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Silvie Morasten) 
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ve 2 zápasech 

vybojovali
šest bodů
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 Na jaře jsme na titulní straně čísla 9 otiskli foto MŠ Pražská před začátkem oprav. Nyní nabízíme 
současný pohled na tutéž školku, kdy rekonstrukce již výrazně pokročila. Souhrn prázdninových 
oprav ve školních budovách přinášíme na straně 2.                                                      Foto ham

Čtěte na str. 8

Město Varnsdorf 
podpořilo záměr ně-
mecké společnosti 
Deutsche Regional-
eisenbahn GmbH 
(DRE) obnovit želez-
niční dopravu mezi 
Seifhennersdorfem 
a Eibau. Vznikla by 
tak návaznost na trať 

Liberec - Varnsdorf - Seifhennersdorf a možnost přestupu 
v Eibau na hlavní trať do Budyšína a Drážďan. Společné 
prohlášení má dopomoci získat finanční prostředky k tech-
nickému zajištění trati v rámci evropského projektu. 

K podpisu prohlášení se sešel předseda společnosti 
Gerhard J. Curth se starostou města Martinem Loukou 
na varnsdorfské radnici v pondělí 29. září. Deutsche 
Regionaleisenbahn je jednou z německých společností 
provozujících železniční tratě (obdobně jako u nás Správa 
železniční dopravní cesty). Jejím záměrem je získat pro-
středky na technické úpravy železnice, které by umožnily 
některé dopravní společnosti obnovit vlakové spojení do 
Eibau. Mimo jiné je třeba vyřešit provizorní stav zastávky 
v Seifhennersdorfu. 

Na schůzce se za přítomnosti dalších odborníků 
z Deutsche Regionaleisenbahn a z odboru správy majetku 
a investic MěÚ Varnsdorf diskutovalo i o dalších otázkách 
železničního spojení, mj. možnost budoucí dostavby želez-
niční trati mezi Rumburkem a Seifhennersdorfem. 

Text a foto ham

Memorandum na podporu 
trati do Eibau
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Toto číslo Hlasu severu 
vychází na začátku volebního 
víkendu, kdy rozhodujeme o slo-
žení zastupitelstva města na 
další čtyři roky a o senátorovi za 
Děčínsko na šestileté období. 

Všechny podstatné informace 
k nadcházejícím komunálním 
i senátním volbám (10.-11. října) 
jsme přinesli v předchozím čísle. 

Dnes ještě připomínáme, že 
o týden později 17.-18. října se 
pravděpodobně bude konat 
2. kolo senátních voleb (pokud 
žádný z kandidátů nezíská 
v prvním kole nadpoloviční vět-
šinu platných odevzdaných hla-
sů). Hlasovací lístky pro druhé 
kolo obdržíte přímo ve volební 
místnosti.

Výsledky voleb zveřejňuje 
on-line Státní statistický úřad na 
webových stránkách www.vol-
by.cz. Po uzavření volebních 
místností lze on-line sledovat 
průběžné výsledky sčítání hlasů, 
tak jak je postupně budou předá-
vat okrskové volební komise. Na 
webu města www.varnsdorf.cz 
najdete přímý odkaz na vý-
sledky voleb ve Varnsdorfu.

Jejich shrnutí př ineseme 
v následujícím vydání včetně se-
znamu 21 kandidátů, kteří získali 
mandát v zastupitelstvu. 

Lze předpokládat, že po vol-
bách budou probíhat jednání 
mezi politickými stranami, kte-
ré získaly mandáty, o utvoření 
koalice s nadpoloviční většinou 

v zastupitelstvu a o kandidátech 
do vedení města (starosta, mís-
tostarostové a členové rady). 

V období po volbách zůstávají 
dosavadní starosta, místostaros-
tové a městská rada ve funkcích 
až do zvolení svých nástupců 
na ustavujícím zasedání za-
stupitelstva. Svolat ho musí 
dosavadní starosta. Nejdřív ale 
musí počkat na uplynutí deseti-
denní lhůty pro podání návrhu na 
neplatnost voleb nebo hlasování. 
Mezi svoláním zastupitelstva 
a jeho konáním musí uplynout 
nejméně sedmidenní doba pro 
zveřejnění na úřední desce. Vol-
bu nového vedení města tedy 
můžeme očekávat nejdříve na 
přelomu října a listopadu.  ham

Jak to bude po volbách…

Poslední zasedání zastu-
pitelstva před komunálními 
volbami se konalo ve čtvrtek 
25. září v sále Klubu Střelnice. 
Z počáteční lehké nadpoloviny 
členů zastupitelstva (14) jich 
nakonec dorazilo na jednání 
17. Hned po příchodu na svá

místa obdrželi návrh FK Varns-
dorf a. s. na odhlasování mi-
mořádného f inančního pří-
spěvku na činnost ve výši 0,5 
milionu Kč z letošního rozpoč-
tu. Vzhledem k tomu, že návrh 
byl předložen z pléna a nebyl 
v programu jednání, požádal 

Ing. Jakubec o doplnění pro-
gramu. Souhlas většiny za-
stupitelů ale nezískal, a tak se 
o návrhu dále již nejednalo. 
S interpelací, respektive s kri-
t ikou práce zastupi te lstva 
a vedení města ve vztahu 

Stávající zastupitelstvo jednalo naposledy



2x foto ze školní jídelny na náměstí: vstupní terasa dostala 
novou dlažbu...
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 11. 9. 2014 rozhodla: • Schválit harmonogram rozpočtových prací 
a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2015. • Schválit Mateřské škole Nezvalova, Základní 
škole Edisonova a Nemocnici Varnsdorf změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Zveřejnit záměr 
převést p. p. č. 571 v k. ú. Studánka u Rumburku. • Zveřejnit záměr převést část p. p. č. 934/1 
v k. ú. Varnsdorf. • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava fasády na MŠ 1428 ve Varnsdorfu“ uchazeči: 
S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o., Rumburk a pověřit starostu města uzavřením smlouvy 
o dílo s touto firmou za cenu 1.091.726,28 Kč bez DPH. • Pověřit tajemníka MěÚ Varnsdorf jme-
nováním vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy pana ThMgr. Rolanda Piotra Sollocha 
k 1. 11. 2014. • Uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění přestupkové agendy s obcemi Dolní Pod-
luží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště a Chřibská na dobu určitou do 31.12. 2018 (sou-
časné smlouvy platí do konce roku 2014). • Udělit souhlas s přijetím nadačního příspěvku Nadace 
ČEZ ve výši 150.000 Kč Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská; majetek pořízený 
z nadačního příspěvku zůstane ve vlastnictví příspěvkové organizace. • Schválit vyplacení finančního 
příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, a členům Aktivu pro občanské záležitosti RM.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Z DIÁŘE STAROSTY

17. 9.  - Družstevní večírek družstva Mandava
18. 9.  - Jednání o budoucí činnosti muzea
          - Jednání bytové komise
          - První zasedání okrskových volebních komisí
      - Zahájení mezinárodního basketbalového utkání 
            BK Děčín - Södertälje (Švédsko)
19. 9.  - Jednání o firemní nabídce úspor energií v budovách
20. 9.  - Připomínkování strategie rozvoje regionu - jednání 
            ve Šluknově
          - Festival lokální ekonomiky ve Šluknově
22. 9. - Dozorčí rada Technických služeb města Varnsdorf 
            (jako host)
23. 9.  - Prezentace mobilní aplikace pro města 
24. 9.  - Řešení občanských podnětů
25. 9.  - Jednání s a.s. Regia o systému správy bytů
26. 9.  - Svátek lužickosrbské poezie
29. 9.  - Jednání s Deutsche Regionaleisenbahn a podpis 
            společného prohlášení o podpoře trati do Eibau
30. 9.  - Účast na konferenci v Karviné na téma „Důsledky 
            parazitního způsobu života na bezpečnost v obcích“

• Pachatel krádeže dopaden
Během krátké doby od telefonického oznámení vypátrala hlíd-

ka  poblíž marketu Albert pětadvacetiletého muže z Varnsdorfu, 
který měl přepadnout a okrást majitelku prodejny v Karlově ulici. 
Muž byl po zadržení předán policistům z OOP ČR Varnsdorf, 
kteří ve věci vedou další šetření.

