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JAK JSME VOLILI DO SENÁTU 
NOVÉ BARVY A MÚZA V DIVADLE 
DEN STROMŮ VE VARNSDORFU
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Čtěte na str. 5

V neděli 12. října se ve vzdušném prostoru nad loukou 
u vysílače pod Špičákem začalo objevovat velké množství 
rozmanitých tvorů. Na místo dorazily početné jednotky 
Skautského střediska Lužan a DDM Varnsdorf. Záhada 
byla vyřešena vcelku rychle, na louce se konal další roč-
ník Drakiády. Mnohé děti dorazily za krásného slunečného 
počasí na místo s draky vyrobenými v naší páteční Dračí 
dílně. Ihned započaly přípravy ke zkušebním letům. Úkol 
soutěže zněl jasně: drak musí na obloze zůstat co nejdéle. 
Piloti a pozemní navigátoři jsou připraveni, zkušební start 
může začít. Čeká se jen na vhodný poryv větru, který zpo-
čátku za moc nestál. Vítr již fouká správným směrem, mnozí 
účastníci se rozebíhají... špagáty, které za sebou napínají, 
vznesou do oblak mnoho draků. Hurá, letí! Po chvíli však 
někteří draci přistávají. Trochu se doladí a poupraví šňůry 
a opět vzlétají. Soutěž může začít! 

Hodnotící porota v čele s Romanou Cupalovou začala 
procházet mezi piloty draků, aby zhodnotila nejdelší let, 
nejlépe manévrujícího draka, původ (vyrobený/koupený) a 
kdo draka ovládá. Aby zůstal drak co nejdéle ve vzduchu, 
musel se dostat do určité výšky, a proto museli mnozí piloti 
běhat po celé louce, co jim dech stačil.

Soutěž je u konce, začíná vyhlášení... Děti se seběhly 
k vysílači obloženému věcnými odměnami a sladkostmi, 
Romana předává zasloužené diplomy.

Padesát soutěžících s doprovodem si zde zajisté 
přišlo na své, i když vítr moc silně nefoukal. Dá se říci, 
že drakiáda se vydařila. Na shledanou na dalším roční-
ku.         Martin Hoško, DDM Varnsdorf, foto Ivo Šafus

Hurá, letí! aneb Drakiáda 2014Jak jsme volili do zastupitelstva
Když jsem psal před čtyřmi 

roky článek o komunálních vol-
bách a jejich výsledcích v našem 
městě, většinu z nás tehdy pře-
kvapil velký počet kandidujících 
stran a hnutí (11, z nich uspělo 
9). Po čtyřech letech se zájem 
o vstup do komunální politiky 
ještě vystupňoval. O hlasy voličů 
se ucházelo rekordních 15 stran 
a uskupení s celkovým počtem 
302 kandidátů (303. kandidátem 
byl Bc. Michael Hulán, který byl 
na kandidátku KSČM dopsán 
bez svého vědomí a byl proto 
vyškrtnut). 

Do voleb šlo celkem 107 žen a 
195 mužů, z nichž nejstarším byl 
77letý Ing. Jan Fischer za ČSSD 
a naopak dva nejmladší kandidáti 
ve věku 19 let byli Daniel Hurák za 
ODS a Jakub Skalický za Českou 
Suverenitu. 

Jak jsme si v našem městě 
již zvyklí (a jsme v rámci na-
šeho okolí velkou výjimkou!) 
poskytl Hlas severu v čísle 17 

velký bezplatný prostor všem 
kandidujícím stranám a hnutím 
pro předvolební programy, který 
využilo sedm stran a hnutí. Kro-
mě toho byla stranami využita 
i placená inzerce přímo v listě 
i formou vložených letáků. 

V sobotu 11. října kolem 
21. hodiny už bylo jasno. Součet 
volebních výsledků se poněkud 
opozdil, neboť v divadle se kvůli 
večernímu představení členové 
komise museli stěhovat do 
náhradních prostor. Všechny 
nejprve zaskočila nízká volební 
účast, která dosáhla 33,88 %, 
což je ještě o tři procenta méně 
než při minulých volbách. V praxi 
to znamená, že k volebním urnám 
dorazil pouze každý třetí opráv-
něný volič. Z 15 kandidujících 
subjektů překročilo magickou 
hranici pěti procent opět devět 
stran a hnutí, tedy stejně jako 
v minulých volbách. Vítězem voleb 
se stalo hnutí ANO 2011, které zís-
kalo 22,62 %, na druhém místě se 

s výsledkem 10,61 % umístili so-
ciální demokraté těsně následo-
vaní komunisty (10,45 %) a s po-
dobným výsledkem čtvrtí občanští 
demokraté s 8,56 % a Volba pro 
město s 8,05 %. Zbývající 4 strany 
nepřekročily hranici šesti procent 
a obdržely po jednom mandátu. 

