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STAROSTA NA VEČEŘI S PREZIDENTEM 
NOVÁ KONCEPCE PODPORY SPORTU 

VOJENSKÉ POMNÍKY - 5. DÍL 
ZASTUPITELSTVO SE KONÁ 28. LISTOPADU

Se školním
projektem WASTE
cestovali
do Švédska

Novoborský 
pohár 

pro STARS 
Varnsdorf 

Pokračování na str. 4
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Za dobrým pivem a zábavou se jezdí 
do Varnsdorfu na ALEfestivALE

Svátek milovníků svrchně 
kvašeného zlatavého moku se 
slavil v sobotu 26. října v Pi-
vovaru Kocour již počtvr té. 
Oproti minulému ročníku, kdy 

Pokračování na str. 4

to na pivovarském dvoře vy-
padalo spíš jako na vánočních 
trzích díky čerstvě padajícímu 
sněhu, se letos na zem poklidně 
snášelo jen suché listí. Takové 
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Petice za rentgen na poliklinice 
u zastupitelů neuspěla

Na zasedání zastupitelstva 31. října v sále Střelnice byl 
schválen prodej několika pozemků, mimo jiné p.p.č.k. 3172 
mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad, Mikulíkovou a U Splavu (u sta-
rého nádraží ) paní E. Kolnerové za účelem zřízení skladů. 

Po několika měsících se zastupitelům vrátila na stůl 
k projednání výstavba obchodního centra na Národní ul. 
v místech bývalé tržnice. S panem Vu Linh Ngoc (Karlem) 
bude uzavřena nová nájemní smlouva a smlouva o budoucí 
kupní smlouvě. Tím se mu umožní pokračovat v investičním 
záměru. Podmínkou je úhrada částky za bezesmluvní užívání 
parcel v letech 2012 a 2013 a úroku z prodlení. Nejzazším 
termínem pro zkolaudování stavby je konec roku 2018. 

Na paní R. Diničové bude město vymáhat směnku 
vázanou k opravám fasády a střechy domu č.p. 2110, 
který zakoupila v roce 2007 a mezitím jej prodala dalšímu 
vlastníkovi. Téže majitelce byla schválena změna termínu 
oprav fasády na domě č.p. 2090 do 30. 11. 2014 za podmínky 
podepsání nové směnky ve výši 375 tisíc korun. 

Město chce využít skutečnosti, že ROP Severozápad obnovil 
svou činnost a vyhlásil výzvu v oblasti „Podpora revitalizace 
středních a malých měst“. Do této výzvy z Varnsdorfu putuje 
žádost o dotaci na II. a III. etapu zastřešení zimního stadionu.

krásné počasí zjevně zaskočilo 
i z Prahy vypravený „pivní vlá-
ček“, který dorazil s obrovským 
zpožděním kvůli přehřátému 
motoru. Pivním turistům, jichž 
dorazilo něco kolem půl druhého 
sta, to však příliš nevadilo. Když 
se přidali i místní ochutnavači 
pivních speciálů, areál pivovaru 
praskal ve švech.

O kulturu se během dne 
staraly místní kapely Ruksak a 
Frank Caldera Band. S postu-
pujícím večerem pak muzika 
přitvrzovala. Nejprve na pódiu 
vystoupila rocková kapela B 52. 
Po ní následovala hvězda večera 
Vilém Čok se svou kapelou By-
pass, kterému prý mimochodem 
náramně zachutnalo zdejší pivo.

Ve středu 23. října byl na své 
nové místo usazen pomníček za-
vražděného velitele SNB - útvaru 
Varnsdorf - prap. Josefa Munza-
ra. Z původního umístění na zdi 
továrny Elite byl v sedmdesátých 
letech přemístěn do parčíku na-
proti. Tam vydržel až do loňského 
srpna, kdy byl na žádost vedení 
Elite rozebrán a odvezen do 
depozitáře místního muzea. Až 
současné dny (demolice objektů 
Elite a úprava pozemku) ukázaly, 
že přemístění pietního místa bylo 
nezbytností.

Na návrh Klubu českého 
pohraničí byl pomník po dohodě 
se správou hřbitova, pracoviš-
těm péče o válečné hroby MěÚ, 
Českým svazem bojovníků za 
svobodu a KSČM umístěn na pie-
tní místo v horní části hřbitova, 
kde jsou pomníky obětem druhé 
světové války. 

Spodní část pomníčku, tzv. 
sokl, byla na hřbitov odvezena 

Pomník Josefa Munzara našel své konečné umístění
a následně usazena už v září 
a po úpravě textu byl v závěru 
října doplněn i hlavní kámen. 
Celého přemístění se ujali 
varnsdorfští dobrovolní hasiči, 
kteří na manipulaci a usazení 
hlavního kamene použili nové 
vozidlo s hydraulickou rukou. 
Poděkování patří Luboši Fun-
dovi za usazení soklu a Ladisla-
vu Polákovi za rychlou úpravu 

hlavního kamene. Na oslavy 
vzniku Čs. republiky bylo již 
dle dohody vše připraveno 
k položení květin. Pomníček na 
tomto místě bude do konce roku 
zapsán do seznamu válečných 
hrobů, a dočká se tak své další 
ochrany a údržby.

Jiří Sucharda, pracoviště péče 
o válečné hroby ORP Varnsdorf, 
foto Michal Šafus
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Starosta Martin Louka 
zve občany města 

na besedu

VEČER STAROSTY
na téma 

„Výzva starostů 2013“

ve středu 
27. listopadu 2013

v 18.00 hodin 
v malém sále divadla.

Jste zváni k diskuzi 
nad materiálem 

s požadavky na opatření 
směrovaná ke zlepšení 
bezpečnostní a sociální 

situace. Podněty a připo-
mínky jsou vítány.

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

Z DIÁŘE STAROSTY

• Skončila v nemocnici
S poraněním skončila v nemocnici cyklistka, která v Kmo-

chově ulici objížděla stojící zaparkované vozidlo. Jeho řidič 
s největší pravděpodobností projíždějící ženu přehlédl a otevřel 
dveře odstaveného vozu. Žena po nárazu do dveří spadla na 
vozovku. Řidič vozidla jí poskytl první pomoc a odvezl ji do 
nemocnice. Dechová zkouška ukázala, že se incident odehrál 
bez požití alkoholu. Nemilá událost je prošetřována dopravními 
policisty s ohledem na možný přečin těžkého ublížení na zdraví 
z nedbalosti.

• Napadli ho u nádraží
V rukou rumburských kriminalistů skončili dva varnsdorfští 

mládenci, kteří 20. září měli fyzicky napadnout obyvatele města 
procházejícího ve čtvrt na osm ráno Nádražní ulicí. Napadenému 
muži měli vzít batoh, který prohledali. Poraněný muž potřeboval 
péči zdravotníků. Starší z dvojice výtečníků si téměř o měsíc 
později vyslechl od policejní komisařky sdělení obvinění pro 
zločin loupeže a po dvou dnech putoval za doprovodu místních 
policistů do vazební věznice. Druhý se spravedlnosti vyhýbá.

 
• Rozbitá výloha
Měl někdo spadeno na kadeřnický salon v centru města, 

nebo se výloha provozovny stala jen nechtěnou součástí 
přečinu poškození cizí věci? Výloha byla rozbita v noci na 
neděli 20. října a její oprava vyjde majitelku na patnáct tisíc 
korun. Důvod i možní ničitelé jsou pod drobnohledem varn-
sdorfských policistů. V případě objasnění se můžeme na konci 
policejního šetření sejít i s trestem odnětí svobody v délce 
do jednoho roku.                          Nprap.  Petra  Trypesová,

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 XXX. zasedání zastu-
pitelstva se koná dne 
28. listopadu 2013 od 15.00 
hod. v Klubu Střelnice. 
Program: 1. Návrhy, dotazy, 
připomínky a podněty obyva-
tel města - 2. Návrhy, dotazy, 
připomínky a podněty členů 
ZM - 3. Převody majetku 
města - 4. Zprávy výborů ZM -
5. Různé  - 6. Finanční záleži-
tosti - 7. Zpráva o činnosti RM 
a o kontrole plnění usnesení 
ZM - 8. Závěr.

 

Povinná výměna řidičských průkazů
 Řidičské průkazy vydávané v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 

jsou jejich držitelé povinni  vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uply-
nutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají 
platnosti. Řidičský průkaz si můžete vyměnit na MěÚ Varnsdorf, 
odbor správních agend a dopravy, se sídlem T. G. Masaryka 1838 
(u Červeného kostela). 

K výměně je zapotřebí předložit platný doklad totožnosti, prů-
kazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, 
který podléhá povinné výměně. Povinná výměna řidičského 
průkazu je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro vy-
dání řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti. Ve 
správním obvodu města Varnsdorf zbývalo ke dni 30. 9. 2013 
povinně vyměnit 719 řidičských průkazů.            N. Golová

Hejtman ve Varnsdorfu
V pondělí 4. listopadu navštívil varnsdorfskou radnici hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Se starostou Martinem Loukou 
a místostarostou Karlem Dubským projednali několik témat - pro-
blematiku školství ve městě a aktuální sociální situací. Hejtman byl 
seznámen s iniciativou „Výzva starostů 2013“. Přítomnosti hejtmana 
využil ke schůzce také předseda představenstva FK Varnsdorf Vlas-
timil Gabriel, který hejtmana informoval o náročností investičních 
záměrů v případě účasti klubu v první fotbalové lize.