• Založil černou skládku
Díky všímavosti jednoho z občanů města byl v Kovářské 

ulici vypátrán původce černé skládky nebezpečného odpadu 
založené v ulici Na Náspu. 31letý muž z Varnsdorfu odpad 
dopravil na místo motorovým vozidlem. Strážníci zajistili všech-
ny dostupné důkazy a celou věc předali k dořešení odboru 
životního prostředí městského úřadu.

• Kradli obrubníky
V nočních hodinách přišlo telefonické upozornění na muže 

kradoucí obrubníky, které byly složeny na paletách v Křižíkově 
ulici. Při příjezdu hlídky se jednomu pachateli podařilo utéct, 
druhý byl po krátkém pronásledování zadržen. 34letý muž 
z Varnsdorfu se ke krádeži přiznal a byl předán policistům 
z obvodního oddělení PČR. 

• Porazil dopravní značku
K prověrce telefonického oznámení vyjela hlídka v dopo-

ledních hodinách na Karlovu ulici, kde osmnáctiletý mladík 
z Rybniště motorovým vozidlem porazil dopravní značku. 
Strážníci na místě provedli všechny potřebné úkony a předali 
celou věc policistům k dalšímu opatření. 

• Rušili noční klid
Hlídky řešily hned dva případy rušení nočního klidu v průběhu 

jedné směny, a to na Poštovní a Kovářské ulici. V obou přípa-
dech se jednalo o podnapilé osoby žijící ve společné domácnosti, 
které si pokročilou noční dobu vybraly k řešení svých osobních 
neshod. Strážníci jim proto důrazně domluvili a situaci zklidnili.

• Oznámení na linku L 156
Dozorčí prostřednictvím tísňové linky L 156 obdržel oznámení 

o ležícím muži na Moravské ulici. 60letý muž z Varnsdorfu nebyl 
postižen žádnými zdravotními obtížemi, ale v opilosti usnul ve 
vozovce při cestě domů. Hlídka mu proto domluvila a nasmě-
rovala jej na další cestu k domovu.

• Dopravní nehoda
Hlídka zajišťovala místo dopravní nehody na Východní ulici, 

kde došlo k poškození sloupu veřejného osvětlení řidičem pro-
jíždějícího vozidla. Strážníci usměrňovali provoz při úklidu způ-
sobených následků, který provedli hasiči ze stanice Varnsdorf, 
vyrozuměli odpovědné osoby a poté zabezpečili místo samotné 
proti vzniku dalších škod a vstupu nepovolaných osob. 

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Ve školských zařízeních 
města přes léto opět proběhla 
řada větších i drobnějších 
investičních akcí, a tak se žáci 
a učitelé většiny varnsdorfských 
škol po prázdninové přestávce 
vrátili do prostor různým způso-
bem vylepšených. V některých 
případech ale jde o náročnější 
stavební akce, na které dva 
měsíce nestačí.

Prázdninové opravy ve školách

Zde můžeme předložit ales-
poň stručný výčet oprav či do-
dávek zajišťovaných odborem 
správy majetku a investic:

V základní škole na Edisono-
vě ul. byla provedena kompletní 
oprava PVC krytiny ve vestibulu 
školy. Ve školní jídelně jsou nové 
nátěry a výmalby vývařovny a 
jídelny, opraveny jsou vnitřní 
požární dveře a vybavení se 
rozrostlo o chladicí pult, šlehací 
a hnětací stroj a elektrické sma-
žicí nerezové sklopné pánve.

Také v chodbách ZŠ náměs-
tí E. Beneše se procházejí po 
novém linu, byly zde opraveny 
omítky a malby suterénních 
prostor a čerpadlo ústředního 
vytápění. Ve školní jídelně byl 
řešen havarijní stav části oken 
(výměna dřevěných za plasto-
vá), bylo nutné opravit stěny 
suterénního zdiva skladu po-

travin včetně omítek a výmaleb. 
Oprava zdiva, omítek a maleb se 
týkala i školní družiny a tamtéž 
se dala do pořádku elektroin-
stalace. Na venkovní terase je 
provedena hydroizolace a nová 
dlažba.

V ZŠ Východní se dočkali 
opravy elektroinstalace suterén-
ních prostor, opravy stávajících 

dřevěných oken, radiátorových 
dřevěných krytů, okenních ža-
luzií a ve třídách se malovalo.

V ZŠ Bratislavská byla v celé 
škole vyměněna dřevěná okna 
za plastová. Opravy se dále 
týkaly obkladů a obložek stěn, 
fasády, podezdívky plotu, osvět-
lovacích těles, elektroinstalace, 
omítek a maleb.

Pro Interaktivní ZŠ Karlova 
seznam prací obsahuje kromě 
malování chodeb a tříd také 
nátěry radiátorů, opravy ra-
diátorových dřevěných krytů, 
elektroinstalace a domácího 
elektrovideovrátného.

Přesuňme se do mateřských 
škol: 

V MŠ Národní byla zřízena 
splaškové kanalizace (nové 
celkové odkanalizování bu-
dovy), opraveny kanalizační 

stoupačky pro kuchyň, omítky, 
podlahy a zdivo suterénních 
prostor. V MŠ Seifertova došlo 
přes prázdniny k opravě herních 
prvků na zahradě včetně opravy 
pískoviště. 

V MŠ Poštovní se opravovaly 
venkovní zpevněné plochy, plot 
a osvětlovací tělesa, část vnitř-
ních dřevěných dveří a zárubní 
má nové nátěry. V podzimních 
měsících přijde na řadu dlouho 
očekávaná oprava fasády.

V MŠ v ulici T. G. Masaryka vý-
čet oprav zahrnuje vodoinsta-
lace, odpady, omítky a zdiva 
heren, podlahové krytiny, domá-
cího elektrovrátného a výmalbu 
v části školky.

V MŠ Pražská se řemesl-
níci věnovali nátěrům dveří, 
výmalbám, opravě dřevěných 
radiátorových krytů, vnitřních 
žaluzií, osvětlovacích těles, 
elektroinstalace, elektrovideo-
vrátného a venkovní kanalizace. 
V současné době zde probíhá 
celkové zateplení obvodového 
zdiva, zateplení střechy a vý-
měna dřevěných oken za 
plastová včetně přidružených 
stavebních prací.

A nakonec MŠ Křižíkova: ta 
právě prochází rekonstrukcí ob-
vodového pláště se zateplením 
a kompletní výměnou oken.

