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SEZONA ZAČALA JAZZOVÝM TRIEM 

ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 26. ZÁŘÍ

Prázdninové 
opravy 
ve školách 
(Foto Ivo Šafus) 

Přijďte 
na Festival 

lokální 
ekonomiky 
21.-22. září 

Pokračování na str. 4

Program čtěte na str. 6

Už zase do školy...?

Poslední zvonění, nebo první krůček k záchraně?
Je celkem nezajímavé ohlížet 

se přes rameno na dobu minulou, 
zvláště pokud se úplně nedařilo. 
Nedařilo se přesvědčit většinu 
zastupitelů k odvážnému kroku, 
jakým je nabytí Červeného kos-
tela do vlastnictví města, i když 
k tomu při posledním jednání 
chyběl jediný hlas. 

Na příštím zasedání zastu-
pitelstva 26. září se tato otázka 
znovu objeví na programu 
jednání. Tentokrát ne z inicia-
tivy občanského sdružení, ale 
na základě dotazu Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech 
majetkových. Situace je dnes 
celkem jednoduchá. Úřad kos-

tel jako zbytný majetek nabídl 
ministerstvu kultury, které tuto 
možnost zamítlo. Dále byly oslo-
veny dva subjekty, které mají 
k objektu nějaký vztah: město 
Varnsdorf, v jehož katastru se 
nachází a které rovněž vlastní 
okolní pozemky, a občanské 
sdružení Červený kostel Varns-
dorf, které již řadu let usiluje 

Čtěte na str. 3

o záchranu památky pro budoucí 
generace. 

Znovu dojde k projednávání, 
znovu dojde k hlasování.

Argumenty pro a proti převze-
tí městem jsou rozumné. Chápu 
postoje oponentů i zastánců a 
pokusím se je bez emocí položit 
vedle sebe.

Pro hovoří: jedná se o jednu 
z mála památek na území města, 
jedinečnost stavby potvrzují 
přední architekti, je jedinečná 
příležitost vytvořit z kostela 
kulturní a společenské cent-
rum města (výstavy, koncerty, 

Někdo rád, někdo nerad, ale začátek září s sebou vždy a 
nevyhnutelně přinese začátek školního roku a pro čtrnáct 
stovek dětí v našem městě povinnou školní docházku 
(středoškoláky a „voškaře“ v to nepočítaje). 

 Pondělí 2. září bylo ve Varnsdorfu slavnostním dnem 
pro 185 dětí, které zamířily coby  prvňáčci do školních 
lavic. Po dvou prvních třídách v tomto školním roce ote-
vřely ZŠ Edisonova, ZŠ náměstí E. Beneše a IZŠ Karlova, 
po jedné ZŠ Seifertova (v budově na Východní ul.) a ZŠ a 
MŠ Bratislavská. V uvedeném počtu je zahrnuto i 12 dětí 
nastupujících do Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf.

Tak jako každý rok žáky prvních tříd přivítali kromě 
jejich třídních učitelek a ředitelů škol i členové vedení 
města či městského úřadu, jmenovitě starosta Martin 
Louka, radní Jiří Sucharda a Mgr. Michal Dlask, zastupitel 
ThMgr. Roland Solloch a vedoucí odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Mgr. Naděžda Vaňharová.

Obzvlášť slavnostně naladěni byli gymnazisté - pri-
máni i letošní maturanti oktaváni. Spolu s novým ředi-
telem školy Ing. Jiřím Jakoubkem je v novém školním 
roce přišel přivítat litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan 
Baxant v doprovodu varnsdorfského děkana kanovníka 
ThMgr. P. Alexeje Baláže a starosty Martina Louky. (Na 
vysvětlenou: dosavadní ředitel gymnázia ThMgr. Jiří 
Čunát je ředitelem Schrödingerova institutu, přičemž  
zřizovatelem obou institucí je litoměřické biskupství.) 
Vedení města bylo přizváno i na zahájení denního studia 
(3. září) a dálkového studia (5. září) ve Vyšší odborné ško-
le a Střední škole Varnsdorf.                   ham, foto Ivo Šafus

Pokračování na str. 3

Kontrolní den na zimním stadionu
O tom, jak pokračuje jedna 

z nejvýznamnějších stavebních 
akcí města - zastřešení zimního 
stadionu - se v úterý 2. září přišli 
přesvědčit členové vedení měs-
ta, správci areálu i hokejisté. 

Kontrolní den se konal za 
účasti pracovníků odboru správy 
majetku a investic, stavbyvedou-
cího z firmy Skanska, projektantů, 
vedení a.s. Regia a hokejového 
oddílu. Pozváni byli i všichni 
členové zastupitelstva města, 
z těch se ale dostavili včetně sta-
rosty jen tři. S aktuálním stavem 
prací je seznámil Ing. Karel, který 
provádí stavební dozor, a zástup-
ce firmy Skanska.

Návštěva se konala v důležité 
fázi stavby: na celé hrací ploše 
stadionu je položen mrazicí sys-
tém a čeká na zalití betonem, 
jehož povrch bude tvořit i finální 
povrchovou úpravu pro využívání 
plochy v letním období. Po ob-
vodu plochy jsou již připraveny 
ocelové patky budoucí  dřevěné 
střešní konstrukce, pod nimiž se 
nachází osmimetrové betonové 
piloty.

Budoucí ledová plocha byla 
stavebně posunuta tak, aby 
respektovala při vlastním za-
střešení stavbu šaten a zázemí 
zimního stadionu, a je upravena 
do velikosti „kanadských“ roz-
měrů.

Vzhledem k blížícímu se 
termínu předání první etapy 
stavby a dokončování částí díla, 
která souvisí s navazující etapou 
zastřešení, budou zastupitelé již 
na zářijové schůzi rozhodovat 
o uvolnění prostředků v měst-
ském rozpočtu na rok 2014. Dis-
kuze na kontrolním dni se týkala 

právě případných komplikací, 
v případě, že by nebylo možné 
ve výstavbě plynule pokračovat. 
Hokejisté by také velmi stáli 
o modernizaci budovy se sociál-
ním zázemím.  Samotná stavba 
zatím probíhá bez větších kompli-
kací v rámci schválené smlouvy 
o dílo.

Pro informovanost občanů 
uvádíme, že ačkoliv v zimním 
období nebudou žádné stavební 
práce na stadionu prováděny, 
nebude možné ho v letošní 
sezoně využívat. HC Varnsdorf 

Pokračování na str. 3

První školní den u prvňáčků ve Východní ul.
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• Hříchy se sčítají …
Trojice mužů z Varnsdorfu se zřejmě zhlédla v překonávání 

obvyklých společenských hranic. Ze zahrady rodinného domku 
v Edisonově ulici zmizely koncem srpna solární lampičky, z jiné 
varnsdorfské zahrady hadice i s jejím mobilním stojanem, v noci 
na 30. srpna zmizela z další zahrady zahradní kropicí pistole a tu 
samou noc zmizely z firemního areálu v Klostermannově ulici další 
věci v celkové hodnotě šesti a půl tisíce korun. Jak se ukázalo 
v průběhu vyšetřování, to vše má s největší pravděpodobností na 
svědomí 22letý mladík z Varnsdorfu. Ten společně s dalšími dvěma 
muži měl navíc ještě během třetího srpnového víkendu zavítat 
do místní restaurace v Národní ulici a zmocnit se jejího vybavení 
společně s uloženou elektronikou. Po sobě zanechali i několik po-
ničených zákoutí. Zástupce poškozené společnosti vyčíslil škodu 
na částku přesahující 130 000 Kč. Muži čelí obvinění z přečinů 
krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

• Lup se našel ve sběrně
Do soukromé společnosti v Erbenově ulici zavítal zřejmě na 

přelomu srpna a září nevítaný návštěvník. O jeho nesmluvené 
návštěvě vypovídá poničení vchodu firmy a kotle. Jak se ukázalo 
během ohledání místa činu, zmizely i plechové regály, pracovní 
stůl, uskladněné plechy, radiátory. Majitel se nespokojil s pouhým 
zjištěním vloupání a zapátral po okolí. Část chybějícího nalezl ve 
zdejší sběrně surovin. Policisté z obvodního oddělení ve Varns-
dorfu tyto věci zajistili a rozjeli pátrání po pachateli ohlášených 
přečinů krádeže a poškození cizí vědci. Po součtu chybějících 
položek a poškozených věcí se dopočítali škody přesahující 
částku 26 tisíc korun.

• Ještě se o něj přetahoval
Rumburští kriminalisté obvinili 7. září 25letého muže, který měl 

odcizit mobilní telefon o několik let mladšímu obyvateli Varnsdor-
fu. Ten si svůj dotykový aparát odložil na lavičku u dopravního 
hřiště. Chmaták využil situace a telefon za sedm tisíc korun 
skončil u něj v kapse. Okradený mladík se telefonu nechtěl jen 
tak lehce vzdát, a tak se mezi nimi odehrála potyčka, při které se 
nevyhnuli povalení na zem. Zloděj navíc měl požadovat i drobné. 
Ty už neobdržel, jelikož se do sporu vložila mladá dáma, která 
nenechavého raubíře odehnala. Posléze se policistům přiznal 
a nyní čelí obvinění z trestného činu krádeže, za což mu hrozí 
až dvouletý trest odnětím svobody.     Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

Podle platných legislativních 
pravidel začal Ústecký kraj 
v předstihu vypisovat soutěže 
nové zakázky na dopravní 
obslužnost. K 31. 12. 2014 
totiž končí současné osmileté 
smlouvy, na základě kterých 
v našem regionu jezdí společnost 
BusLine, a.s., Semily.