Text a foto ham

Rada města na svém zasedání 23. 10. 2013 rozhodla: • 
Schválit přerušení provozu školní družiny na Základní ško-
le Varnsdorf, Edisonova v době od 29.10. do 1.11. 2013.
Rada města na svém zasedání 31. 10. 2013 rozhodla: • Schvá-
lit změnu závazných ukazatelů Městskému divadlu Varnsdorf, 
Školní jídelně náměstí E. Beneše, Mateřské škole Křižíkova, 
nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů Základní 
škole Edisonova. • Zadat zpracování geometrického plánu na 
oddělení části p. p. č. 6576 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího uží-
vání. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 317 v k. ú. Studánka 
u Rumburku a zadat zpracování geometrického plánu na odděle-
ní části p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího 
užívání. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 384 a část p. p. č. 
382/1, vše v k. ú. Varnsdorf, stanovit cenu za prodej části p. p. č. 
384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2;
rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě na tyto parcely s tím, že kupní smlou-
va bude uzavřena po kolaudaci rekonstrukce stávajícího areálu 
společnosti SČVK, a. s., Teplice. • Zveřejnit záměr pronajmout 
část p. p. č. 4549/3 v k. ú. Varnsdorf. • Pověřit starostu města 
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové 
dokumentace zateplení fasády bytových panelových domů č.p. 
2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ ze dne 30. 7. 2013, kterým se 
mění cena díla na 243.000 Kč bez DPH a termín předání dokon-
čeného díla a pravomocného stavebního povolení se prodlužuje 
na 15. 4. 2014. • Využít nabídky firmy Daruma, spol. s r. o, na 
prezentaci města Varnsdorf na zvukových informačních panelech 
umístěných v Liberci v celkové částce 16.500 Kč + DPH. • Pověřit 
starostu města jednáním s hejtmanem ÚK panem Oldřichem 
Bubeníčkem o uvolnění čtyř tříd na ZŠ Střelecká 1800 ve Varns-
dorfu, které má v dlouhodobém užívání VOŠ a SŠ Varnsdorf.

Z USNESENÍ RADY MĚSTA

22. 10. - Účast na jednání bytové komise
24. 10. - Účast na večeři s prezidentem republiky 
              Milošem Zemanem v Žatci
25.-26. 10.  - Zahájení voleb, návštěvy volebních místností 
              ve Varnsdorfu a na Studánce
31. 10. - Zasedání rady města a zastupitelstva města
  1. 11. -  Jednání s ředitelem ZŠ náměstí E. Beneše
  3. 11. - Poutní mše v kostele sv. Karla Boromejského
  4. 11. - Schůzka s hejtmanem Ústeckého kraje 
              Oldřichem Bubeníčkem
 5. 11. - Jednání vedení města k rozpočtu na rok 2014

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Informace o poskytování finančních prostředků 

z rozpočtu města Varnsdorf v oblasti sportu 
Dne 31. října 2013 byla Zastupitelstvem města Varnsdorf 

schválena Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf. V tomto 
dokumentu jsou shrnuty všechny formy a způsoby podpory sportu, 
včetně podmínek, za jakých je možné přidělovat finanční dotaci 
v jednotlivých oblastech sportu a na sportovní aktivity ve městě 
Varnsdorf. 

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou přílohy, ve kterých 
jsou obsaženy v žádostech požadované informace o žadateli. Celý 
dokument včetně příloh je k dispozici na webových stránkách města 
www.varnsdorf.cz.

 Žadatelé o finanční příspěvek mohou podat své žádosti do 
14. 2. 2014 osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo 
poštou. S případnými dotazy se žadatelé mohou obracet na odbor 
školství, kultury a tělovýchovy.

Mgr. Naděžda Vaňharová,
 vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Večeře 
s prezidentem

Prezident Miloš Zeman v po-
sledních předvolebních dnech 
zavítal na oficiální návštěvu 
do Ústeckého kraje. Jednou 
z méně medializovaných sou-
částí jeho programu byla večeře 
ve čtvrtek 25. října v Chrá-
mu chmele v Žatci. Na počest 
prezidenta ji uspořádal hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček. Pozvány byly asi tř i 
desítky osobností, mezi nimi 
i starostové některých měst a 
obcí. Z našeho regionu se této 
akce zúčastnili Martin Louka 
(Varnsdorf ), Jaroslav Trégr 
(Rumburk) a Josef Pecinovský 
(Dolní Podluží). Martin Louka 
prozradil, že během večeře 
bylo zpočátku diskutováno 
téma těžebních limitů, ale sám 
prezident poté zmínil téma 
podnikatelského zneužívání 
dávek na bydlení ve Varnsdor-
fu. Od té chvíle se už probíralo 
pouze řešení situace v sociálně 
vyloučených lokalitách.       ham
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Dokončení ze str. 1
Žádat se bude také o dotaci z vládního programu Podpora terénní 
práce na rok 2014. V rozpočtu projektu „Terénní práce ve vylouče-
ných lokalitách“ je 450 tisíc korun na mzdové a provozní prostředky 
pro tři terénní pracovníky (celkem 1,8 úvazku) Centra sociálních 
služeb. Naposledy na ně město získalo dotaci v roce 2012.

Na pořad dne přišla i petice za zachování rentgenového pracoviště 
na poliklinice, kterou podepsalo 1 382 občanů. Ředitel Nemocnice 
Varnsdorf MUDr. Jára upozornil na ztrátovost duplicitního zajištění 
rentgenu v nemocnici a na poliklinice. Obnovu starého přístroje po-
važuje za krajně nevhodnou z ekonomického i radiačně-hygienického 
hlediska. Náklady na nový přístroj by se pohybovaly minimálně kolem 
2,5 milionu korun, nemluvě o personálním zajištění a provozu. Část 
vedení města přesto považuje za účelné pracoviště obnovit, zatímco 
jiní nevidí v převozu pacientů na dvouapůlkilometrovou vzdálenost 
žádnou podstatnou komplikaci. V návrzích usnesení byly připraveny 
tři základní varianty řešení: zachovat a stavebně obnovit prostor RTG 
pracoviště na poliklinice; nezřídit nové pracoviště RTG na poliklinice;
zajistit kyvadlovou přepravu pacientů mezi poliklinikou a nemocnicí. 
Nenašel se dostatek hlasů ani pro jedno z nich. 

Byla schválena nová Koncepce podpory sportu ve městě Varns-
dorf s platností od 1. ledna 2014. V diskuzi se někteří pozastavili 
nad tím, proč by město mělo přispívat i na sportovce z jiných obcí, 
převážil však argument, že jejich podpora vždy směřuje k repre-
zentaci našeho města. 

Ředitelka ZŠ Seifertova se na zastupitele obrátila se žádostí 
o podporu generální rekonstrukce budovy při tvorbě rozpočtu 
na další období. Na toto téma bude svolán seminář zastupitelů. 
V diskuzi občanů se objevila také další témata - zejména po-
kračování debaty o činnosti městské policie. Jeden z podnětů 
mířil na nepříjemnosti s podomními prodejci.                         ham

V tomto kalendářním roce naše škola obdržela dva granty 
z Grantového programu města Varnsdorf. Jeden na sportovní aktivi-
ty žáků a druhý na práce spojené s opracováním betonového kvádru 
u sportovní haly s názvem projektu „Zachraňte krokodýla!“. O grant 
jsme žádali na základě osobního oslovení panem Ing. Brzákem, 
vedoucím odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf, zda bychom 
s betonovým kvádrem jako škola s výtvarně nadanými žáky něco 
neprovedli, aby nemusel být na náklady města odstraněn. Proto byl 
připraven projekt, kterým jsme chtěli vylepšit vzhled našeho okolí. 
Proběhla výtvarná soutěž na téma „Co s ním?“ - kvádrem, připo-
mínajícím tvar krokodýla. Byl vybrán návrh na zhotovení odpočin-
kové skulptury s lavičkou ve tvaru krokodýla, byli domluveni stavaři 
i odběr elektřiny ze sportovní haly, dále byla dojednána s ředitelem 
Ing. F. Hriczem výroba a montáž dřevěných prvků. V polovině října 
mělo dojít k samotné realizaci projektu - opracování betonového 
kvádru. Den před tím nám bylo sděleno, že kvádr je majetkem horo-
lezeckého oddílu TJ Slovan Varnsdorf (panem Karlem Hofmanem), 
který má v plánu z něho postavit horolezeckou stěnu, a že bychom 
naším zásahem poškodili majetková práva majitele kvádru. Z tohoto 
důvodu jsme od realizace upustili. 

Je samozřejmě s podivem, že kvádr zde leží více jak 4 roky 
bez patrné změny a téměř nikdo o původu kvádru nevěděl. 
U vedoucího Stavebního odboru MěÚ Varnsdorf jsme si ověřili, že 
zde před cca 3 lety byl zmíněn záměr postavit kvádr na pozemku 
města, ale další formální kroky k získání stavebního povolení již 
nenásledovaly a nebyla ani sepsána žádná smlouva mezi městem 
Varnsdorf a panem Karlem Hofmanem na dočasné umístění kvádru 
na pozemku města. 