Text a foto ham

...a interiér „prokouknul“ po 
výměně oken.
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Dokončení ze str. 1

Vážení obyvatelé Varnsdorfu a nejbližšího okolí. 
Obracím se na vás, ač většině z vás neznámý, a to tímto nedokonalým způsobem. Po dvaceti 

letech v čele města Krásná Lípa jsem se rozhodl kandidovat do Senátu za náš volební obvod. 
Výrazně tomu napomohla výzva a aktivní podpora téměř všech kolegů starostek a starostů Šluk-
novského výběžku a řady podnikatelů a dalších aktivních lidí. Kromě města jsem se stejnou dobu 
věnoval i regionu Českého Švýcarska, ať už při vzniku Národního parku České Švýcarsko nebo 
i v roce 2001 při spoluzaložení stejnojmenné obecně prospěšné společnosti, která je dnes jednou 
z největších nejen v našem kraji a kterou vedu. 

Doposud jsem neměl potřebu se veřejně projevovat a zviditelňovat. A tak máme spíše společné 
známé, jako je např. MUDr. Jan Prokop Škoda, primář LDN Nemocnice Varnsdorf atp. Občas se 
můžeme potkat u vás na fotbale s mým synovcem a vaším dlouholetým kapitánem Vlastíkem 
Šmalclem. 

Troufám si trochu sebevědomě tvrdit, že za mě mluví především má práce v Krásné Lípě a 
Českém Švýcarsku. Naše město se stalo sídlem Správy NP a přebudovali jsme jej velmi významně. 
Miliarda korun, která se u nás v nejrůznějších projektech investovala z dotací i soukromých financí, 
je znát. Např. rekonstrukce našeho náměstí se stala Dopravní stavbou roku ČR 2010, stavba 
Aparthotelu je Stavbou roku ČR 2013 atp. O Českém Švýcarsku a díky našemu destinačnímu 
fondu je vlastně o celém Děčínsku daleko více slyšet v pozitivním smyslu a přijíždí sem stále více 
návštěvníků.

Nyní před volbami se najednou objevilo mnoho kandidátů, kteří se dříve neangažovali a na-
jednou vědí, jak na to. Marketingově vědí, co mají slíbit, aby se to zalíbilo. Jiní již svoji šanci měli 
a posuďte sami, jak ji naplnili. Rozdávání kytiček, koblih, perníčků, senátorských vín a jiných věcí 
dva měsíce před volbami někomu stačí. Pokud ne, zkuste prosím zvážit při své volbě nejen sliby 
a „program“, ale především to, co za člověkem je, co udělal, jak pracoval a jak se chová a jestli 
má ještě vůbec sílu něco měnit. Ono je to pak jako ve všem o každodenní mravenčí systematické 
práci v Praze, ale především v regionu. 

Vážení Varnsdorfáci, mohu slíbit, že tak jako jsem se doposud věnoval maximálně práci starosty 
města, věnoval bych se v případě zvolení nadále celému Šluknovskému výběžku a Děčínsku. Nebyl 
bych dále starostou města Krásná Lípa, dělal bych mandát senátora naplno. S vámi, ve spolupráci 
s místními samosprávami, s aktivními lidmi, podnikateli a těmi, co o pomoc stojí. 

Zeptejte se lidí z okolí, podívejte se na Krásnou Lípu a na mnohé aktivity v Českém Švýcarsku. 
To je za mnou. Chci pracovat pro Děčínsko. Více najdete na www.zbyneklinhart.cz. 

Děkuji vám za uvážlivou volbu a případně za váš hlas. 
S přáním hezkých podzimních dní vás zdraví 
Zbyněk Linhart, starosta města Krásná Lípa, předseda Správní rady o.p.s České Švý-

carsko a kandidát do Senátu za volební obvod Děčín (www.zbyneklinhart.cz).

Letošní oslava poezie v sálku 
Městské knihovny Varnsdorf byla 
věnována lužickosrbskému bás-
níku Janu Skalovi. Zazněly jeho 
verše v lužické srbštině (přednes 
Milan Hrabal) a češtině (Hana 
Petrásková). Následovala báseň 
Bena Budara Opilá smrt (před-
nes Hana Petrásková), o ne-
šťastném úmrtí Jana Skaly rukou 
ruského vojáka.

Básník, prozaik, publicista a 
kolážista Peter Huckauf z Ber-
lína přednesl své básně na lu-
žickosrbské motivy. České pře-
klady Markéty Bábkové, Ilony 
Martinovské a Nikoly Mizerové 
byly ukázkou z připravovaného 
výboru z Huckaufova díla. 

Za české básníky přijal po-
zvání Zbyněk Ludvík Gordon ze 
Staré Boleslavi. Přednesl několik 
svých básní, z nichž dvě zazněly 
také v hornolužickém překladu 
Alfreda Měškanka. Úspěch sla-
vily zvláště jeho limeriky.

Skladatel a klavírista Jan 
Cyž sršel humorem a nešetřil 
ani pestrostí svých hudebních 
improvizací. Paní Ilona Martinov-
ská provázela verše svými motivy 
krajiny v obrazové prezentaci.

Mile překvapila i zpěvačka 
a klavíristka Silvie Morasten 

vlastními kompozicemi na 
verše lužickosrbské básnířky 
Róži Domašcyny. 

Milan Hrabal se na chvíli - 
v ukázce z divadelní hry Ingrid 
Hustetowé „Vodník“ (v překla-
du Radka Čermáka) - proměnil 
v protivného „syna-hajzlíka“, 
co odmítá poslouchat moudré 
rady své matky - v této roli 
zdárně sekundovala Hana 
Petrásková. Byla to jen krátká 
pozvánka na další lužickosrb-
ské setkání. Už 25. listopadu 
se mohou návštěvníci naší 
knihovny těšit na jevištní ztvár-
nění celého dramatu v podání 

divadelního spolku Nepřijatelní 
v režii Petra Smyczka. Kdo ne-
zaváhal, mohl si knihu Ingrid 
Hustetowé Návrat vodníka a 
jiné pohádky pro dospělé po 
skončení pořadu zakoupit a 
nechat podepsat.

V závěru setkání pronesl ně-
kolik vět místopředseda Svazu 
lužickosrbských umělců Měto 
Benada, který jménem Svazu 
lužickosrbských umělců podě-
koval varnsdorfským pořadate-
lům za kvalitní kulturní akci. 

Miroslava Kubešová, 
foto Ilona Martinovská

18. mezinárodní Svátek lužickosrbské poezie
k řešení problémů nemocnice, vystoupila bývalá zdravotní sestra 
paní Maršálková. 

V rámci převodů majetku zastupitelstvo odprodalo garáž a 
dokončilo 11. změnu územního plánu, která byla zároveň poslední 
před zpracováním nového územního plánu. 

Delší čas zabralo řediteli nemocnice MUDr. Járovi seznámení 
přítomných s auditem nemocnice od nezávislého auditora. V reakci 
na tento bod vystoupily dvě bývalé zdravotní sestry z nemocnice, 
pí Maršálková a pí Valešová, které nejvíce poukazovaly na to, že 
audit nebyl anonymní. Zastupitelé výsledky auditu vzali na vědomí 
a konstatovali, že další zastupitelstvo má určitý ucelený vstupní 
materiál, na kterém lze dále stavět. Takovýto postup ostatně do-
poručila i rada města. 

