
charda@varnsdorf.cz. Za vaši 
ochotu předem děkujeme.    JS

Koncem září se završily 
vzdělávácí aktivity projektu „Po 
padesátce vedu“. Ve druhém 
závěrečném běhu absolvovali 
účastníci a účastnice, osoby 
nad 50 let ze Šluknovského 
výběžku, kurzy Údržba veřejné 
zeleně a kurz Vedení a řízení lidí 
a organizace práce.

K 11 úspěšným absolventům 
a absolventkám obou kurzů 
z prvního běhu přibylo po zvlád-
nutí závěrečné zkoušky kurzu 
Údržby veřejné zeleně, konané 
ve dnech 26.-27. 9., dalších 13 
osob. Zvýšením kvalifikace si 19 
účastníků a 5 účastnic vzdělává-
ní zlepšilo vyhlídky na úspěšné 
nalezení zaměstnání.

Šestnáct z nich k 1. říjnu již 

Jak podpořit Živnostníka roku 
Nedávno jsme psali o postupu majitele varnsdorfské cukrárny 

Františka Dlaska do celorepublikového finále soutěže Živnostník roku. 
O vítězi finále rozhodne veřejnost formou sms hlasování a finálová 
porota (váha SMS hlasování vs. porota 1:1). 

Hlasování veřejnosti bylo spuštěno 23. října. Hlasovat lze do 10. 
listopadu, a sice odesláním SMS na číslo 900 11 09 ve tvaru: ZIV 
mezera a číslo favorita. Fr. Dlask má na seznamu finalistů číslo 4, 
a tak hlasy pro něj mají mít tvar: ZIV 4. Službu technicky zajišťuje 
ATS. Cena jedné SMS je 9 Kč včetně DPH. Infolinka 776 999 199, 
www.platmobilem.cz. 

Více informací o soutěžících a pravidla hlasování najdete na 
www.zivnostnikroku.cz. 

Slavnostní vyhlášení výsledků bude 4. prosince.

nalezlo pracovní uplatnění na 
pozici vedoucích v oblasti údržby 
veřejné zeleně. Oslovováni jsou 
také další potencionální zaměst-
navatelé - města, obce a orga-
nizace působící na Šluknovsku, 
kteří by pro úspěšné absolventy 
a absolventky měli zájem vytvořit 
nová pracovní místa. 

Projekt je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.

Marta Saganová, manažerka 
projektu „Po padesátce vedu“

Po padesátce vedu
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Z cyklistických výsledků
Slangem vyjádřeno, „zavírákem“ závodů roku 2013 byl ČT 

AUTHOR CUP (dříve NOVA AUTHOR CUP) v Jizerských horách. 
Zde stejně jako loni zazářil Jan Strož druhým místem, a to za 
stejným vítězem Václavem Ježkem (oba IVAR CS - AUTHOR 
TEAM). Jestliže na trati 63 km před rokem zaostal za Ježkem 
o více jak čtyři minuty, tak letos to bylo jen 23 sekund. V cíli závodu 
bylo klasifikováno 2 800 cyklistů a cyklistek a dalších téměř 300 jej 
z různých důvodů nedokončilo. Další umístění varnsdorfských 
jezdců: 107. M. Spurný (7. mezi muži do 60 let), 283. J. Dužár (75. 
v M50), 491. M. Vohnout (141. v M50), 554. Z. Kohout (308. v M40), 
557. J. Pospíchal (49. v M60) atd. 

Po té vydařené loňské začal 
Michal cílevědomě a naplno opět 
trénovat, ale přišly problémy s ko-
lenem. „Operace byla nevy-
hnutelná,“ konstatuje a dodává: 
„Měl jsem štěstí a dostal se v Be-
rouně do rukou jednoho z našich 
nejlepších lékařů. Pak musel při-
jít měsíc úplného odpočinku.“ 

Po odmlce zkusil nejprve 
plavání a na MČR získal 2. mís-
to v polohovém závodě. V létě  
byl pak vybrán za Ústecký kraj 
na letní olympiádu mládeže do 
Zlína. Ta kolidovala s ME druž-
stev v olympijském triatlonu (ME 
v OT) v Holandsku. „Vzhledem 
k omezenému tréninku jsem 
se rozhodl pro Zlín. Plavání do-
padlo skvěle - 1. místo. Na kole 
jsem si udělal náskok, ale běh 
byl problém. I tam jsem však 
o tři vteřiny doběhl před druhým 
v pořadí. Rozhovory ze zázna-
mu uvedla i ČT.“ 