Ve volbách zůstaly bez 
mandátu SPO, SNK ED, TOP 
09, Aktiv nezávislých občanů, 
DSSS a Česká Suverenita, která 
opouští místo v zastupitelstvu. Do 
zastupitelstva nově nastupují zá-
stupci Sdružení Piráti, ANO 2011, 
Republika pro Varnsdorf a Volba 
pro město. Zůstávají zástupci 
ODS, KSČM, ČSSD, PRO Sport 
a Zdraví a HNHRN. 

V novém zastupitelstvu za-
sedne 12 dosavadních členů a 9 
nováčků. Odchází z něj Ing. Josef 
Poláček a Karel Dubský (ODS), 
Mgr. Michal Dlask (VV), MUDr. 
Martina Jeníková (TOP 09-bez 
pol. přísl.), Jozef Koleno (KSČM), 

21 NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ MĚSTA
Ing. Jaroslav Draský
• 521 hlasů - KSČM
Luboš Funda
• 989 hlasů - ANO 2011
Josef Hambálek
• 856 hlasů - ANO 2011
Ing. Stanislav Horáček
• 995 hlasů - ANO 2011
Ing. František Hricz
• 664 hlasů - ČSSD
Ing. Bc. Petr Jakubec
• 459 hlasů - ČSSD
MUDr. Václav Jára
• 523 hlasů - Volba pro město

Lenka Juricová
• 511 hlasů - Repub. pro Varnsdorf
Martin Louka
• 475 hlasů - HNHRM
Ing. Václav Moravec
• 539 hlasů - Volba pro město
PhDr. Martin Musílek
• 422 hlasů - Sdružení Piráti, NK
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková
• 505 hlasů - ODS
Kurt Posselt
• 477 hlasů - KSČM
Zbyněk Přibyl
• 730 hlasů - ANO 2011

Ing. Vladimír Reiber
• 499 hlasů - KSČM
ThMgr. Roland Solloch
• 1 158 hlasů - ANO 2011
Jiří Sucharda
• 791 hlasů - ODS
Zbyněk Šimák
• 553 hlasů - PRO Sport a Zdraví
PharmDr. Jindřich Šmíd
• 996 hlasů - ANO 2011
Josef Šusta
• 1 237 hlasů - ANO 2011
Jaroslav Tomášek
• 472 hlasů - ČSSD

Poznámka: Do 10 dnů ode dne oficiálního vyhlášení výsledků voleb může být Státní volební komisi 
podán návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta. Také není 
vyloučeno - jak se proslýchá z kuloárních informací - že se někdo vzdá mandátu ve prospěch náhradníka. 
Náhradníkem je vždy kandidát z téže strany v pořadí podle počtu obdržených hlasů ve volbách.     ham

Řazeno abecedně. U zastupitele je uvedena navrhující strana (zastupitel nemusí být jejím členem).
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
 