Největší diskuze proběhla kolem rozpočtového výhledu města 
na roky 2015-2017. Zastupitelé nechtěli zavazovat své nástupce 
závaznými parametry, ale nakonec se shodli na tom, že mít výhled je 
povinnost daná zákonem a že bude sloužit především jako podklad 
pro zpracování rozpočtu na rok 2015; zastupitelé jej mohou kdykoliv 
přizpůsobit dle aktuálních potřeb města. 

Poté byly schváleny rozbory hospodaření města k 30. červnu 
2014. Nebyla přijata nabídka odkoupení akcií Regionální rozvojové 
agentury Ústeckého kraje ve vlastnictví Českomoravské konfede-
race odborových svazů. 

S dalším problémem, který bude muset řešit nové zastupitelstvo, 
je havarijní stav Střelnice a s tím související žádost MAS Šluknovsko 
o spolufinancování nákladů na energie. Tento bod byl nakonec pro 
složitost projednávané problematiky stažen z programu a bude se 
dále projednávat mezi městem a MAS Šluknovsko. 

Poslední body jednání proběhly hladce a bez připomínek: bezú-
platné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím 
města, prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci 
poskytnuté Mateřské škole Nezvalova, žádost paní Walterové 
o možnost úhrady dlužného nájemného formou splátkového kalen-
dáře, rozpočtové opatření č. 7 na rok 2014 a zpráva o činnosti rady 
města a o kontrole plnění usnesení ZM. 

Těsně před koncem jednání sdělil zastupitelům místostarosta Ing. 
Josef Poláček, že se vzdává funkce neuvolněného místostarosty 
města (od 1. 10. do voleb je řadovým zastupitelem). V samotném 
závěru poděkoval starosta města všem zastupitelům za jejich 
činnost. Doporučil také dalšímu zastupitelstvu, aby zachovalo fun-
gování komise BESOS, třeba i v pozměněném složení.              JS

Září na Edisonce
První měsíc školy - září - máme za sebou. Říká se, že je „opakovací“ 

a „rozjezdový“, což je samozřejmě pravda, ale my už přesto můžeme 
rekapitulovat pár akcí a aktivit, které proběhly nebo které byly na naší 
škole zahájeny. Po slavnostním přivítání prvňáčků se hned v prvním 
týdnu vydal sportovní tým žáků z druhého stupně na republikové 
finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů do Prahy. Zde 
8 žáků (Adam Kopecký, Nikolas Kováč, Jakub Burda, Patrik Novák, 
Andrea Husárová, Anna Nováková, Eliška Veverková a Michaela 
Bendová) podalo maximální výkony v jednotlivých disciplínách a 
z několikadenního zápolení si přivezlo nejen spoustu sportovních 
zážitků, ale také diplomy za vysoké bodové skóre z disciplín: přeskok 
přes švihadlo, kliky a lehy-sedy na čas. Dále byla škola přivítána 
v projektu OP VK (Výzva 55) „Cizí jazyky pro život“ a v současné 
době čekáme na umístění rodilého mluvčího do školy. Stali jsme se 
partnerskou školou projektu eSKILLS FOR JOB 2014, který je 
podporován mimo jiné Evropskou komisí a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem projektu je podnítit zájem žáků
i veřejnosti o zvyšování dovedností v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií. Také jsme se zapojili do umělecky zaměřeného 
projektu MAS Šluknovsko „Z Pohádky do pohádky“ .   Žáci v rámci 
literárních soutěží vymýšleli pohádky a báje, ke kterým nyní budou 
pod vedením zkušeného výtvarníka - malíře vytvářet ilustrace. Na 
závěr projektu bude vydána pohádková kniha, napsaná a ilustrovaná 
právě dětmi z území a škol zúčastněných v projektu. Páťáci se vydali 
do Liberce na exkurzi IQ Landie, kde se aktivně zapojili do pokusů 
v rámci Science show. A co na závěr? Pokračujeme v mezinárodním 
projektu WASTE, který nás již v polovině října „zaveze“ do maďarské 
partnerské školy v Böcsi u Miškolce. 

Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková, ředitelka 

Stávající zastupitelstvo jednalo naposledy

Básník Peter Huckauf z Berlína čte své verše, na snímku dále 
M. Hrabal a Jan Cyž.
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OstatníŘádková inzerce Služby

Nemovitosti

Najdeme vám nejlepší 
hypotéku. Volejte 603 536 
548.

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

Výcvik psů všech plemen 
Nabízíme základní i rozšířený 
výcvik pod vedením zkuše-
ných výcvikářů v ZKO Stu-
dánka se sídlem u ZKO Varns-
dorf (Špičák). Informace na 
tel. 777 155 429.

Pronajmu byt v centru 
města 2+1 (120 m2), ul. Legií. 
Je vhodný pro rodinu s dětmi. 
Nájemné nepřekročí 4.000 Kč.
Mob. 603 572 783. Jmenuji se Bernd a 

bydlím v Žitavě. Hledám 
partnerku z příhraničí Čech. 
Věk od 40 let, štíhlou, 160 cm 
vysokou, sportovně založe-
nou, pro společné chvíle ve 
dvou. Částečná znalost Nj pro 
vzájemnou komunikaci vítaná. 
Je mi 55 let, 170 cm vysoký. 
Potěšily by mě jen upřímné 
zájemkyně. Volat večer. 
Tel. 03583/837 783, e-mail: 
bernd-zittau@online.de, 
tel. inter. 015 228 923 548.

�������

��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�������������

�����������������

�����

��������

� � � � � �
� � � � � �

 

            NNNEEENNNÍÍÍ   RRRYYYBBBÍÍÍZZZ      
                              JJJAAAKKKOOO   RRRYYYBBBÍÍÍZZZ   

 
 

 

 

 

NNNOOOVVVÁÁÁ   RRRYYYBBBÍÍÍZZZOOOVVVÁÁÁ   NNNÁÁÁPPPLLLŇŇŇ   
VVV   NNNAAAŠŠŠIIICCCHHH   VVVÝÝÝRRROOOBBBCCCÍÍÍCCCHHH   

 

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 

Prodám 4 ks zimních pneu-
matik na plechovém disku, 
155/80/13, vhodné pro menší 
auto, cena 3.500 Kč. Telefon 
602 698 130.

Prodám rostlinu „Po-
kojová jedle“ araukár ie /
blahočet, vhodná do haly, výš-
ka cca 170 cm,  cena  950 Kč.
Tel. 602 698 130.

.

.



Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 15. 10. 2014
8.00-16.30 hod.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 14. 10. 2014

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Poděkování

Svozy pytlového
tříděného odpadu

23. 10. 2014

Vzpomínka

11.-12. 10. 2014 
MUDr. Renata Bolfíková   
Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná  
Tel. 737 501 440
 
18.-19. 10. 2014 
MUDr. Tomáš Charvát 
U Přívozu 18/4
Děčín III 
Tel. 412 511 619  

Září
Květuše Jindrová               73 let
Jaroslav Zima                  60 let
František Paulus              73 let
Jiří Havel                            70 let
Miroslav Vlček              59 let
Antonín Štork            78 let
Zdeněk Pokorný         70 let
Milan Polášek           75 let
Michal Martinec            40 let
Blanka Polívková          64 let

Úmrtí

Chtěla bych poděkovat  panu Stanislavu Šustovi, jenž bez 
jakéhokoliv  zaváhání podal pomocnou ruku při autonehodě, 
která se mi stala 16. 9.  v okolí Rumburku. Dále p. Krátkému 
a kolegovi jedoucímu na Varnsdorf. Kéž by takto ochotných 
lidí bylo mezi námi více!!! Díky moc.               Renáta Rohmová

Dne 8. srpna uplynulo 5 let, co nás navždy opustil pan Antonín 
Jech. 