Varnsdorfská sportovní na-
děje vyzkoušela také Český 
pohár v olympijském triatlonu 
v Mělníku. Soupeři s Michalem 
příliš nepočítali, což jej paradox-
ně nakoplo. Po těžším startu 
s elitou i juniory se v plavání dr-
žel „eliťaků“ a na kole šlapal ve 
vedoucí skupině. „Jenže mi něco 
křuplo v kolenu a přišel pocit, že 
mám po závodě. Ale kousl jsem 
se, a tak jsem svůj první závod 
ČP vyhrál. Na kontrole konstato-
val lékař pooperační srůst, který 
praskl, ale neměl s tím být další 
problém.“ 

Pro Závod olympijských 
nadějí v Maďarsku neměl Mi-
chal odjeté závody, takže mu 

trenér reprezentace udělil tzv. 
divokou kartu. „Těšil jsem se na 
mezinárodní závody, podařilo 
se mi tam doběhnout šestý, což 
bylo dobré.“ 

Na MČR OT na Lipně se vydal 
s předstihem, a přesto byl velmi 
nervózní. „Po startu vše opadlo, 
na kole jsem vyjížděl druhý a 
čekaly nás tři okruhy kopcovité 
trati. Po tom úvodním  jsem 
dojel prvního juniora a 
zůstali jsme tři. Kluci 
taktizovali a já chtěl 
získat náskok pro běh. 
Do depa jsme však při-
jeli společně. Nakonec 
jsem byl v cíli první ve 
své kategorii, což bylo 
skvělé, a domů si vezl 
medaili Mistra ČR.“ 

Po mistrovství ob-
jížděl Michal triatlony 
v našem okolí. Na po-
slední závod ČP v So-
kolově se těšil, ovlá-
dal celkový ČP a mohl 
závodit bez stresu. „Po 
startu jsem si hlídal 
nejlepšího „eliťáka“ 
Čelůstka a vyplaval 
za ním. Po uklouznutí 
jsem spadl, takže soupeři lehce 
získali. Kolo i běh probíhaly ve 
skupině, já si vše kontroloval. 
Zhruba 200 m před cílem mne 
doběhl Svoboda, bratr účastní-
ka olympiády, ale sprintem jsem 
vyhrál v Sokolově svoji kategorii 
a získal absolutně 9. místo mezi 
elitou. V souhrnu byla má sezo-
na i přes počáteční problémy 
velmi dobrá.“ 

Na Lipnu dlel při MČR OT 
i náš nejlepší olympijský triatlo-

Klub HC Varnsdorf pořádá opět školu bruslení a nábor 
nových hokejistů ve věku 5-10 let. Obě akce probíhají 
na zimním stadionu v Rumburku každou neděli od 
10.00 do 11.30 hodin. Zájemci se mohou hlásit u Josefa 
Hambálka, tel. číslo 603 219 792.

Hokejový nábor

Velmi dobrá sezona Michala Švorce    
nista Honza Řehula, který šest 
let trénuje v Austrálii národní 
tým. „Dlouho jsme jej sledovali, 
oslovili ho a po vzájemné doho-
dě mne od září trénuje.“ Příští 
rok se bude Michal ucházet 
o účast na srpnových Světových 
olympijských hrách mládeže 
v Číně. Tomu předchází no-
minační závod v Holandsku a 
z Evropy do Asie pojede deset 

Podzimní turnaj v šipkách 
s překvapeními

Tento sport a jeho turnaje mají v posledních letech tradici ve 
Sloupovém sále. Podzimního turnaje se zúčastnilo 13 hráčů, z toho 
4 ženy. Ve vyřazovacích bojích překvapil nováček turnaje J. Kožíš-
ková, která prošla do semifinále přes lepší soupeře. S ní tam dále a 
očekávaně postoupili J. Mrkvička, M. Elfmark a P. Feiglová, ředitelka 
soutěže. Zklamáním byly naopak slabší výkony Z. Elfmarkové a 
J. Svobodové. K překvapení došlo i ve finále, kdy favorit J. Mrkvička 
odešel poražen M. Elfmarkem. Dále se účastníci turnaje umístili 
v pořadí: J. Kožíšková, P. Feiglová, Z. Elfmarková, M. Schirhal, 
I. Sykáček atd. Příštím turnajem bude obvyklý vánoční.      M. Exnar