V rámci nové soutěže se Ús-
tecký kraj rozhodl zcela změnit 
systém dopravní obslužnosti a 
jejího rozdělení do oblastí. Stáva-
jících 21 oblastí bylo přerozděleno 
do větších celků - 15 soutěžních 
oblastí. Na tyto oblasti vypsal 
kraj výběrové řízení na doprav-
ce a naše oblast (Šluknovsko 
s orientačním předpokládaným 
rozsahem 1 744 459 km poptá-
vaných výkonů za 1 rok) byla 
společně s Dolním Poohřím a 
Chomutovskem vyhlášena jako 
první v letošním únoru. V květnu 
bylo provedeno vyhodnocení 
nabídek uchazečů a 29. srpna 

Šluknovský výběžek vyhrál jiný dopravce
kraj podepsal nové smlouvy. 
S koncem roku 2014 tedy v našem 
výběžku končí stávající dopravce 
BusLine, a.s., Semily, kterého od 
ledna 2015 na nejméně deset 
let nahradí společnost Autobusy 
Karlovy Vary, a.s., s nabídkovou 
cenou 26,99 Kč/km. 

V souladu s výběrovým řízením 
to pro cestující bude znamenat 
nejen podstatné zvýšení pře-
pravního komfortu odpovídající 
21. století, ale také zajištění jed-
notného vzhledu všech vozidel. 
Nový dopravce musí nasadit 
nové autobusy (vyrobené po 1. 7. 
2014) v nízkopodlažním provede-
ní (nebo Low Entry bez schodů), 
s nástupovou plošinou pro kočár-
ky či invalidní vozíky, s možností 
náklonu pro snadnější nástup (kne-
ling), celoročně klimatizované 
v rozmezí 18-26 °C, s hlasovým in-
formačním systémem doplněným 
vnitřním displejem o následující za-
stávce a 3 vnějšími elektronickými 

informačními tabulemi zobrazují-
cími číslo linky, cílovou stanici a 
průběžný směr jízdy. Důraz je 
kladen také na výšku sedadel, 
provedení polstrování a odklá-
dací prostor s pevným dnem nad 
sedadly. Vozidla budou povinně 
vybavena elektronickým odbavo-
vacím systémem kompatibilním 
s ostatními dopravci v rámci kra-
je a sledováním pomocí systému 
GPS, které umožní kontrolu vo-
zidla a dohled nad dodržováním 
jízdních řádů. A třešnička na 
závěr - všechna vozidla v rámci 
smluv s ÚK budou barevně upra-
vena podle grafického schématu 
„Brána do Čech“ v příjemném 
zeleném provedení.

Smyslem výběrových řízení 
je kromě navýšení standardu 
pro přepravu cestujících 
především úspora finančních 
prostředků, která bude použita 
na další rozvoj v oblasti dopravní 
obslužnosti, například na vybu-
dování 18 informačních míst pro 
kontakt s veřejností.

Podle dostupných informací 
z tisku a Krajského úřadu ÚK 
připravil JS

27. 8.  - Jednání s firmou Lumines Temple
           - Jednání o poplatcích za odpad
           - Schůzka s poslancem Parlamentu ČR Davidem Kádnerem 
             v Děčíně
           - Jednání o spolupráci v programu Nová zelená úsporám
28. 8. - Oficiální účast na fotbalovém utkání FK Varnsdorf, Pohár 
             České pošty
29. 8.  - Jednání s předsedou Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
         J. Zoserem  - příprava témat ke „kulatému stolu“ Svazu 
             měst a obcí ČR
           - Návštěva investičních akcí ve školních budovách
           - Účast na jednání bytové komise
2. 9.    - Zahájení školního roku v ZŠ nám. a v Gymnáziu Varnsdorf
           - Návštěva Schrödingerova institutu v Jiříkově
           - Jednání se starostou Jiříkova Michalem Majákem
3. 9.    - Zahájení školního roku ve VOŠ a SŠ Varnsdorf
           - Prezentace Regionální rozvojové agentury
           - Kontrolní den na přestavbě zimního stadionu
4. 9.    - Řešení občanských záležitostí 
5. 9.    - Zahájení dálkového studia ve VOŠ a SŠ Varnsdorf
           - Schůzka s ing. Jiřím Rakem (Destinační fond Českého
             Švýcarska) o železniční přeshraniční dopravě
6. 9.    - Zasedání Dobrovolného svazku obcí Tolštejn a návštěva
              výstavy masného skotu v Horním Podluží
8. 9.      - Účast na slavnosti v Großschönau - křtiny vlakové soupravy
9. 9.    - Řešení občanských záležitostí
10. 9.  - Účast na „kulatém stolu“ Svazu měst a obcí ČR v Praze 
             o námětech z „Výzvy starostům 2013“

• Zadržen bezprostředně po činu
Občan města oznámil vykradení svého bytu. Mladého zloděje 

stihl zahlédnout, ještě než utekl. Strážníkům uvedl tak přesný 
popis osoby, že během několika minut byl pachatel hlídkou po-
znán. Přestože se snažil před strážníky utéci, byl po krátkém 
pronásledování dostižen a zadržen. Po provedení zákonných 
úkonů byl předveden na služebnu obvodního oddělení Policie 
ČR k dalšímu šetření.

• Agresivní opilec
Na základě telefonické žádosti dispečera rychlé zdravotnické 

služby byla vyslána hlídka k zásahu sanitky RZS při ošetření 
zraněného opilce. Strážníkům se během několika vteřin podařilo 
opilého a agresivního muže zpacifikovat a uklidnit natolik, že 
mohl být zdravotníky ošetřen.

• Opilý řidič
Hlídkou MP byl zjištěn podezřelý pohyb vozidla, řízeného 

nezvyklým a nebezpečným způsobem. Strážníci se za použití 
výstražných světel pokusili vozidlo zastavit. Řidič na výstražné 
signály nereagoval a s vozidlem zastavil až u garáží. Hlídka 
provedla kontrolu dokladů, při které se řidič pokusil o útěk. Pro-
tože se po zadržení choval velice agresivně, byla  mu přiložena 
služební pouta. Strážníci na místo přivolali hlídkovou službu 
Policie ČR. U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška 
na alkohol s pozitivním výsledkem. Dále bylo zjištěno, že řidič 
spáchal dopravní nehodu, a tak byli přivoláni i policisté ze skupi-
ny dopravních nehod.               Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Dotace na kotle 
zase až za rok 
Takzvané kotlíkové dotace 

z Ústeckého kraje, na které jsme 
upozorňovali v předminulém čís-
le, už jsou pro letošek vyčerpány. 
Žádosti o příspěvek přijaté do 
3. září překročily celkovou část-
ku 20 milionů, na kterou se napůl 
složily Ústecký kraj a Minister-
stvo životního prostředí ČR. 
Další žádosti jsou automaticky 
vyřazovány. Hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček 
předpokládá, že program bude 
znovu spuštěn v příštím roce 
a že na něj oba partneři uvolní 
minimálně po pěti milionech 
korun. Dotace je příspěvkem na 
výměnu starého kotle za moder-
nější a ekologičtější.            ham

 
XXVIII. zasedání zastu-

pitelstva se koná dne 
26. září 2013 od 15.00 hod. 
v klubu Střelnice. Program: 
1. Návrhy, dotazy, připo-
mínky a podněty obyvatel 
města - 2. Návrhy, dotazy, 
připomínky a podněty členů 
ZM - 3. Převody majetku 
města - 4. Zprávy výborů ZM - 
5. Různé - 5.01 Petice za mož-
nost užívat městské pozemky 
nájemníky a vlastníky bytů - 
6. Finanční záležitosti - 7. Zprá-
va o činnosti RM a o kontrole 
plnění usnesení ZM - 8. Závěr.
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Dokončení ze str. 1
bude trénovat na zimním stadionu v Rumburku a Jonsdorfu. Zájemci 
o školičku bruslení jsou zváni hokejovým klubem na lekce bruslení pro 
nejmenší do nedalekého Jonsdorfu. Informaci o termínech uvedeme 
na našem webu i v Hlasu severu.                   Ing. Jaroslav Beránek, 

vedoucí odboru správy majetku a investic, ham, foto ham

Kontrolní den 

divadelní prostor, civilní obřady apod.). Možnost získávat na opravy 
dotace a granty.

Proti stojí: finanční náročnost takových záměrů, nutnost nabytý 
majetek spravovat, udržovat. Případné další argumenty se jistě 
v průběhu projednávání objeví.

Ještě jedna varianta je možná a reálná. Nabídnout kostel ve 
volném prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Doufám, že tato 
možnost je pro všechny až tou možností poslední.

Občanské sdružení zve tímto všechny občany města, zastupitele, 
zástupce médií a pozvané hosty na večer věnovaný Červenému 
kostelu.

V neděli 22. září od 16.30 hodin se v Centru Panorama uskuteční 
setkání, na kterém Ing. architekt Matyáš představí svou vizi budou-
cího využití a kde vystoupí varnsdorfští umělci, kteří svým umem 
dávno přesáhli hranice města: Jana Vébrová a Michal Müller. Vrcho-
lem večera měla být premiéra filmu, která se bohužel z technických 
důvodů konat nemůže, ale významná část bude promítnuta.  Pan 
režisér Danko přijede a svoje dílo sám uvede.

Výtvarná soutěž pro děti a další doprovodné akce jsou samo-
zřejmostí. 

Přijďte vyjádřit svůj názor a pomozte zastupitelům v jejich 
těžkém rozhodování.                                                  Petr Šmíd, 

předseda občanského sdružení Červený kostel Varnsdorf

Poslední zvonění, nebo první 
krůček k záchraně?