Dne 26. listopadu to bude 27 let od úmrtí paní Marie Jechové.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.          Synové s rodinami

Zubní 
pohotovost

Dne 9. října uplynul jeden rok, co nás 
navždy opustil pan Kamil Havlíček.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, sestra, děti a vnoučata s ro-

dinami

Jiřetínský fotograf a grafik Jiří Stejskal připravil výstavu svých 
fotografií nazvanou Krajina Lužických hor a Českého Švýcarska. 
Znamená to, že i za nevlídného sychravého podzimního počasí 
se na rozhledně Hrádek můžete kochat působivými krajinářskými 
výjevy. Výstavní soubor obsahuje asi 25 zarámovaných fotografií. 
Výstava začíná 18. října a je prodejní.

Jiří STEJSKAL (1954) fotografuje od svých 11 let. Od začátku 
ho zajímá především krajina. V 70. a 80. letech minulého století se 
zúčastnil mnoha celostátních a mezinárodních soutěží. V letech 
1979-81 absolvoval dvouleté studium výtvarné fotografie v Ústí 
nad Labem. Dosud uspořádal 22 autorských výstav, z nichž ta 
nejvzdálenější proběhla v roce 1991 v americkém státě Utah, ale 
ve Varnsdorfu vystavuje poprvé. 

Od roku 1990 provozuje živnost v oboru fotografie a počí-
tačové grafiky. Své fotografie uplatňuje v užité grafice a jiných 
komerčních tiskovinách. Dlouhodobě pracuje na rozsáhlém cyklu 
o krásách Lužických hor. Je přáním autora, aby každý z vás na této 
výstavě našel alespoň jednu fotografii blízkou svému srdci.    -r-

Vesele do podzimu (života)

SI zve na kroužky a akce
Schrödingerův institut - Fara Jiřetín pod Jedlovou nabízí 

kroužky: bubínkování, kytara, country tance, zumba, balet, des-
kové hry, korálkování, sportovní kroužek, stolní tenis, cyklistický 
kroužek, objevování přírody, angličtina, dále doučování - příprava 
do školy, angličtina. Přihlášky k vyzvednutí ve středisku v Jiřetíně 
pod Jedlovou (Děčínská 68, prostory bývalé cukrárny) nebo na 
vyžádání budou zaslány na e-mail - kontakt: dl.lucka@seznam.cz. 
Další informace na tel. 605 122 669 nebo ve středisku PO-ČT 
14.00-18.00 hod. 

Dále jsou zde pozvánky na akce v Jiřetíně, Varnsdorfu a okolí: 
v pátek 10. října v 15.30 hod. vernisáž k Mezinárodnímu dni zvířat 
na faře v Jiřetíně, v sobotu 11. října Mezinárodní den stromů 
v 8.30 hod. před farou v Jiřetíně a 10.00 hod. v parku před knihovnou 
ve Varnsdorfu, s vědomostními stanovišti, přírodními dílničkami, 
moštováním, sokolnickými a psovodskými ukázkami atd. V sobotu 
18. října v 8.20 hod. u fary v Jiřetíně je sraz účastníků Vandrování 
po lužických sedmistovkách s cílem na Luži. 

Více informací na www.sinstitut.cz, Facebooku, na tel. 605 122 
669 Bc. Lucie Dospělová, 775 131 081 Mgr. Pavel Zoser, 608 
426 928 Mgr. Šárka Křupalová, 774 162 403 Mgr. Ondřej Louka.

Co dítě, to příběh, a většinou 
dost pohnutý. Na to mě upozorni-
ly pracovnice sociálního odboru, 
když mě seznamovaly s děním 
v jiřetínské chatě Vilda o víkendu 
20.-21. září. Právě tady organi-
zovaly pobyt pro dvě desítky 
pěstounů a jim svěřené děti. 

Děti, o které se z různých 
důvodů nemohou postarat 
vlastní rodiče, jsou přednostně 
svěřovány do náhradní rodin-
né - především pěstounské 
péče. Tato forma péče je pro 
dítě rozhodně vhodnější než 
ústavní výchova. Nejčastěji tak 
děti najdou útočiště u vlastních 
prarodičů, případně tet a jiných 
příbuzných, aby nepřišly o dů-
věrně známé prostředí a rodinné 
vazby. Jenže pro babičky to není 
nic jednoduchého: ony už svou 
rodičovskou roli splnily a plný 
záběr rodičovských povinností  

„Víkendovka“ pěstounům vždy pomůže

dá pěkně zabrat. Přitom jsou 
na děti dost často samy, bez 
dalšího partnera. Uvítají každou 
pomoc. 

O tu se snaží „sociálka“ měst-
ského úřadu, a to hned několika 
způsoby. Zajišťuje pro ně odborné 
poradenství, odborné vzdělávání 
v oblasti výchovy dítěte a péče 
o něj a např. odlehčovací péči, aby 
si pěstouni mohli aspoň občas 
odpočinout a regenerovat síly. 
V rámci této odlehčovací péče 
se pro děti pořádají několikrát 
do roka výlety opět v doprovodu 
pracovníků odboru sociálních 
věcí. V poslední době do 
Hřenska, do ZOO Liberec, do 
Dinoparku v Liberci, Aqvaparku 
v Liberci, nebo třeba do divadla 
kouzelníka Kožíška. S finančním 
zajištěním akcí není problém -
příspěvek od státu je pro tyto 
účely dostatečný. V oblasti obce 
s rozšířenou působností Varns-
dorf sociálka registruje přes 
třicet dětí svěřených do péče 
pěstounům. Dohody o výkonu 
pěstounské péče jsou uzavřeny 
s 28 rodinami. 

O přestávce mezi společnou 
procházkou do lesa (s pěkným 
úlovkem hub) a přednáškou 
psychologa jsme si popovídali 
se čtyřmi pěstounkami. Pochva-
lovaly si hlavně to, že společný 
pobyt jim umožní vyměnit si mezi 
sebou zkušenosti s řešením vý-
chovných problémů. Vděčně při-

jímají veškeré rady i pochvaly za 
to, jak se jim daří zvládat složité 
situace. „Dobíjí nám to baterky,“ 
říkají a za výtečný bonus pova-
žují navázání blízkých vztahů se 
sociálními pracovnicemi. Ty pro 
ně už nejsou obávanými úřed-
nicemi-kontrolorkami, ale těmi, 
na koho stojí za to se obrátit 
s prosbou o pomoc. Zvlášť když 
je patrné, že „svým“ pěstoun-
ským rodinám se věnují i na 
úkor vlastního času.