Český pohár v cyklokrosu Toi Toi Cup 2013-2014 má za sebou 
první tři závody v Uničově, Kutné Hoře a Milovicích. Michal Malík 
na nich dojel dvakrát 16. a naposledy získal 13. místo. Tomáš Pod-
razil absolvoval zatím jen druhý a třetí start, na kterých zaznamenal 
23. a 25. místo. V průběžném pořadí nahlíží M. Malík z 11. příčky 
už do první desítky, T. Podrazilovi patří 30. pozice. Čtvrtý závod 
seriálu se jede 9. listopadu v Hlinsku.

Svůj první cyklokrosový závod si prubnul v Lounech Jan No-
vota v kategorii Masters. A bylo z toho hned 5. místo se ztrátou 
dvou minut na vítěze. „Je to trochu jiná cyklistika. Ještě zkusím 
odjet pár závodů a musím se hodně učit,“ uvedl Honza ke své 
cyklokrosové premiéře.                          ZdS/foto M. Lubas

nejlepších. „Je to pro mě velká 
výzva a přání se tam dostat. 
Náklady na přípravu akce i se-
zony ovšem jdou do desítek 
tisíc korun. Přesto mne hřeje 
fakt a jsem rád, že patřím mezi 
ty varnsdor fské spor tovce, 
kteří potrápí ostatní špičkové 
triatlonisty v ČR a mohou se 
s nimi úspěšně srovnávat.“ Mi-
chalovi přejme dostatek zdraví, 
splnění jeho přání a stále lepší 
výsledky.     MŠ/ZdS/foto JŠ

Sportovci z varnsdorfského 
BK (Běžecký kroužek) Karel 
Valenta a Pavel Vodička zajeli 
znovu do Prahy a poslední zá-
řijovou neděli bylo jejich cílem 
Mistrovství České republiky 
v silničním běhu na 10 km Bě-
chovice - Praha. Pavel přepálil 
úvodní tempo, což mu později 
způsobilo problémy, ale na 5. 
kilometru měl čas 17 min. 38 s,
což je jeho osobní rekord na 
pětikilometrové trati. Do cíle 
dorazil v čase 40:27 a stačilo 
to na 277. místo. Karel si zlepšil 
osobní rekord o necelé dvě mi-
nuty na 41:55 (41:44 čistý čas) 
a skončil na 353. místě. Závodu 
se účastnilo 1 863 závodníků a 
závodnic.

O týden později se konalo 
v Praze na Ladronce závěrečné 
kolo celorepublikového běžec-
kého seriálu RunTour. Karel dal 
do závodu na 10 km maximum 
a díky tomu si dal na asfaltové 
trati opět osobák v čase 41 min. 
21 s (41:05 reálně) a dokončil 
závod 46. celkově. Pavel dosáhl 
na poloviční trati čas 17:42, což 
mu vyneslo 6. místo. V každém 
z uvedených závodů startovalo 
kolem sedmi stovek běžců a 
běžkyň. Oba atleti absolvovali 
některé závody seriálu již před 
Prahou. V Liberci si Karel na 
10km kopcovité a terénní trati 
zaběhl čas 46:15 (46:03 reálně). 
To stačilo na 59. místo. Pavel 

na 5 km měl čas 19:17 a byl 
v cíli 8. Ještě předtím se zúčast-
nil také závodů v Plzni a Hradci 
Králové, kde na stejně dlouhých 
tratích skončil 8. (čas 17:56) a 
5. (17:38).

