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MÍTINK SE OBEŠEL BEZ KONFLIKTŮ 
ŽIVNOSTNÍK ROKU JE Z VARNSDORFU 

ŘEDITEL VOŠ A SŠ VYSTOUPIL V SENÁTU 
FK VYBOJOVAL POHÁROVÉ OSMIFINÁLE

Na festival 
přijel 
ministr Toman 
(Foto Ivo Šafus )

...a že to jde i bez 
motorů?

(Foto Ivo Šafus)

Pokračování na str. 4

Čtěte na str. 5

Výstava ve foyeru kina postavila do hravého kontrastu Červený 
kostel v dětské fantazii s architektovými návrhy řešení interiéru. 

Ujme se místní „měna“?

Čtěte na str. 4

Pod zkratkou TNE (tvrdší než euro) ohlásila Místní 
akční skupina Šluknovsko vznik místní měny. Po vzoru 
obdobných pokusů v zahraničí má pomoci rozhýbat lo-
kální ekonomiku na Děčínsku a Šluknovsku a udržovat 
ekonomický zisk v regionu.

Platidlo samotné zůstalo utajeno až do tiskové kon-
ference 21. září na Střelnici v rámci Festivalu lokální 
ekonomiky. Mnozí byli na pochybách, do jaké míry jde 
o vážný pokus pomoci regionálním firmám a spotřebite-
lům a do jaké míry o jakýsi recesistní podnik. 

Odvážný nápad představili Martin Zíka (spoluorganizá-
tor festivalu), majitelka děčínské kavárny a bistra Houpací 
koník Dana Štechová a řezbář Karel Kříž. 

Bylo. Je. Může být?
Pod tímto pracovním názvem 

pozvalo občanské sdružení Čer-
vený kostel Varnsdorf zájemce 
o osud této kulturní památky 
v neděli 22. září do velkého sálu 
Centra Panorama. Přibližně 
osmdesátku došlých účastníků 
tak oslovil vyvěšený plakát, 
pozvánka v e-mailu, na sociální 
síti nebo video upoutávka, která 
se pár dnů promítala před kaž-
dým filmovým představením. 
Komponovaný program sliboval 
promítání dokumentu „Poslední 
zvonění?“ režiséra Pavla Dan-
ko, vystoupení místních umělců, 
představení architektonického 
libreta na možné využití Červe-
ného kostela a další.

Už úvod naznačil spíše napětí 
a nervozitu, neboť slova mode-
rátora na několik minut přehlušil 
zvuk filmového dokumentu, kte-
rý se měl promítat následně. Po 
vyřešení prvotních potíží zahrál 
několik skladeb světově uznáva-
ný citerista Michal Müller a pak 
konečně přišel na řadu film, resp. 
pouze jeho menší část bez větši-
ny animací, za jejichž absenci se 
pan režisér před filmem i v tisku 
omluvil. Samotný film však bez 
zmiňovaných animací působil 
pouze faktograficky, autoři se 
v něm dopustili řady historic-
kých nepřesností a řekl bych, 
že místním lidem v podstatě 

nesdělil nic nového. Po filmu 
následovala prezentace záměru 
možného kulturního využití této 
stavby na promítaných snímcích 
s komentářem autora návrhu 
akad. arch. Josefa Matyáše, 
jehož mluvený projev však nebyl 
příliš přesvědčivý. Prezentovaný 
záměr tak vyvolal řadu otázek 
z publika, na které se pokusili 
odpovědět předseda OS Petr 
Šmíd, starosta města Martin 
Louka, architekt, moderátor 
večera a někteří další. Řada 
odpovědí nebyla zcela faktic-
kých, ale spíše vyjadřovala 
subjektivní pocity odpovídajících, 
patrně i proto, že se jedná pouze 
o představený architektonický 
záměr, jehož konkrétní náklady 

lze bez projektu těžko vyjádřit 
v penězích. Závěru benefiční 
akce se ujala písničkářka Jana 
Vébrová. Úplnou tečkou se 
mimo plán měla stát projekce 
původního dokumentu o Čer-
veném kostele, natočeného 
režisérovým otcem Petrem 
Danko v roce 1982. Její spuštění 
provázely organizační problémy, 
které na účastníky akce nepůso-
bily příliš dobře.

Shrnuto a podtrženo - akce 
měla nejen pomoci Červenému 
kostelu, ale také zjistit, jaký je 
zájem Varnsdorfských o tuto 
památku. Prezentace totiž pro-
běhla před dalším hlasováním 
zastupitelstva o bezúplatném 

Pokračování na str. 4

„Platidlem“ se ukázaly být atypické zavařovací skle-
ničky v nominální hodnotě 30 korun. Při jejich směně 
budou zpravidla naplněny zbožím, o které vzroste jejich 
cena. Přímo na místě byly k dostání první „vlaštovky“ -  
skleničky TNE naplněné „džemoládou“ z produkce Petra 
Heinricha, a to v celkové hodnotě 70 korun. Stejně tak se 
uvnitř mohou octnout další komodity - čokoládové nebo 
mléčné výrobky, bylinky, šperky atd., vždy ale lokální 
produkty. 

Martin Zíka a Dana Štechová představují nové platidlo.

Pokračování na str. 4

Karel Hofman: Jíva za městem. Jedna z fotografií oceněných v soutěži „Varnsdorf, město průmyslu 
a zahrad 2013“. Další ukázka a výsledková listina na straně 5.
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• Prázdná nádrž
Nežádoucí pozornost přilákal odstavený nákladní vůz v Jiřetíně 

pod Jedlovou v areálu rumburské společnosti v Nádražní ulici. 
14. září ho pravděpodobně poničil neznámý lapka, jenž si přišel 
pro motorovou naftu. Z nádrže zmizelo 450 litrů motorové nafty, 
v návěsu navíc chybělo dvanáct kusů upínacích kurt společně 
s ráčnami. Škoda se pohybuje okolo necelých 22 tisíc korun. 
Zda se jednalo o přečin krádeže, nebo se za zmizením věci 
skrývají jiné okolnosti, je nyní v šetření varnsdorfských policistů 
z obvodního oddělení.   

• Radiátory se našly
Muž, jenž putoval koncem srpna letošního roku do vazební věz-

nice, čelí od 10. září navíc obvinění z dalšího prohřešku. Měl se ho 
dopustit začátkem letošního dubna. Varnsdorfští policisté v té době 
šetřili případ krádeže v budově bývalé slévárny, kde došlo k od-
montování jedenácti radiátorů a několika topenářských trubek. Ra-
diátory nalezli policisté o den později na dvoře sousedního domu. 
Nalezené věci byly vráceny zpět do rukou původního majitele, 
který škodu vyčíslil na 21 tisíc korun.          Nprap. Petra Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
Předvolební mítink Dělnické 

strany sociální spravedlnosti, 
svolaný na náměstí na sobotu 
14. září, předem vyvolával obavy 
z konfliktů. Kromě příznivců 
strany jsme se proto na náměstí 
i v dalších částech města mohli 
setkat s desítkami policistů. Ti 
spolu s novináři měli nakonec 
snad i početní převahu nad 
příznivci DSSS. Shromáždění 
proběhlo v naprostém klidu a 
policejní mluvčí mohla konstato-
vat, že „nebylo zjištěno narušení 
veřejného pořádku ani poškození 
majetku. Žádná osoba předvede-
na nebyla. Přestupky ani trestné 
činy odhaleny nebyly.“ Nasazeno 
bylo 185 policistů, kromě pořád-
kové a dopravní policie i antikon-
fliktní tým, kriminalisté, policisté ze 
stálé i krajské pořádkové jednot-
ky... Nejviditelnější byla skupina 
„fanoušků“ z Duchcova. 

Mítink bez konfliktů, účast slabá

Předseda strany Tomáš Van-
das řečnil o „cikánské otázce“ a 
o dalších bodech volebního pro-
gramu. Lenka Juricová z Varns-
dorfu byla představena jako kan-
didátka za DSSS do poslanecké 
sněmovny. Sama pak vystoupila 
se svými názory na dění ve městě 
a opřela se zejména do fungování 

městské policie a zneuživání so-
ciálních dávek. 

V protilehlé části náměstí se 
na chvíli objevilo několik mužů 
s dvěma transparenty s protifa-
šistickými hesly. Počkali, až si je 
všichni novináři vyfotografují, a 
pak zase tiše zmizeli. 

ham, foto Ivo ŠafusVýzva starostů 2013 
inspirovala sněm SMO

„Výzva starostům 2013“, která původně vzešla z Varnsdorfu, 
Šluknova a Duchcova, získala na síle. Podpořilo ji už kolem 140 
obcí a díky záštitě, kterou jí poskytl Svaz měst a obcí ČR, jí zcela 
jistě budou věnovat pozornost členové vlády. A to byl účel: dotlačit 
problémy s „nepřizpůsobivými“ až do těch pater politiky, kde se řeší 
celostátní legislativa. 

Tématům sociálního bydlení, trvalého pobytu, nezaměstnanosti, 
bezpečnosti atd. byl věnován „kulatý stůl“ starostů 10. září v Kongre-
sovém centru v Praze. Za spoluúčasti zástupců ze Šluknovska (Martin 
Louka a Josef Zoser) se tam připravovala půda k jejich projednání na 
sněmu Svazu měst a obcí (SMO) v Českých Budějovicích 19. a 20. září. 

Vyplatilo se to. Plénum pěti set starostů z celé republiky vzalo 
nastolené problémy vážně. I ve městech, kde se s našimi obligát-
ními lapáliemi nepotýkají, si uvědomují, že je může postihnout totéž 
co ve Varnsdorfu, Duchcově, Novém Boru, Budějovicích... Místní 
samosprávy nejenže jsou obvykle nepřipraveny a zaskočeny, ale 
hlavně zjišťují, že jejich pravomoci k řešení nestačí. 

Sněmu se zúčastnil premiér v demisi Jiří Rusnok, i když jenom 
v úvodní části jednání. „Výživnější“ by pro něho jistě byla diskuze, 
která se pak mezi starosty rozproudila. Nicméně usnesení ze sněmu 
snad neskončí ve vládních šuplících bez ohlasu a bez reflexe.

Starostu Varnsdorfu potěšil zájem a iniciativa dalších jeho kolegů. 
I to, že čtyři z pěti dotazů, položených novináři na tiskové konferenci 
během sněmu, se týkaly Výzvy starostů 2013. 