Závěrem bych chtěla dodat, že jsme nechtěli nikoho poškodit, 
ale naopak jsme chtěli něco pro veřejnost udělat. Učitelky věnovaly 
tomuto projektu poměrně hodně času, do výtvarných aktivit byli 
zapojeni žáci ze tří škol a je škoda, že projekt nemůžeme dotáhnout 
do zdárného konce. 

Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, ředitelka ZŠ Edisonova

Petice za rentgen na poliklinice 
u zastupitelů neuspěla

Jak jsme krokodýla nezachránili

Pod stejným titulkem jsme vás 
v roce 2010 a 2012 seznamovali 
s výsledky ankety týdeníku Eko-
nom, který v roce 2013 ve srovná-
vacím výzkumu porovnával opět 
205 ORP (obcí s rozšířenou 
působností) a 22 městských 
částí hlavního města Prahy. 
V anketě se porovnává rychlost 
vyřizování agendy, odbornost 
úředníků, nízké ceny bytů i sta-
vebních pozemků. Celkem je 
hodnoceno 50 kritérií ze dvou 
oblastí - Podnikatelské prostředí 
a Přístup veřejné správy. Zatím 
jsou zveřejněny pouze výsledky 
z Ústeckého a Libereckého kra-
je, což nás stejně zajímá nejvíce. 
První místo v Ústeckém kraji „vy-
bojovaly“ Podbořany (1/10), dru-
há skončila Bílina (7/2) a na třetím 

Jak jsme letos dopadli v anketě Město pro byznys?
místě Louny (12/1). Výsledky 
v závorkách označují pořadí 
v podnikatelském prostředí a 
v přístupu veřejné správy. 

A co se změnilo u nás od 
loňska? V rámci celkového 
hodnocení 16 měst v Ústeckém 
kraji porovnejme 3 obce s rozší-
řenou působností v okrese Děčín 
(Varnsdorf, Rumburk, Děčín). Ve 
všech jednotlivých kritériích, tedy 
v oblastech podnikatelského pro-
středí (aktuální rozvoj, kvalita lo-
kality a pracovní trh) a v přístupu 
veřejné správy (ekonomické 
údaje, komunikace, bezpečnost, 
poplatky a názor podnikatelů 
na přístup veřejné správy) jsme 
si oproti loňsku o jedno místo 
pohoršili, jsme tedy desátí s po-
měrem 14/4. Naše deváté místo 

v těchto disciplínách obsadilo 
bývalé okresní město Děčín 
(5/9). Sousední Rumburk si nao-
pak oproti loňsku mírně pohoršil, 
ve všech hodnocených kritériích 
skončil až na předposledním, 
15. místě (11/16). 

Z výše uvedeného je vidět, že 
dvě největší města okresu Děčín 
se chovají ke svým občanům a in-
vestorům velmi podobně. Samo-
zřejmě, že vloni bychom byli rádi 
za lepší umístění, alespoň v prv-
ní části tabulky. A uvážíme-li, že 
za námi jsou i taková vyhlášená 
města jako Litoměřice, Litvínov 
nebo krajské Ústí na Labem, ne-
vedeme si zase až tak špatné. 

Více informací z letošního, 
ale i z hodnocení předcho-
zích pěti ročníků najdete na 
www.mestoprobyznys.cz.    JS

Máme koho volit - výsledky
Minule jsme přinesli velmi stručný přehled o tom, jak varnsdorfští 

voliči hlasovali v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny. 
Dnes ho doplňujeme o počty hlasů, které získali jednotliví kandidáti 
ze Šluknovského výběžku, tak jak jsme je představili před volbami 
v HS č. 19 v článku „Máme koho volit“. Jak už jsme také sdělili, 
žádný z nich nezískal poslanecký mandát. Nejúspěšnějšími byli 
František Hricz (989), Miroslav Jemelka (972), Václav Jára (476), 
Jiří Sucharda (458) a Zdeněk Štěpánek (377). 

Nyní kompletní přehled - za číslem a zkratkou volební strany 
následuje pořadí kandidáta na kandidátce, jeho jméno a v závorce 
počet hlasů, který dostal od voličů v celém Ústeckém kraji:
1. ČSSD: 17 František Hricz (989)
3 Piráti: 3 Zdeněk Štěpánek (377), 15 Miroslav Mišík (102), 16 
Zuzana Jindřichová (173), 17 Petr Vodička (83)
4 TOP 09: 24 Jan Hodničák (302), 25 Karel Kopecký (371)
5 HV: 22 Lubomír Lukeštík (3), 23 Zbyněk Šimák (20) 
6 ODS: 8 Jiří Sucharda (458), 16 Petr Dúbravec (213), 24 Jiří 
Smetana (204)
9 Změna: 10 Marek Hartych (55), 16 Ondřej Louka (68), 19 Karel 
Hofman (14), 20 Adéla Kajnarová (10)
10 Strana soukromníků: 3 Marek Belza (24)
11 KDU-ČSL: 5 Václav Jára (476), 10 Václav Hynčica (114)
13 Suverenita: 14 Anna Holá (20), 15 František Lux (28)
15 SPOZ: 4 Leoš Moravec (237), 11 Petr Šmíd (84)
18 DSSS: 2 Jiří Moravec (208), 5 Milan Hánl (119), 8 Miloš Štefan 
(76), 11 Lenka Juricová (132), 21 Václav Halba (52)
20 ANO: 14 Miroslav Jemelka (972)
21 KSČM: 26 Martin Stojan (318)

Nakonec ještě srovnání Varnsdorfu se sousedním Rumburkem: 
u nás byla volební účast 50,88 %, v Rumburku o něco vyšší: 53,05 %.
Ve Varnsdorfu zvítězila ČSSD, v Rumburku ANO. V obou městech 
se nad 5 % dostaly tytéž strany, kromě dvou uvedených ještě KSČM, 
Úsvit, TOP 09 a ODS. 

Za Ústecký kraj získalo mandát 14 poslanců: 4x ANO, 4x ČSSD, 
3x KSČM a po jednom TOP 09, ODS a Úsvit.                   JS, ham

O víkendu 15.-17. listopadu 
se ve varnsdorfském divadle 
odehraje druhý ročník divadel-
ního festivalu Vítr z hor... aneb 
Pořádnej divadelní fičák podru-
hé, který stejně jako loni přinese 
do našeho města svěží závan 
současné profesionální scénic-
ké tvorby. Kromě divadelních 
představení nabídne i dva kon-
certy a nový výzkumný projekt. 

Již v pátek od 15 hodin bude 
moci každý zavítat do Kulturní 
zpovědnice (před hypermarke-
tem Albert) a říci, jakou kulturu 
by rád v našem městě a regionu 
viděl a co se mu naopak v oblas-
ti kultury nelíbí. Ten samý večer 
od osmi hodin představí soubor 
Spitfire Company svou adaptaci 
Havlovy hry Audience, a to velmi 
osobitou formou, která jistě mno-
hé překvapí. Od deseti hodin pak 
budeme svědky prvního veřejné-
ho vystoupení blues-rockového 
tria Rybánský, Málek & Valeš. 
V sobotu od sedmi hodin přijede 
Monstrkabaret Freda Brunolda 
s třináctým pokračováním svého 
Jožkalipnikjebožíčlověkaneumí-
lhát! a po něm zahraje k tanci 
i poslechu kapela Booger. V ne-
děli od jedenácti do tř inácti 
hodin proběhne taneční dílna 
se slavnou tanečnicí, baletkou 
a choreografkou Andreou Milt-
nerovou, kam se může přihlásit 
úplně každý bez rozdílu věku a 
pohlaví. Vstupné na tuto dílnu je 
zdarma! Od tří hodin si přijdou 
na své i děti. Přijede Cirkus diva-
dla Anpu a představí jim klauna 
Antonína, který od dětství toužil 
mít cirkus bez klecí a řetězů a 
tento sen se mu splnil. Na samot-
ný závěr festivalu čeká diváky 
neobvyklé taneční vystoupení 

Pořádnej divadelní fičák podruhé
Tanec magnetické balerínky 
v podání Andrey Miltnerové. 
Ta jde ve svém uměleckém 
projevu až na nejzazší možnou 
mez prezentace pohybu těla. 
Nedílnou součástí představení 
bude úchvatný světelný design 
scény od Jana Komárka.

Festival by se nemohl usku-
tečnit bez přispění Státního 

fondu kultury, města Varnsdorf, 
sdružení Nová síť, sdružení Kul-
turní dům Rozkrok a sponzorin-
gu firem Quick Bus, Tep-iz Jiří 
Swadosch, Lékárna Varnsdorf, 
Hromek-Bubna-Litic a Rengl 
plakátovací plochy. 

Všichni jsou srdečně zváni! 
PhDr. Martin Musílek, ředitel 

Městského divadla Varnsdorf
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A úplně na závěr pak rozvířila prach koncertní haly místním velmi 
dobře známá skupina Krleš.

Letos jsme mohli ochutnat více než padesát různých piv ze sedm-
nácti pivovarů. Objevil se mezi nimi i Weizen náchodského pivovaru 
Primátor, který na soutěži v Británii získal ocenění „Nejlepší pivo 
světa“.

Po volbách do Poslanecké sněmovny toho dne čekalo návštěvníky 
pivovaru další rozhodování. Volilo se nejlepší pivo festivalu, a to pod 
odborným dohledem a osobní podporou Ing. Jana Šuráně, prezidenta 
Československého svazu minipivovarů. Tím vyvoleným se nakonec 
stal výtvor přespolních z krásnolipského Křinického pivovaru Falken-
štejn - třináctistupňový „Podzimní Pale Ale“.