Rada města na svém zasedání 9. 10. 2014 rozhodla: • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 6514/6 
v k. ú. Varnsdorf a stanovit cenu za jeho prodej 300 Kč/m2. • Zveřejnit záměr převést část p. p. 
č. 6514/1 v k. ú. Varnsdorf a zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 
6514/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání. • Zveřejnit záměr převést p. p. č. 672 a p. p. č. 
676, vše v k. ú. Studánka u Rumburku. • Pronajmout paní Kateřině Batelkové nebytové prostory 
(za účelem provozování masérského salonu) o celkové výměře 25,1 m2 v č. p. 1254 Varnsdorf na 
dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb. • Pověřit starostu města 
uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce věcí nemovitých uzavřené mezi městem Varns-
dorf a Technickými službami města Varnsdorf s. r. o. dne 31.01.2001, kterým se mění výpovědní 
doba z jednoho roku na dobu tří let. • Pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo uzavřené mezi městem Varnsdorf a SaM silnice a mosty Děčín a. s. dne 17. 07. 2014, 
kterým se prodlužuje termín zhotovení díla „Opravy místní komunikace ul. Západní technologií 
ABS ve Varnsdorfu“ do 31. 05. 2015. • Ukončit nájem nebytových prostor v objektu Klubu Střelnice 
č. p. 476 ve Varnsdorfu s nájemcem MAS Šluknovsko dohodou k 31. 12. 2014 a zveřejnit záměr 
pronajmout nebytové prostory v objektu Klubu Střelnice č. p. 476 ve Varnsdorfu od 01. 01. 2015. 
• Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s. r. 
o. na akci „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Varnsdorf - hřiště ul. Západní“ 
za cenu 391.223 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava střechy Hanischovy hrobky na 
městském hřbitově ve Varnsdorfu“ uchazeči Šluknovská realitní společnost, s. r. o., Velký Šenov 
a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 239.616,57 Kč bez 
DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf, 
Čsl. letců - 1. etapa“ uchazeči: MAJJ-KUPEC s. r. o., Děčín a pověřit starostu města uzavřením 
smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 424.898,86 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku 
„Oprava koryta vodního toku na p. p. č. 8182 v k. ú. Varnsdorf, ul. Duchcovská“ uchazeči Josefu 
Aulickému, vodohospodářské stavby, Děčín 31 a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo 
s touto firmou za cenu 362.042 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Zabezpečení Městské 
autobusové dopravy ve Varnsdorfu“ uchazeči Autobusy Karlovy Vary, a. s., Karlovy Vary a pověřit 
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou do výše prokazatelné ztráty maximálně 
379.000 Kč/rok. • Schválit finanční příspěvek na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce 
podpory sportu ve městě Varnsdorf Mgr. Janu Novotovi ve výši 10.000 Kč. • Schválit termín pro 
odstranění zjištěných skutečností v účetní závěrce za rok 2013 příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Varnsdorf do 31. 12. 2014. • Přidělit veřejnou zakázku „Zajištění tisku a knihařských 
prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ uchazeči Marek Dvořák 
TISKÁRNA TRIO, Varnsdorf a pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za 
cenu 312.800 Kč bez DPH. • Přidělit veřejnou zakázku „Zajištění grafického zpracování časopisu 
pro varnsdorfské občany Hlas severu“ uchazeči: Marek Dvořák TISKÁRNA TRIO, Varnsdorf a 
pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou za cenu 142.600 Kč bez DPH.
Oprava: V předchozím vydání jsme u výtahu z usnesení RM uvedli datum 11. 9. 2014. Správně 
mělo být 25. 9. 2014.

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Z DIÁŘE STAROSTY

2. 10. - Sdružení pro rozvoj Šluknovska - schůzka v Chřibské
3. 10. - Jednání s odborem správy majetku a Ing. arch. K. Horkým 
           o studii rekonstrukce muzea
4. 10. - Vítání občánků
6. 10. - Informační schůzka k budoucí rekonstrukci tělocvičny 
            ZŠ Seifertova
7. 10. - Rozhovor pro TV Prima
            - Účast na křtinách knihy R. Vaňka „Pohádky pro světlo“ 
            v knihovně
9. 10. - Zasedání rady města
10.-11. 10. - Komunální a senátní volby - kontrola volebních 
            místností
13. 10. - Řešení občanských podnětů

• Strážníkům neunikli
Další úspěšnou akci proti pachatelům krádeže provedli 

strážníci v Národní ulici. Zde krátce po oznámení zjistili a odtud 
následně předvedli na služebnu obvodního oddělení Policie ČR 
26letého muže z Nového Boru a 20letou ženu z Varnsdorfu, 
kteří si tentokráte za objekt svého zájmu vybrali obchod s elek-
tronikou na ulici Legií. Díky rychlosti zásahu mohlo být odcizené 
zboží vráceno jeho oprávněnému majiteli a pachatelé se budou 
ze svého jednání zodpovídat.

• Nálezy peněženek a občanského průkazu
Tak jako již mnohokrát byly na služebnu městské policie 

poctivými občany města předány nálezy ztracených věcí. Ve 
dvou případech se jednalo o peněženky, přičemž v jedné z nich 
se mimo osobních dokladů nacházel i větší finanční obnos. Ve 
třetím šlo o ztracený občanský průkaz. Strážníci jako vždy za-
jistili jejich předání majitelům a vycházejí tak občanům i nadále 
maximálně vstříc, a to i přesto, že s novelizací občanského 
zákoníku došlo v souvislosti s nálezy k podstatným změnám. 