Dokončení ze str. 1

Dokument „Poslední zvoně-
ní?“ jsme začali natáčet v roce 
2011 a původně měl mít svou 
premiéru už v září 2011. Jenže 
v té době ve městě propukly 
protiromské demonstrace a 
osud kostela byl zcela potlačen. 
Využili jsme čas nepokojů ve 
Varnsdorfu k vytvoření realistické 
3D vizualizace kostela, díky níž 
jsme během roku a půl doslova 

Odbor správy majetku a 
investic zajišťoval ve školních 
zařízeních přes prázdniny 
několik stavebních akcí. Nej-
významnější z nich je „Snížení 
energetické náročnosti ZŠ 
Edisonova Varnsdorf“, která 
pokračuje i po začátku školního 
roku a s jejímž ukončením se 
počítá do 15. listopadu. Její cel-
ková cena je 12 milionů korun, 
z toho 4,77 milionu bude pokryto 

Prázdninové opravy ve školách
dotací z Operačního fondu život-
ního prostředí. Stavbu provádí 
dle výběrového řízení Metrostav 
Praha, a.s.

V základní  škole Karlova 
a mateřské škole Poštovní 
proběhly kompletní výměny 
oken: Interaktivní základní 
škola v Karlově ulici má nyní 
nová plastová okna. Interiérové 
práce tam byly dokončeny do 
19. srpna, exteriérové práce, 

které nenarušují výuku, budou 
předány do 30. září. Pracuje 
zde firma BREX, s.r.o., Liberec 
a zakázka má hodnotu dvou 
milionů korun. Mateřská škola 
v Poštovní ulici dostala nová 
dřevěná eurookna a balkonové 
dveře (mimo hlavních dveří, 
které budou repasovány př i 
opravě fasády), byly také po-
řízeny nové kryty na otopná 
tělesa. Zakázku za 1,22 mil.
korun měla na starosti firma 
Langer z Ústí nad Orlicí. Hotovo 
bylo v polovině srpna.

V základní škole v Bratislav-
ské ulici byla rozšířena školní 
družina. Byl k tomu využit zru-
šený sklad pomůcek. Náklady 
činily 60 tisíc korun.

Základní škola Seifertova ul. 
si prošla velkým stěhováním 
a přesunem veškeré výuky 
do budovy ve Východní ulici 
v souvislosti se zrušením provozu 
v původní budově. Zde nyní pro-
bíhají úpravy okolí: nová opěrná 
zeď, plot i chodník, úprava ven-
kovní kanalizace, odstranění 
havárie nepoužívaného septiku, 
a to za celkové náklady 400 tisíc 
korun. Uvnitř se pracovalo na 
elektroinstalaci i vodoinstalaci, 
výměně podlahových krytin 
i vymalování.

Drobné opravy, malování, 
opravy podlah proběhly i ve 
většině ostatních škol a školek 
v majetku města.

Podle informací odboru sprá-
vy majetku a investic připravil 
ham, foto Ivo Šafus

„zrekonstruovali“ kostel tak, jak 
vypadal před svou devastací. Na 
dokumentu pracovalo celkem 28 
lidí, všichni za symbolický koneč-
ný honorář 10 Kč.

Bohužel v našem týmu se 
našli i lidé, kteří nehleděli na 
naši úmluvu a záměr tohoto 
projektu a rozhodli se na tomto 
charitativním dokumentu vydělat. 
Ponechali si totiž již vypočítané 

části dokumentu, které v sobě 
nesou prvky vizualizace, tím  
znemožnili složení dokumentu 
do konečné podoby a zmařili 
rok a půl trvající spolupráci. 
Celkem jde cca o třetinu celkové 
délky dokumentu. Na vizuálních 
záběrech stojí celý dokument, 
jednotlivé části mají samy o sobě 
neúplnou a nepřesnou informační 
hodnotu. Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli vytvořit od základu no-
vou zkrácenou verzi dokumentu, 
bez vizualizací, a tu na akci dne 
22. 9. 2013 promítnout. Na opě-
tovný výpočet 3D animací potře-
bujeme minimálně 54 dní, což do 
uvedeného termínu není možné 
stihnout.

Za celý tvůrčí tým se divákům 
omlouvám. Dokument ve své plné 
délce hodláme uvést v náhradním 
termínu.

Pavel Danko, 
režisér dokumentu

Dokument o Červeném kostele

Náhled animace červeného kostela. Foto Danko film ltd.

Zateplování ZŠ Edisonova

Škola v Karlově ulici po výměně oken

Kontrolní den na zimním stadionu

S novými okny vstupuje do nového školního roku i školka 
v Poštovní ulici.
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Návštěvníci našeho města dostali novou možnost příjemného 
a kvalitního ubytování. Na sklonku léta byl na klidném místě 
v Bratislavské ulici v blízkosti řeky Mandavy otevřen stylový 
penzion „Dvůr pohody“. Manželská dvojice Dubských se ujala 
původního podstávkového domu z roku 1800 a provedla jeho 
pečlivou rekonstrukci včetně přestavby hospodářského stavení. 
Rekonstrukční práce trvaly téměř pět let. 

Úsilí a investice do přestavby se vyplatily a dnes zde můžete najít penzion „Dvůr pohody“. Ten 
svým vybavením a službami vychází vstříc i náročnějším hostům. Nabízí jim 36 lůžek v 7 pokojích a 
3 apartmánech, z nichž jeden je bezbariérový, saunu pro 8 osob, prostorný venkovní bazén, dětské 
hřiště, dětský koutek, malý bar, posezení na terase, příjemnou zahradu s ohništěm. Dokonce je tu 
k dispozici i menší konferenční sál i fitness místnost.

S tím vším ještě majitelé nejsou spokojeni a v dohledné době počítají s dobudováním minigolfového 
hřiště a půjčovny horských a krosových kol, saní a jiného sportovního vybavení.

Penzion je vhodný zejména pro aktivní domácí i zahraniční individuální sportovně založené návštěv-
níky a skupiny - např. cyklisty, sportovní oddíly, v zimě sjezdové lyžaře a běžkaře. Dobrou zprávou 
pro cyklisty je zapojení penzionu do systému certifikace „Cyklisté vítáni“ v rámci Nadace Partnerství 
pro ubytovací a jiná zařízení. Takto označené provozy nabízejí nadstandardní služby pro cyklisty ve 
stejném rozsahu jako obdobné systémy fungující v jiných cyklisticky vyspělých zemích - Německu, 
Rakousku, Švýcarsku či Holandsku. 

Díky svému bohatému vybavení bude zcela jistě vyhledávaný také rodinami s dětmi a v neposlední 
řadě i aktivními seniory, hledajícími vedle zajímavé okolní přírody také odpočinek, pohodlí a dostatek 
komfortu v útulném penzionu. V penzionu 
je možné pořádat firemní akce, rodinné a 
jiné oslavy a skupinové akce. 

„Naším cílem je vytvořit a nabídnout na-
šim hostům příjemnou rodinnou atmosféru 
a zázemí, aby se k nám rádi vraceli. K tomu 
se jim budeme snažit kromě pohodlného a 
stylového ubytování všemožně poskytovat 
vysoce kvalitní služby,“ říká Šárka Dubská, 
majitelka penzionu. 

Zájemci o ubytování najdou veškeré 
další informace včetně fotografií interiéru 
na webu penzionu www.penzion-varns-
dorf.eu

Návštěvníkům nově slouží penzion Dvůr pohody

Výhled z Hrádku může znamenat výhru
Varnsdorfský Hrádek se spolu s dalšími 

třemi rozhlednami v okolí účastní projektu 

„Měsíc věží a rozhleden“ 
Ve dnech 28. 9. - 28. 10. 2013 navštivte se zakoupeným „výško-

vým 4pohledem“ turistické cíle, které jsou na něm uvedeny. Získejte 
na pohled razítko s logovtipem ve věži, rozhledně či nejbližším 
infocentru ATIC ČR a zašlete jej do 30. 12. 2013 na níže uvedenou 
adresu. Budete zařazeni do losování o horské kolo Galaxy od 
CykloŠvec a další odměny. Křest nové mapy věží a rozhleden se 
uskutečnil 11. 9. v České centrále cestovního ruchu.  

Naše adresa: 
Turistické a mapové centrum 
nám. Přemysla Otakara II. 21 
370 01 České Budějovice
Za správně orazítkovaný 4pohled získáte odměnu na adrese 

uvedené na jeho zadní straně. Pokud není adresa uvedena, 
vydá vám překvapivou odměnu Hlavní pohádková infokancelář 
v Českých Budějovicích nebo na veletrhu cestovního ruchu 
Holiday World v Praze.

Pokud navštívíte minimálně jednu věž či rozhlednu v Měsíci 
věží a rozhleden České republiky (28. 9. - 28. 10.), můžete se 
zúčastnit slosování orazítkovaných 4pohledů o horské kolo Galaxy 
od CykloŠvec a další odměny v sobotu 22. 2. 2014 při veletrhu 
Holiday World v Praze.

Na 4pohledu Šluknovsko se vedle Hrádku představují rozhledny 
na Jedlové, Studenci a Tanečnici. K zakoupení bude na Hrádku 
i v infocentru a.s. Regia v Otáhalově ulici.                                 -r-

Nový ceník 
sportovišť

REGIA a.s. upozorňuje, 
že od 1. září platí nový ceník 
pronájmů sportovišť, která má 
ve správě. Tak jako dříve platí 
podstatně zvýhodněné ceny 
pro varnsdorfské oddíly.  Na-
příklad malý sál sportovní haly 
je k dispozici za 190 Kč/hod. 
pro dospělé a 150 Kč/hod. pro 
mládež, pro varnsdorfské oddíly 
za 150 Kč/hod. a 100 Kč/hod. 
Velký sál lze pronajmout za 
550 Kč/hod., pro varnsdorfské 
oddíly za 200 Kč (mládež) a 
450 Kč (dospělí). Mění se 
i nájemné za fotbalový stadion 
(umělá tráva, travnatá plocha, 
atletický ovál). Ceník pro pla-
vecký bazén se nezměnil.