Alena Marie Dančová, foto Ivo Šafus

Oba žáci s ředitelkou L. Ondráč-
kovou ve švédské škole

Za dobrým pivem a zábavou se jezdí 
do Varnsdorfu na ALEfestivALE WASTE znamená v češtině 

odpad, ale v tomto jednom slově 
se skrývá více - World Asks for 
Sustainable Treatment Efforts -
Svět si žádá o usilovnou péči pro 
své zachování a udržitelnost! 
Tento mezinárodní projekt ZŠ 
Edisonova má vést žáky ve 
všech partnerských školách 
k tomu, aby nebyli neteční ke 
svému okolí a snažili se o po-
řádek kolem nás. Abychom 
šetřili nejen energií, vodou, 
jídlem, ale zároveň nepotřebné 
třídili a maximálně využívali ob-
novitelné zdroje. Projekt bude 
trvat dva školní roky. Je do 
něho zapojeno 7 evropských 
škol (švédská, holandská, 2 
maďarské, polská, portugalská 
a naše česká škola), v nich cca 
1 200 žáků se svými učiteli. 
Naplánovaných aktivit je víc 
než dost. Na celé projektové 
období škola obdržela grant 

Podzimní prázdniny v DDM Varnsdorf
Během podzimních prázdnin dům dětí a mládeže ožil dětským 

smíchem. Každý den nás navštívilo bezmála 40 dětí, které společně 
s pracovnicemi DDM zažívaly velká dobrodružství. Děti pomocí 
mapy hledaly zlá strašidla, opekly poslední podzimní vuřty a vy-
ráběly papírové draky. Také jsme společně zavítali za zvířátky ke 
Kocourovi a podnikli mnoho výprav po městě Varnsdorfu a jeho 
okolí. 

Nezapomněli jsme ani na Halloween. První byl spojený se spaním 
v DDM. Účastníci dlabali velké dýně, které jsme obdržely darem od 
paní Aleny Krátké, za což jí prostřednictvím tohoto článku mockrát 
děkujeme. Děti pekly příšerky, šly na průvod městem a ty statečné 
se vydaly na stezku odvahy. Při druhém Halloweenu, který byl spo-
jený s Čajovnou Krantulka, se děti vydaly na průvod nočním městem 
a u dveří se světýlkem odříkávaly básničky, aby obdržely sladkosti. 
V čajovně si mohly vydlabat dýničky, namalovat perníčky a ti stateční 
si došli podle svíček pro odměnu. Všem mockrát děkujeme za krás-
né zážitky, společně strávené prázdniny a za pomoc a doufáme, že 
si děti prázdniny v DDM užily a že se shledáme na dalších akcích.

Lucie Dospělová

V úterý 22. října odpoledne jsme se sešli spolu s rodiči, prarodiči 
a dětmi na naší školní zahradě, společně jsme ji uklidili a připravili 
na blížící se zimu. Pro děti a jejich rodiče byly připraveny soutěže 
k danému tématu, např. vozit „brambory“ (děti) v kolečku, hod bram-
borou na cíl, hledání brambor v písku apod. Rodiče přinesli výrobky 
z brambor k jídlu i na ozdobu, porota je vyhodnotila a nejlepší ocenila. 
Odměnou pro všechny byl výborný bramborový guláš, který připravily 
naše paní kuchařky, a společně jsme si pochutnali i na bramborových 
dobrotách od rodičů. 

Děkujeme rodičům za pomoc při úklidu zahrady a za pěkné spo-
lečně strávené odpoledne v naší MŠ.           Kolektiv MŠ Zahrádka

Vánoční trhy 
za hranicemi

Seifhennersdorf zve na 
Karáskovy vánoční trhy. V pů-
vabném prostředí historického 
dvora (Bulnheimischer Hof) a 
na parkovišti u Karáskova muzea 
se v neděli 1. prosince od 13 do 
18 hodin konají tradiční vánoční 
trhy s více než 60 prodejci z celé-
ho Saska a severních Čech.

Co trhy nabídnou? Veselé 
figurky ze dřeva a keramiky, 
likéry z lesního ovoce, bylinné 
produkty z revíru Karla Stülpnera 
(Krušné hory), originální dřevěné 
hračky z Jizerských hor, kožeši-
ny domácích zvířat, hornolužické 
dřevěné obrázky, skleněné ob-
loukové svícny, ručně vyráběné 
vánoční ozdoby, šperky, knížky 
a obrázky z Horní Lužice a 
ze severních Čech a mnoho 
dalšího. K mání bude spousta 
dobrot - čerstvě uzení pstruzi, 
speciality z divočiny a drůbeže, 
různé druhy českých knedlíků, 
kozí máslo a sýry, klobásy ze 
statku, domácí zelenina, křu-
pavý Karáskův chléb, perníčky 
z Pulsnitz i horké rakytníkové 
víno a medovina.

V Karáskově muzeu vás mo-
hou zaujmout výstavy „Na cestě 
po Karáskově revíru“ a „Tenkrát 
v DDR – každodenní život“. Další 
informace naleznete na www.ka-
raseks-revier.de.

Tradiční vánoční trhy 
v Herrnhutu na Zinzendorfově 
nám. a v ulicích August-Bebel-
-Str. a Dürningerstr. se konají 
v sobotu 30. listopadu od 10.00 
do 18.00 hodin.                ham

Apelovali na nás jistí naši čtenáři, že prý nemáme propásnout 
Viléma Čoka, až vystoupí u Kocoura na pivním festivalu... Nepropásli 
jsme, tady ho máte. 

Mezinárodní školní projekt „WASTE“ a Švédsko
ve výši 20.000 eur. V současné 
době máme za sebou první spo-
lečný úkol - návrh loga projektu, 
a pracujeme na druhém úkolu -
vytvoření videopohlednic se za-
měřením na nejžhavější eko-
logické problémy našeho nej-
bližšího okolí. Nejhezčí loga 
z naší školy jsou ke zhlédnutí 
na chodbě Městského úřadu 
Varnsdorf. 

Vítězné logo (výběr byl z 54 
návrhů zaslaných do Švédska) 
bylo oceněno a již natištěno na 
trička pro účastníky švédského 
tzv. „Kickoff“ mítinku. Ten pro-
běhl 15.-19. října v Göteborgu. 
Na mítink odletěli se svými uči-
telkami dva žáci školy - Kuba 
Mikel a Dominik Bárta ze 7. tří-
dy, kteří představili ve své 
prezentaci nejen svou školu, 
ale i město, region a Českou 
republiku. Hovořili anglicky a 
své znalosti i tvořivé doved-
nosti předvedli v mezinárodních 
týmech v rámci plnění společ-
ných úkolů během „švédských“ 
workshopů. Navštívili jsme pří-
rodovědecké centrum Univer-
sum s obrovským podmořským 
akváriem, deštným pralesem a 
dinosauřím parkem, absolvovali 
jsme exkurzi po sběrném dvoře, 
kde se třídí úplně vše, co již lidé 
nepotřebují, a odváží se k další-
mu zpracování (recyklaci) nebo 
se prodává v secondhandech. 
Také jsme jeli trajektem na göte-
borský venkov, na přilehlé osíd-
lené i neosídlené ostrovy, kde 
si „děcka“ vyzkoušela jízdu na 
pramicích, lovila do sítě podmoř-

ské živočichy a poměřila síly při 
sportovních soubojích. Rovněž 
jsme se zúčastnili zábavného 
večera v mezinárodním duchu, 
kdy každá výprava připravila 
krátký program pro ostatní účast-
níky. My jsme zahráli na kytaru a 
vyzvali všechny ostatní ke spo-
lečnému zpěvu. Kluci byli ubyto-
váni ve švédské rodině, a tak měli 
možnost seznámit se s úroveňí 
a životním stylem nám poměrně 
vzdálené lokality. U švéd-
ského kamaráda Andreje se 
jim moc líbilo, také jim chutnalo 
domácí jídlo a v podstatě si 
vůbec na nic nestěžovali. Do 
dalšího života si nesou krásnou 
vzpomínku a mnoho nových 
zkušeností. Ve škole předávají 
informace ostatním spolužákům 
a velmi aktivně spolupracují na 
projektových úkolech. 

První schůzku máme za sebou 
a již se připravujeme na druhou. 
Ta proběhne začátkem prosince 
v Holandsku a vydají se na ni dal-
ší čtyři žáci školy. O pokračování 
projektu vás budeme opět infor-
movat. Webové stránky projektu: 
www.waste.hemsida24.se.

Mgr. Bc. L. Ondráčková, 
foto Mgr. I. Poláčková

     

„Koulela se brambora“ V MŠ Zahrádka

„Koulela se brambora“ V MŠ Zahrádka
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Fotokronika  Střípky z regionu
• V Krásné Lípě se mohou pochlubit Stavbou roku 2013. 

Prestižní architektonická soutěž měla v hodnocení odbornou 
porotou pět rovnocenných vítězů, mezi nimi Aparthotel Lípa 
u krásnolipského náměstí v sousedství Domu Českého Švýcar-
ska, a to „za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování 
v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci“. 
Z mnoha desítek původně přihlášených projektů bylo do užšího 
kola nominováno 16 staveb. Krásnolipský hotel získal i třetí místo 
ve veřejném hlasování.