Na sněmu zazněly i velmi kritické hlasy vůči Agentuře pro sociální 
začleňování. Předseda SMO upozornil na neshody mezi obcemi a 
Agenturou, absenci „skutečně hmatatelných výsledků“ její práce, 
vznesl požadavek na změnu v jejím vedení a do budoucna její 
převedení pod pravomoc některého z ministerstev. 

Svaz bude požadovat sloučení dávek příspěvku na bydlení a 
doplatku na bydlení a též kontrolu vyplácení dávek do jednoho 
bytu či místnosti, aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob. V tiskové 
zprávě SMO najdeme i požadavek na důslednější postih všech forem 
trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých, a 
zvýšení postihů při opakované trestné činnosti.

Podporu získává také myšlenka zakázat výkup kovů od fyzických 
osob a posílení terénní a kontrolní činnosti Úřadu práce, aby se 
omezilo zneužívání sociálních dávek. Dotační prostředky na veřejně 
prospěšné práce by stát měl směřovat tam, kde je nejvyšší procento 
nezaměstnanosti. 

ham

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

Rada města na svém zasedání 12. 9. 2013 rozhodla: • Schválit účetní závěrku Městské 
knihovny Varnsdorf, příspěvkové organizace za rok 2012. • Schválit Mateřské škole Varnsdorf, 
Pražská 2812, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů. • Schválit Městskému 
divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů. • Schválit 
Občanskému sdružení ETUDA PRIMA, Národní 512 žádost o prodloužení termínu vyúčtování 
grantu do 31. 10. 2013. • Poskytnout finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč na konání Festivalu 
lokální ekonomiky. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit 
záměr převést část p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf, zadat zpracování geometrického plánu na 
oddělení části p. p. č. 4013 v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za prodej části p. p. č. 4013 v k. ú. 
Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 6576, část p. p. č. 6575/1 a p. p. 
č. 6574, vše v k. ú. Varnsdorf, a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 
6575/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. • Zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 6204/19 
v k. ú. Varnsdorf.  • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za 
prodej p. p. č. 3172 v k. ú. Varnsdorf ve výši 350 Kč/m2. • Zveřejnit záměr pronajmout část 
p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 4549/8, p. p. č. 4552/1, p. p. 
č. 4554/1 a p. p. č. 4554/3, vše v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města podepsáním dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo na akci o dodávce a montáži plastových oken na objektu ZŠ Karlova 1700, 
Varnsdorf ze dne 20. 6. 2013, kterým se specifikují méněpráce a vícepráce. • Doporučit za-
stupitelstvu města přijmout nabídku na bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu, 
p. p. č. 1657 do majetku města. • Přidělit veřejnou zakázku „Výměna oken v bytovém domě 
č. p. 3014 ve Varnsdorfu“uchazeči PKS okna, a. s., Žďár nad Sázavou a pověřit starostu města 
uzavřením smlouvy o dílo za cenu 1.390.254 Kč bez DPH za předpokladu schválení zajištění 
financování akce. • Souhlasit se záměrem firmy eCentre, a. s., poskytnout kontaktní místo na 
elektronické aukce energií; souhlasit s bezplatným poskytnutím inzerční plochy v Hlasu severu 
a na internetových stránkách města firmě eCentre, a. s., za účelem propagace elektronických 
aukcí energií; nepovolit užívání znaku města v souvislosti s propagací elektronických aukcí 
energií firmou eCentre, a. s. • Jmenovat kronikářem města Varnsdorf pana Milana Hrabala 
s účinností od 1. 9. 2013. • Navýšit kapacitu školní družiny při Základní škole Varnsdorf, 
náměstí E. Beneše pro školní rok 2013/2014 dle předloženého návrhu, tj. z původních 90 ve 
3 třídách na 120 žáků ve 4 třídách. • Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, 
náměstí E. Beneše pro školní rok 2013/2014 dle předloženého návrhu, tj. navýšení ve 2. třídě 
z 30 na 31 žáků, v 6. třídě z 30 na 31 žáků. • Poskytnout finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč man-
želům Hallerovým k narození trojčat. • Nepovolit použití znaku města Varnsdorf na informačních 
plakátech firmy Petr Baudyš - UNISOFT, povolit použití znaku města Varnsdorf na oznamovacím 
letáku pro cyklojízdu a „Den bez aut“ ve Varnsdorfu. • Odvolat pana pana MUDr. Jakuba Bártla 
z funkce člena Zdravotní komise na vlastní žádost. Rada města bere na vědomí: • Záměr 
firmy eCentre, a. s., zajistit nákup energií prostřednictvím elektronické aukce pro občany města.
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Kdybychom to tušili, odložili 
bychom rozhovor s Františkem 
Dlaskem o měsíc. (Číst jste ho 
mohli v čísle 16.) Mohli jsme 

Titul Živnostník roku letos 
zamířil do Varnsdorfu

ho okořenit ještě blahopřáním 
k dalšímu úspěchu. A ne leda-
jakému. Majitel kavárny Café 
Dlask zvítězil v krajském kole 

letošního osmého ročníku „GE 
Money Bank Živnostník roku“. 

Porota byla složená ze 
zástupců podnikatelských 
institucí, Krajské hospodářské 
komory, agentury CzechInvest, 
Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a Ústeckého kraje. Díky jejich 
hlasům varnsdorfský cukrář 
postoupil do celostátního finá-
le. Vyhlášení jeho vítězů se 
odehraje 4. prosince v Praze.

Spolu s tímto oceněním byly 
vyhlášeny i výsledky soutěže 
Vodafone Firma roku 2013. 
Hlavní cenu získala f irma 
Hennlich, s.r.o., z Litoměřic.

ham, foto Mgr. Magdalena 
Hanáčková

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 Starosta města Varnsdorf podle § 15 odst. 1 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů   

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 26. října 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Interaktivní základní škole, Karlova 1700, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu VI.,

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu I., II.,

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu II., III.,

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442, Varns-

dorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
ve Varnsdorfu III., IV.,

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Základní škole, Bratislavská 994, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VIII.,

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost ve firmě LCD, s.r.o., Československých letců 

3144, Varnsdorf (OBY) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu VI.,

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Střední škole služeb a cestovního ruchu, 

Kostelní 723, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu V., VI.,

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu VII.,

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 2812, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf 

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve 
Varnsdorfu V.,

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, Otá-

halova 1260, Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu ve Varnsdorfu IV., V.,

ve volebním okrsku č. 13
je volební místnost ve firmě SILNICE A MOSTY, Studánka 283, 

Varnsdorf pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu ve Varnsdorfu, Studánka.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo ces-
tovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno.

4.  Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.      

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.

Ve Varnsdorfu dne 25. 9. 2013 Martin Louka v.r., starosta města

Diakonie 
děkuje 

za šatstvo
Občanské sdružení Diakonie 

Broumov zaslalo starostovi 
města poděkování za organi-
zaci sběru použitého ošacení 
v našem městě. Poděkování 
dále předáváme místní organi-
zaci Českého červeného kříže, 
která sběr šatstva provádí 
v budově polikliniky. Sběrem 
šatstva Diakonie získává nejen 
materiál pro bezprostřední po-
skytování pomoci potřebným, 
ale i pracovní příležitosti pro 
klienty, kteří využívají našich 
ubytovacích služeb. 

Sběr šatstva v poliklinice pro 
letošek skončí 22. října.      ham

Z DIÁŘE STAROSTY

11. 9.  - Řešení občanských záležitostí
           - Jednání o pronájmech prostor v poliklinikách
12. 9.  - Zasedání rady města
           - Návštěva rodiny Hellerových s trojčaty
13. 9.  - Řešení občanských záležitostí
14. 9.  - Koordinační štáb Festivalu lokální ekonomiky
15. 9.  - Řešení občanských záležitostí
18. 9.  - Schůzka s pracovníkem UPC - seznámení s aktivitami 
             firmy ve Varnsdorfu
           - Jednání s firmou Svět oken - řešení reklamace 
             veřejné zakázky
19.-20. 9. - Sněm Svazu měst a obcí ČR v Českých Budějovicích
21.-22. 9. - Festival lokální ekonomiky
22. 9.  - Benefiční akce pro Červený kostel v Centru Panorama
23. 9.  - Řešení občanských záležitostí
24. 9.  - Setkání se starosty Šluknovska v Jiříkově na téma 
             meziobecní spolupráce

Letos se již po osmašedesáté 
sešli členové Svazu bojovníků 
za svobodu s představiteli obce 
Dolní Podluží, aby uctili památku 
dvou příslušníků jednotek Strá-
že obrany státu, kteří 22. září 
před 75 lety zahynuli při obraně 
československých hranic. Při 
ústupu na opevněné pozice na 
Nové Huti došlo během tanko-
vání motocyklů v Dolním Podluží 
k přestřelce, při které byl zákeř-
ně zastřelen dozorce finanční 
stráže Václav Kozel a respicient 
finanční stráže Jan Teichman. 
Uctění památky se zúčastnili 
i členové Klubu českého pohra-
ničí a studenti 2. ročníku VOŠ a 
SŠ Varnsdorf. Po projevu místo-

Památce zavražděných z roku 1938
předsedy SBČS se zúčastnění 
přesunuli k pomníku na hranici 
Horní Světlá/Waltersdorf, kde 
si taktéž připomněli zářijové 
události roku 1938 v našem 
pohraničí a položili k památní-

ku kytičku. V letošním roce se 
poprvé k pietnímu aktu připojili 
i němečtí členové organizace 
Antifa Lausitz s kytičkou a 
dvojjazyčnou stuhou.     

JS, foto Ivo Šafus
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První Festival lokální ekono-
miky o víkendu 21.-22. září lákal 
na trhy, přednášky i zábavu. Po-
zornost mnoha médií si získal 
hlavně uvedením lokální měny. 
Také my jí věnujeme místo na 
první straně. Událostí, které se 
u nás nestávají každý den, 
přinesl festival víc, a tak si jich 
alespoň letmo povšimněme. 

Organizátorům se podařilo 
na zahajovací ceremoniál zís-
kat účast ministra zemědělství 
Miroslava Tomana. Pochválil 
výpěstky místních zemědělců, 
asistoval páteru Sollochovi 
při aktu „požehnání myšlence 
festivalu“ a poté neopominul 
návštěvu Pivovaru Kocour. 

Škoda nejen pro něj, ale 
hlavně pro nás ostatní, že ně-
kteří producenti kvůli nevalným 
meteorologickým vyhlídkám 
svoji účast na trzích vzdali. 