Aktuální ceny pronájmů 
zjistíte přímo na sportovištích 
nebo na webových stránkách 
www.regiavdf.cz. 

 Hodiny musí být vždy objed-
nány písemně nebo na e-mail 
zbynek.simak@regiavdf.cz.

ham

Novinky v zahradě 
v MŠ Čtyřlístek...

Celé jaro a po dobu prázdnin bylo na zahradě mateřské školy 
v Nezvalově ul. velmi rušno, pracovalo se a pracovalo. Ve spolupráci 
s firmami CZECH PAN s.r.o., RETOS s.r.o. a nemalé finanční pomoci 
dalších firem  ROTOS s.r.o., ALMATA s.r.o. a rodičů dětí naší MŠ 
docházelo k budování nových herních prvků v naší školní zahradě. 
Výše jmenované firmy pomohly nejen finančně, ale také budovaly 
a pomáhaly vše uvést do konečné podoby. Všechny zahradní prvky 
mají bezpečné dopadové plochy, které nám pořídilo město ve spolu-
práci s Technickými službami Varnsdorf, a nový nátěr od pracovníků 
z veřejně prospěšných prácí. Nyní je zahrada předána našim dětem 
k užívání. Ty si na ní zkouší svou šikovnost a využívají domečky ke 
klidovým činnostem. Jejich spokojenost a radost je všem velkým 
poděkováním za dobře vykonanou práci. 

Ředitelka MŠ Bc. Veronika Strolená, foto Ivo Šafus

...a v MŠ Na Kopečku
Od konce léta se může naše mateřská škola pyšnit zbrusu novou 

a krásnou herní sestavou. Děti na ní mohou lézt po síti, šplhat po 
laně, houpat se a klouzat. Za tento pestrobarevný a nápaditý prvek, 
z kterého jsou děti nadšené, vděčíme firmě Truhlářství Kuník. 

Učitelky a děti z MŠ Na Kopečku

REKLAMNÍ ČLÁNEK
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• Zahájení s biskupem
K článku na první straně se vracíme snímkem litoměřického 

biskupa Jana Baxanta a ředitele školy Jiřího Jakoubka při zahájení 
školního roku na Gymnáziu Varnsdorf. V aule školy ve Střelecké 
ulici právě dodávají odvahu jak čerstvým gymnazistům z primy, tak 
maturitnímu ročníku. Foto Ivo Šafus

Fotokronika

• Velká sláva na nádraží
Stánky s občerstvením, dechovka, slavnostně vyzdobený peron 

a velká tlačenice lidu. Vlakové nádraží v Großschönau v neděli 
zažívalo městskou slavnost, neboť tam křtili vlakovou soupravu 
Trilexu jménem svého města. Nádražní budova je obvykle stejně 
opuštěná jako ta naše varnsdorfská, ale má už před sebou jakousi 
perpektivu: zakoupilo ji město (v dražbě!) a zřejmě s ní tedy má 
i nějaké záměry... Osiřelé přízemí budovy bylo možné si výjimečně 
skrz naskrz „prošmejdit“ a na několika velkých výstavních pane-
lech se podrobně seznámit s historií nádraží.            Foto ham

Nejvýznamnějším zásahem 
do stávajícího pomníku byla 
příprava na vybudování no-
vého pietního místa pro oběti 
první světové války. Po umístě-
ní provizorní tabule na pomník 
padlým v dnešní Národní 
ulici se intenzivně pracovalo 
na rozšíření o desky se jmény 
padlých varnsdorfských rodáků. 
Bohužel padlých bylo více než 
700 (cca 5 % celkového počtu 
obyvatel!). Projekt i vlastní 
realizace byly velmi finančně 
i organizačně nákladné. Sbírku 

Varnsdorfské vojenské pomníky III
Pomník na Národní ulici - 2. část

organizovali opět vojenští vy-
sloužilci, tentokrát již pod no-
vým názvem „Podpůrný spolek 
bývalých vojáků“. Během pří-
pravných prací, pravděpodob-
ně v letech 1924-1925, došlo 
k odstranění všech 12 sloupků 
s řetězem a ponechání pouze 
vlastního monumentu v ohra-
ničené travnaté ploše. Vlastní 
rozšíření památníku bylo zho-
toveno podle návrhu architekta 
Dolleschala z Haidy (Nového 
Boru) a zahrnovalo mimo jiné 

Torzo desky se jmény 
(v poválečné úpravě)

Architektonický model památníku, který byl v této podobě reali-
zován.

instalaci osmi kamenných 
desek se jmény padlých 
vojáků z Varnsdorfu, obklopu-
jících památník do půlkruhu.

K slavnostnímu odhalení 
došlo po velkých peripetiích 
o svatodušních svátcích 31. 5. 
1925. Vpředvečer byl pořádán 
slavnostní průvod městem, kte-
rý přilákal tolik obyvatel, že se 
ráno v 8.30 hod. shromáždil dav 
několika tisíc lidí před městským 
úřadem, kde pak byla na náměs-
tí sloužena i polní mše. Poté se 
slavnostní průvod opět vydal na 
pochod městem a před desátou 
hodinou dorazil k pomníku. Jeho 
okolí bylo slavnostně vyzdobe-
no a byly zde také vybudovány 
dvě tribuny - malá řečnická 
(přímo před pomníkem) a velká 
(na kraji městského parku) pro 
obecenstvo. Na úvod zapěl 
pěvecký spolek pod vedením 
pana Heineho modlitbu a po ní 
následovalo uvítání z úst před-
staveného podpůrného spolku 
bývalých vojáků (následník 
spolku vojenských vysloužilců, 
donucený úřady k přejmenová-
ní) pana Karla Gütlera. Přivítal 
všechny přítomné hosty v čele 
s protektorem pomníku a sta-
rostou města v jedné osobě, 
panem Karlem Richtrem. V krá-
tké řeči pak pan Gütler připo-
menul události let 1914 až 1918 
a vyjádřil víru v nezapomenu-
telnou oběť padlých vojáků. 
Poté zazněla píseň „Hrdinové 
vlasti“, prapory byly skloněny, 
zazněla čestná salva a za 
zvuků všech varnsdorfských 
zvonů byla odstraněna plenta 
zakrývající pomník. V nádo-
bách zdobících krajní pylony 
byl zapálen oheň a diváci mohli 
číst na kruhovém okraji pomníku 
nápis: „Ehre den Toten, die im 
Glauben an das höchste ihr 
Leben gaben!“ (Čest mrtvým, 
kteří položili život ve víře 
v nejvyšší ideály). Na vysokých 
kamenných blocích bylo mož-
né zhlédnout dlouhé řádky 707 
jmen padlých, zemřelých a ne-
zvěstných občanů Varnsdorfu.

Pan Gütler oficiálně předal 
pomník do ochrany města se 
slovy: „Vážený pane starosto, 
předávám vám památník do 
ochrany našeho rodného měs-
ta v naději, že se stane místem 
vzpomínek i povznesení a zá-
roveň bude i ozdobou našeho 
města.“ Starosta Richter odpo-

věděl v krátké pozdravné řeči: 
„Vítám vás srdečně jménem 
města Varnsdor f “. Zvláštní 
pozdravení patří našim ně-
meckým bratřím a sestrám 
ze sousedního Saska. Cítím, 
že hluboko v našich srdcích 
je Německo stále tříbarevné 
(narážka na zánik německého 
císařství), i když navenek ten-
to cit již nemůžeme projevit. 
Děkuji za vybudování tohoto 
nádherného pomníku, který 
je vzpomínkou na statečné 
syny našeho města, kteří padli 
hrdinskou smrtí. Válka přinesla 
našemu národu neštěstí, 
ponížení a hanbu, ztratili jsme 
vlast, ale stále nám zůstal náš 
domov. Naší nadějí jsou naše 
děti a na těchto pilířích musíme 
svou budoucnost vybudovat. 
Tento pomník je velikým darem 
současnosti, ale i budoucnosti, 
děkuji tímto podpůrnému spol-
ku bývalých vojáků, skutečným 
válečným vysloužilcům, mužům 
odvahy a cti.“ Po těchto slovech 
položili zástupce starosty Pohl 
a městský rada Ed. S. Bürger 
u pomníku vavřínový věnec. 
Poté bývalý polní kurát Zim-
mermann z Krásné Lípy pronesl 
slavnostní řeč, ve které mluvil 
o domově, víře a povinnosti. 
Hovoř ili také zástupce ve-
teránské spolku ze Žitavy a 
zástupkyně pozůstalých po 
padlých vojácích paní Krause. 

K pomníku byly položeny další 
věnce od spolků, organizací 
i jednotlivců; v konečném souč-
tu jich bylo asi čtyřicet. Pěvecký 
sbor pak pod vedením pana 
učitele Smrczka zapěl píseň 
„Měl jsem kamaráda“ a pietní 
akt u pomníku byl ukončen zá-
věrečným defilé. Poté se konal 
pochod zpět dnešními ulicemi 
Otáhalova, Poštovní a Legií na 
náměstí. Program ještě pokra-
čoval pohoštěním v Turnhalle 
(tělocvičně pod náměstím) a 
koncer tem před restaurací 
Střelnice. Na večer byl opět 
naplánován pochod Varnsdor-
fem a dalšího dne ještě koncert 
ve výletním místě Edelgrund 
(dnes kaliště v Dolním Podlu-
ží). V upomínku na tento velký 
den byly vyrobeny sklenice a 
odznaky s reliéfem památníku. 