• Měli horké hlavy
V průběhu několika dnů hlídky dvakrát zasahovaly na ozná-

mení slovního a fyzického napadání mezi občany. Jednalo se 
o případy v ulicích Legií a Národní. Dvojice mužů po výměně 
slovních názorů začaly své rozpory řešit i fyzickou sílou. Stráž-
níci vždy situaci na místě zklidnili a po zjištění skutkového stavu 
věci obě události předali policistům z obvodního oddělení PČR, 
kteří provádějí další šetření. 

• Opět injekční stříkačky
Hned několik výjezdů hlídek si v uplynulých dnech vyžádalo 

oznámení pracovníků zajišťujících úklid veřejných prostranství 
ve městě, jakožto i od občanů města. Jednalo se o nálezy pou-
žitých injekčních stříkaček v lokalitách ulic Pražská, Křižíkova, 
Barvířská a Legií. Strážníci jako obvykle zajistili jejich sběr a 
následnou odbornou likvidaci.

• Poraněný kolouch
K prověrce výskytu zraněné srny vyjela hlídka do Štursovy 

ulice. Zde se ukázalo, že jde o koloucha se zjevně poraněnýma 
zadníma nohama. Strážníci neprodleně informovali odpovědné-
ho myslivce, který se na místo dostavil a učinil další opatření.

Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Petici podpořily téměř dvě stovky lidí 
Děkuji všem varnsdorfským občanům, kteří se rozhodli podpořit 

petici Svazu měst a obcí ve věci řešení problematiky veřejného po-
řádku a sociálních záležitostí. Naše podatelny a informační centrum 
navštívilo a svůj podpis pod petici připojilo celkem 194 lidí. Podpi-
sové archy byly 7. října 2014 odeslány na adresu kanceláře Svazu. 
Věřím, že i vaše hlasy přispějí k dalšímu prosazování oprávněných 
požadavků měst a obcí. 

Ještě jednou děkuji.                       Martin Louka, starosta

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva města

Ustavující zasedání je plánováno na 6. listopad 2014 v sále 
Klubu Střelnice od 15.00 hodin. V tomto termínu se bude konat 
za předpokladu, že do 10 dnů po konání voleb nebude podán návrh 
na neplatnost voleb nebo hlasování. Pozvánka bude zveřejněna 
nejpozději 7 dní před konáním zasedání na úřední desce a webu 
města www.varnsdorf.cz.
Program: 
1. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání ZM
2. Volba starosty a místostarosty 
2.01 Určení počtu místostarostů 
2.02 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
2.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
2.04 Volba starosty 
2.05 Volba místostarosty(ů) 
2.06 Pověření zastupováním starosty města
2.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
3. Volba dalších členů rady města 
3.01 Stanovení počtu členů rady města
3.02 Volba dalších členů rady města
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Závěr 

Profesionálové
Dne 7. 10. 2014 v 6 hodin 

ráno jsem zjistil, že mi na par-
kovišti před domem spadl strom 
na automobil. Při nahlášení na 
Policii ČR mi bylo sděleno, že 
jestliže se nejedná o trestný čin, 
tak to policii nezajímá a bez 
jakékoliv nabídky rady nebo 
pomoci jsem odešel.

Tím spíš mě potěšil přístup 
hasičů, kteří už v 6.40 hod. 
začali likvidovat spadlý strom 
a vozidlo vyprostili. Dokonce 
mi poskytli i fotodokumentaci 
potřebnou pro pojišťovnu.