Malý sál v přízemí Střelnice 
byl po oba dny dějištěm předná-
šek se záběrem od teoretických 
úvah po praktické zkušenosti 
živnostníků.

Během soboty před zraky 
návštěvníků vyrůstala na okraji 
parkoviště písková socha. Na 
první pohled v ní poznáte hold 
místním produktům - sýru z 
mlékárny, pivu od Kocoura 
a ...dejme tomu? ...uzenému 
kolenu. Běžte se na ni podívat 
hned, podle svých tvůrců vydrží 
sotva několik týdnů. Ale stejně 
raději přikládáme foto.

Nápadem na poslední 
chvíli byla výzva k soutěžní 
fotodokumentaci z Varnsdorfu 
těchto dnů. Na žádost MAS ji 
„ošéfoval“ Kruh přátel muzea 
Varnsdorf. Snímky stačilo pře-
dat v elektronické podobě, což 
bylo oproti tradičnímu Fotoroku 
vítaným usnadněním. Zúčastni-
lo se sedm fotografů. Na nádvoří 
Střelnice pak v přestávce mezi 
přednáškami došlo k velmi 
improvizovanému vyhlášení a 
předání cen. Dva z vítězných 
snímků a výsledky najdete na 
stránkách tohoto Hlasu severu. 

Doprovodný program nebyl 
tak pestrý, jak by napovídala avi-
zovaná „přehlídka místní kultury“. 
Venku hrál rumburský AGP Band 
a varnsdorfský Malvas, uvnitř jste 
mohli natrefit na módní přehlídku 
studentek VOŠ a SŠ, na dívky 
z téže školy předvádějící vyře-
závání z ovoce, na knižní stánek 
a na minivýstavu zahrádkářů. 
Sportovní aktivity reprezentovaly 
silácké soutěže „strongmanů“.

převodu kostela do majetku města. Zastupitelů jsem však mezi diváky 
napočítal pouze šest, a to většinou z řad příznivců kostela. Možná bylo 
dobře, že se nezúčastnili zbývající zastupitelé, neboť nesdílím jistotu, 
že by je tato akce přesvědčila o správnosti případného kladného roz-
hodnutí. Z mého pohledu se jednalo pouze o prezentaci určitých zbož-
ných přání, doplněnou barevnými obrázky.                 JS, foto Ivo Šafus

Pozn. red.: Akci podpořila i dětská výtvarná soutěž, do které děti 
malovaly své představy o Červeném kostele. Za absolutního vítěze 
byl prohlášen Jára Lacina z MŠ v ul. T.G. Masaryka.

Po uzávěrce: Zastupitelé Červený kostel do majetku města nepře-
vzali. Co bude dál? Více v příštím čísle.

Ujme se místní „měna“?

Bylo. Je. Může být?

Každý začátek je skromný. První „emise“ obnáší sto kusů skle-
niček a k systému se přihlásily zatím tři firmy. Jako první obdržela 
certifikát uživatele Dana Štechová pro svoji kavárnu a dalšími dvěma 
průkopníky se staly Café Dlask a krásnolipská čokoládovna Mana. 
O vážném úmyslu iniciátorů svědčí zřízení dozoru nad oběhem 
měny, který bude mít na starosti „Centrum regionální synergie“ při 
MAS Šluknovsko. 

Ano, je to „jen“ experiment, který si bude těžko probíjet cestu 
a kterému ne každý bude rozumět či fandit. Buď se ujme a po-

stupně se rozšíří k dalším 
uživatelům, nebo se do 
místní historie zapíše jako 
časově omezená rarita. 
Autoři projektu nicméně 
čerpají optimismus z de-
sítek lokálních měn fungu-
jících v zahraničí. V těch 
nejúspěšnějších případech 
se prý podařilo zněkolika-
násobit oběh místních 
„peněz“ oproti celostátní 
měně, pozvednout místní 
hospodářství a zbavit se 
nezaměstnanosti... 

Na závěr vysvětlivka k lo-
gu: lístky květu symbolizují 
producenty a přerušovaná 
čára, která je spojuje, značí 
oběh TNE mezi nimi. 

ham, foto Ivo Šafus

lokální měna
TNE

(tvrdší než euro)

Zavedena do oběhu:
Varnsdorf - 21. 9. 2013

www.lokalni-ekonomika.cz

Dokončení ze str. 1

Pavel Danko při uvedení svého filmového dokumentu

Festival zahájil ministr Toman

 Dívky z VOŠ a SŠ předvádějí carving čili zdobení ovoce vyřezáváním. 
Foto Ivo Šafus

Přijel i prodejce českého česneku. Foto Ivo Šafus

Myslím, že lidé z MAS Šluk-
novsko a spolupořádajících sub-
jektů mohou být spokojeni. Asi 
ne tak návštěvností, jako tím, že 

v docela krátké době přece jen 
zvládli připravit obsahově boha-
tou akci a vnést do dění města ně-
kolik originálních novinek.      ham

Písková socha těsně před dokončením. Foto Ivo Šafus

Ministr Miroslav Toman (uprostřed) zahajuje festival ve společnosti 
ředitelky MAS Šluknovsko Evy Hamplové a starosty Martina Louky. Foto 
ham 
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...a že to jde i bez motorů?
V pátek 20. září nás početný peloton v ulicích Varnsdorfu 

přesvědčoval, že se po městě dá pohybovat i jinak než s moto-
rovým pohonem. Scénář byl podobný jako loni: jedna dopolední 
a jedna odpolední cykloprojížďka (převážně) gymnazistů za 
německými vrstevníky v Seifhennersdorfu (Oberland-Gymnasi-
um) a Großschönau (Pestalozzi Mittelschule) a za varnsdorf-
skými školáky i předškoláky. Ti je leckde vítali písničkou, ba 
i občerstvením. Jen počasí tolik nepřálo a zkazilo náladu těm, 
kdo se marně těšili na odpolední cyklohrátky u sportovní haly.  

Jak si račte povšimnout na fotografiích, k cyklistům se přimíchali 
i borci na jiných bezmotorových zrychlujících prostředcích. Mezi kos-
týmy zaujalo dvoukolo s Ferdou Mravencem a Beruškou (ti si spolu 
s „uklízečkou“ vysloužili i hlavní cenu pro masky), dále japonská rodin-
ka, vodník, čarodějnice... Pro příště přejeme pořadatelům - Schrödin-
gerově institutu a skautskému středisku Lužan - více sluníčka.

ham, foto Ivo Šafus

Čtvrtek 12. září 2013 byl 
posledním dnem projektu, jehož 
tříleté trvání umožnilo studentům 
a učitelům Gymnázia Varnsdorf 
a Lužickosrbského gymnázia 
Budyšín vzájemné setkávání, 
poznávání při odhalování vrstev 
„cibulí“, které představují odkrý-
vání historických a kulturních 
zajímavostí se zohledněním hod-
notových měřítek obou národů a 
národnostních skupin. Ukazují na 
jedinečnost každého dne, uply-
nulého, příštího, ale především 
toho, ve kterém dnes žijeme, 
kde každá chvíle představuje 
jedinečnost a neopakovatelnost 
našeho života. 

Jestli naše práce nebyla mar-
ná, ukáže - pokud možná v podo-
bě krásných vzpomínek - až čas. 
A pokud unikátní studijní materi-
ály včetně e-learningového výu-
kového prostředí moodle, které 
vznikly na obou stranách hranic, 
poslouží k dalšímu vzájemnému 
poznání a porozumění, tak se 
podařilo cíle projektu naplnit 
bezezbytku.   Text a foto BGV

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cíl3.eu

Závěrečný festival k projektu 
Mezinárodní den prodavačů cibule

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickling Investition in Ihre
Zukuntft/Evropská unie. Evropský fond pro 
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Varnsdorf, město průmyslu a zahrad 2013
Výsledková listina fotografické soutěže 

I tento školní rok budeme rozdávat radost
Prázdniny jsou za námi a my se už velmi těšíme na spolupráci 

s varnsdorfskou nemocnicí, kde jsme již minulý školní rok vykouzlili 
spoustu úsměvů a radosti pacientům z oddělení LDN. Na tento rok 
opět připravujeme různá vystoupení (zpěv, recitace, divadlo, ta-
nec…), výtvarné práce (výzdoba chodeb, pokojů) a drobné dárečky, 
které vždy potěší. Doufáme, že se naše práce budou líbit minimálně 
tak, jako minulý rok.               Bc. Lucie Šeráková, ZŠ náměstí

Soutěž vyhlásila MAS Šluk-
novsko v rámci Festivalu lokální 
ekonomiky 2013. 

Podle zadání musely foto-
grafie pocházet z Varnsdorfu 
v období od 6. do 18. září 2013. 
Porota: PhDr. Martin Musílek, 
Bc. Tereza Janošková, Stanislav 
Honzík, akad. mal.

Zúčastnilo se sedm autorů 
s celkem 55 fotografiemi.

Výsledková listina:
1. Barbora Boháčová, Varnsdorf: 
    Skateboardový park 1 (foto na této straně)
2. Josef Rybánský, Varnsdorf: 
     Světla noci 
3. Karel Hofman, Varnsdorf: 
   Jíva za městem (foto na titulní straně)



Umění verše od Lužice 
po Kazachstán

Mezinárodní svátek lužickosrbské poezie patří ve Varnsdorfu 
už téměř po dvě desetiletí k těm vzácným příležitostem, kdy se 
v jednom městě a v jednom sále sejdou literární tvůrci různých 
národností a seznamují publikum i sebe navzájem s vlastní tvorbou. 
Požitek z toho mají obě strany. Publikum nebývá příliš početné, ale 
místním posluchačům by v případě přerušení tradice tyto návštěvy 
básníků chyběly. 

Některé z osobností jsou už „živým inventářem“, například 
Němec Peter Huckauf či Lužický Srb Benedikt Dyrlich. Přijeli 
i letos a k nim se přidaly úplně nové tváře: Miroslava Kubešová 

z Jiříkova, Kajrat Bakbergenov 
z Kazachstánu, Vjačeslav Kar-
penko z Ruska, Emília Deutsch 
z Polska  a Maksymilian Nawka 
z Horní Lužice. Účast posledně 
jmenovaného byla symbolická. 
Zastupoval totiž „literární klan“ 
rodiny Nawkových, potomků An-
tona Nawky, jednoho z dvojice 
lužickosrbských klasiků, jejichž 
památce byl letošní ročník vě-
nován. Druhou připomínanou 
osobností byla dolnolužická 
básnířka Mina Witkojc. 