V následujících letech se 
u pomníku konala pietní shro-
máždění k připomínce obětí 
velkých válečných konfliktů. 
V této podobě se pomník dožil 
konce druhé světové války, kdy 
byly za dosud nevyjasněných 
okolností všechny jeho části od-
straněny. Snad je jeho poslední 
tajemství ukryto v některém 
z archivů nebo i ve vzpomín-
kách některého z pamětníků. 
Jediným dochovaným frag-
mentem pomníku tak zůstaly 
4 desky se jmény, nyní uložené 
v depozitáři městského muzea. 
Památku obětí války (a to pouze 
té druhé a ještě jenom jedné ar-
mády) tak v těchto místech při-
pomíná už jen socha z 50. let
na druhé straně ulice, umístěná 
v místě původní fontány.

JS, Hynek Domalíp, 
foto: archiv autorů



17/2013                                                                                                       strana 6

Po prázdninách začala nejen 
škola, ale také nová kulturní se-
zona. Jednou z prvních akcí byl 
koncert česko-polského jazzo-
vého tělesa „Marek Walarowski 
trio“ v Pivovaru Kocour, pořáda-
ný ve čtvrtek 5. září Městským 
divadlem Varnsdorf.

Již s prvními tóny se v restau-
raci rozhostila příjemná pohoda. 
Lidé poslouchali nebo si povídali 
nad skleničkou. Chyběly už jen 
obláčky dýmu z cigaret a člo-
věk by si připadal jako v baru 
z amerických gangsterských 
filmů. Večer byl ale nekuřácký, 
což ovšem bylo spíše ku pro-
spěchu věci.

Lídrem tria je, jak už název 
napovídá, Marek Walarovski, 
který bravurně ovládá klávesy. 
S ním pak muzicírují jeho bývalí 
žáci z Hudební Akademie Ka-
rola Szymanowskieho v Katowi-
cích, kde učí kompozici. Jsou jimi 
Grzegorz Masłowski hrající na 
bicí a baskytarista Lukáš Mužik. 
Bubeníci se u nich sice čas od 
času střídají, ale Marek s Luká-
šem už spolu hrají tři roky. Kon-
cert ve Varnsdorfu byl jejich třetím 
v letošním turné. Před sebou jich 
měli ještě šest.

A proč právě trio? Především 
kvůli organizaci, navíc jim vyho-
vuje i toto zastoupení nástrojů. 
Šéf kapely ještě s úsměvem 
podotkl, že když jsou tři, tak 
na jednoho pak připadne víc 
peněz.

Sezona začala jazzovým triem

Během koncertu jsem mezi 
posluchači zaslechla zajímavou 
otázku, do jaké míry vlastně mají 
skladby na koncert připravené a 
nakolik improvizují. Tak jsem se 
za ně muzikantů optala. Hlavní 
melodie písně je daná. Zbytek, 

to jsou veškerá sóla, vyhrávky, 
kudrlinky apod., je dílem jejich 
momentální fantazie. To pak sa-
mozřejmě záleží i na publiku, jak 
dokáže inspirovat.

Jazz si za posledních pár 
let získal v našem městě své 
místo a také věrné posluchače. 
I tentokrát se jich sešlo bezmá-
la padesát. A už teď se mohou 
těšit na další zajímavou akci -
mezinárodní jazzový festival 
Mandava jazz 2013. Ten se 
koná od 2. do 13. října 2013. 
Bližší informace naleznete 
na samostatných plakátech, 
webu varnsdorfského divadla 
i v kulturních přehledech Hlasu 
severu.         AMD, foto Ivo Šafus

Program festivalu:
Sobota 21. září
PREZENTAČNÍ TRH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN A 
VÝROBKŮ
Stánkový prodej prvotřídních regionálních potravin, rukodělných 
výrobků i průmyslových produktů, které pocházejí z děčínského 
regionu. Budou se zde prezentovat místní farmáři, řemeslníci, 
umělci i příležitostní výrobci. Možnost seznámit se s kvalitním 
zbožím, které je možno nakoupit přímo u místního podnikatele, 
řemeslníka nebo farmáře.
9.00 - Zahájení trhu úvodním slovem pořadatele  
9.30 - Žehnání dobré úrodě a dobrému obchodu
13.00 až 15.00 - Farmářský víceboj varnsdorfských Strong-
manů 
Farmářská chůze, zdvih klády, tahání valníku
16.00 - Ukončení trhu / Soutěž o rodinný voucher na raft 
v labském kaňonu

PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍ KULTURY
Ukázky umění kulturně činných jednotlivců i skupin z mikrore-
gionu Varnsdorf a jeho okolí. Kulturní program se bude prolínat 
trhem. 
10.00 - Zahájení kulturního programu 
21.00 - Proč je v noci tma
Populární přednáška vedoucího hvězdárny a planetária v Mostě -
zajímavosti a poznatky ze sluneční soustavy a úkazy do konce 
roku na naší obloze

Sobota - neděle 21.-22. září
KONFERENCE O LOKÁLNÍ EKONOMICE
Dvoudenní konference o lokální ekonomice pro laickou i odbor-
nou veřejnost se bude za účasti zajímavých hostů zabývat otáz-
kami, jak praktikovat lokální ekonomiku, tzn. jak zajistit pracovní 
uplatnění pro místní lidi, jak se vypořádat s ekonomickými a 
sociálními problémy v regionu, jak efektivně podnikat aj. Dopo-
ručujeme zejména pro zástupce obcí, neziskových organizací a 
vzdělávacích institucí.

Sobota 21. září 2013
10.00 Patricie Anzari - Regionální synergie - kooperace místo 
konkurence 
12.00 Lokální oběd z místních surovin + tisková konference 
+ prezentace lokální měny 
13.00 Michael Šatník - Ekoloko – Návrat regionálních potravin
15.00 Petr Kacálek - Česká zelenina do české rodiny - bedýn-
kový systém
16.00 Eva Hamplová - Regionální značky a jejich význam pro 
lokální ekonomiku
17.00 Dana Štechová - Marketing místní produkce
19.00 Zdeněk Tarant - Hledáme alternativní zdroje energie

Neděle 22. září 2013
9.00 Martin Zíka - Principy lokální ekonomiky
10.00 Miloslav Hlavsa - Praktické zkušenosti provozování 
družstva (Konzum)
11.00 Květa P. Lauterbachová - Jak je na tom občanská spo-
lečnost Česko vs. Rakousko?
12.00 Magdalena Hunčová - Ekonomický rozměr občanské 
společnosti
13.00 - 14.00 Přestávka na oběd - 
14.00 Workshop - Lokální ekonomika na Varnsdorfsku

Konference lokální ekonomiky se koná v sále Klubu Střelnice, vstup 
na všechny přednášky je zdarma. Srdečně zveme širokou veřejnost 
k diskuzi nad tématy, která se nás bezprostředně dotýkají.
Akci pořádají: MAS Šluknovsko a portál Vylep.info

Trochu lidskosti do společnosti a politiky. Trochu 
zdravého idealismu, bez kterého „ani nelze vstát 
z postele“, natož prosazovat změny k lepšímu. 
S těmito krédy předstoupila 3. září před asi čtyři 
desítky lidí herečka, spisovatelka a politička Táňa 
Fischerová. Besedu v divadle zorganizoval Karel 
Hofman a sám nastínil úvodní téma: myšlenku so-
ciální trojčlennosti podle idejí rakouského sociálního 
myslitele Rudolfa Steinera. Jde o důsledné odděle-
ní oblastí politiky, ekonomiky (založené na spolupo-
dílnictví) a kultury - duchovní sféry, postavené na 
myšlence svobody. Tento vzorec je podle Fische-
rové zásadní podmínkou k ozdravění společnosti. 

Nutno podotknout, že paní Fischerová neměla v úmyslu využít besedu k předvolební agitaci. 
Beseda byla domluvena dříve, než politický chaos dospěl k vyhlášení mimořádných voleb. Zmínila 
ovšem svou tristní zkušenost z předchozího působení v parlamentu. V jeho fungování prý nelze do-
hledat ani svobodu, ani demokracii, poslanci jsou silně ovlivnitelní lobbistickými skupinami, „současný 
systém politických stran je k ničemu“. Diskutovalo se o tom, jaký volební systém by přinesl nápravu.

Hospodářství postavené na tvrdé konkurenci a soupeření, na které jsme vsadili, není podle ní 
tou správnou cestou. Lepší perspektivu by naopak přinesla vzájemná spolupráce, například cestou 
družstevnictví. Za příklad uvedla dobře prosperující družstvo v Baskicku o desítkách tisíc členů. Této 
alternativě ale zatím příliš nenahrává naše legislativa. Potěšilo ji sdělení z publika o iniciativě místních 
živnostníků ustavit družstvo na principech lokální ekonomiky. Za tragický označila stav našeho školství 
a mediální sféry, manipulující s myšlením lidí. Vyslovila velké obavy z nového občanského zákoníku, 
jehož nová terminologie a dalekosáhlé změny opět o něco vzdálí obyčejné lidi od právního povědomí.

Beseda s Táňou Fischerovou byla přinejmenším příležitostí zamyslet se nad fungováním společ-
nosti, nad vztahem morálky a práva, nad naší budoucností vůbec.                ham, foto Ivo Šafus

Nejlepší sýry v kraji jsou z Varnsdorfu
Pro úspěchy výrobků varnsdorfské mlékárny bychom už 

mohli zřídit stálou rubriku. V šestém ročníku soutěže „O nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče“ 
v kategorii sýrů zvítězil její výrobek Lužický sýrový měšec a jedno 
z mimořádných ocenění v téže kategorii si donesl sýr BIO gouda. 