Přístup členů hasičského 
sboru byl příkladný, věcný a 
profesionální. Práci provedli 
tak rychle, že jsem jim nestačil 
ani pořádně poděkovat za to, 
že mi ušetřili mnoho starostí. 
Dovoluji si proto touto cestou 
vyslovit členům hasičského 
sboru (příslušníkům Hasič-
ského záchranného sboru ÚK 
z Varnsdorfu - pozn. red.) ve-
liké poděkování a popřát mno-
ho úspěchů v práci i osobním 
životě.           Ladislav Poláček, 

občan města
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MyšLenka aneb sloupek starosty

O nazývání 
věcí pravými 

jmény

Dokončení ze str. 1

Většina občanů si přivykla 
na to, že některým částem 
města, co do vzhledu a úpravy 
prostředí, věnuje vedení města a 
městský úřad velkou pozornost 
a jiná místa přehlíží. Občané 
z těchto „bohem zapomenutých 
koutů“ o tom vědí své a po mar-
ných snahách něco změnit na 
nápravu většinou rezignují. To 
však neznamená, že je přezíra-
vý postoj netrápí, a co si o tom 
mezi sebou povídají, nelze ani 
v seriózních novinách tisknout.

K takovým zapomenutým 
místům města po dlouhá léta 
patří malé sídliště v blízkosti 
kř ižovatky ul ic Kollárova a 
Východní. Ani pamětníci si 
nevzpomínají, co zde město 
udělalo pro zlepšení životního 
prostředí. Pokud si v dávné 
minulosti zdejší obyvatelé své-
pomocí prostranství mezi domy 
(dvůr) a okolí domů upravili nebo 
zde vybudovali například různá 

zařízení pro děti, zub času na 
nich již dávno udělal své.

Již dlouhou dobu usilují 
obyvatelé o opravu chodníků, 
které si nezadají s přirovnáním 
k tankodromu. Vnitřní chod-
níky k domům by navíc bylo 
potřeba rozšířit a zpevnit tak, 
aby ke vchodům do domů bylo 
možné zajíždět auty (například 
při stěhování) bez rizika jejich 
poškození. Na několik žádostí 
o takovou opravu jsme dostali 
vždy stejnou odpověď: „Oprava 
bude zařazena do plánu a rada 
města rozhodne“. Kladného roz-
hodnutí rady jsme se bohužel 
nikdy nedočkali. 

Dalším aktuálním problémem 
je zde (ne)možnost normálního 
parkování osobních automobilů. 
Před léty, bez papírování, své-
pomocí vybudované parkoviště 
(spíše odstavná plocha) svou 
kapacitou dávno nestačí a 
navíc je samý výmol a nerov-

nost. Na opakovanou žádost 
o vybudování parkoviště jsme 
slyšeli stejnou odpověď - ať 
obyvatelé třech domů sídliště 
zaplatí vybudování parkoviště 
z prostředků společenství vlast-
níků bytů. Zde je namístě otázka -
které parkoviště ve městě bylo 
vybudováno z prostředků SVJ? 
Další otázkou by mohlo být, zda 
město, které vynakládá značné 
finanční prostředky na „různé“ 
investice a programy, opravdu 
nenajde v rozpočtu téměř za-
nedbatelnou částku, která by 
vyřešila zmíněný problém. 

To však předpokládá, že 
vedení města se o problémy 
lidí ve všech částech města 
opravdu zajímá, chce a umí 
je řešit. Zapomenutých koutů 
města, kde se lidé mohou spo-
léhat jen na „pomoc boží“, by 
napříště mělo být co nejméně, 
nejlépe vůbec žádné.

Dr. Miloslav Hoch

Bohem (a městským úřadem) zapomenutý kout města

V samém závěru měsíce září jsem měl příležitost zúčastnit se 
jednání konference, která proběhla v poměrně vzdálené Karviné. Svo-
lal ji primátor tohoto města a téma pracovních diskusních příspěvků 
vystihoval název celé akce: „Důsledky parazitního způsobu života na 
bezpečnost v obcích“. Prezentoval jsem zde názory nejen vedení obcí 
šluknovského regionu, ale také roztrpčenost, zklamání a beznaděj 
našich lidí, kteří se každodenně s výše citovanými důsledky setkávají. 
Vystoupení kolegyň a kolegů i tamních preventistů, policejních velitelů 
a dalších diskutujících se neslo ve stejném duchu. Problémy jsou si po-
dobné jako vejce vejci. A proto i náměty a požadavky vysílané k řídícím 
složkám státu nesou naprosto stejné znaky. Výstupem karvinského 
jednání je „Memorandum s cílem apelu na vládu a Parlament České 
republiky k naléhavému řešení problematiky zákonnosti, bezpečnosti 
a sociálních problémů v obcích formou legislativních opatření a zajiš-
tění jejich výkonu“. Tento materiál zajímavým a podnětným způsobem 
rozpracovává jednotlivé body Petice Svazu měst a obcí, kterou jste 
před pár dny měli možnost podpořit svým podpisem. Memorandum 
(jehož celé znění můžete číst mj. na www.varnsdorf.cz) se zabývá 
vymahatelností práva, výkupem kovů, náhradou odpracovaných ho-
din za poskytnuté sociální dávky, systémovými úpravami sociálního 
bydlení a peněžními podporami ve vztahu k počtu dětí. 