• Místo firmy Marius Pedersen (resp. EKO sevis Varnsdorf) ve 
Šluknově sváží odpad Technické služby Šluknov. Na přelomu září 
a října kvůli tomu došlo ve městě k výměně všech popelnic.

• Obec Lobendava nechala zřídit kamenný obelisk označující 
nejsevernější hraniční bod republiky. U jeho odhalení se na státní 
svátek 28. října sešli senátor J. Sykáček, hejtman O. Bubeníček, 
předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová, staros-
tové sousedních obcí a početní turisté. K obelisku vede lesní stezka 
po státní hranici z osady Severní. Na německé straně je vybudováno 
turistické odpočívadlo. 

• V Rumburku občané sepsali petici proti kácení dřevin. V rámci 
revitalizace ploch veřejné zeleně má být vykáceno 54 stromů ve čty-
řech městských parcích. Podle autorů petice měl být takový zásah 
předmětem obecního referenda.      Z regionálních médií vybral ham

Cena pro TOS za 
školicí středisko 

V říjnu byly vyhlášeny vý-
sledky soutěže „Podnikatelský 
projekt roku 2012“, kterou 
pořádá agentura CzechInvest 
společně s Ministerstvem 
průmyslu  a obchodu ČR. V ka-
tegorii Školicí střediska si první 
cenu odnesli zástupci TOS 
VARNSDORF a.s. se zdůvod-
něním: Přední český výrobce 
obráběcích strojů rekonstruo-
val a vybavil školicí středisko 
s cílem zvyšovat, prohlubovat 
a udržovat odborné znalosti a 
manažerské, technické, jazy-
kové a další dovednosti svých 
zaměstnanců. Skleněnou pla-
ketu a diplom převzal v Novo-
městské radnici v Praze Ing. Jan
Rýdl. V Hlasu severu jsme no-
vé školicí středisko představili 
právě před rokem.         ham

Den stromů si 20. října „živým obrazem“ připomněla 
MŠ Zahrádka v Pražské ulici. Dospělí „postavili“ kmen 
a děti korunu.                                 Foto H. Dojčánová

Dušičková vzpomínka. Starokatolický farář Roland Sol-
loch vedl modlitbu se vzpomínkou na naše zesnulé na hřbi-
tově v sychravém odpoledni 2. listopadu.        Foto Ivo Šafus

Zbořeno. Na netradiční výhled si zvykají obyvatelé v mí-
stech již zcela odstraněné bývalé jídelny a zdravotního 
střediska Elite ve Východní ulici.                  Foto Ivo Šafus
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Město Krásná Lípa
přijme zaměstnance na pozici 
 „PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ“

Uchazeč podá písemnou přihlášku (životopis, výpis 
z evidence rejstříku trestů, úředně ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším vzdělání) v uzavřené obálce s označením: 
,,Výběrové řízení - provozní elektrikář - neotvírat“ nej-
déle do 29. 11. 2013 osobně na podatelnu MěÚ Krásná 
Lípa nebo zašle doporučeně na adresu: MěÚ Krásná 
Lípa, Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa.
Více informací na www.krasnalipa.cz 
nebo na tel. č.: 412 354 824. 

Mezi stovkami padlých ve 
Varnsdorfu byla i řada mužů, 
kteří se před válkou angažo-
vali v nejrůznějších spolcích. 
V minulém díle jsme si při-
pomněli válečné oběti z řad 
starokatolíků, dnes se budeme 
věnovat cvičencům neboli 
turnerům. 

Ještě dříve, než v Čechách 
bylo v roce 1862 pod křídly dr. 
Miroslava Tyrše založeno hnutí 
Sokol, vzniká v němec-
ky mluvících zemích (ale 
i v Čechách) pod vede-
ním německého peda-
goga Friedricha Ludwi-
ga Jahna (1778-1852) 
německý tělocvičný 
(gymnastický) spolek, 
původně označovaný 
jako Jahnův tělocvičný 
systém (Jahnscher Turn-
geist), později Turner-
schaf t. Toto hnutí se 
symbolem gymnastic-
kého kříže se čtyřmi F - 
Frisch, Fromm, Fröhlich, 
Frei (vytrvalý, zbožný, 
veselý, svobodný) se 
už pod označením DTV 
(Deutsche Turnverien) 
stalo v letech 1868-
1936 řídícím orgánem 
tělocvičných (gymnastic-
kých) klubů v Německu. 
Obdobně jako Sokolové 
také němečtí Turneř i 
podporovali krom sportu 
i myšlenky národní pospolitosti 
a vlastenectví, čímž si ve smíše-
ných národnostních poměrech 
značně konkurovali. 

Pro turnerskou ideu se dařilo 
získávat především mládež, 
čilá cvičební činnost byla vy-
víjena i pro žáky a později (ve 
20. letech) začaly cvičit ženy a 
byly ustavovány i dívčí oddíly. 
V té době se hojně stavěly spor-
tovní haly a zřizovala venkovní 
cvičiště pro společná okrsková 
cvičení. Z turnerského hnutí se 
postupně od roku 1850 oddělo-
valo samostatné hnutí hasičů 
nazývané většinou Freiwillige 
Turner-Feuerwehr - dobrovolný 
spolek tělocvičně (gymnasticky) 
hasičský. Odtud se postupně 
rekrutovalo celé dobrovolné 
hasičské hnutí. Hnutí DTV bylo 
ve dvacátých letech (po vstupu 
Konrada Henleina a jeho ná-
sledném zvolení za náčelníka 
v roce 1931) směřováno velmi 
ideově. Pro mnohé nadšené 

Varnsdorfské vojenské pomníky V
Pamětní deska v tělocvičně

cvičence bylo velikým zkla-
máním, když byl 17. prosince 
1939 jejich spolek rozpuštěn 
a včleněn do Nacionálněsoci-
alistického říšského svazu pro 
tělesnou výchovu (Nationalso-
zialisticher Reichsbund für Le-
besübungen - NSRL), kterému 
museli desítky let nezištnou, 
usilovnou a obětavou prací 
získané prostředky odevzdat, 
včetně tělocvičen, sportovních 

ploch, a veškerého vybavení 
a strohých cvičebních úborů. 
Mnozí z turnerů pak hlásali, že 
chápání cvičení náleželo minu-
losti a ochotně se zapojovali do 
provokativních akcí v Sudetech, 
čímž nenávratně poškodili čis-
té myšlenky původního spolku. 
Z této doby se proto v našem 
okolí dochoval pouze jediný 
tzv. Jahnův kámen na náměstí 
v Jiřetíně pod Jedlovou.

Ale zpět do historie. Citujeme 
z dobového tisku: V neděli 19. 
dubna 1925 dopoledne byla 
ve varnsdor fské tělocvičně 
odhalena dubová pamětní 
deska, zhotovená místním tě-
locvičným spolkem Turnverein 
na počest jeho padlých členů 
v první světové válce. Oslava 
byla prostá, ale důstojná a pů-
sobivá. Shromáždili se zde čle-
nové tělocvičného spolku, jejich 
rodinní příslušníci i pozůstalí. 
Před zahalenou deskou, umís-
těnou v nádherném ozdobném 

rámu, který vytvořil dekoratér 
Josef Dlask, byly umístěny dva 
prapory. Deska byla umístěna 
ve výklenku hlavního sálu tě-
locvičny, kde byli shromážděni 
všichni přítomní. Poté byla 
slavnost zahájena písní „Od-
počívej v pokoji“. Slavnostní 
nálada dosáhla svého vrcholu 
při projevu starosty města Karla 
Richtera, který promluvil velmi 
upřímně a dojemně o členech 
tělovýchovného spolku, kteří 

padli za svoji vlast. 
Jedinou útěchou 
může býti, že padli 
s vírou ve vítězství. 
Pro naše padlé platí 
slova básníka: „Ten, 
jenž padl za svoji vlast, 
postavil věčný pomník 
v srdcích svých kraja-
nů a tuto stavbu ne-
může strhnouti k ze-
mi žádná vichř ice 
světa. Ve svých mys-
lích chceme pro naše 
padlé syny vytvořiti 
domov a nikdy na ně 
nezapomenouti“. Pak 
následovalo vlastní 
odhalení desky, kdy 
z ní byla sejmuta 
plenta. Slova se ujali 
předseda tělocvičného 
spolku Adolf Schwar-
zer a Elli Kadowsky
jménem oddílu žen a 
paní. Po proslovech 
zapěl pěvecký sbor 

píseň „Měl jsem kamaráda“ a 
praporečníci během této písně 
sklonili na počest své prapory. 
To byl pro všechny přítomné 
velice dojemný okamžik, při 
němž bylo možné si představit 
naše padlé kamarády uprostřed 
bitevní vřavy. Na závěr akce 
byla přečtena jména všech 22 
padlých členů tělovýchovného 
spolku, zaznamenaných na 
pamětní desce...

Vzhledem k tomu, že se 
podařilo zajistit fotografii této 
desky, zadal v letošním roce 
Spolek vojenských vysloužilců 
výrobu její repliky z původního 
materiálu. V těchto dnech se 
ve Státním oblastním archivu 
v Děčíně podařilo nalézt i pů-
vodní grafický a rozměrový ná-
vrh této desky. Deska tak bude 
po dokončení opět společně 
se základním kamenem zdobit 
interiér naší tělocvičny. Slav-
nostní odhalení je plánováno 
na jaro příštího roku a my vám 
o něm včas dáme vědět.