Do letošního šestého ročníku se přihlásilo 165 výrobků od 
45 výrobců. Je to rekordní počet ze všech podobných krajských 
i regionálních soutěží v republice. 

Soutěž organizuje Okresní agrární komora v Mostě. Její ředitelka 
Ludmila Holadová při hodnocení výsledků vyzdvihla právě zdejšího 
výrobce: „Lahůdkou jsou kozí a ovčí sýry od našich zpracovatelů -
menších výrobců, které jsou vždy nejdříve vyprodány! Pochvalu si 
zaslouží provozovna Varnsdorf, která spadá pod Polabské mlékárny -
jejich biovýrobky, zvláště sýry ve všech provedeních, jsou opravdu 
vynikající a je o ně velký zájem. Mlékárna Varnsdorf dodává na trh 
spotřebitelům 18 druhů biovýrobků.“

Dekorování vítězů se konalo v Litoměřicích na veletrhu 
Zahrada Čech 13. září.                                             ham

Co na to Táňa Fischerová
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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

Speciální nabídka prode-
je novostavby RD větší 2+1 
v Rumburku. www.skzrea-
lity.cz.

Nově otevřeno. Masáže 
v hotelu Atrium nyní po celý 
den! Objednávky přes hote-
lovou recepci: 412 375 510. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

Prodám byt v osobním 
vlastnictví ve Varnsdor fu. 
Nutno vidět. 2+1, 54 m2, ul. 
B. Krawce. Tel. 728 648 045.

Speciální nabídka prode-
je družst. bytu 3+1+L s garáží 
v Jiříkově za velmi  výhodnou 
cenu. www.skzreality.cz.

Prodám pozemek na 
stavbu RD, 1 000 m2, zasí-
ťováno, vlast. studna, poblíž 
centra. Cena 300 tis. Kč. Tel. 
776 740 185.

Pronajmu ve Vdf v blíz-
kosti centra ihned volné 
zařízené místo v zavedeném 
kadeřnictví nebo i celé se 
2 místy. Pronájem 1 místa 4.600 
Kč vč. služeb a energií. První 3 
měs. poloviční nájem. Telefon
728 580 333, 725 778 112.

Kurzy angličtiny všech 
pokročilostí od 1. října ve Věži 
obchodního centra Pražská. 
Úrovně: úplní začátečníci, za-
čátečníci A1, mírně pokročilí 
B1, pokročilí B2, vysoce po-
kročilí C1, konverzace B1-C2, 
příprava na mezinárodní 
zkoušky, příprava na maturitní 
zkoušky, intenzivní kurzy, spe-
cializované kurzy, doučování. 
Skupiny: individuální výuka 
a skupinová výuka, firemní 
kurzy. Cena: dle počtu stu-
dentů ve skupině (1-6) a délky 
lekcí (60/90 minut). Lektorka: 
Mgr. Zuzana  Paseková -
praxe od roku 2002, výuka 
komunikativní metodou.Bližší 
informace, termíny, do-
mluva, přihlášky: zuzana.
pasekova@seznam.cz, tel.
774 363 861, www.mytea-
cher.cz.

Prodej řad. RD 5+1 ve 
Varnsdorfu, tepelné čerpa-
dlo, zateplení, garáž, zahra-
da. Cena dohodou. Reality  
Janošek, s r.o., Varnsdorf, 
tel. 602 354 389.

Prodej RD 2+1 ve Varns-
dorfu, elektřina, zahrada, pů-
vodní stav. Cena 299 tis. Kč 
vč. všech poplatků. Reality 
Janošek, s r.o., Varnsdorf, 
tel. 602 354 389.

Pronájem bytu 2+1 v byt. 
domě v centru Varnsdorfu. 
Měs. nájem 4.200 Kč + po-
platky. Reality Janošek s r.o., 
Varnsdorf, tel. 602 354 389.

Nabízíme:
pravidelný fixní plat + další 

bonusy a benefity
Požadujeme:

min. vyučen, příjemné 
vystupování a flexibilita

Kontaktní osoba:
Vladimír Kurel, vkurel@cpoj.cz, 

tel. 721 346 345

„Obchodního referenta 
a telefonistku

pro Varnsdorf a okolí“.

přijme
, a. s.,



Poděkování

Úmrtí

Kateřina Kalíková       90 let
Libuše Šmalclová       84 let
Alena Barboríková     69 let
Jaroslav Zmrhal         64 let
Elfriede Doricová       91 let
Jan Hodničák             85 let

Svozy pytlového
tříděného odpadu

26. 9. 2013

Pojeďte s námi autobusem na nákupy
do OC FORUM Liberec 21. 9. 2013.

Odjezd v sobotu ze zastávky BusLine na AN v 9.30 hod., 
odjezd zpět 15.40 hod. ZDARMA

Vzpomínka

Narození

Pavlína Řezníčková
Pavel Němec
Ella Němcová

Petra Pretschová Beckelová
Aleš Pretsch
Veronika Pretschová

Kateřina Košínová
Petr Košín
Filip Košín

Olga Romanová
Jiří Beran
Anežka Beranová

S bolestí v srdci, kterou ani čas nezahojí, 
vzpomeneme dne 28. září 15. výročí, kdy  
nám osud vzal našeho milovaného manžela, 
starostlivého tatínka a dědečka Ladislava 
Zemana.

S láskou a úctou stále vzpomínají man-
želka Marie, dcera Ladislava a syn Miroslav 
s rodinami a rodina Blahová. 

Zubní 
pohotovost

21.-22. 9. 2013
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín 1
tel. 412 151 056

28.-29. 9. 2013
MUDr. Zdeněk Janda
Čs. legií 1083/10, Děčín IV
tel. 412 532 216

Chtěla bych veřejně poděkovat soukr. autobus. přepravci 
„J. Hemelík a syn“ za vstřícný a milý přístup při mém ojedinělém 
cestování dne 4. září do města Mělníka.             Majka Veselá

     17/2013                                                                 strana 8

Dne 27. září si připomeneme smutných 
10 roků od doby, co nás navždy opustil náš 
tatínek a dědeček Zdeněk Matušek. 

Za celou rodinu stále vzpomíná syn Zde-
něk s rodinou.

 Dne 22. září tomu je rok, co nás opustil pan Miroslav Dítě. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Schrödingerův institut vyhlašuje nábor 
do dětského folklorního souboru DYKYTKA.

Kdo má chuť s námi objevovat tradice, 
zazpívat si a zatančit, je srdečně zván!

Nábor je určen všem dětem 
od předškolního věku až po devátou třídu. 

Věnujeme se tanci a zpěvu, udržujeme tradice a zvyky. 
Vystupujeme s FS Dykyta z Krásné Lípy. 
Hlaste se na tel. číslo vedoucí souboru 
Aleny Marie Dančové: 773 061 747 nebo 

na e-mail: alena.marie.dancova@seznam.cz. 
Těšíme se na vás!

Loni v létě jsme psali o roz-
vozu bedýnek s čerstvou zele-
ninou, které rozváží Petr Kacálek 
z firmy ekokrámek.cz přímo od 
pěstitelů. Zastihli jsme ho při 
posledním závozu v našem 
městě v první zářijový čtvrtek a 
položili mu několik otázek. 

Jak se ve Varnsdorfu služba 
ujala?

Máme tady asi třicet pravi-
delných odběratelů, kteří mají 
stálou objednávku. Jednou za 
14 dní si vyzvednou na jednom 
ze dvou míst ve městě přepravku 
(nebo pro někoho praktičtější 
papírovou tašku) se zeleninou a 
o víc se nemusí starat. Několik 
lidí využívá i jednorázové 
objednávky. Těmi výdejními 
místy jsou Klub Střelnice a 
firma Výběžek.net (bývalý dům 
dětí na Pražské ul.). Hůře pohy-
blivým seniorům nebo invalidům 
můžeme vyjít vstříc a za mírný 
poplatek dovézt bedýnku přímo 
do domu.

Obsah bedýnek je jednotný, 
nebo lze přizpůsobit indi-
viduálním požadavkům?

V jednom rozvozu je jednotný. 
Objednat si můžete buď menší 
bedýnku se 6 druhy zeleniny, 
nebo větší s 10 druhy. Aktuální 
složení je vždy na našem webu 
www.ekokramek.cz. Ale lze si 
přiobjednat navíc další zele-
ninu a ovoce, brambory na 
uskladnění, dýně hokaido, zelí 
na krouhání, případně vajíčka, 
med...

Jaká je prodleva mezi 
sklizní a rozvozem?

Rozvážíme zeleninu skli-
zenou předchozího dne. Sklado-
vanou pak jedině mimo sezonu, 
přes zimu.

Odkud zelenina pochází? 
Hlavně z Litoměřicka a Roud-

nicka, ale letos i z větší dálky od 
Lysé nad Labem. Řada pěstitelů 
totiž silně doplatila na povodně 
a nemají úrodu. O ni přišli i mí 
dodavatelé bio zeleniny, proto 
letos v nabídce není.

Spolupracuji ale výhradně 
s pěstiteli, kteří se chovají 
šetrně k životnímu prostředí, 
nepoužívají prostředky urychlu-
jící růst a řídí se doporučením 
IPZ - Integrovaného systému 
produkce zeleniny vysoké kvali-
ty. Musí tedy dávat přednost 
ekologicky přijatelným metodám 
a minimalizovat agrochemikálie 

s nežádoucími vedlejšími účinky.
A kam všude rozvážíte? 

Zhruba od Rumburka po Mělník, 
z větších měst např. i do Č. Lípy, 
Děčína...

Na svém webu se zmiňujete 
dokonce o masových bedýn-
kách. Opravdu je chystáte? 