Nejsem rád, že se problémy tohoto druhu šíří dál po celé republice. 
Jsem však vděčný za každý hlas, který se ve prospěch důsledného ře-
šení zvedne. Jsem také rád, že se věci začínají nazývat pravými jmény. 
Pojmy, které se šíří médii, se staly součástí slovníku současnosti. Ne-
přizpůsobiví, začleňování, agentury, analýzy, příklady dobré praxe… 
A nejde náhodou jen o problém, který neumíme po pravdě pojmenovat 
a který prostě trpí legislativní nedostatečností a nedůsledností při 
uplatňování zákonů? My přece nepotřebujeme oddělovat kteroukoliv 
menšinu od majority, abychom ji mohli začleňovat zpět! My potřebuje-
me řešit problematiku zlodějny, alkoholu, drog, prostituce, lichvy, výtrž-
nictví, násilí, lidské slušnosti. A musí být naprosto jedno, jakou barvu 
tváře má pod kapucí ten či onen provinilec. Bez toho, abychom jasně a 
pravdivě určili to, co je špatné, a abychom to za pomoci vstřícné legisla-
tivy dokázali oddělit od života obcí, však zůstane tento příběh i nadále 
s otevřeným koncem. Tentokrát děkuji Karvinským.           Martin Louka

Ing. Bohdana Křížová (Suverenita), PhDr. Mgr. Leoš Moravec (ČSSD/
SPOZ), Mgr. Petr Šmíd (ČSSD/SPOZ) a Mgr. Josef Zbihlej (ČSSD-bez 
pol. přísl.), který ani nekandidoval. Čtyři zastupitelé zůstávají, ale pod 
hlavičkou jiných stran - MUDr. Václav Jára a Ing. Václav Moravec (Volba 
pro město) a PharmDr. Jindřich Šmíd a ThMgr. Roland Solloch (ANO 
2011). Nově byli zvoleni Josef Šusta, Ing. Stanislav Horáček, Luboš 
Funda, Josef Hambálek a Zbyněk Přibyl za ANO 2011, Mgr. Bc. Ladi-
slava Ondráčková za ODS, Lenka Juricová za Republiku pro Varnsdorf, 
Jaroslav Tomášek za ČSSD a PhDr. Martin Musílek za Piráty. 

Co se věku týče, nejstarším zvoleným zastupitelem se stal 
Ing. Vladimír Reiber (66) za KSČM a naopak nejmladším je Zdeněk 
Přibyl (35) za ANO. Věkový průměr kandidátů byl 46 let, u zvolených 
zastupitelů se zvýšil na 53 let. 

Nejlepší volební výsledek s počtem 1 237 získal Josef Šusta, na 
druhém místě se umístil ThMgr. Roland Solloch (1 158) a PharmDr. 
Jindřich Šmíd (996) - všichni ANO. Z ostatních stran získali nejvíce hlasů 
Jiří Sucharda - ODS (791), Ing. František Hricz - ČSSD (664) a Zbyněk 
Šimák - PSZ (553). S nejnižším počtem hlasů (442) se díky přepočtu 
hlasů do zastupitelstva dostal zástupce Pirátů PhDr. Martin Musílek.

Ve 12 volebních okrscích vyhrálo volby ANO 2011, ve voleb-
ním okrsku č. 13 Studánka vyhrála překvapivě volby Občanská 
demokratická strana. Nejnižší volební účast byla ve volebním 
okrsku č. 9 ReTOS (19,62 %), naopak nejvyšší byla v ZŠ Východ-
ní 45,80 % - tedy shodně jako ve volbách předchozích.        JS

Poděkování 
za práci 

ve volebním 
období

Volební období 2010-2014 
je v samém závěru. Na plnění 
úkolů, na práci ve prospěch 
našeho města a jeho obyvatel 
se v tomto období podílela 
celá řada lidí. Dovolte mi tedy, 
abych touto cestou poděkoval 
všem, kteří svými potřebnými 
podněty oslovovali městský 
úřad, kteří přicházeli s připomín-
kami na jednání zastupitelstva 
či předávali své další náměty 
pro práci volených zástupců. 
Poděkování za práci posílám 
také všem dobrovolným členům 
komisí rady města, které plnily 
funkci poradních a iniciačních 
orgánů, a aktivu pro občanské 
záležitosti. Děkuji členům vý-
borů zastupitelstva a zvláště 
pak také všem, kteří v celém 
volebním období pracovali v nej-
vyšším orgánu města jako vole-
ní zástupci občanů. 