 Pauzy mezi přednesy vyplnil 
klavírními variacemi budyšínský 
komponista Jan Cyž. Kromě 
něj měl moderátor a scenárista 
programu Milan Hrabal pro nás 
ještě jednu hudební lahůdku: 

svůj pěvecký i jazykový talent předvedla desetiletá Denisa Von-
drysková, když zazpívala dvě sloky lužickosrbské dětské písně Lube 
słónčko. S přednesy pomáhala i knihovnice Hana Petrásková. Díky 
power-pointové prezentaci Ilony Martinovské pořad doprovázela ob-
razová prezentace obou klasiků a diváci mohli na plátně sledovat 
i cizojazyčné texty. 

Svátek poezie se pod patronací varnsdor fské knihovny 
uskutečnil posedmnácté - opět jako součást již pětařicetiletého 
„Swjedźenja serbskeje poezije“ pořádaného v Lužici a opět 
s příznivými ohlasy publika.                  ham, foto Ivo Šafus

Ruský básník Vjačeslav 
Karpenko přijel do Lužice a 
Varnsdorfu z Kaliningradu.

Hudební uskupení, opírající 
se o latinskoamerické inspirace, 
zavítalo na pozvání divadla do 
Varnsdorfu. Dostavilo se v nej-
užším možném obsazení jako 
Los Rumberos Dúo (ale dokáže 
se prý sejít i v patnáctičlenné 
sestavě). Proto mu k vystoupení 
bohatě vystačilo podium ve Film 
Pointu. Účinkujícími byli Petr „El 
Pulpo“ Smetáček a Jan „Juanito“ 
Burian. Pro ty, kdo to ještě neví -
Film Point je novotou svítící 
restaurace v Centru Panorama. 
V jeho prostorách šlo o pre-
miérovou veřejnou akci, která 
přinesla potěšující zážitek. Ale 
ne pro všechny. Přítomní diváci 
se totiž dělili na dvě skupiny: 
jedni přišli do Film Pointu cíleně 
na hudební produkci a očekávali 
alespoň přiměřenou hladinu 
ruchu okolí, druzí se v tomto 
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V pátek 13. září 2013 zemřel 
v Praze pedagog a malíř Hanuš 
Härtel. Narodil se 14. srpna 1927 
v Drážďanech do rodiny s lužic-
kosrbskými kořeny. Své rodné 
Lužici zůstal věrný po celý život, 
přestože převážnou část života 
(od roku 1945) prožil v Čechách. 
Po studiu na Karlově univerzitě 
v Praze působil jako učitel na 
několika školách v severních 
Čechách, nejdéle na gymnáziu 
v Rumburku. Dodnes se k němu 
jeho studenti  z nichž je řada 
z Varnsdorfu, rádi hlásí. Kromě 
výuky němčiny pro ně uspořádal 
stovky výstav reprodukcí výtvar-
ného umění ze svých sbírek. 
V roce 1984 založil v Rumburku 
pobočku českého Klubu přátel 
výtvarného umění a pořádal zde 
populární přednášky,  výstavy 
a zájezdy za uměním. Hojně 
navštěvované byly i jeho před-
nášky pro Kruh přátel muzea 
Varnsdorf - mezi lety 1997 a 
2004 jich uskutečnil téměř třicet. 

Sám se věnoval malířství 
jako autodidakt (jak sám vždy 
zdůrazňoval). Hlavními tématy 
jeho obrazů a kreseb byly 
krajina severozápadních Čech 
a motivy z Lužice. Jimi také 
ilustroval sborník „Ozvěna 
v dřevinách“ (Městská knihovna 
Varnsdorf 2004). Z vlastní tvorby 
uspořádal více než tucet samo-
statných výstav, účastnil se 
i výstav kolektivních.  Naposledy 
v Čechách vystavoval v květnu 
2011 ve varnsdorfské knihovně. 

Firma Benteler zprovoznila novou výrobní halu, kde najde práci 
více než stovka lidí. Její výstavba trvala šest měsíců a otevření 
bylo spojeno se zábavnou  akcí pro veřejnost. Firma vyrábí auto-
mobilové součástky pro 12 velkých automobilových značek.

Na státní hranici mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz došlo k hi-
storické události: spojení kolejnic z české strany a ze Sebnitz. 
Opětovné propojení železniční trati umožní v příštím roce ob-
novit vlakové spoje mezi severní částí výběžku a Děčínem přes 
Německo. 

V rumburské Loretě otevřeli novou dlouhodobou výstavu - čes-
ko-německou „Expozici církevního umění Šluknovska“. Vznikla 
po dvouleté rekonstrukci ve vstupní budově Lorety. Návštěvníci 
poprvé vstoupí do dosud nepřístupné části památkově chráně-
ného barokního areálu. Projekt Římskokatolické farnosti - děkan-
ství Rumburk „Expozice církevního umění Šluknovska“ ve výši 
1,5 mil. korun byl spolufinancován z evropských fondů. 

Třináct železničních přejezdů mezi Rumburkem a Dolní Pous-
tevnou bude zmodernizováno v rámci pilotního projektu Správy 
železniční dopravní cesty, podpořeného Evropskou unií. Přejezdy 
jsou nyní označeny jen dopravními značkami nebo mechanický-
mi závorami, v lepším případě 40 let starým zabezpečovacím 
zařízením.                       Z regionálních médií vybral ham

Střípky z regionu 
místě a čase ocitli náhodně a 
kapelu vnímali jen jako pozadí 
ke své běžné zábavě u stolu... a 
rozčarování bylo na světě. Po-
řadatelé by se mohli pro příště 

Osobně se jí bohužel kvůli 
špatnému zdravotnímu stavu 
zúčastnit nemohl, ale zpráva 
o množství účastníků vernisáže -
převážně jeho bývalých studentů -
ho velmi posílila do dalšího sta-
tečného boje s chorobou. 

Do poslední chvíle neza-
pomínal na svou Lužici. To 
mimo jiné potvrzuje i fakt, že 
v rodině přetrvává aktivní zna-
lost rodného jazyka i aktivní 
podpora šíření informací o 
Lužických Srbech v Čechách. 
V paměti všech, kdo ho znali, 
zůstane jako dobrosrdečný, 
houževnatý člověk velkého kul-

turního rozhledu, jehož životní 
postoje byly každému dobrým 
příkladem. Jedním z příkladů 
je skutečnost, že všechny pe-
níze získané z prodeje obrazů 
zásadně věnoval na dobročinné 
účely. 

Rodina i přátelé se s panem 
Hanušem Härtelem rozloučili 
24. září př i bohoslužebním 
shromáždění ve sboru Čes-
kobratrské církve evangelické 
v Praze-Dejvicích. Čest jeho 
památce.                  

Milan Hrabal, 
foto Handrij Härtel

Premiéra ve Film Pointu: Los Rumberos 

Za panem učitelem Hanušem Härtelem

pokusit toto napětí eliminovat, 
aby opravdové zájemce o své 
pořady neodrazovali od dalších 
návštěv. 

ham, foto Ivo Šafus 
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Ač se to na první pohled 
nemusí zdát, koupit opravdu 
dobrý chléb není dnes až tak 
jednoduché. Každý se určitě 
umí orientovat podle základního 
pravidla chutná - nechutná. To, 
jestli skutečně kupujete dobrý a 
kvalitní výrobek, však závisí na 
mnoha faktorech. Jaké suroviny 
jsou použity k výrobě, jejich 
poměr, způsob a doba pečení. 
Podle čeho tedy zákazník 
pozná, že si kupuje opravdovou 
kvalitu? Značka REGIO-
NÁLNÍ POTRAVINA již čtvrtým 
rokem seznamuje spotřebitele 
s oceněnými regionálními 
potravinami. V letošním roce 
vyhověl náročným podmínkám 
hodnocení nejlépe KVASOVÝ 
CHLÉB z PEKAŘSTVÍ LIMMA 
v České Kamenici. Jaký je tedy 
recept na úspěšný chléb, se 
ptáme pana Michala Svobody, 
ředitele společnosti.

Nejdříve určitě gratulujeme 
k získanému ocenění. Co tedy 
musí pekař udělat pro to, aby 
takového úspěchu dosáhl?

Úspěch každé firmy vždy 
stojí na dlouhodobé poctivé 
práci všech lidí. Důležité je, aby 
každý věděl, proč dělá svou 
práci, a dělal ji, jak nejlépe umí. 
Pak teprve můžete pomýšlet na 
nějaké úspěchy.

PEKAŘSTVÍ LIMMA v České 
Kamenici je dlouhodobou 
stálicí. Jak dlouho je firma 
na trhu a co se za tu dobu 
podařilo?

Jako firma jsme na trhu od 
roku 1991. Provozujeme deset 
vlastních prodejen. Jednu z pro-
dejen máme již hezkou řádku 
let také ve Varnsdorfu. Co se 
týče úspěchů, v minulosti jsme 
získali ocenění CZECH MADE 
pro náš Kamenický chléb, který 
je stále základem našeho sor-
timentu. Ale pouze z minulých 

Jak se peče nejlepší chléb v kraji?
úspěchů se žít nedá, a tak jsme 
zhruba před rokem a půl začali 
intenzivně měnit celkovou tvář 
firmy a jejích produktů. Zavedli 
jsme mnoho novinek, namátkou 
zmíním celozrnné pečivo, 
několik druhů chlebů, novinky 
v jemném pečivu. Mnoho 
stávajících výrobků jsme ino-
vovali. Začali jsme měnit také 
tvář našich prodejen. Rozšířili 
jsme nabídku o doplňkový sor-
timent. Prodáváme například 
vynikající ručně vyráběné sýry 
z varnsdorfské mlékárny. Jedním 
z viditelných výsledků této práce 
je také naše oceněná loňská 
novinka KVASOVÝ CHLÉB. Při 

zahájení výstavy Země živitelka 
jsme naším KVASOVÝM CHLE-
BEM vítali na stánku Agrární 
komory ČR prezidenta re-
publiky pana Miloše Zemana. 
Musím říct, že mu moc chutnal 
a nezůstalo pouze u jednoho 
zdvořilostního kousnutí.

Tak to máte docela zná-
mého zákazníka. KVASOVÝ 
CHLÉB je tedy zcela nový 
výrobek?