Zatím se dá vážně uvažovat 
o kuřecím mase s rozvozem 
v intervalu asi tak po půl 
druhém měsíci, případně o ry-
bách - samozřejmě našich sladko-
vodních - nebo o hovězím. 

Ale není jednoduché sehnat 
dodavatele. Mám své nároky, co 
se týče způsobu chovu, krmení... 
Dostal jsem dotaci na větší auto, 
to pak budou jiné možnosti než 
s malou dodávkou. 

Děkuji za rozhovor a přeji 
vám spokojené odběratele ve 
Varnsdorfu i jinde.

ham

Jak to vypadá s bedýnkami

Střípky z regionu
Začátkem září se v areálu sjezdovky v Horním Podluží konala 

výstava masných plemen skotu a sklizňové techniky a při té příleži-
tosti i Mezinárodní konference chovatelů masného skotu. Navštívil 
ji i ústecký hejtman Oldřich Bubeníček. 

Kromě zahájení školního roku na varnsdorfském gymnáziu se 
biskup Jan Baxant 2. září vydal také do sídla Schrödingerova insti-
tutu v Jiříkově. Ocenil nadšení jeho členů při postupné rekonstrukci 
bývalého kláštera a veškeré jejich zájmové aktivity. Dostal výjimečný 
dárek: institut zařídil přejmenování jedné z dosud nepojmenovaných 
hvězd na „Jan Baxant“.

V Království u Šluknova 16. srpna odhalili na zdi kostela pamětní 
desku významnému rodákovi biskupu Ferdinandu Kindermannovi 
(1740-1801), autorovi školské reformy pro obecní školy.

Majitel sídliště ve Šluknově zřídil pro 14 paneláků kotle na tuhá 
paliva, ale bez stavebního povolení, čímž se dostal do konfliktu 
s radnicí, která preferuje ekologičtější centrální vytápění. Majitel 
domů dal záležitost k soudu. Kotelny byly postaveny poté, co mezi 
ním a teplárnou nedošlo k dohodě na ceně tepla. 

Ve Starých Křečanech se po mnohaletém vyřizování podkladů pro 
dotaci podařilo modernizovat školu - zateplit fasádu, zasadit nová okna 
a instalovat nové kotle pro vytápění. V obci se také provádí regulace 
koryta Mandavy. Obec zatím marně usiluje o opravu silnice do osady 
Kopec; vázne to na složitých majetkoprávních vztazích a byrokracii. 

Dolní Poustevna získala dotaci na naučnou stezku po kamenných 
památkách ve městě. Kromě naučných tabulí vzniknou odpočinková 
místa s lavičkami a bude obnovena cesta na vrch Poustevník. Z další 
dotace má být obnovena pietní památka kříž Poustevník, k němuž 
dříve směřovala procesí věřících.   Z regionálních médií vybral ham
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Poslední srpnový den se v Kralupech nad Vltavou 
pořádal první ročník závodu Strongman a Strongwoman. Nechyběli 
na něm ani tři varnsdorfští závodníci oddílu Northern Strongman 
Kateřina Batelková, Mirek Tarnóczy a Martin Foretník.

Mirek startoval dopoledne 
v kategorii Strongman do 105 
kg mezi 21 závodníky. Na 
úvod přišlo tažení 4,8tunového 
auta na laně na vzdálenost 
20 m., kde dosáhl čas 32 vteřin. 
Následoval log lift (zdvih 82kilo-
gramové klády) s maximálním 
počtem opakování za minutu. 
Zde Mirek neuspěl, a proto 
nezískal do průběžného pořadí 
žádný bod. Farmářskou chůzi se 
110 kg v každé ruce na 40 metrů 
pak ušel v čase 53 vteřin. Další 

disciplínou bylo osmero převracení 330kg pneumatiky (tire flip) 
v co nejkratším čase s limitem minuty. Varnsdorfský silák ji převrátil 
pouze 2x, protože pneumatika byla nezvykle nízká. Na závěr se 
zvedala betonová koule (atlas stone) o váze 115 kg a její přehazo-
vání přes laťku ve výšce 120 cm. Zadání znělo - co nejvyšší počet 
opakování v limitu minuty. Kouli Mirek odlepil od země, dostal ji do 
náruče, ale přes laťku nepřehodil. V konečném pořadí tak obsadil 
15. místo.

V odpolední části startoval 
Martin v kategorii Strongman pří-
chozí do 105 kg a byla to pro něho 
premiéra. Disciplíny byly stejné 
jako v dopolední části, jen váhově 
uzpůsobené. Jeho výsledky: tah 
na laně 2,2tunového auta - 21,5 
vteřin; log lift se 67 kg - zvedl 5x; 
farmářská chůze se 83kg kufry -
nejlepší čas 30,7 vteřin; desa-
tero převracení pneumatiky 200 
kg - 47,4 vteřiny; zdvih a přehoz 
75kg betonovou koule - přehození 
4x. V konečném pořadí se Martin 
umístil na krásném 4. místě. 

Do kategorie Strongwoman se přihlásilo 7 silných žen. Katka 1,5 
tunové auto přitáhla v čase 21,4 vteřin. V log lift se 35 kg si poté 
zlepšila osobní maximum, když zvládla 11 zdvihů. Farmářskou chůzi 
se 33kg kufry doslova uběhla za 21,3 vteřin. Pro tire flip se stanovilo 
10 otočení se 90kg pneumatikou a varnsdorfská závodnice dosáhla 
čas 38,3 vteřin. Zvedání a přehození 45kg betonové koule se podařilo 

v 7 pokusech. V konečném pořadí 
brala Katka pohár za třetí místo. 

Členové klubu vyjadřují touto 
cestou dík svým sponzorům a 
zvou muže i ženy na jejich silové 
tréninky v Pivovaru Kocour, pro-
bíhající minimálně třikrát týdně. 
Veřejnost může vyzkoušet strong-
manské náčiní a jednotlivé disci-
plíny i v soutěži pro diváky na Fes-
tivalu lokální ekonomiky 21. září 
v areálu varnsdorfského Klu-
bu Střelnice. Více informací 
z oddílu: www.strongmanvarns-
dorf.cz.       Text a foto oddíl NS

Další medaile ze závodů
Strongman

Vznikl Běžecký kroužek Varnsdorf

V sobotu 31. srpna se brzy 
ráno sešlo na kurtech Slovanu 
Varnsdorf rekordních 21 deblo-
vých párů z České Lípy, Jiřetína 
pod Jedlovou, Děčína, České 
Kamenice, Rumburku, Jiříkova 
a většina pochopitelně místních. 
Čekal je 4. ročník populárního 
Varnsdorfského kraťasu. Počasí 
opět nezradilo a finále se do-
hrávalo až krátce před 19. hod. 
Mezi deblovými páry byly i dvě 
tenistky, které zdárně bojovaly 
po boku partnerů a v klubovně 
se pak další ženy a dívky staraly 
o přísun vynikajícího jídla a nut-
ných tekutin.

Jednotlivé dvojice byly při 
zahájení rozděleny do 4 skupin, 
kde hrály systémem každá 
s každou na jeden set. Ve druhé 
části turnaje byly již dosazovány 
do klasického „pavouka“.  Každý 
tak odehrál během dne 8 zápasů 
(setů), což už byla pro většinu 
pěkná porce. Nechyběly i pře-
kvapivé výsledky a dvě dvojice 
v průběhu turnaje odstoupily.  
Třetí místo, dosti překvapivě, 
ale zaslouženě, vybojovala 

Nedávno založený místní bě-
žecký kroužek (BK Varnsdorf)  
měl 31. srpna dva zástupce 
na 3. ročníku závodu We Run 
Prague. Karel Valenta a Pavel 
Vodička se vydali ve svém 
premiérovém startu na 10km 
trať spolu s dalšími více než 
8 tisíci běžci a běžkyněmi. 
Pavel, který je zároveň členem 
oddílu atletiky TJ Slovan, doběhl 
v čase 37:44 (37:33 reálný čas), 
což stačilo na 52. místo celkově 
a 50. v mužích. Čas Karla byl 
43:51 (42:43 reálně) a obsadil tak 
366. místo celkově a 347. mezi 
muži. V jedinečné atmosféře a 
při teplotě 22°C se běželo do 
centra Prahy přes Václavské 
i Staroměstské náměstí, kolem 
Karlova mostu a zpět do areálu 
Žlutých lázní, kde byl start i cíl. 
Mezi přítomnými byla i Paula 
Radcliffová, držitelka ženského 
světového rekordu v maratonu, 
která závod odstartovala. Všichni 
se těší na další ročník této bě-
žecké párty.  

Další společnou akcí členů BK 
byl start na Parkmaratonu v Krás-
né Lípě. Na maratonské trati do-
běhl Marek Moldán (24 let) mezi 
osmadvaceti startujícími jako 
13. (7. ve své kategorii) v čase 
3:57:27 hod. Petr Pinďák (30), 

který není členem klubu, doběhl 
s výkonem 2:38:39 hod. na dru-
hém místě a zaostal za vítězem 
málo přes tři a půl minuty. Varns-
dorfskou účastnicí maratonu 

byla i Veronika Svobodová (27). 
Ta doběhla 20. a vyhrála ve své 
kategorii za čas 4:10:29 hod. 
Půlmaraton si zvolil na této akci 
Karel Valenta (39). Soupeřem 
mu bylo třináct běžců a doběhl 
4., když se časomíra zastavila na 
1:47:05 hod. K tomu, aby se vešel 
na stupně vítězů, mu chyběla ne-
celá minuta. Do čtvrtmaratonu se 
v Krásné Lípě přihlásil Pavel Vo-
dička (28) a porazil všech svých 
třicet jedna soupeřů výkonem 
46:32 min. Druhý v pořadí zaostal 

o pouhých šest sekund. Na této 
trati startoval také Pavel Richter 
(44) a doběhl si pro 16. pořadí 
(5. v kategorii) s časem 1:02:
52 hod.