Martin Louka

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB STRUČNĚ
Kandidátní listina politické strany či hnutí Počet mandátů

  6 ANO 2011
  8 Česká strana sociálně demokratická
  3 Komunistická strana Čech a Moravy
  1 Občanská demokratická strana
10 Volba pro město
  5 Sdružení Piráti, NK0
  7 PRO Sport a Zdraví
  9 Republika pro Varnsdorf
11 HNHRM, NK
  4 Strana Práv Občanů
15 Dělnická strana sociální spravedlnosti
14 TOP 09
13 SNK Evropští demokraté
  2 Česká Suverenita
12 Aktiv nezávislých občanů
Součet

7
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

21

Hlasy
v %

22,62
10,61
10,45

8,56
8,05
5,46
5,45
5,45
5,26
4,81
3,92
3,34
3,16
3,03
0,61
100

O křeslo v Senátu Parlamentu 
ČR na další šestileté období se 
za volební obvod Děčín ucházelo 
deset kandidátů. Protože žádný 
z nich v 1. kole nezískal nadpo-
loviční počet hlasů, postoupili 
dva nejúspěšnější do druhého 
kola: starosta Krásné Lípy Ing. 
Zbyněk Linhart (získal 33,34 % 
hlasů) a dosavadní senátor Ing. 
Jaroslav Sykáček (16,73 %).  Při-
tom ještě těsně před dokončením 
sčítání na druhém místě figuro-
vala Bc. Marcela Dvořáčková 
z Děčína (ANO 2011) a teprve po 
započtení posledních několika 
okrsků byla Sykáčkem přesko-
čena o pět set hlasů. 760 hlasů 
pro varnsdorfského kandidáta 
Mgr. Petra Šmída znamenalo 

zisk 2,23 % a deváté místo v po-
řadí. Volební účast v 1. kole byla 
celkem na Děčínsku 33,87 %, ve 
Varnsdorfu 31,54 %.

Kdyby záleželo jen na varns-
dorfských voličích, ti by do dru-
hého kola spolu se Z. Linhartem 
(43,90 %) poslali starostu Jiřetí-
na p. J. Josefa Zosera, HNHRM 
(20,36 %). Další pořadí: Jaroslav 
Sykáček, ČSSD (11,12 %), Petr 
Šmíd, SPO (8,44 %), Václav 
Šenkýř, KSČM (5,77 %), Marcela 
Dvořáčková, ANO 2011 (5,16 %),
Martin Zíka, Piráti (2,38 %), Jo-
sef Holub, ODS (1,93 %) Jaro-
slav Kuba, NE Bruselu-Národní 
demokracie (0,50 %) a Vladimír 
Gregor, Svobodní (0,39 %). 

Senátorský post nakonec 

získal Zbyněk Linhart. V dru-
hém kole, které se konalo 17. a 
18. října, získal 71,43 % hla-
sů, jeho konkurent Jaroslav 
Sykáček 28,56 %. Voliči ve 
Varnsdorfu přisoudili Linhartovi 
78,50 % a Sykáčkovi 21,49 % 
hlasů. Volební účast: na celém 
Děčínsku 14,76 %, ve Varnsdorfu 
15,78 %.                        ham

Jak jsme volili do Senátu

Jak jsme volili do zastupitelstva
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Varnsdorfské divadlo během 
letní přestávky pokročilo v úpra-
vách interiéru. Nově byly vyma-
lovány jak hlavní divadelní sál, 

Nové barvy a Múza v divadle
tak foyery, přičemž barevné 
řešení výmaleb bylo konzulto-
váno s městským architektem 
Vlastislavem Kautem. Díky 

novému závěsnému systému 
ve foyeru je nyní o mnoho 
praktičtější instalování výstav. 
Orchestřiště bylo vybaveno 
novým kobercem a byla nově 
natřena jevištní plocha.