Je to spíš návrat ke klasice. 
Při výrobě používáme žitný 
kvas, který si sami vyvádíme. 
Výsledkem je pak skvělá chuť 

kombinovaná s bezkonkurenční 
trvanlivostí a báječným vzhle-
dem. Tak jako u všech našich 
výrobků se snažíme o nejlepší 
kvalitu bez kompromisů. 

O kvalitě se dnes u potravin 
hodně mluví, ale jak se pozná 
opravdu kvalitní výrobek?

Třeba tak, že mu odborná 
komise, složená ze zástupců 
ministerstva zemědělství a 
Agrární komory ČR, udělí ocenění 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Ne, 
teď vážně. Základem všeho jsou 
samozřejmě kvalitní suroviny. 
To se týká všech surovin, nejen 
surovin na chleba. Zákazník to 
nejlépe pozná například u ná-

plní do jemného pečiva. Ať už 
je to mák, tvaroh, povidla nebo 
marmeláda. Je rozdíl, jestli 
vám v ústech zůstane pachuť 
chemického gelu, nebo kousky 
z použitého ovoce. Dalším 
vodítkem je trvanlivost takové-
ho výrobku. Náš chléb nejenže 
báječně chutná, ale můžete ho 
mít doma v utěrce třeba čtyři 
dny a stále si jej bez obav 
můžete dát ke snídani. Před 
nedávnem jsem četl rozhovor, 
kde se zástupce jedné velké 
pekárny snažil čtenářům vnutit 
myšlenku, že dávat starý chléb 

do těsta je v podstatě normální 
a dělalo se to vždy. Nevím jak 
jinde, ale u nás takové praktiky 
nepoužíváme a nikdy používat 
nebudeme. Když doma pečete 
koláč na víkend, také do těsta 
nezamícháte zbytky toho z mi-
nulé neděle. 

A jak je to u vás s čerstvostí, 
respektive se stále se ro-
zmáhající módou rozmra-
zovaných polotovarů? 

To je věc, kterou u nás 
zavádějí velké řetězce. Je to 
pro ně výhodné, a tak se snaží 
zákazníkům vnutit myšlenku, 
že když je něco rozmražené, 
dopečené a momentálně to 
voní, tak je to vlastně čerstvé. 
Je na každém, aby posoudil, 
zda se takový výrobek, ať už 
je to chléb nebo pečivo, dá 
konzumovat třeba další den 
po zakoupení. U nás pečeme 
každou noc a každé ráno máte 
tudíž k snídani opravdu čerstvé 
pečivo, na kterém si pochutnáte 
i třeba další den.

To zní lákavě. A co nám 
nabídnete dobrého ze slad-
kého pečiva?

V sortimentu máme kolem sta 
druhů výrobků. Zhruba půl na půl 
slané a sladké. Ze sladkého vám 
můžu doporučit například naši 
klasiku - skořicovou koblihu s po-
vidly nebo z novinek višňové 
psaní. Je to jen na vás. Přijďte 
ochutnat a uvidíte.

www.pekarstvilimma.cz 
www.facebook.com/

PekarstviLimma

REKLAMNÍ ČLÁNEK
REKLAMNÍ ČLÁNEK

TECHTLE MECHTLE
aneb Změna je život

Známé tváře Dolores a 
Alex, které znáte z vystoupení 
v našem městě - uvádějí 
slečnu Stacey a travesti 
revue TECHTLE MECHTLE 
s pořadem „Změna je život“.

Zastávka Varnsdorf staré nádraží 
v provozu od 18. října, 15 hod.

Po výluce vlaků TRILEX mezi Seifhennersdorfem a Varnsdor-
fem (1.-18. 10.) bude dne 18. října 2013 otevřena nová zastávka 
Varnsdorf staré nádraží v blízkosti středu města.

Prvním vlakem, který zde zastaví, bude TLX 20918 (odj. 
z Liberce ve 14.02 hod., z Varnsdorfu v 15.05 hod., Varnsdorf 
staré nádraží příj. a odj. 15.08, příjezd do Seifhennersdorfu 
v 15.14 hod.). Od této chvíle tam budou zastavovat všechny 
vlaky z a do Seifhennersdorfu. Jedná se o zastávku na znamení 
nebo požádání. Doufáme, že po otevření nové zastávky se zvýší 
počty cestujících na úseku Seifhennersdorf - Varnsdorf, který je 
ohrožen zrušením. 

Tisková zpráva Vogtlandbahn-GmbH, red. upraveno

Bývalí členové známé tra-
vesti skupiny, kterou jste znali 
z předchozích vystoupení v na-
šem městě, Dolores a Alex, se
po vzájemné dohodě rozho-
dli vydat na vlastní dráhu a 
přivážejí zcela nový projekt 
v České republice - travesti 
revue Techtle Mechtle! K mis-
tru Alexovi a slečně Dolores 
přišla i zbrusu nová posila a 
hvězda pražského kabaretu 
slečna Stacey, která je nejlepší 
imitátorkou Cher u nás.

Ve dvouhodinovém zábav-
ném pořadu se zcela novou 
koncepcí a provázaností naj-
dete velkou řadu komických 
scének, které znáte z oblíbených 
zábavných pořadů 90. let. 
Zároveň se jednotliví účinkující 
předvedou coby hvězdy české 
i zahraniční hudební scény. 
Svůj první pořad v této v nové 
sestavě nazvali zcela příznačně 
„Změna je život“.

Dolores i Alex se jednohlasně 
shodují na tom, že po pěti letech 
účinkování v původní sestavě je 
to příjemná změna, a věří, že 
svého nového kolegu vybrali 
správnou rukou. Velký důraz 
kladli tentokrát i na výběr jed-
notlivých písniček a především 
ohlasy fanoušků, kteří si přáli 
více českých hitů!

31. 10. 2013 od 19.00 hodin -
DK RUMBURK - STOLOVÁ 
ÚPRAVA S MOŽNOSTÍ OB-
ČERSTVENÍ - Vstupenky 
v prodeji již nyní v pokladně 
DK Rumburk a v IC Rum-
burk. 



18/2013                                                                                                       strana 8

Dne 10. září 2013 se konalo 
veřejné slyšení Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice v Jednacím sále 
Valdštejnského paláce „A“ na 
základě předložené petice„Za 
zachování a koncepční vyře-
šení dalšího rozvoje vyšších 
odborných škol ve vzdělávací 
soustavě ČR“, kterou podepsa-
lo 45 000 občanů ČR. Na toto 
slyšení byl pozván ředitel VOŠ 
a SŠ Varnsdorf Ing. Bc. Petr 
Jakubec a jeho zástupkyně pro 
VOŠ Mgr. Zdeňka Vajsová.

Průběh veřejného slyšení řídil 
senátor PhDr. Marcel Chládek, 
MBA, předseda výboru. Nechy-
běly ani zainteresované strany: 
Asociace vyšších odborných 
škol byla zastoupena předsed-
kyní Ing. Markétou Pražmovou, 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy samotným mi-
nistrem prof. RNDr. Daliborem 
Štysem, CSc. a jeho náměstky, 
Ministerstvo zdravotnictví 
(s ohledem na problematiku 
vzdělávání všeobecných zdra-
votních sester) a v neposlední 
řadě představitelé jednotlivých 
vyšších odborných škol.

 Pan ministr Dalibor Štys 
ve svém projevu vyzdvihl 
nezastupitelnou úlohu vyšších 
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odborných škol v systému 
vzdělávání (celý jeho projev je 
možné zhlédnout na webových 
stránkách MŠMT). Jen cituji to 
podstatné z jeho projevu: „Úsilí 
o lepší prostupnost mezi vyšším 
odborným a vysokoškolským 
vzděláváním bude vyžadovat 
dílčí změny v obou dotčených 
sektorech. Tyto změny však 
nejsou nezbytně podmíněny 
změnami zákona, byť například 
zavedení profesního bakaláře 
jako t itulu udělovaného na 
VOŠ by vyřešilo mnohé.“

Valná část diskuze pak 
byla věnována zdravotnickým 
vyšším odborným školám, 
které vzdělávají diplomované 
všeobecné sestry. Uplatnitel-
nost a ohodnocení však tyto 
všeobecné zdravotní sestry 
nacházejí spíše v zahraničí než 
v České republice, kde se dnes 
na základě rozhodnutí Minister-
stva zdravotnictví ČR požaduje 
akademické vzdělání s titulem 
Bc. nebo úplné Mgr.

V závěru diskuze vystoupil 
ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf 
Petr Jakubec, který představil 
varnsdorfskou „VOŠku“ jako 
stabilní a dynamicky se rozví-
jející instituci s širokou škálou 
nabídky vzdělávacích progra-

Minuta pro Zemi
(u školy i v lese)

Ani našim dětem není lhos-
tejný osud přírody, a proto 
jsme se rozhodli zapojit do 
projektu „Minuta pro Zemi“, 
kde můžeme aspoň mini -
málně zlepšit stav prostředí 
kolem nás. Do soutěže jsme 
poslali první fotografie, které 
byly pořízeny při úklidu v okolí 
školy. Mezi další aktivity, kte-
ré nás čekají, patří úklid listí, 
krmení lesních zvířat a úklid 
lesa. Projekt se uzavírá 30. 
listopadu a o jeho výsledcích 
vás budeme informovat. I my 
jsme moc zvědavi, jak naše 
snažení bude oceněno a kolik 
minut nakonec nasbíráme.

Bc. Lucie Šeráková, 
koordinátorka za ZŠ náměstí

Ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf v Senátu obhajoval 
existenci vyšších odborných škol

mů a jako nejvyšší dostupnou 
formu vzdělávání ve Šluknov-
ském výběžku. Připomněl, že 
naše škola reaguje na poptávku 
trhu práce. Jako příklad uvedl 
nový vzdělávací program Stro-
jírenství s využitím CAD/CAM 
technologií, jež má akreditaci a 
začne se vyučovat od školního 
roku 2014/2015. Navazuje his-
toricky na strojírenskou tradici 

v této oblasti. Dále představil 
i další nový vzdělávací program 
Bezpečnostně právní činnosti, 
který již leží na Ministerstvu 
vnitra ČR pro udělení před-
běžného souhlasu o akreditaci 
a následně poputuje k akredi-
tační komisi MŠMT.

Co říci úplným závěrem k té-
matu? Budeme věřit, že opět, 
tak, jako se stávalo v minulosti, 
nezůstane jen u slov, ale že 
senátor Marcel Chládek doká-
že zrealizovat sliby, které tam 
padly, a že „VOŠky“ konečně 
vyhrají let itý souboj o své 
oprávněné postavení, které 
bude napevno zakotveno do 
systému vzdělávání ČR.