JS, Hynek Domalíp



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

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

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

Prodám garáž v OV, ul. 
Kollárova, 65.000 Kč, el. 380/
220 V, tel. 728 799 792.

Prodám dr. byt 3+1 u Lidlu, 
teplý a slunný v 1. patře. Nebo 
výměna za 1+1 + doplatek. 
Cena 370 tis. Kč. Telefon
739 271 306.

 

Opravdu Vám chutnají rozmražené 
polotovary od konkurence?  

 

PEKAŘSTVÍ LIMMA 
 

KAŽDÉ RÁNO ČERSTVÉ! 
  

 

 
 
 
 

PEKAŘSTVÍ LIMMA, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf, tel.: 734 571 518 
Otevírací doba: Po – Pá: 5.30 – 17.00 hod, So: 6:00 – 11.00 hod 

 
www.pekarstvilimma.cz     www.facebook.com/PekarstviLimma 

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

VELVETA a.s. ve Varnsdorfu 
nabízí 

provádění zámečnických prací v rozsahu:

J

     zprostředkování ocenění nemovitostí•



Blahopřání
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SENÁTORSKÉ
DNY

Ing. Jaroslava Sykáčka
Městský úřad Varnsdorf

pondělí 
18. 11. 2013
15.00-17.00 hod.

Poděkování

Svoz zákazníků
ZDARMA
27. 11. 

Odjezd: Varnsdorf, AN 
ve 14.45 hod.

Příjezd: Nákupní centrum 
Géčko Liberec v 16.25 hod.

Zpět v 19.45 hod.

Svozy pytlového
tříděného odpadu

21. 11. 2013

Vzpomínka

Zubní 
pohotovost

16.-17. 11. 2013
MUDr. V. Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín V
tel. 412 507 588

23.-24. 11. 2013
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4, Děčín III
tel. 412 511 619   

Dne 11. listopadu to byl 1 rok, co zemřel 
pan Pavel Vaňouček a 29. listopadu 6 let, 
co zemřel pan Jaroslav Vaňouček. 

Nikdy na vás nezapomeneme. Vzpomíná 
celá rodina.

Děkuji neznámému nálezci mé peněženky, kterou s nedotčeným 
obsahem peněz a karet poctivě vrátil. Nemohu uvěřit, že ještě v této 
marastové době existují takovíto jedinci. Ještě jednou moc děkuji.

Irena Červinková

Dne 18. listopadu se dožívá krásných 
90 let maminka, babička a prababička Milada 
Suchopárová. 

Hodně zdraví a vše nejlepší jí do dalších let 
přejí dcera Milada a syn Karel s rodinami.

Dne 21. listopadu uplyne 10 smutných let 
od úmrtí mé milované dcery.

Pavlína Szurdiová, roz. Forferová, odešla 
v nedožitých 39 letech.

Děkuji za tichou vzpomínku. Za rodinu 
maminka

Dne 20. listopadu uplynou 2 roky ode dne, 
kdy navždy odešel náš tatínek, dědeček a 
pradědeček Václav Lüftner. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte na dobu, 
kdy byl mezi námi. Stále vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 8. listopadu by se dožila paní Milada 
Vítková 89 let. Dne 2. listopadu by syn Milan 
Vítek oslavil 67. narozeniny.

Vzpomíná manžel a celá rodina Vítkova 
a Haftovi.

Říjen
Kamil Havlíček 81 let
Jiří Gašpar 49 let
Anna Dvořáčková 86 let
Ing. Josef Dostál 59 let
Anna Novodárská 86 let
David Malík 25 let
Stanislav Chlupáč 86 let

Úmrtí
Svoz zákazníků 

do OC FORUM 
Liberec

 ZDARMA  
23. a 30. 11.

Tam: Varnsdorf AN 
v 9.30 hod.

Zpět:  OC FORUM 
v 15.40 hod.

Novoborský pohár pro 
STARS Varnsdorf 

V sobotu 2. listopadu se uskutečnil 5. ročník taneční soutěže 
„O pohár města Nový Bor - Dance of live 2013“, kterou pořádala 
TS Black Shadow Nový Bor a Novoborské mažoretky pod záštitou 
města Nový Bor a obce Skalice u České Lípy. 

Naše skupina se této soutěže zúčastnila poprvé. Tentokrát nešlo 
o klasickou cheerleadingovou soutěž, jak jsme u našich „starsek“ 
zvyklí, ale o taneční soutěž, která zahrnovala choreografie různých 
stylů. 

Nejmladší peewees soutěžily v disciplíně Dynamic. Se svou 
choreografií „Piráti“ skončily na 2. místě. 

Juniorky bojovaly ve dvou disciplínách - Slow (jazz dance) 
s choreografií „Pampara“ a Dynamic s choreografií „Let´s go stars“. 
V obou disciplínách se umístily na 1. místě. 

Na konci soutěže byla Stars vyhlášena absolutním vítězem 
a získala „Pohár města Nový Bor“, který se uděluje za nejlepší 
choreografii. 

Oba týmy postoupily na mezinárodní finále „Děti fitness aneb 
Sportem proti drogám“, které se bude konat příští rok v Pra-
ze. Gratulujeme.                                           Petra Jedličková

Rozsvícení 
vánočního 

stromu
Zahájení adventu s rozsví-

cením vánočního stromu a kul-
turním programem se uskuteční 
v neděli 1. prosince v parku u Mě-
stského centra kultury a vzdě-
lávání. Od 14 hod. doprovodný 
program v budově. V pod-
večerním venkovním programu 
mimo jiné vystoupí Ivan Hlas 
Trio. Upřesněný program přine-
seme v příštím čísle.            -r-

Zapůjčte svůj 
betlém i pro 

ostatní
Po loňském úspěchu s výsta-

vou betlémů ve spolkové míst-
nosti knihovny v rámci rozsvě-
cení vánočního stromu se na 
vás, kteří máte doma jakýkoliv 
vystavitelný betlém, obracíme 
se žádostí o jeho zapůjčení. 
Samozřejmostí je nepřetržitý 
dozor a zabezpečení betlémů 
po čas výstavy a podle potře-
by jsme schopni zajistit i jejich 
přepravu. Výstava betlémů 
potrvá pouze jediný den, a to 
1. prosince, ve spolkové míst-
nosti knihovny. V případě vaší 
ochoty nás kontaktujte na 
tel. čísle 602 104 570 nebo 
e-mailem: jiri.sucharda@varns-
dorf.cz. Za vaši ochotu předem 
děkujeme.                    JS

 
 

 
 

Město Varnsdorf 
Aktiv pro občanské záležitosti 

 
 
 
 

pořádá pro seniory našeho města každoroční akci 

„Den úcty ke stáří“ 
dne 27.11.2013 na Střelnici Varnsdorf 

 

Začátek akce je v 17.00 hodin.  
 

Program a hudba k tanci zajištěna. Vstup zdarma. 
Srdečně zveme všechny seniory. 

Městské informační středis-
ko a.s. REGIA oznamuje změnu 
pracovní doby z důvodu nemoci. 
V době od 5. 11. do 30. 11. 2013 
je otevřeno 9.00-12.00 a 12.30-
17.00 hod.

Při dřívějším nástupu po ne-
moci se pracovní doba ihned 
vrátí na původní stav.

MIS REGIA a.s.,
Varnsdorf

Změna v MIS
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Podzimní hry 2013 - malá kopaná 
Druhý díl her se uskutečnil za příjemného slunečného počasí na 

umělém povrchu městského stadionu. Vzhledem k tomu, že dorazila 
pouze tři družstva, hrálo se dvoukolovým systémem, přičemž každý 
zápas byl hodnocen zvlášť a hrací doba jednoho utkání byla 15 
minut. Dominantní byl výkon kluků ze ZŠ náměstí. Sice měli poma-
lejší rozjezd v prvních dvou utkáních, ale další dvě proti shodným 

Na Běhu okolo Lemberka 
za účasti 235 startujících mnoha 
generací včetně varnsdorfských 
běžců a běžkyň reprezentova-
ných zástupci TJ Slovan i Běžec-
kého kroužku. Ti se ve výsled-
kové listině rozhodně neztratili. 
Chlapci nar. 2006-7, trať 100 m 
(13 startujících): 1. J. Tomašov 
17,1 s. Chlapci 2004-5, trať 300 
m (14): 3. J. Zajíček 1:12,3 min. 
Dívky 2004-5, trať 300 m (12): 3.
E. Přerovská 1:29,5 min. 
Chlapci 2002-3, trať 600 m 
(16): 4. Š. Vencl, 10. V. Svo-
boda, 12. L. Netuka. Dívky 
(10): 3. N. Susová, 7. V. God-
lová, 8. M. Pásková. Mladší 
žákyně nar. 2000-1, 900 m
(18): 4. T. Košínová, 9. E. Ve-

verková. Starší žákyně 1998-9, 
1 800 m (12): 5. S. Godlová. 
Dorostenci 1996-2003, 2 500 m 
(8): 3. D. Čiháček, 4. L. Bláha. 
Junioři, 5 000 m (3): 2. J. Špalek, 
juniorky: 2. I. Mouleová. Muži, 5 
000 m (16): 2. P. Vodička 18:44,0 
min., 14. P. Herman. Ženy (10): 4.
V. Jínová. Muži, 10 000 m (16): 8.
M. Moldan 41:36,1 min., 10. K. 
Valenta 43:24,4, 15. D. Ďurovec.