V polovině října vyjel BK 
poprvé do Doks, kde jej čekal 
Červený okruh na lesní trati 
o délce 9,2 km. Pavel doběhl  
5. za 34:29, Karel v kategorii 
A  protnul cílovou čáru 14. za 
39:07. K BK se připojila také 
varnsdorfská atletka Vladimíra 
Jínová, která absolvovala první 
závod po sportovním úrazu a její 
čas v kategorii  ženy B  byl 50:42 
(8. místo). Startovní pole čítalo 
85 lidí.                         PV/ZdS

BK v Běchovicích, na RunTour a v Doksech

Jan Strož si jede pro 2. místo v ČT AUTHOR CUPU.
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V Severočeské lize (SL) přivítal varnsdorfský Slovan před 250 
diváky Slunetu Ústí n. L., kterou vyřadil v semifinále posledního 
ročníku soutěže. Dramatickou a vyrovnanou první čtvrtinu vystří-
dala pro domácí tým vydařená druhá a vedl o 15 bodů. Hosté poté 
přidali, zmenšili manko bodů a šli i do vedení. Závěr byl opět hodně 
vyrovnaný, hostům ale docházely síly a utkání rozhodla střelecká 
forma Lehrocha. Výsledek: TJ Slovan - BK Sluneta Ústí n. L. 
80:73 (22:20, 26:13, 13:22, 19:18). Body Slovanu: Lehroch 22 (1x3), 
Horáček 19 (5x3), Voráček 12 (1x3), Šišulák 9 (1x3), Novotný 5, 
Činka 4, Tomek 4, Buben 3, Relich T. 2, nebodovali J. Beran, Je-
žek a T. Doležal. Dalším soupeřem byla juniorka Slunety Ústí n. L.  
V její hale zvítězil Slovan 54:88 (8:31, 12:20, 22:17, 12:20). Výsledek 
předurčila již první polovina duelu.

Muži B ve svém třetím soutěžním utkání hostili doma REAL 
Roudnice n. L. a odešli poraženi 63:106 (34:44).

Juniorky U19 v domácím prostředí zvládly TJ Sokol Kladno U19 
63:56 (14:12, 21:8, 12:13, 16:23)  a od BA Sparta Praha B U17 do-
vezly výhru 41:62 (2:21, 13:16, 10:10, 16:15). Přesnou mušku v obou 
duelech měly zejména Stodůlková, Martinovská a Hrabáková.  

Kadeti U17 po předchozích dvou porážkách neuspěli ani u ŠSK 
3. ZŠ Slaný 106:80 (32:26, 25:23, 24:11, 25:20) a první výhru mohou 
zaznamenat 2. 11. doma s BK Mělník.

Starší minižáci U13  se snažili představit na Slavoji BK  Litoměřice 
v dobrém světle. Nestačilo to a přivezli si porážky 55:32 a 45:26.

Mladší minižáci odehráli dva zápasy u týmu BK Kondoři Liberec. 
V prvním z nich zklamali malou bojovností a nezodpovědnou obra-
nou, takže výsledek byl jednoznačný 97:29 (42:19). Ve druhém duelu 
se zlepšili, lépe bránili a na konci třetí části prohrávali pouze o bod 
40:39. Závěr však druhá pětka Slovanu zcela nezvládla. Konečný 
výsledek tak zněl 54:39 (27:20). Ve druhém střetnutí nejvíce bodů 
zaznamenali Petrla 11, Kozák 8, Effler 7 a Tlapák 6.     

TJ Slovan - basket

Muži i juniorky stále vítězí

ÁČKO VÁLÍ DVA MĚSÍCE BEZ PROHRY 
K derby severu př ijel do 

varnsdorfské Kotliny ve 12. 
kole FNL Most. Pokud někdo 
z 800 přítomných diváků sázel 
na vyrovnané střetnutí, byl 
zklamán. Domácí tým byl po 
půlhodince hry ve vedení 2:0 
zásluhou Pavlo Rudnytského. 
Stejný hráč si pak v 77. svým 
třetím gólem zapsal hattrick 
(to už hrál Most dvacet minut 
v deseti po inkasované ČK) a 
v závěru se ještě trefil Marek 
Volf. Z Pardubic přivezl FK 
bod za remizu 1:1. Po centru 
Rudnytského se v 84. trefil Ma-

INZERCE

těk Končal, ale domácí hned 
vzápětí vyrovnali. V úterý, po 
uzávěrce tohoto čísla HS, byla 
na programu áčka odveta pohá-
ru na Slavii Praha.