Text a foto 
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová



Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz

volejte 412 372 241.
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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.

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.

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.

Prodám řadovou garáž 
v Husově ulici za hotové dle 
dohody. Tel. 602 803 724.

PRONAJMEME
skladovací prostory +

venkovní plochu + kancelář.
Možnosti využití různé.

Mobil: 602 469 497
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ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 8. 10. 2013 

od 15 hodin v Pohádce.
Výbor SDČR

SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
21. 10. 2013
15.00 - 17.00 hod.

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

10. 10. 2013

Svoz zákazníků
ZDARMA

16. 10. 2013
Odjezd: Varnsdorf, AN 

ve 14.45 hod.
Příjezd: Nákupní centrum 

Géčko Liberec v 16.25 hod.
Zpět v 19.45 hod.

Varnsdorfské
PRODEJNÍ 

TRHY
(parkoviště 

na Národní ul.)
Středa 16. 10. 2013

8.00-16.30 hod.

Vzpomínka

Dne 4. října si připomeneme smutných 
5 let, co nás navždy opustila maminka a 
babička Marie Tezourová. Dne 8. října 
by se dožil 80 let tatínek a dědeček Josef 
Tezour. 

Stále vzpomínají děti Josef, Vlasta a Irena. 

Zubní 
pohotovost

5.-6. 10. 2013
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989 

12.-13. 10. 2013  
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440

Pořadatelé SAMAT TOUR 2013 děkují sponzorům závodu: 
SAMAT, Bartys, Ruli, Hőrmann, KMT Profi, AB elektro Bukáček, 
Climax, Amann, Comtel, Soudal, Haas+Sohn, Café Dlask, Fima, 
Cukrárna Sluníčko, Geze, Haf Haf shop, Cukrárna Merlin, Sates, 
Parapety Radek Sadil, Inoutic, EKO servis, Berner, Mühl, Aluprof, 
CCS, Noprosu, Pivovar Kocour Varnsdorf, Heroal, Würth, VBH, 
Metal trade comax, Nobilis Tilia, Pilkington, Rina Sport, Ratio, 
Silnice a mosty, Rybářská Bašta, VOD, Termi, S+K, Telecon ser-
vis, Falta stavebniny, Marius Pedersen, Safety Master, Cukrárna 
Venezia, IVT Petr Vágner, Kadeřnictví Maruška, Knihkupectví 
Kalivoda, Krupovi - VHM, Milénium, Perník Manufaktury, Your 
Lowe Italka, Milko, Dárky z věžičky, Novia Fashion, Radek Tesař, 
Gealan, Lyreco, Shop 102, Winkhaus, VP Trend, Renolit, Ritschel, 
Autoservis Šrejma, Schäfer Sýkora, Eurogreen, Salon R - Kadeř-
nictví, Jedlová sportovní areál - František Mašek
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Ukončení sběru ošacení
Místní organizace 

Českého červeného kříže
oznamuje,

že sběr ošacení na poliklinice 
bude pro rok 2013 ukončen

22. října 2013.

Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje panu  Františku Marschne-
rovi, majiteli zahradnictví na hřbitově, za sponzorský dar, který 
již po několik let poskytuje sadby květin na záhony v areálu 
nemocnice. Jeho zásluhou má nemocnice stále hezky uprave-
nou zahradu a příjemné prostředí pro hospitalizované pacienty 
i další návštěvníky nemocnice.           Ředitel MUDr. Václav Jára 

     

Školní 
divadlo

Od letošního školního roku 
probíhá na ZŠ a MŠ Bratislavská 
projekt Školní divadlo. Projekt je 
spolufinancován fondy EU a je-
ho cílem je zapojení hendi-
kepovaných žáků do kolektivu 
formou školního divadla. V rámci 
projektu se učitelé a ostatní 
pedagogičtí pracovníci naučí, 
jak založit školní divadlo, jak 
využít jeho potenciál k zapojení 
žáků, kteří nenašli v nabídce 
aktivit své místo, a jak využít 
a rozvíjet mimořádné talenty, a 
tím vytvořit rovné příležitosti pro 
žáky z různých skupin, které 
se budou navzájem ovlivňovat 
a spolupracovat. Na zkoušky 
školního divadla budou kromě 
pedagogů dohlížet vybraní herci 
ze Severočeského divadla v Ústí 
nad Labem a jistě naučí mnohému 
nejen děti, ale také jejich paní 
učitelky. Výsledkem celoroční 
snahy bude účast v soutěži 
s ostatními školami, které jsou do 
projektu také zapojeny. Držme 
tedy našim malým hercům a 
jejich učitelkám palce v jejich 
snaze a popřejme jim mnoho 
úspěchů.          P. Macháčková

Loučení s létem
v Pohádce

Tak bylo původně nazváno 
středeční odpoledne seniorů 18. 
září v Pohádce, které připravil 
výbor Svazu důchodců pod 
pracovním názvem „buřtování. 
Avšak mrholení, chladno a  ne-
vlídno změnilo loučení s létem 
ve vítání podzimu. Špekáčky 
jsme opekli na zahradě a odnesli 
do útulného sálku Pohádky, kde 
k čaji a kávě byly napečené 
domácí koláče a koláčky. Har-
monika a bicí přispěly k spo-
kojenému podvečeru. Nálada 
výborná. Kdyby tak dopadl 
podzim, můžeme se těšit. Patří 
se poděkovat za pochopení a 
pomoc Varnsdorfským uzeni-
nám, s. r. o.

Výbor Svazu důchodců

Skončil atletický přebor družstev 2013
V měsíci září tradičně vyvrcholil závěrečnými koly Liberecký 

krajský přebor družstev v atletice.
Počty aktivních varnsdorfských atletek a atletů nemohou ani 

zdaleka naplnit povolený dvacetičlenný rámec, i když soutěžní 
pravidla dovolují v dospělých kategoriích start závodníků již od věku 
14 let. Žactvo však může startovat pouze v rozsahu disciplín kate-
gorie dorostu. Jedná se o omezení ve váze náčiní, výšce překážek 
a délce tratí. Oddíl TJ Slovan Varnsdorf využívá této možnosti již 
řadu let v kategorii žen. Přesto, že i s účastí mládeže se počty 
dívek a žen každý rok pohybovaly v rozsahu 8-16 účastnic, mohou 
se atletky chlubit od roku 2004 každoročně umístěním do třetího 
místa. V roce 2009 dokonce vítězstvím v celé soutěži.

Rok 2013 byl z pohledu počtu členek velmi nadějný. Méně příznivá 
se ukázala jejich zodpovědnost z hlediska účasti v jednotlivých 
kolech. Rovněž konkurence exligové Mladé Boleslavi a Turnova 
dávala tušit velkou vyrovnanost v čele soutěže. O vítězi bylo jasno 
již v prvním kole. Družstvo TJ LIAZ Jablonec B, posílené ligovými 
esy, jako každoročně opanovalo čelo tabulky a obhájilo prvenství 
až do finálového 5. kola. Varnsdorfské závodnice si postupně 
vylepšovaly kvalitu výkonů, ale jejich značná fluktuace (ve čtvrtém 
kole pouze 5 účastnic) nemohla konkurovat početnějším družstvům. 
Přesto ve finále v Jičíně vybojovala děvčata třetí příčku na „bedně“. 
Pro ilustraci podílu na úspěchu uvádím pomocné body získané 
nejlepšími atletkami TJ Slovan v celé soutěži: Dubská Pavlína 69,5 
pomocných bodů, Veselá Kamila 69, Mouleová Irena 45, Školoudová 
Tereza 42, Pásková Marie 41, Bielovičová Monika 40, Čiháčková 
Jana 31, Plocarová Blanka 31, Poláčková Alena (žákyně) 22.

Závěrečné pořadí (týmy, hlavní body/pomocné body): 1. TJ LIAZ 
Jablonec B 31/870, 2. AC Syner Turnov 29/713, 3. TJ Slovan Varn-
sdorf 24/521, 4. AC Mladá Boleslav 22/506, 5. AC Česká Lípa B 
18/449, 6. TJ Rumburk 2/74, 7. AC Slovan Liberec B 1/82.

Úspěšnost varnsdorfské atletiky je do značné míry negativně 
ovlivněna skutečností, že oddíl některá soutěžní utkání nemůže 
pořádat na domácím stadionu. Nerovnosti atletické dráhy jsou 
mnohem výraznější, než dovolují pravidla IAAF. Vleklá jednání 
ukazují, že cesta k řešení je v nedohlednu. Proto přeji dnešním 
atletickým elévům, aby se alespoň oni dočkali nápravy.       Skalický

Po odpočinkovém prázdninovém 
období je možno v rámci odborného so-
ciálního poradenství poskytovaného „Po-
radnou v kostce“ opětovně využít bezplat-
ných konzultací u JUDr. Zbyňka Pražáka. 
V budově Komunitního centra v Krásné 
Lípě poskytuje kvalifikované právní rady 
vždy každé první a třetí pondělí v měsíci 

od 17.00 hodin. Nejbližším termínem je 7. říjen. Ke konzultaci je nutné 
se objednat buď osobně v „Poradně v kostce“ nebo na tel. číslech 
412 354 839 nebo 777 925 302. V Komunitním centru se můžete 
rovněž s důvěrou obrátit i na poradce „Poradny v kostce“, kteří se 
vám budou snažit pomoci při řešení rodinných, majetkoprávních, 
občanskoprávních, finančních i pracovních problémů.  Poradnu 
můžete navštívit ve všedních dnech - pondělí až středa v dopoled-
ních hodinách od 9 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin, ve 
čtvrtek od 9 do 11 hodin.   