Hruštice 2013, 40. ročník 
silničního běhu Turnov - Malá 
Skála - Turnov měl na trase 
15 km ve startovní listině také 
vytrvalce našeho města. Mezi 
více jak stovkou těch, kteří 
dosáhli cíle, byl 19. P. Vodička 
(15. v M39) za 0:58:06,7 hod. 
V pořadí 44. místo (22. v M39) 

Podzimní běžecké závody mimo dráhu
zapsali časoměřiči K. Valentovi 
za 1:04:29,8 hod. Absolutní tra-
ťový rekord Jana Pešavy z roku 
1993 výkonem 46:19,7 min. 
zůstal opět nepřekonán, první 
borec totiž protnul cílovou pásku 
tentokráte za 0:48:56,1 min.

V rámci Děčínského běžec-
kého poháru 2013 se běžel 48. 
ročník Běhu na Pastýřskou 
stěnu, nejstaršího závodu do 
vrchu v ČR. V běhu A na trati 
830 m s převýšením 110 m
skončil P. Vodička 3., když se 
stopky zastavily na 4:25,4 min. 
Dvanáctého nejr ychlejšího 
běhu dosáhl M. Moldán, a 
to 4:56,6 min. Čas vítěze byl 
4:08,8 min. 

PV/ZdS

Hokejová družstva
 dávají o sobě vědět

V polovině měsíce září zahájily sezonu hokejové naděje HC Varns-
dorf tréninky na ledových plochách v Rumburku a Jonsdorfu. Tři 
družstva nedlouho poté začala hrát i soutěžně.    

Nejmladší žáci (ročník narození 2006 a mladší) se budou utkávat 
turnajově v soutěži Minihokej 2006 ÚL. Už první start v Ústí n. L.  
proměnili v celkové vítězství.

Přípravka (r. n. 2004-2005) se zúčastní Krajské ligy přípravek 
2004 Ústeckého kraje. Zde zatím odehráli čtyři zápasy. Porazili 
Děčín vysoko 14:2 a neuspěli s Litvínovem 8:10, když rozhodující 
branky inkasovali v samém závěru utkání. O víkendu zvítězili nad 
Ústím n. L. 12:7 a nad Louny 13:6.

Žáci (r. n. 2002-2003) hrají v Lize mladších žáků Libereckého 
kraje. Dosud odehráli osm utkání a z toho pět prohráli (dvakrát 
s Libercem a jednou s Mladou Boleslaví, Poděbrady, Českou Lípou). 
Porazili Jičín 10:2, Frýdlant 8:3. a Lomnici n. P. 10:6. Nejbližší utkání 
je čeká v sobotu 16. 11. od 13.00 hod. Střetnou se v Rumburku 
s Mladou Boleslaví.

Neregistrovanou soutěž, Rumburskou hokejovou ligu, za účasti 
sedmi týmů válí varnsdorfský Mělník. Z deseti dosavadních zápasů 
osm vyhrál a dvakrát odešel poražen s Velkým Šenovem. Klesl tak 
z vedoucí pozice na třetí.

Klub HC Varnsdorf pořádá opět školu bruslení a nábor nových 
hokejistů ve věku 5-10 let. Obě akce probíhají na zimním stadionu 
v Rumburku každou neděli od 10.00 do 11.30 hodin. Bližší infor-
mace podá Josef Hambálek, tel. číslo 603 219 792.        JH/ZdS

 

soupeřům již snesla nálepku kvality. Výsledky: ZŠ náměstí - ZŠ Edi-
sonova 0:0 a 1:0, - Gymnázium Varnsdorf 3:1 a 5:1; ZŠ Edisonova -
Gymnázium 3:0 a 1:2. Pořadí: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Edisonova, 
3. Gymnázium. Stejné pořadí je i po dvou dílech her, přičemž na 
4. místě zůstává ZŠ Seifertova. Zápasy v kopané rozhodovali Marek 
Krajčovič a Vladimír Chlan. Další díl her, košíková se uskuteční ve 
dvou dnech od 14. do 15. 11. v tělocvičně pod náměstím. Podzimní 
hry organizuje a zajišťuje ZŠ náměstí. 

V. Zemler, foto archiv ZŠ nám.

V 1. Lužické hospodské lize  
porazil tým Pod poštou Česká 
Lípa družstvo Mělník Varnsdorf 
6:0. Vítěz utkání tak vedl po 
třech kolech soutěže tabulku, 
Varnsdorfští se dělili o 3.-4. 
místo s novoborským Sport Ba-
rem A. Za tým Mělníku hrají J. 
Piontek, J. Fučík, P. Hemmer a 
D. Katzer. Hráči jsou seřazeni 
dle momentální úspěšnosti v lize.

Ve 2. LHL Árny tým Varnsdorf 
přehrál družstvo U Pepíčka/
Myšáci Skalice 4:2 a Ťukálkové 

Království podlehli RC Peklu 
Varnsdorf 1:5. Třetí kolo mělo 
na programu varnsdorfské derby 
utkání. RC Peklo v domácím 
bouřlivém prostředí a na nově 
potaženém kulečníku hostilo 
Árny tým a zdolalo jej 6:0. Za ví-
těze bodovali V. Jupa, J. Mrkvička 
(uhrál v jedné sérii 126 bodů) a 
S. Zelenka (ten dosáhl série 216 
bodů!). Za poražené nastoupili M. 
Lacina, J. Šimonek a M. Matej. Po 
třech kolech je na čele soutěže 
RC Peklo, Árny tým je čtvrtý.

Rekordní série Zelenky v kulečníku

Vítězové malé kopané, tým ZŠ náměstí

Stolní tenisté Slovanu Varnsdorf A po zahajovacím vítězném utkání 
v KP II. třídy s SKST Děčín B další tři prohráli a v pátém kole hostili 
Roudnici C. Ta přicestovala k duelu se zpožděním a navíc jen se třemi 
hráči. Bylo jí tak předem kontumováno 5 dílčích zápasů. Nebylo divu, 
že než se Roudničtní potřebně rozehřáli, úvodní čtyřhru hladce prohráli 

Druhá výhra áčka stolních tenistůVýběr FAŠV 
U11 jako první 
uzavřel podzim

Krom zápasů v KP Liberecké-
ho kraje U11 má za sebou výběr 
FAŠV B také podzimní část 
Děčínského okresního přeboru 
starších přípravek 5+1. Tam na 
sedmi turnajích soupeřil se šesti 
týmy. Každý z nich tedy odehrál 
42 utkání. Nejlépe si vedly Ver-
neřice (112 bodů), průběžně dru-
hý je Union Děčín (79) a FAŠV 
si vybojovala třetí místo s bi-
lancí 23 výher, 1 remízy a 18 
proher při aktivním skóre 159:99 
a 77 body. Na dalších místech 
skončily naděje Forward One 
(70), Šluknova (44), Benešova 
n. Pl. (38) a nejméně se dařilo Ji-
říkovu (18). Střelecky se z týmu 
akademie nejvíce prosazovali 
Ficzu, Šolc a Tajnert. Tým vede 
trenér Zdeněk Kramer, vedoucí 
je Marina Blahníková. Jak se 
dařilo tomuto týmu v KP, bu-
deme informovat v některém 
z dalších čísel HS.          ZK

Ve 3. LHL si skvěle vedl ve 
třech úvodních kolech tým BSC 
Mělník Varnsdorf, který všech-
ny své zápasy vyhrál. V herně 
U Miloše B Česká Lípa 2:4 a 
v domácím prostředí porazil 
tým U Jelena B Velký Šenov 
6:0. Vede tak tabulku se shod-
ným počtem bodů jako Sunny 
Boys B Česká Kamenice. Lídry 
týmu jsou A. Kobera a K. Firsov.

Domácí utkání varnsdorf-
ských týmů jsou uvedeny v pře-
hledech uvnitř HS.            ZV/ME 

3:0, o což se postaral L. Žatečka s P. Šimkem (foto). Ve dvouhrách 
se Roudnice již více prosazovala, ale přibrzdily ji dvě výhry P. Šimka 
i L. Žatečky. Zvlášť nesmírně cenná byla ta Láďova druhá, ve které 
otočil zápas ze stavu 0:2 na 3:2. To znamenalo kýžený desátý bod 
pro družstvo. O další jeden se za rozhodnutého stavu ještě zasloužil 
L. Chlan, takže konečný výsledek byl 11:7.              Text a foto ZdS
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K šestému soutěžnímu utkání podzimu zajížděl lídr tabulky Se-
veročeské ligy Slovan Varnsdorf do Ústí n. L., kde jej v univerzitní 
hale UJEP čekal celek Slávie USK. Pro konečný výsledek v podobě 
další výhry byla rozhodující přesná muška Jiřího Voráčka. V závěru 
Slovanu chyběly body z trestných hodů, ale po dobrých doskocích 
v obraně zůstal na potřebných více než třech bodech náskoku až 
do posledních vteřin. Slávie USK - TJ Slovan 53:58 (11:15, 17:13, 
9:15, 16:15). Body Slovanu: Voráček 26 (3x3), Novotný 8, Buben 7, 
Lehroch 7, Šišulák 4, Tomek, Relich, a J. Beran po 2.