Je mi pak dovoleno pořídit 
několik snímků při přednášce 
psychologa Mgr. Stanislava 
Opelky. Ten se specializuje na 
výchovné problémy dětí a je 
vidět, že posluchači mu visí na 
rtech. Mezitím děti mizí mezi 
stromy na další venkovní akti-
vitu a těšit se přitom mohou na 
večerní diskotéku nebo táborák. 
Je mezi nimi i chlapec s těžkým 
zdravotním postižením, upouta-
ný na invalidní vozík. V lesním 
terénu to není nic jednoduchého 
a pan Franěk (rovněž pracovník 
sociálního odboru) má velké 
uznání, že se chlapci věnuje i za 
cenu značné fyzické námahy.

Pro pořádek, s kým jsem měl 
tu čest: informacemi mě zavalily 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Jana Křížová 
a Lenka Dlasková, o dojmy z řad 
pěstounů se podělily paní Eva, 
Jana, Ilona a ještě jedna Eva.

Text a foto ham

Dnes už lze říci, že letošní 
loučení s létem se v útulném 
atriu seniorklubu Pohádka - také 
díky nádhernému počasí -
vydařilo. Dvě ohniště na zahra-

dě, kde se opékaly špekáčky, 
ozdobené stoly, napečené 
koláče a placky, káva, čaj, pří-
jemná pohodová hudba a slun-
cem prozářené pódium vytvořily 
spokojenou náladu. Jen neradi 
jsme se rozcházeli.

Vůně a chuť špekáčků po-
stupně převážila a o posezení 
se mluvilo jako o „buřtování“. 
Aby ne! Za pochopení a pomoc 
děkujeme Varnsdorfským uze-
ninám, s. r. o.                     

Výbor Svazu důchodců
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Karel Valenta na RUN TOUR 
v Olomouci.

Letečtí modeláři sbírali 
přední umístění 

Republikovému mistrovství mládeže předcházely dvě tréninko-
vé soutěže v České Lípě. Tu první, s názvem ŽUCH 2014, pořádal 
LMK Vilémov za účasti 62 soutěžících v šesti kategoriích. Z našich 
borců dosáhli lepších umístění v kategorii H mladší žák V. Friml 
(3.), starší žák V. Hofman (3.) a v seniorech J. Štohanzl (4.). V ka-
tegorii F1H žáci pak D. Szöllösi (2.), v P30 sen. E. Belo (2.) a 
kategorii F1G senioři vyhrál P. Formánek.

MIKULÁŠOVICKÉ HÁZEDLO pořádal LMK Mikulášovice za 
účasti 36 soutěžících v pěti kategoriích. Naše přední umístění: 
J. Cimpl (3. v A3 - kluzáky), S. Rudinský (2. v F1H senioři a junioři), 
M. Huk (1. v F1H žáci), S. Rudinský a J. Štohanzl (2. a 3. v H se-
nioři), D. Jára (2. v H st. žáci), M. Řezníček (3. v téže kategorii). 
Soutěž kategorie P30 vyhrál E. Belo před P. Formánkem.

Koncem září se uskutečnilo Mistrovství ČR ve volně létajících 
modelech s účastí mladých modelářů LMK Varnsdorf. Nejlépe si 
z nich vedl junior David Jára. Zde jsou výsledky: Kategorie H -
žáci (27 startujících): 14. M. Huk, 16. M. Řezníček. Junioři (16): 
8. A. Richter. Kategorie P30 - žáci: 16. V. Šulc. Junioři (24): 
3. D. Jára výkonem 460 s. Druhý byl T. Horníček, dosáhl výkonu 
462 s a vítěz D. Vojtíšek 482 s (oba z Ústí n. O.).

V Hradci Králové se zúčastnila trojice našich modelářů 
s upoutanými modely MČR v kategor ii UŠ. Soutěž byla  
bez věkového omezení. V. Svoboda skončil na 7. místě, 
A. Svoboda na 9. a J. Cimpl uzavíral startovní pole. S letošním 
výsledkem nejsme úplně spokojeni. Pro rok 2015 musíme přidat 
na tréninku hlavně venku a posílit družstvo „upoutanců“ o další 
mládež, kterou tímto vyzýváme k zapojení a účasti v adrenali-
novém technickém sportu.                Za LMK Varnsdorf J. Bartík

Běžci mají za sebou řadu závodů 
Varnsdorfští běžci se v prů-

běhu srpna a září představili 
na mnoha běžeckých akcích. 
Nejvíce jich absolvoval zřejmě 
Karel Valenta. Nejprve startoval 
v seriálu Run Tour v Brně (cca 
500 běžců). Čas 39:35 min. na 
10 km znamenal 36. celkové 
umístění a 6. v kategorii. Na 
běžeckém podniku stejného 
seriálu v Olomouci (cca 600 
běžců) si pak umístění ma-
linko vylepšil, když s časem 
39:46 min. skončil 25., byl 
4. v kategorii a před posledním 
závodem Run Tour v Praze mu 
patřila průběžná třetí pozice! 
Na Parkmaratonu v Krásné 
Lípě mu připadlo opět nepo-
pulární 4. místo (půlmaraton za 
1:41:54 hod.). Dále si nenechal 

Vlády se pomalu ujímá cyklokros 

ujít Matonni Půlmaraton v Ústí 
nad Labem (účast kolem 2 000 
běžců), kde byl celkově 121. a 
ve své věkové kategorii 17. s ča-
sem 1:29:08 hod. Marek Moldan 
dokončil stejný závod o dvacet 

vteřin pomaleji, což stačilo na 
126. pořadí a 78. v kategorii. 
K. Valenta také běžel již po 53. 
na Jedlovou a v tomto měsíci je 
to rok, co každý týden bez vyne-
chání zdolává tuto horu.

Koncem srpna se konala 
v Praze akce We Run Prague 
(závod na 10 km). Pavel Vodič-
ka doběhl na 30. místě mezi více 
jak 8 000 běžci a běžkyněmi. 
O týden později patřilo večerní 
centrum Prahy opět běžcům, 
kde si na Birell Grand Prix varns-
dor fský atlet zajistil časem 
36:17 min. 63. pořadí v kon-
kurenci 5 100 účastníků (26. 
z českých běžců). V polovině září 
si dále vyzkoušel Pavel Herman 
Běh Cvikovem. A úspěšně, 
na trati 900 m na něm získal 
3. místo za čas 2:44 min.   ZdS 

Přebor města 
ovládl Milan Deus

V sobotu 20. září se nevstávalo příjemně. Zatažená obloha, 
tenisové kurty podmáčené, plné kaluží - hrozilo zrušení či odložení 
tradičního turnaje Přeborník Varnsdorfu v tenise. Ovšem parta 
nadšenců se, tak jako obyčejně, rychle vypořádala s nepřízní 
počasí. Takže v 8.00 hod., kdy OPEN přebor tenisového oddílu 
Slovanu Varnsdorf začínal, bylo všech šest kurtů dokonale při-
praveno. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, hrálo se do 6 gamů 
každý s každým, dále pavoukem až do finále, debly byly rozehrány 
před polednem. Plynule vše vygradovalo kolem 17.00 hod., kdy 
ve finále singlu proti sobě nastoupili Mirek Hájek a Milan Deus. 
Urputnější a mladší Milan nakonec zvítězil až v tie breaku a krátce 
na to byl masírován. To aby nemusel do finále debla s parťákem 
Marcelem Mládkem proti zkušeným borcům Tomáši Hetešovi a 
Aleši Ondráčkovi nastoupit v křečích. I zde nebylo dlouho jasno 
o vítězi, i když prvně jmenovaní měli navrch. Nakonec tvrdou hrou 
dorazili své soupeře a zaslouženě získali vítězství ve čtyřhře. 
A Milan Deus i ceněný „double“. Tleskali jim všichni zúčastnění, 
mezi nimi také tři hráčky i Ing. Jan Fischer. Ten po slavnostním 
vyhodnocení turnaje obdržel od výboru oddílu dárkový koš ke 
svým narozeninám a zároveň i jako ocenění dlouholetého pů-
sobení v tenisovém oddíle. Všem patří poděkování za účast a 
hráčské výkony, organizátorům za připravenou akci a obsluze 
klubovny za chutné občerstvení. Kdo nepřišel, zaváhal. Fota 
z turnaje na http://mikl50.rajce.idnes.cz 