Poradenská činnost „Poradny v kostce“ je f inancována 
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu pro lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Za komunitní centrum Kostka Krásná Lípa Miloš Hanzlíček
                                                                                                  

                                                     

Právní poradenství v Kostce
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Náročná premiéra závodu XC Hrádek
Nelidský, brutální, atraktivní. Takový byl dle přítomných 1. ročník 

GEMA XC Hrádek. Ač nevlídné počasí příliš nepřálo, tak trať byla 
doslova vyprahlá, ale technická náročnost okruhu spoustu závod-
níků na poslední chvíli odradila. O to více si jako gladiátoři museli 
připadat ti, kteří se vydali vstříc nevšedním „zážitkům“, protože co 
rozhodně nadchlo, byla divácká kulisa. Na každém náročnějším 
úseku trati stály početné skupinky přihlížejících a často velmi hlasitě 
fandících diváků. Vítězem byl tak opravdu každý, kdo se postavil 
na start. Chválu pěl nejen vítěz kategorie Veteránů II Petr Váňa: 

Na Mistrovství mládeže Čes-
ké republiky ve sportovní kyno-
logii v České Třebové získala 
Pavla Reisingerová se psem 
O´Melody ze ZKO Studánka po 
vyrovnaném souboji stříbrnou 
medaili v kategorii ZVV2. A to 
po první i druhé disciplíně ze tří 
v soutěži vedla! Oba tak velice 

Poslední srpnový den se v Ji-
řetíně pod Jedlovou konal tra-
diční cyklistický závod SAMAT 
TOUR 2013. Pod heslem: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se!“ se na letošním jubilejním 
X. ročníku sešel opět rekordní 
počet závodníků. Své síly si při-
jelo poměřit celkem 170 malých 
i velkých cyklistů. Hlavně nás těší 
stále větší zájem malých účast-
níků. Na startu jich bylo nejvíce 
v celé historii závodu, přesně 
127 jak na kolech, tak i těch 
nejmenších na odstrkovadlech. 
Dále uvádíme výsledky.

KATEGORIE A (92 závodní-
ků) - odstrkovadla A1: 1. M. Kul-
hánek 1:06 min., 2. J. Horáčková 
1:09, 3. D.  Žličarová  1:13:47; 

A2, děti do 7 let: 1. J. Schleier 
1:33, 2. O. Boczan 1:35, 
3. K. Tlapáková 1:37; A3, děti 
do 10 let - holky: 1. J. Zajícová 
2:04, 2. T. Sulmajová, 3. E. 
Hubková; Kluci: 1. T. Gajdoš 
1:42, 2. T. Šťovíček 1:48, 3. M. 
Neumann 2:01. KATEGORIE 
B (35 závodníků) - holky: 1. A. 
Mateiciucová 11:09 min., 2. N. 
Faloutová 11:46, 3. Š. Pancová 
12:23; Kluci: 1. F. Srbecký 8:34:
17, 2. J. Jäckel 9:18, 3. M. Menc 
9:19. KATEGORIE C (celkem 43 
závodníků) - mládež a dospělí 
od 16 do 99 let - ženy: 1. R. Holu-
bářová 38:48 min., 2.  Trubačová, 
3. J. Šmidtová; Muži - amatéři: 
1. F. Holubář 50:57, 2. O. Zábran-
ský, 3. V. Anděl; Muži (profíci): 

1. T. Podrazil 1:15 hod., 2. A. Vo-
hanka 1:18, 3. M. Spurný 1:20.

Celou akcí vtipně doprovázel 
moderátor Vratislav Krupa, a 
zasloužil se tak o příjemnou at-
mosféru závodů. Pro všechny zú-
častněné byl odměnou jedinečný 
sportovní zážitek a věcné ceny 
od sponzorů akce. Všichni si od-
nesli žlutá trička s logem akce a 
občerstvení. Děkujeme účastní-
kům, fanouškům, organizátorům 
a především sponzorům, kteří 
věnovali pěkné a hodnotné ceny, 
které byly odměnou za námahu 
i motivací do dalších sportovních 
klání. Těšíme se opět za rok na-
shledanou na startu v dalším, již 
XI. ročníku cyklistického SAMAT 
TOUR 2014.      Barbora Rajtrová

Kynologické stříbro z MČR
dobře reprezentovali Ústecký 
kraj. Výsledky: 1. Jiří Štingl, 
pes Bad Mali Elgi (Jihočeský 
kraj) 250 bodů, 2. Pavla Rei-
singerová, pes O‘Melody de Al-
phaville Bohemia (Ústecký  kraj) 
248, 3. Denis Husák, pes Pookie 
(Liberecký kraj) 212. Druhou 
reprezentantkou našeho kraje 

„Perfektní akce, skvělá organizace, hodně technická trať, díky!!!“ 
To jsou slova, která zavazují pořadatele ze Schrödingerova Institutu 
uspořádat i další ročník. Za pořadatele se vyjádřil Jan Novota tak-
to: „Z mého pohledu se uskutečnila povedená akce, počasí vůbec 
nevadilo, protože na Hrádku je takové podloží, že jsme měli kola 
zaprášená! Závodníků bylo méně, než jsem čekal, ale jel se 1. roč-
ník a super náročná trať mnohé vylekala. Překvapený jsem ovšem 
z toho, kolik se sešlo diváků.“ Tak za rok zase s koly na Hrádku! 
Výsledky závodů jsou uvedeny na  www.xc-hradek.cz.      SI, foto miw    

Postup do kraje unikl o vlásek
Ve čtvrtek 19. září odjelo do Děčína 16 žáků reprezentovat naši 

školu v přespolním běhu. Ranní počasí i propršená cesta nevěstily 
nic dobrého. To ovšem závodníkům neubíralo na dobré náladě. 
Soutěžilo se v družstvech a naše škola obsadila kategorie mladších 
i starších žáků a také starších žákyň. Všichni dali do bojů o co 
nejlepší umístění celé své srdce a bojovali jak s nepřízní počasí, 
tak i s nástrahami lesního terénu. V nejlepším světle se představili 
především starší žáci ve složení: F. Uskokovič, L. Lisý, L. Burda, 
J. Vašut a M. Málek, kteří obsadili vynikající 2. místo z 11 škol. Jen 
o vlásek jim unikl postup do krajského kola. Tak snad příště, kluci. 
Překvapením jistě je i 4. místo starších dívek, mladší žáci pak obsadili 
7. místo.                          Aleš Ondráček, učitel TV na ZŠ náměstí

 Výběry fotbalové akademie 
mají po šesti podzimních ligo-
vých kolech vesměs vyrovna-
nou bilanci. Celek FAŠV U15 
uhrál pět bodů, když remizoval 
s Ústím 5:5, porazil Chomutov 
2:1 a bez branek 0:0 se rozešel 
s Vyšehradem. Větší porážky 
utrpěl jen v Mostu (je 1.), na 
Dukle Praha (4.) a neuspěl 
v Litvínově těsně 3:2. V tabulce 
čtrnácti týmů mu patří 12. místo. 
Družstvo U14 zatím získalo jen 

Jak si vedou na podzim týmy FAŠV?
 

tři body po výhře s Chomutovem 
3:0 a patří mu také 12. příčka 
tabulky. Hůře na tom je výběr 
U13, který zatím všechna svá 
utkání prohrál a uzavírá pořadí 
své skupiny v soutěži. Naproti 
tomu nejmladší tým akademie, 
FAŠV U12 dosud nasbíral 
šest bodů. Porazil těsně 12:11 
Karlovy Vary a Vyšehrad 13:
9. Neuspěl na Meteoru Praha, 
v Teplicích, doma se Sokolo-
vem a na Tempu Praha. Tyto 

výsledky stačí na 11. místo.
  V přeboru Libereckého kraje 

si vedou skvěle týmy FAŠV U11 
a U10. Výsledky U11: FAŠV U11 -
 Hrádek n. N. B 15:0, - Hrádek 
A 8:2; Slovan Liberec II A -
FAŠV U11 1:4, Slovan Liberec II 
B - FAŠV U11 4:5; FAŠV U11 -
Turnov A 2:2, - Turnov B 8:4. 
O vstřelené branky se podělili: 
Rybyšar 16, Bříza 7, Mlejnek, 
Kotmel, Růžička, Bar, Hoke  po 
3, Tajnert 2, Richter a Soldát po 
1. Trenérem týmu je Vladimír 
Jindřich. Bilance týmu U11 6 
510 42:13 16 bodů. Výsledky 
U10: FAŠV U10 - Hrádek n. N. 
B 10:5, - Hrádek A 5:3; Slovan 
Liberec II A - FAŠV U10 2:
9, Slovan Liberec II B - FAŠV 
U10 3:4; FAŠV U10 - Turnov B 
11:1, - Turnov A 8:0. V utkáních 
se prostřídali tito hráči (v závor-
ce počet vstřelených branek): 
Neumann (1) - Ficzu (22), Ka-
beláč, Šolc (oba po 5), Tajnert 
(4), Soldát, Hanych, Dědeček 
(všichni po 2), Svatoň, Bar, 
Černý, Horák (po 1), Kocůrek, 
Kubr a Milák. Tým vedou tre-
nér Zdeněk Kramer a vedoucí 
Martina Blahníková. Bilance U10 
6 600 47:14 18 bodů.     ZdS

byla Kamila Kudrnová z Mostu 
se psem Tarzanem soutěžící 
bez úspěchu v doplňkové ka-
tegorii ZVV1. Pavle děkujeme a 
přejeme hodně štěstí v kynologii 
v dalších letech. K poděkování 
se přidává samozřejmě i redak-
ce HS.          L. a J. Reisingerovi, 

ZKO Studánka

Podzimní hry 2013 připraveny 
Tyto hry ve 4 sportovních odvětvích pro žáky 2. stupně ZŠ, 

případně i pro žáky gymnázií (prima-kvarta), jsou naplánovány na 
pět dní podzimu. Celý průběh her zahájila v pátek 27. září atletika. 
Ve středu 23. října bude následovat kopaná na UMT v Kotlině, 
14. listopadu košíková chlapců, 15. listopadu košíková dívek (po oba 
dny v tělocvičně na Národní ul.) a 9. prosince florbal ve sportovní 
hale. Zde bude i závěrečné hodnocení a vyhlášení vítězů.              V.Z. 

Strožův rekod v časovce na Jedlovou 
Závěr Pekla severu 2013 obstarala náročná časovka na Jedlovou. 