Zatím poslední akcí běžců byl 
Běh Cvikovem, konající se pouhý 
den po Parkmaratonu. Veronika 
Svobodová si doběhla na 15km 
trati pro bronz, Pavel Vodička na 
4,3km trati pro zlato. Běžecký 
kroužek má za sebou několik 
společných tréninků a akcí. Jeho 
členové rádi přivítají nové členy 
a schází se dle domluvy. Infor-
mace najdete na facebook.com/
BezeckyKrouzekVarnsdor f, 
e-mail: bkvdf@email:cz.    

PV/ZdS

Zleva běžci P. Pinďák, P. Vodička, K. Valenta a M. Moldán

Deblový pár Franěk s Hetešem opět vyhrál   

Spokojení vítězové T. Heteš a T. Franěk po turnaji

dvojice Procházková - Vytejček 
z Jiříkova, která porazila pár 
Polách - Engl z Rumburku po ur-
putném boji těsně 6:5. Ve finále 
na dva sety zvítězili Tomášové 
Franěk a Heteš nad matadory 
Janem Kňourkem a Mirkem 
Suchým rovněž po boji 6:4, 

7:5. Ke skvělé atmosféře při-
spělo základní pravidlo turnajů 
organizovaných ve Varnsdorfu -
pohoda a přátelské prostředí 
pro všechny účastníky. Emoce 
občas někdo při hře nezkrotil, 
ale to je i v tenisu běžné. Cel-

kově však drtivá většina hráčů 
s uspokojením na závěr oznámi-
la, že „příští rok zase“. Je prav-
da, že bez podpory Slovanu, 
výboru oddílu, dobrovolníků a 
v neposlední řadě sponzorů Du-
šana Slavíka, Mirka Vohnouta, 
Tondy Krejčího a Martina Šumy 

by bylo vše komplikovanější 
a chudší. Pánové, díky. Kom-
pletní výsledky a mnoho fotek 
z turnaje naleznete na htpp:
//mik150.rajce.idnes.cz.

Text a foto 
Milan Klusoň/ red.
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Basketbalová akademie Šluknovska (BAŠ) a TJ Slovan Varns-
dorf, oddíl basketbalu zvou mládež na pravidelné tréninky. Stačí 
dorazit se sportovní obuví, kraťasy a tričkem, trenéři a trenérky se 
těší na zájemce o hru pod vysokým košem. Informace naleznete 
na stránkách www.basketvarnsdorf.cz. 

Nejmladší adepti basketbalu mají v týdnu shodné časy tréninku 
od 15.00 do 16.30 hod. Přípravka v Po a Čtv na ZŠ Edisonova, 
nejmladší mini pak v Po, Čtv v tělocvičně na Národní ulici a 
v Pá na ZŠ Edisonova. V sokolovně na Národní ulici se ve stejný 
čas připravují také mladší mini U12 v Út, St a Pá. Tam dále trénují 
starší mini U13 v Út, Stř a Pá od 16.30 do 17.30 hod. 

Přijď mezi nás 
a začni si hrát

Tour de Zeleňák měla 29. start 
Varnsdorfský cyklista se ani letos na populární tour vítězství 

nedočkal. Na trať dlouhou 53 km se vydalo 503 cyklistů (-ek) a po 
loňském druhém místě Jana Strože nyní stejnou pozici vybojoval 
Tomáš Podrazil (před rokem 3.). Čtvrté, bramborové místo obhájil Jan 
Novota, když na 2. až 4. pozici v cíli dělilo jezdce pouhých 12 setin 
sekundy - to byl opět závěr! Další přední umístění varnsdorfských 
cyklistů: v M49 Miroslav Vohnout 14., v M59 Milan Spurný 7., v M69 
Otakar Košín 4., v M99 Herbert Michel 2. místo. Dominik Ďurovec 
(18 let), člen Běžeckého klubu Varnsdorf vynechal Parkmaraton, 
zkusil tour a dojel 77. v kategorii.

Mezi ženami vybojovaly 5. - 7. místo celkově Adéla Hejlová, 
Anežka Lhotáková a Lucie Dospělová. V F49 byla Lenka Mašková 
5. a Radka Holubářová 6., v F59 Barbora Michalinová 5. Své vítěze 
měl opět i závod koloběžek a historických kol. Kompletní výsledky 
naleznou zájemci na www.tourdezelenak.cz                           ZdS

 

Áčko v deseti zdolalo Frýdek, pět výher týmu U17

Za tento zákrok šel brankář Radek Porcal pod sprchy, ale domácí 
i v deseti vybojovali výhru gólem v závěru utkání.

Po domácí prohře s Hradcem 
čekal fotbalisty FK Varnsdorf 
další těžký soupeř. Čekalo 
je severočeské derby FNL 
v Ústí nad Labem a bylo na něj 
v hledišti zvědavo 1 180 diváků.  
Varnsdorfští měli k výhře blíže, 
na čemž se pro média shodli 
i oba trenéři Přerost a Frťala. 
Ve druhé půli nejdříve Volfův lob 
přes gólmana skončil na vrchní 
síti a v 69. brankář Radim No-
vák zneškodnil penaltu Matěji 
Kotišovi. Žluté karty sudí rozdal 
v poměru 4:4. Domácím i bod 
stačil k posunu na druhou příč-
ku tabulky. V neděli hostil FK 
v Kotlině tým ze špice tabulky 
FNL Frýdek - Místek. Hned úvod 
zápasu po vyloučení gólmana 
Porcala naznačoval trable, ale 
v 87. se po zmatku obrany hos-
tů trefil Jirka Schubert a hodně 
důležité body po výsledku 1:0 
zůstaly doma.

Juniorka FK U21 měla na po-
řadu dva zápasy s moravskými 
soupeři.  Nejdříve neuspěla 
v Rumburku před 170 diváky 
s premiérovým vítězem této 
soutěže FC Zbrojovka Brno 
0:2 (0:1). Poté čekala dlouhá 
cesta do Ostravy a těsná poráž-
ka 2:1 (1:0). Vedení domácích 
srovnal ve 48. Halbich, ale ti se 
ve druhé půli více prosazovali a 
gólem ze 75. si výhru zajistili. FK 
Varnsdorf: Svoboda - Pollach, 
Lebruška, Čurgali, Šraga - Ja-
kobovský, Cana - Ruszó, Černý. 
Mpongo (78. Vinš) -  Jícha (31. 
Halbich).

Dorost U19 hostil béčko SK 
Slavia Praha a odešel těsně 
poražen 2:3 (2:1). Nejlepší tým 

INZERCE

Kadeti U17 se budou připravovat v Po ve sportovní hale, ve Stř 
na Národní (vždy od 17.30 do 19.00 hod.) a v Pá opět ve sportovní 
hale, ale od 16.00 do 17.30 hod.

Pro juniorky U19 bude vyhrazena tělocvična na Národní v Po 
mezi 16.30 až 17.30 hod. a dále sportovní hala ve Stř od 18.00 do 
19.30 a v Pá od 17.30 do 19.00 hod. 

BAŠ Rumburk trénuje v tělocvičně ZŠ U Nemocnice v Út od 17.30 
a ve Čtv od 15.00 hod. BAŠ Jiříkov v místní ZŠ v Po a Pá od 14.00 
hod. a BAŠ Šluknov v ZŠ J. Vohradského ve Stř od 14.00 hod.  

A ještě informace z mužského basketu. Áčko zahajuje domácí 
sezonu v SL 28. září utkáním s BNK Most od 17.00 hod.       

TJ Slovan - basket 

skupiny B České ligy dorostu 
sice v poločase prohrával, ale 
po změně stran přidal na kva-
litě své hry a během pěti minut 
v rozmezí 60. až 65. otočil stav 
ve svůj prospěch. Škoda, že 
domácí zahodili několik šancí 
(Kučera, Halbich). Jejich góly 
dali Šiška (6.) a Halbich (10.). 
Další střetnutí následovalo 
opět v domácím prostředí hřiš-
tě v Jiříkově, kam přijeli jejich 
vrstevníci z Kolína, tým středu 
tabulky. Neuspokojivý výkon 

vedl k porážce 1:4 (0:2) a až 
v 90. min. korigoval stav střelou 
ze 40 m Kučera.

Skvěle si zatím vede dorost 
FK U17, když svých pět do-
savadních podzimních duelů 
vyhrál. Doma zvládl Chrudim 
3:1, Sokolov 4:0 a př ivezl 
všechny body z Meteoru Pra-
ha, Písku a Karlových Varů po 
vítězstvích 1:3, 0:1 a 0:4. Mladší 
dorost U16 dosáhl se stejnými 
soupeři výsledky 3:2, 1:6 doma 
a 2:0, 4:2, 5:3 venku.             ZdS

Sezony zahájí florbal, futsal a bowling 
První říjnovou neděli začíná Liberecká liga mužů. Varnsdorfský 

SK Paintball se ve Smržovce střetně s FBK Gladiators Česká Lípa 
a TJ Sokol Bzí. Doma ve sportovní hale se představí 3. listopadu 
proti TJ Sokol Koberovy a TJ Spartak Rokytnice n. J. 

V sobotu 12. října otevře regionální futsalovou sezonu okresní 
1. AUTOCENTRUM Jílové liga. O týden později 19. října zahajuje 
DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK a 26. října KOVOŠROT GROUP 
VETERÁNS liga ÚK. 

Podle aktuálních informací rozehraje Varnsdorfská bow-
lingová liga svůj další ročník už v neděli 29. září.             ZdS