M. K. 

Úspěchy se nyní sportující 
mládeži ZŠ náměstí jen hrnou. 
Po postupu do krajského finále 
v atletickém čtyřboji se totéž 
podařilo borcům, kteří repre-
zentovali školu na okresním kole 
v přespolním běhu. Ten se usku-
tečnil v poslední den měsíce září 
na Mariánské louce v Děčíně 
v silné konkurenci 10 škol. 
Úspěch je o to cennější, že 
oba rozběhy vyhráli naši kluci - 
Honza Křivohlavý a Lukáš Burda 
(celkově první a třetí místo). Jim 
však museli úspěšně sekundo-
vat další členové týmu - Martin 
Vaňák (8.), Vítek Lux (16.), Petr 
Veselý (17.) a Roman Nagy (35). 

Proběhl další turnaj v šipkách
Turnaj v elektronických šipkách měl svoji premiéru v Restauraci 

na mostu za účasti sedmi hráčů, z toho tří žen. Vítěze určil součet 
nejlepších umístění ze tří kol hraných do 500 bodů. Nejlépe si vedl 
J. Mrkáček, který vyhrál úvodní dvě kola. Druhý skončil J. Kužel (získal 
také nejvíce bodů za jednu hru) a třetí byla I. Křemenáková. Při stej-
ném počtu bodů s J. Nedvědem pro ni rozhodlo lepší umístění v jed-
nom z odehraných kol. Pátý byl M. Exnar a šestá M. Hájková.      M. E.

Český pohár cross coun-
try (XCO MTB) 2014 končil 
posledním závodem 13. 9. na 
Zadově. V nevlídném, mlhavém 
počasí vyhrál J. Novák, který 
o vteřinu porazil J. Škarnitzla, 
o dvě J. Nesvatbu a o necelé 
tři T. Paprstku. Varnsdorfský 
rodák Michal Malík skončil 

osmý již s větší ztrátou. Zopa-
koval tak své umístění z MČR 
v Praze (nezapočítáváno do ČP) 
a osmá pozice  je jeho nejlepším 
výsledkem v letošním ČP XCO 
MTB (dosud 14., 10. a dvakrát 
12.). V konečné klasifikaci po-
háru se posunul na sedmé místo 
ziskem 158 bodů. Celkový triumf 

získal Tomáš Paprstka. Připsal 
si tak „double“, neboť v minulé 
zimě ovládl i cyklokrosový Toi 
Toi Cup. Za ním skončili Eberl 
s 237 body, Nesvadba měl 
235, Škarnitzl 195 a Novák 
190 bodů.           

Český pohár v maratonu 
(XCM MTB) 2014 uzavíral závod 
Rallye Sudety v Teplicích n. M. 
Na trati 115 km vyhrál P. Boud-
ný (v konečném pořadí seriálu 
8.), J. Strož nedojel a patří mu 
konečné 6. místo. Seriál ovládl 
jeho kolega z týmu V. Ježek. 
V kategorii nad 40 let dokončil 
Sudety J. Švorc jako 14. a v ko-
nečném maratonském hodnoce-
ní mu připadla 9. příčka.

První podzimní dostaveníčko 
si dali cyklokrosaři v Olomouc-
kém kraji, konkrétně v Lošticích, 
na úvodním závodu seriálu TOI 
TOI CUP 2014-2015. Na start 
kategorie ELITE, U23 se po-
stavilo 48 jezdců a dojelo jen 
o jednoho méně. Na 25 km (10 
okruhů) dlouhé trati měl vítěz 
M. Boroš průměrnou rychlost 
necelých 25 km/hod., druhý 
skončil J. Skála (oba Tábor) a 
třetí A. Ťoupalík. M. Malík si na 
úvod seriálu zapsal 13. místo a 
18 bodů do průběžné klasifika-
ce. Jen s malým odstupem za 
ním přijel T. Paprstka, letošní 
vítěz ČP XCO MTB.     ZdS

Všichni se vydali ze všech sil a 
výsledkem bylo jednoznačné 
první místo, které je „katapul-
tovalo“ do Ústí nad Labem, kde 
se ve středu 8. října uskutečni-
lo krajské kolo.      V. Zemler, 

ZŠ náměstí E. Beneše, 
Varnsdorf

Druhý postup do krajského finále
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Náhled na tabulku FNL je již příjemnější
Tým varnsdorfského FK 

hostil o poslední zářijové neděli 
exprvoligové Znojmo. Oba týmy 
měly před sezonou jistě lepší 
představy o svém dosavadním 
bodovém zisku, tabulka je však 
stále nesmírně vyrovnaná. 
Vždyť před vzájemným duelem 
dělily v pořadí druhé Táborsko 
(11 bodů) a třináctý FK Varnsdorf 
(9) pouhé body dva! Skvělý výkon 
dovedl domácí nakonec k výhře 
4:1 (2:1) a mrzí snad jen obdržený 
a zbytečný gól, kdy míč za bran-
kovou čáru sotva doskákal. Další 
dvě dobré příležitosti zlikvidoval 
hostům gólman Radek Porcal. 
Branky FK: 13. Jurča, 23. Rud-
nytskyy, 50. Daníček, 69. Breite. 
Rozhodčí Adámkové hráči výkon 
neusnadnili, rozdala jim žluté 
karty v poměru 3:5. Za prvním říj-
novým soupeřem cestovalo áčko 
FK do Frýdku-Místku.  A přivezlo 
odtud všechny body po výhře 
0:1. Jedinou branku zaznamenal 
v 79. min. duelu Radim Breite. Dvě 
po sobě jdoucí výhry znamenaly 
pro FK tabulkový posun hned za 
první tři týmy průběžného pořadí.

Juniorka U21 hostila Plzeň, 
tabulkového souseda a v pří-
padě výhry si mohla postavení 

Premiéry dívek v lize nevyšly

o několik míst vylepšit. Po půli 
vedla góly Čurgaliho a Prielož-
ného, ovšem hosté mezi 62. a 
73. min. stav otočili a v závěru 
upravili výsledek na konečných 
2:4. Třetí porážku v řadě si tým 
připsal v Ostravě, kde neuspěl 
3:1 (2:0). Jedinou trefu hostů za-
znamenal až v 87. min. Kučera.