Tu za 10:28 min. vyhrál Jan Strož, a překonal tak dosavadní rekord 
o 23 vteřin! A to závod doprovázela mokrá trať, mlha a chlad. Dobře 
zajeli i další varnsdorfští cyklisté. Mezi kadety byl nejrychlejší Michal 
Švorc (čas 12:43) a 6. dojel David Lejčko. Ten si v seriálu „pekla“ 
zajistil celkové čtvrté místo (jel tři závody ze čtyř), M. Švorcovi stačil 
jediný a vítězný start na 9. pozici. U mužů vyhrál Jan Strož, 4. byl 
Filip Holubář v osobním rekordu 13:06 min. V konečném pořadí 
skončili na čtvrté a páté pozici. Ve veteránech I si vítěz Jan Novota 
zajel rovněž „osobák“, a to 11:33 min., stejně jako Aleš Vohanka 
na 5. místě časem 12:40 min. Této kategorii dominoval J. Novota, 
8. místo patří J. Novákovi a 10. Z. Kohoutovi. V kategorii veteránů 
II vybojoval na Jedlové 2. pozici Jiří Švorc (13:05), 7. byl Hynek 
Michel a 10. Jiří Fabry. Celkově se zde nejlépe umístil Josef Kroupa 
jako 10., když bodoval ve dvou závodech „pekla“. V kategorii cyk-
listických mazáků, ve veteránech III, získal Milan Spurný 3. místo 
(čas 13:49), Václav Šimonek 7. a Pavel Spurný 9. Celkově skončil 
4. V. Šimonek, 5. M. Spurný, 8. J. Dužár a 9. V. Zemler.   ZdS 

Účastí rekordní SAMAT TOUR 2013
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Třetí a poslední letošní turnaj Letní streetballové ligy Šluknov-
ska 2013 (LSLŠ) se uskutečnil v Rumburku na venkovním hřišti 
u ZŠ U Nemocnice za účasti 22 týmů. Jeho pořadí na prvních 
třech příčkách: 1. Suchý krky, 2. HoReSu a 3. XXX (čti tři kříž-
ky). Celkovým vítězem ligy se stal tým XXX, který vévodil pořadí 
i v průběhu soutěže. Nejlepším střelcem byl Jan Novotný se 
65 nastřílenými body (sčítaly se pouze ze dvou varnsdorfských 
turnajů). Konečné pořadí týmů v LSLŠ je následující - kategorie 
19+: 1. XXX (umístění v jednotlivých turnajích: 1., 1., 3.), 2. Su-
chý krky (2., 3., 1.), 3. HoReSu (3., 2., 3.). Kategorie do 18 let: 
1. Černej humor, 2. B-Girls a 3. Natambuli.          TJ Slovan - basket 

První ročník streetbalové 
ligy byl dohrán

Vyhlášení Sportovce roku 2013
Sportovní komise při Radě města ve Varnsdorfu vyhlašuje anketu 

Sportovec roku 2013 ve Varnsdorfu. Navrhovat jej mohou jak fyzické 
osoby, tak i sportovní a zájmové spolky na území našeho města. 
Vyhlášeni budou sportovec roku v kategorii mládeže, dospělých, 
kolektiv roku mezi mládeži a kolektiv roku dospělých. Zároveň 
bude vyhlášen i trenér roku 2013. Pokud víte, že se ve vašem okolí 
vyskytují dobří sportovci a že jejich výkony opravdu dobře reprezen-
tují město Varnsdorf, prosíme o zaslání návrhu těchto sportovců do 
18. října 2013 na e-mailovou adresu: zbynek.regia@tiscali.cz.

 Podmínky návrhu:  jednotlivci - sportovec musí mít trvalé bydliš-
tě ve Varnsdorfu, návrh musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, 
adresu sportovce a krátký výčet jeho úspěchů v roce 2013. Kolektiv -
sportovní kolektiv musí reprezentovat město Varnsdorf, návrh musí 
obsahovat přesný název kolektivu včetně adresy. Trenér - návrh 
kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, trénovaný 
sport a výčet úspěchů za rok 2013. Hlasovací kupóny pro veřejnost 
s navrhovanými sportovci najdete v HS č. 20, který vyjde 1. listo-
padu 2013.    Zbyněk Šimák, předseda sportovní komise

Tři výhry v řadě a v poháru čeká Slavia!
Po domácí vydřené výhře 

s Frýdkem-Místkem čekal 
varnsdorfské fotbalisty duel na 
hřišti posledního celku tabulky, 
pražského týmu Loko Vltavín. 
Tomu v utkání na kontě přibýval 
především počet zahrávaných 
rohů, zatímco hosté nastřelili 
břevno a pro postavení mimo 
hru jim nebyl uznán gól. Po ho-
dině hry se z přímého kopu trefil 
Radim Breite, a i když se Vltavín 
snažil o korigování stavu, nako-
nec inkasoval v nastaveném 
čase zásluhou Jakuba Synka 
na konečných 0:2. V týdnu se 

poté hrál dramatický pohárový 
zápas ve Vlašimi s výsledkem 
2:2 (0:1), na PK 3:5. Branky: 56. 
Průcha, 79. Krmenčík - 16. Da-
níček, 90. Schubert. ŽK 2:6, ČK 
0:1 (70. Kouřil). Ve čtvrté sérii 
PK kryl penaltu Vilém Fendrych, 
následně se trefil Matěj Kotiš a 
Varnsdorf se mohl začít těšit na 
Slavii (sobota 5. 10. od 16.00 
v Kotlině). O druholigové body 
s Vlašimí se hrálo doma i v ne-
děli. Po dvou šancích v prvé půli 
o výsledku rozhodl úspěšný PK 
Matěje Kotiše ze 65. min. a FK 
zvítězil 1:0. Tím se klub ve FNL 

třemi výhrami v řadě posunul do 
vyrovnaného a klidného středu 
tabulky. 

Juniorka FK U21 prohrála na 
stadionu v Rumburku s Jihlavou 
2:5 (1:3). Úvodní branku sice dal 
v 6. Denis Cana, ale hosté stav 
již do 10. min. otočili na 1:2 a 
do půle se trefili ještě jednou. 
V 54. snížil na 2:3 Josef Just, ale 
U21 v 60. inkasovala z PK a pak 
v závěru duelu, čímž bylo 
rozhodnuto. Překvapení se 
poté zrodilo v utkání venku 
se Spartou (v tabulce 3.), ze 
kterého si juniorka dovezla 
bod za výsledek 1:1 (1:0). 
Vyrovnání zařídil v 57. Martin 
Šiška vydařenou střelou z levé 
strany k přední tyči. Dorost U19 
potvrdil roli favorita ve Svita-
vách, kde vyhrál přesvědčivým 
výsledkem 1:5 (1:3). Góly dali 
Hauer, Kučera, Šolc, Breburda 
a Zounar. Proti čtvrté Chrudimi 
remizoval doma 1:1 (0:1), když 
vyrovnával v 85. min. Čurgali. 
Po půlce podzimní části soutě-
že patří týmu 10. místo.       ZdS

Patří k ne mnoha mladým 
varnsdorfským fotbalistům, kteří 
se dostali a hráli, nebo alespoň 
nahlédli do ligových týmů v Če-
chách jako je Liberec, Jablonec, 
Mladá Boleslav nebo Teplice. 
A když je zájem ze Sparty, 
tak to už je co říci. Ta si v létě 
otestovala talent brankáře 
Marka Krajčoviče (17 let/187 
cm/79 kg), který nyní „pendluje“ 
ve FK Varnsdorf mezi týmy U19 
a U21 nebo chytá i ve Cvikově.

Kdy k tobě dorazila první 
informace o zájmu českého 
velkoklubu? „Bylo to 20. červ-
na od trenéra Přibyla, kterému 
volal trenér Krieg ze Sparty a 
požádal ho o moje telefonní 
číslo. Následovala domluva 
s trenérem U19 Holoubkem 
o veškeré organizaci a příjezdu.“

Co následovalo? Kdy jsi do 
Prahy odjel a jak jsi tam pobyl 
dlouho? U kterého mládež-
nického týmu? „Po srazu s tre-
nérem Holoubkem a týmem 
U19 v mládežnickém centru 
na Strahově jsme v tentýž den 
odcestovali na týdenní soustře-
dění do Třeboně. Po návratu 
jsem byl ubytovaný na internátě 
v Dejvicích, odkud jsem dojížděl 
na obědy a tréninky. Vstával jsem 
každý den kolem 9.00 hod. a od 
10.00 měl specializovaný bran-
kářský trénink. Po něm přišel na 
řadu oběd a odjezd na internát 

odpočinout si. Odpoledne čekal 
další trénink, který byl již s celým 
týmem. Večery jsem měl volné. 
Jel jsem třeba na Václavské 
náměstí nebo se snažil chodit 
i za kulturou, když byl čas.“

„Nastoupil jsi v některém 
přípravném utkání? „Chytal 

jsem poločas za U21 v utkání 
proti třetiligovým Měcholupům, 
které skončilo 2:2. Dostal jsem 
jeden gól, takže byla docela 
spokojenost. Bohužel, více 
utkání jsem už nestihl.“

Došlo ve Spartě k tvému se-
tkání s některými fotbalovými 
osobnostmi nebo bývalými 
hráči Varnsdorfu, jako Petr 
Novák (nyní lékař Sparty) 

nebo Jan Kopaňko (nyní tre-
nér mládeže)? „Bohužel ne, ale 
setkal jsem se třeba s Martinem 
Haškem, Jaroslavem Hřebíkem, 
Danielem Zítkou, Milanem Šven-
gerem a Andrejem Keričem. Tak-
že to byl pěkný zážitek, určitě je 
na co vzpomínat.“

Kdy došlo k návratu do 
Varnsdorfu a do kterého 
týmu jsi nyní zařazen?„Vrátil 
jsem se asi dva týdny po příjez-
du do Prahy a hned ten násle-
dující jsem odjel na soustředění 
s dorostem U19, za který chytám.“ 

Markovi díky za rozhovor a pře-
jme mu fotbalové štěstí, vždyť po-
dobný zájem a nabídka může jistě 
přijít další.  ZdS, foto archiv MK

Marek Krajčovič byl v přípravě dorostu Sparty

V pozici vicemistra Severočeské ligy odcestoval 
TJ Slovan k prvnímu utkání nové sezony k nováčkovi soutěže do 
Loun, kde zvítězil 67:86 (21:16, 17:22, 13:24, 16:24). Body Slovanu 
Voráček 24 (2x3), Horáček 16 (2x3), Šišulák 10 (2x3), Novotný 12, 
Lehroch a Tomek po 9, J. Beran 4 a T. Relich 2. Slavnost s oceněním 
mužů, žáků U15 a kadetek U17 za uplynulou sezonu předcházela 
domácímu duelu proti BNK Most. Ten odjel s porážkou 83:70 
(22:21, 19:21, 21:17, 21:11). Body vítězů Lehroch 25 (1x3), Voráček 
17 (1x3), Novotný 15, Horáček 11 (1x3), J. Beran 6, Šišulák 4, Buben 
3 (1x3), T. Relich 2. Přihlíželo 220 diváků.         TJ Slovan - basket

 

Vítězné vstupy do sezony