Juniorky U19 nastoupily doma proti TJ DDM Česká Lípa bez 
Natabou a s nemocnou Stodůlkovou. To se ve hře i na výsledku 
51:61 (12:16, 12:14, 13:16, 14:15) odrazilo. Proti BK Slovan Ústí 
n. L. pak rozhodly o výhře domácích 79:64 (20:10, 19:25, 22:8, 
18:21) první a třetí čtvrtiny. V obou utkáních se střelecky nejvíce 
prosadily Martinovská a Hrabáková (obě po 41 bodech). V obraně 
hrála prim Ryšavá.

Kadeti U17 nastoupili v domácím prostředí proti BK R&J EBC 
Mělník a v polovině utkání, kdy hráli svoji hru, vedli 42:27. Následo-
vala domácí letargie a probuzení soupeře, které znamenalo srovnání 
stavu. V závěrečné čtvrtině přetahovaná o každý bod vyzněla pro 
hosty a ti si odvezli výhru 76:79. Skvělý zápas odehrál J. Vašut, který 
byl autorem nejen 34 bodů, ale hýřil navíc aktivitou a obětavostí. 
Další body pro družstvo připsali Š. Ježek 17, J. Palička 11, O. Lukeš 
a R. Pasovský po 6, M. Málek 2. Kluky v jejich snažení podporovalo 
80 příznivců, za což celý tým děkuje.

Starší minižáci U13 podlehli týmu BK Kondoři Liberec 43:62 
a 33:52. 

Mladší minižáci hostili BK REAL Roudnice n. L. V jeho řadách 
bylo několik dobrých hráčů, kterým se domácí zatím nedokázali 
vyrovnat. Výsledky 15:109 a 38:80.               TJ Slovan - basket

Šňůra šesti výher mužů

Áčko jde za rekordem bodů i umístění
Po remíze 0:0 v Kotlině zís-

kala Slavia Praha v odvetném 
pohárovém osmifinále v Ede-
nu brzy vedení zásluhou po 
zranění vrátivšího se  Mičoly. 
V dalším průběhu utkání už ale 
nijak výrazně nedominovala a 
varnsdorfský FK ji několikrát po-
trápil. Kdyby byla jeho koncovka 
důraznější, k senzaci nebylo da-
leko. Trenér Slavie Koubek m. j. 
konstatoval, že pro postup jeho 
týmu bylo důležité, že jeho tým 
v obou zápasech neinkasoval. 
Na historické utkání do Prahy 
se především po vlastní ose 
vypravilo téměř 150 varnsdorf-
ských příznivců. Celkem bylo 
v hledišti 1 950 diváků.

Ve FNL byl domácím sou-
peřem Třinec, za nímž vlakem 
překvapivě dorazila třicítka jeho 
hlasitých fans. Na těžkém terénu 
šli domácí do vedení a před půlí 
o něj málem přišli. Po změně 
stran ale přidali během dvanácti 
minut další dvě branky a to 
rozhodlo. Jeden z nejlepších 
podzimních soupeřů v Kotlině 
stačil ještě snížit, ale na výsled-
ku 3:1 už nic nezměnil. Branky 
domácích: 20. Volf, 49. Mikinič, 
57. Breite.  Premiéru trenérovi 
M. Pulpitovi na zlínské lavičce 
neulehčil FK výhrou 0:1, když 
se ve 24. ze třiceti metrů trefil 

Martin Kouřil. Domácí zahazovali 
šance a nedali ani PK. Varnsdorf 
se posunul na 4. místo FNL.

Juniorka U21 zajížděla na 
1. FC Slovácko a celkem krutě 
inkasovala 4:0 (1:0), když se 
proti ní prosadil v utkání pro-

Varnsdorfští šachisté po pěti  
letech opět přihlásili družstvo do 
soutěže a pod názvem ŠK DDM 
Varnsdorf budou hrát krajskou 
soutěž I. - západ Šachového 
svazu Libereckého kraje 
(ŠSLK). První utkání odehráli ve 
Frýdlantu, kde podlehli celkem 
těsně 3,5:4,5 bodu. Družstvo 
hrálo v sestavě (v závorce 
získané body): Martin Zapletal 

Také garda JK Trans 
zahájila bez ztráty

Sálovkáři Kovošrot group Veteráns ligy byli prvními, kdo sou-
těžním turnajem vyzkoušeli nový povrch haly v Libouchci. Zaha-
jovací turnaj vyzněl pro JK Trans Varnsdorf, který ve svých třech 
utkáních zvítězil a na skóre je v čele veteránské ligy. Výsledkově 
stejně úspěšný byl SK Jílové a je průběžné druhý. Výsledky varns-
dorfského týmu: JK Trans - Rafani Děčín 4:1, - Tenis Proboštov 
4:2, - Rozbuška Boletice 5:4. Mužem kola byl zvolen Václav Fišer 
z JK Trans Varnsdorf, který se šesti přesnými zásahy ovládl i stře-
leckou soutěž. Po prvních kolech tří regionálních futsalových soutěží 
se tak všechna družstva JK Trans usadila na jejich čele, čímž se 
zřejmě žádný tým ze severu Čech dosud pochlubit nemohl.

Ve 2. kole 1. Autocentrum Jílové ligy v Libouchci se opět dařilo 
varnsdorfskému béčku JK Trans, když ze třech zápasů vydolovalo 
plný počet bodů. Rozjezd proti Notě Děčín byl na úvod méně pře-
svědčivý (výsledek 5:4), ale konto Jílového B už utrpělo větší újmu 
(8:2) a kolem poledne na varnsdorfský tým nestačila Zarážka Děčín 
(9:3). Stejně si vedla Metalliga Teplice a díky o čtyři branky lepšímu 
skóre je na čele průběžného pořadí před rezervou JK Trans.

Áčko mělo před týdnem v Krajské extralize ÚK na pořadu rovněž 
druhý turnaj sezony. V libouchecké hale porazilo Bumiko Děčín 6:3 a 
NICA Rumburk na turnaj nedorazila, takže nejen utkání s „jékáčky“ 
prohrála kontumačně 5:0. Plně bodovalo i Turbo Děčín a je průběžně 
druhé. Dvě remízy a jedna výhra zaručují třetí místo Vilémovu. Ten 
stejně jako A-tým Varnsdorfu zatím neprohrál.                                        ZdS

duktivní Holek, autor tří branek 
(1 PK). Juniorka naproti tomu 
své šance pohřbila.

Dorost U19 přečkal na 
přírodní trávě proti Žižkovu 
jeho mnoha šancemi zpackaný 
poločas (stav 2:2). Po změně 
stran se z brejků třikrát pro-
sadil kanonýr Halbich a dorost 
přivezl domů výhru 3:5. Góly 
Halbich 4, Šolín. Doma dorost 
udolal Letohrad 4:3 (2:0), když 
hosté otočili stav na 2:3! Góly 

10. Halbich, 44. Kučera, 70. 
Devátý, 90. Čurgali.

Dorost U17 pokračoval 
v dobrých výsledcích podzimu. 
Porazil Kolín 2:1, stejným pomě-
rem zvítězil na Motorletu a teprve 
druhou porážku podzimu si pak 

připsal doma se Žižkovem po vý-
sledku 0:2. Z posledního duelu 
první části ligy, ze Svitav se vrátil 
opět dobře naladěn výhrou 0:2. 
V tabulce tak přezimuje druhý se 
ztrátou dvou bodů na Chrudim.  
Dorost U16 s týmy uvedených  
klubů prohrál 3:5, 3:0 a 1:6 a 
ze Svitav přivezl tři body po 
jasném vítězství 0:5. Soupeři 
tak přenechal poslední místo ta-
bulky.          ZdS, foto J. Syrůček - 

www.slavia.cz

Šachové střípky

Po šesti kolech 
vládl BC Tos
Varnsdorfská bowlingová liga 

2013-2014 měla k 5. listopadu 
odehráno šest kol a nejlépe si 
vedl BC Tos (23 bodů) násle-
dován Nic-moc (22) a X-tea-
mem (20,5). Jednou z novinek 
sezony je bodování výsledků 
utkání započítávané do tabulky 
družstev. Poslední výsledky: 
Žlábci - Bahňáci 1:4 (844:859), 
Kobra11 - X-team 3:2 (906:
892), Black horses - BC Tos 
1:4 (919:975, Spliťáci - Nic-moc 
4:1 (962:939), Killers - Aspoň kilo 
5:0 (973:798).                        ZdS

(1), Miloslav Ferkl, Josef Pavlik, 
Karel Sládek (1), Štěpán Vrata-
nina, Václav Halba (0,5), Petr 
Králiček (1), Václav Paulus. 

Velké ceny Novoborské 
šachové akademie se zú-
častnili také tři mladí šachisté 
z Varnsdorfu. Nejlépe si vedl 
Václav Paulus (na fotu vpravo), 
skončil druhý a byl poražen 
pouze vítězem K. Hofmanem 

z Kamenického Šenova. Další 
dva varnsdorfští šachisté, Jiří 
Mikuš a Marcel Locker zatím 
sbírali zkušenosti a umístili se 
na 43. resp. 47. místě. Turnaje se 
zúčastnilo 51 mladých šachistů 
z obou nejsevernějších krajů ČR

V. H., foto P. Hofman

Autora jediné branky Slavie Mičolu (vlevo) sledují Kotiš a Končal.