Dorost U19 se po třech 
porážkách v řadě mohl opět ra-
dovat z vítězství poté, co porazil 
po bojovném výkonu Písek 2:0 
(1:0) dvěma brankami Hokeho. 
Po půlce odehraných zápasů 
podzimu nasbíral dorost deset 
bodů a patřilo mu 11. místo. Dále 
jej čekají tři těžká utkání s týmy 
špice tabulky. Ten první odehrál 
v Ústí n. L. Inkasovaný gól z PK 

  Více jak týden po dobře načasovaném a přitažlivém basketbalo-
vém předkrmu v podobě utkání mezi BK Děčín a Södertälje Kings ve 
varnsdorfské hale vstoupila do sezony 2014-2014 většina družstev 
TJ Slovan Varnsdorf. Z nich tři měla výhodu domácího prostředí. 
V úvodním utkání Severočeské ligy mužů zdolal TJ Slovan tým 
BA Louny 73:60 (skóre po čtvrtinách 16:8, 31:26, 60:40). Utkání 
rozhodla třetí část duelu, kdy se Slovan díky Lehrochovi a Beranovi 
dostal do dvacetibodového vedení. Body Slovanu: Lehroch 22 (2x3), 
Voráček 20 (1x3), Novotný 11, Beran 8, Šišulák 6 (1x3), Buben 3, 
J. Relich 2 a Vakulenko 1. O týden později přivítal Slunetu Ústí n. L. 
S tradičním soupeřem své druhé domácí vystoupení sezony pro-
hrál 70:75 (23:17, 37:35, 50:58), když Slovanu vyšel úvod střetnutí.  
Postupem času se ale více prosazovali hosté a získaný náskok ze 
třetí čtvrtiny utkání uhájili.

Fotem se ještě vracíme ke streetballové lize, kterou vyhrál tým 
XXX (Tři křížky)a obhájil tak své prvenství.

před půlí po střetu gólmana Kraj-
čoviče s útočníkem hostů týmu 
vůbec nepomoh. Solidní výkon 
přesto dával naději na bod, ale 
po druhé brance dorost „odešel“ a 
v závěrečné čtvrthodině ještě 
třikrát inkasoval na konečných 
5:0 (1:0).

Dorosty U17, U16 hrály v Mos-
tu, kde byl ten starší poražen 
7:1 a mladší vyhrál 1:2. Po sedmi 
kolech patřila týmu U17 devátá 
příčka tabulky a devět bodů. 
Mladší celek U16 zatím uhrál 
jen tři body, stejně jako Chrudim 
a společně uzavíraly tabulku ČL 
U16. Na stadionu v Kotlině přiví-
taly oba výběry vrstevníky Bene-
šova. Starší si připsal tři body za 
výsledek 1:0 a mladší odešel 
stejným poměrem poražen.  ZdS   

 

Vyhlášení Sportovce roku 2014
Sportovní komise při Radě města ve Varnsdorfu vyhlašuje anketu Sportovec roku 2014 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 
mládeží a kolektiv roku dospělých. Zároveň bude vyhlášen i trenér roku 2014. 

Pokud víte, že se ve vašem okolí vyskytují dobří sportovci a že jejich výkony opravdu dobře 
reprezentují město Varnsdorf, prosíme o zaslání návrhu těchto sportovců do 17. října 2014 na 
e-mailovou adresu: zbynek.regia@tiscali.cz.

Podmínky návrhu: jednotlivci - sportovec musí mít trvalé bydliště ve Varnsdorfu, návrh musí 
obsahovat jméno, příjmení, rok narození, adresu sportovce a krátký výčet jeho úspěchů v roce 
2014. 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 2014.

Hlasovací kupony pro veřejnost s navrhovanými sportovci najdete v Hlasu severu č. 20, 
který vyjde 7. listopadu 2014.                        Zbyněk Šimák, předseda sportovní komise

B-tým mužů vstoupil do nové sezony výhrou u BK Děčín-Bole-
tice 47:57 (18:13, 28:29, 32.43). S dosaženými 21 body se v dobré 
formě předvedl Tomek.

Juniorky U19 měly na programu dva premiérové ligové zápasy. 
Nejdříve podlehly BK Prosek 46:52 (12:17, 26:20, 35:36) a děvčatům 
zápas přinesl především zkušenost, že se mohou měřit i v nové 
a oslabené sestavě se zkušenějším soupeřem. V nedělním do-
poledni je čekal silný soupeř BK Brandýs n. L. a porážka 55:88 
(10:22, 27:46, 43:62). V součtu obou utkání se bodově nejvíce 
prosadily Grobarčíková 25, Jínová 22 a Hrabáková 20.

Kadeti U17 zajížděli k utkání krajského přeboru středních Čech 
do Mladé Boleslavi, kde domácímu družstvu AŠ nadělili stovku vý-
sledkem 48:100 (22:30, 33:52, 41:80). O vítězství se svými body 
zasloužili především Š. Ježek (25), O. Lukeš (23), J. Vašut (20) a 
R. Pasovský (19).

Starším žákům U15 první utkání odpadlo (Kostelec n. Č. l. se 
odhlásil ze soutěže), a tak první prověrkou v KP středních Čech bylo 
domácí střetnutí s týmem Kolína, jehož U13 byla v minulé sezoně 
druhá v kraji. Duel nedopadl podle představ. Porážka 50:115 (8:31, 
21:51, 30:87) je až příliš přesvědčivá.

Mladší minižáci U12 nastoupili ve dvou utkáních oblastního 
přeboru severních Čech proti BK Horejsek Děčín v jeho prostředí. 
A úspěšně. Zvítězili v obou střetnutích po výsledcích 45:46 (16:3, 
24:20, 41:40) a 43:49 (5:15, 9:27, 32:35).

Mladší minižákyně U12 již mají za sebou čtyři střetnutí 
oblastního přeboru. Nejdříve neuspěly doma s týmem BK 
Sluneta Ústí 26:109 a 14:100. Poté dívky hostily děčínský BK 
Horejsek. Úvodní duel jim nevyšel, když prohrály 48:67 (12:7, 
16:36, 30:47). Zvládly ale zdárně odvetu a připsaly si první výhru 
v poměru 60:51 (19:6, 31:31, 46:40).           TJ Slovan-basket

Hráči vítězného týmu Jan Novotný, Martin Smrčka, Tomáš 
Doležal a Tomáš Relich.

Se zahájenou sezonou 2014-
2015 tomu bude 50 let, co varns-
dorfští stolní tenisté rozehráli 
první ročník varnsdorfské ligy. 
Oslavit by toto jubileum chtěli 
postupem jednoho svého druž-
stva z okresu do krajské soutě-
že a také otevřením nové herny 
s dvojnásobným počtem hracích 
stolů, aby mimo jiné ke svému 
sportu přilákali hlavně mládež. 

Stolní tenisté vstupují do jubilejní sezony
Nový ročník Varnsdorfské 

ligy má za sebou v herně Tech-
nických služeb první kolo bez 
překvapivých výsledků a cel-
kem sedmnáct družstev se do 
konce května 2015 utká každé 
s každým dvakrát. Většina hrá-
čů ligy bude dále nastupovat za 
pět týmů TJ Slovan v Děčínském 
okresním přeboru, který byl za-
hájen úvodními zápasy 29. září. 

Uskutečnily se již také dva 
ze tří turnajů hráčů nad 65 let. 
Průběžné pořadí je zatím ná-
sledující: 1. L. Kovář, 2. Č. Cha-
rouzek, 3. M. Exnar, 4. MUDr. 
P. Janák, 5. V. Chlan st., 6. J. 
Loos. S výsledky všech druž-
stev a soutěží budou čtenáři 
Hlasu severu pravidelně se-
znamováni. 

Miroslav Exnar