Juniorka U21 uhrála i ve 
svém druhém varnsdorfském 
vystoupení (první bylo s Plzní) 
remizu 1:1. Proti Olomouci vedla 
gólem Halbicha, hosté však brzy 
vyrovnali. Z Hradce Králové 
přivezla U21 další plichtu, a to 
2:2 (1:0). Dvojí vedení soupeře 
srovnali Černý a Daníček. Do-
mácí zahodili v závěru několik 
tutovek a jednou výtečně zasá-

hl mladý gólman Klouda. Třinec 
v Kotlině U21 přejela 3:0, góly 
32. a 43. Synek, 83. Čurgali.

Dorost U19 přivezl všechny 
body od soupeře z Nového 
Bydžova po výsledku 0:3. 
Góly zařídili Čurgali, Zounar a 
Halbich, který dalších několik 
tutovek zahodil. Doma na UMT 
hostil Trutnov, další celek ze 
spodní poloviny tabulky. Šance 
dorost sice měl, ale malátný vý-
kon stačil jen na bezbrankovou 
plichtu 0:0. Tým se po těchto 
výsledcích drží v klidném středu 
tabulky.                         ZdS

V měsíci říjnu se rozjely 
regionální futsalové soutěže 
2013-2014. A suverénním způ-
sobem do nich vkročily dva týmy 
JK Trans v domácím prostředí 
varnsdorfské sportovní haly. 

B tým nejdřív ovládl úvodní 
turnaj 1. Autocentrum Jílové 
ligy za účasti 12 týmů. Dvacet 
vstřelených a jediná obdržená 
branka ve třech utkáních hovo-
ří jasně. Výsledky JK Trans B: 
s Desperado Františkov 3:0, 
s Tullamore Dew Děčín 7:0, 
s Hezouny Děčín A 10:1. Bez 
ztráty bodu a v podobném 
stylu absolvovaly turnaj ještě 
Metaliga Proreca CZ Teplice 
(překvapení) a Turbo Děčín 
B. Další kolo 1. AJL hostí 2. 
l istopadu renovovaná hala 
v Libouchci. 

V zahajovacím turnaji Krajské 
extraligy ÚK 2013-2014 měl ce-
lek JK Trans Varnsdorf A, loňský 
účastník nejvyšší soutěže v ČR, 
za soupeře SKP Cizina Děčín 
(naposledy 7. v extralize ÚK), 
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Spokojenost kulečníkových 
týmů v úvodu

Tři soutěže LHL (Lužická hospodská liga) vstoupily zahajovacími 
koly do svého 13. ročníku. V 1. LHL působící varnsdorfský Mělník A 
uspěl v Liberci proti Pilínkovu A 2:4 a ve svém prostředí zdolal tým 
U Miloše A Česká Lípa 4:2.

Ve 2. LHL si nováček soutěže RC Peklo Varnsdorf poradilo hladce 
s SK Žibřidice 6:0. O výsledek se zasloužili V. Jupa, S. Zelenka 
(uhrál najednou 197 bodů) a prvně v soutěži hrající J. Mrkvička. 
Ve druhé lize dále zaskočil Árny tým Varnsdorf Kocoury v České 
Lípě a zvítězil 2:4.

BSC Mělník je dalším varnsdorfským týmem působícím v těch-
to soutěžích, hraje 3. LHL. Na domácím kulečníku přehrál Hřebce 
z Kamenického Šenova 4:2.                                                           ME/ZdS

Dominantní vstup futsalistů JK TRANS

Autocentrum Jílové A (2.) a 
DeCe Computers Děčín (8.). 
I áčko „jékáček“ plně využilo 
domácího prostředí a jako 
jediné z devíti týmů soutěže 
všechny své zápasy vyhrálo 
s výsledky 3:1, 7:3 a 8:2. Dařilo 
se i SC Stap Vilémov, který dva-
krát zvítězil a smírně se rozešel 
s Nicou Rumburk. Pro ni to byl 
jediný získaný bod v kole, ale 

hrála jen dvě utkání. Mužem 
kola byl zvolen Petr Bartko 
z Autocentra Jílové, střelcem 
kola se stal Miloslav Kučera (na 
fotu vpravo) z JK Trans Varnsdorf 
A, jinak hráč varnsdorfského 
ligového dorostu U19. Konta 
soupeřů zatížil 10 góly. Druhé 
kolo extraligy ÚK se hraje 9. 
listopadu v Libouchci.       

Text a foto ZdS