Přední foyer, k terý je 
zároveň diváckou šatnou a 
příležitostným přednáškovým 
sálem, dostal novou výzdobu 
v podobě sochy nazvané 
Múza. K jejímu umístění byl 
využit kamenný podstavec v ro-
hu místnosti. Autorem díla je 
BcA. Miloš Kubišta z Krásné 
Lípy. Socha je vytvořena ze 
sádry na kovovém a polyure-
tanovém skeletu. Svítivě bílá 
silueta ženského aktu tvoří na 
tmavě červeném pozadí zdí 
nepřehlédnutelnou dominantu 
místnosti.     ham, foto Ivo Šafus

Múzu právě odhaluje režisér Pavel Göbl, vpravo přihlíží její autor 
Miloš Kubišta a ředitel divadla Martin Musílek.

Zdá se, že Varnsdorf je docela zábavné město. Během premié-
rového promítání filmu s názvem Odborný dohled nad východem 
slunce se totiž při každém záběru na notoricky známé místo otřásal 
sál v základech. Autorský tým, který nám film přivezl v sobotu 6. září 
ukázat, měl tak nejspíš úspěch zaručen, ať by byl obsah jakýkoli.

To ovšem nemění nic na skutečnosti, že film se povedl. Má své 
pomalejší tempo a možná právě proto také velice milou a příjemnou 
atmosféru se spoustou vkusného a inteligentního humoru. I přesto, 
že se zde objevuje řada velmi vtipných scén a scénárista si při psaní 
pro ostřejší výrazy zřejmě nechodil daleko, osloví diváka zajisté 
hloubka sdělení, které se tento snímek snaží předat. Schopnost 
autora podat v humorné narážce bolestnou pravdu dnešních časů, 
kdy lidé zapomínají na útrapy totalitního režimu minulého století, je 
skutečně ohromující.

Upřímně přiznávám, že jsem se před samotným promítáním 
k výsledku stavěla mírně skepticky. O to více jsem ráda, že se 
mé obavy nenaplnily. A věřím, že nejsem jediná, soudě dle reakcí 
publika, jež téměř do poslední sedačky zaplnilo celý sál. Doufejme, 
že se podaří dostat film časem i na DVD.

Varnsdorfská premiéra 
„varnsdorfského“ filmu

Sál kina byl slušně zaplněný, vždyť většinu diváků zajímal na plátně 
nejen děj, ale také důvěrně známé prostředí, známí či příbuzní...

V sálku varnsdorfské měst-
ské knihovny proběhly 7. října 
křtiny prvotiny Romana Vaňka 
Pohádky pro světlo. Nechybělo 
knižní miminko v kolébce, slav-
nostní fanfáry, dort, šampaňské 
ani kmotři a příznivci benjamín-
ka. Bylo jich dohromady přes 
čtyřicet.

Autor dle svých slov překo-
nal sám sebe: „Psaním jsem se 
trápil dva roky, ale potřeboval 

jsem se naučit psát na počítači 
s hlasovým výstupem.“ Roman 
Vaněk v pěti letech onemocněl 
cukrovkou, podstoupil několik 
léčebných pobytů a neúspěš-
ných očních operací. 

Vydání Pohádek pro světlo 
podpořilo Občanské sdružení 
Lenička a nemalý podíl, včet-
ně rodiny autora, na něm měli 
i kmotři Milan Hrabal (sestavení 
publikace, grafické úpravy, re-
dakční práce), Ilona Martinov-
ská (sazba a grafická úprava), 
Miroslava Kubešová (jazykové 
a stylistické úpravy). O to, aby 
se knížka líbila na pohled, se 
postarali malí ilustrátoři - Jiří 
Buršík, Barbora Cipriánová, 
Marie Cipriánová, Gabriela 
Hrabalová, Viktorie Lukačovi-
čová, Karolína Rambousková, 

Linda Rambousková, Vít Vaněk 
a autorka obálky Renata Ram-
bousková.

Hana Těšitelová, která 
dala podnět ke vzniku knihy a 
přizvala výše zmíněné kmotry 
ke spolupráci, se také ujala 
moderování celé akce. Ukázku 
z knížky přečetli Jiří Buršík, Ga-
briela Hrabalová, Milan Hrabal 
a Martin Louka. Rozdávaly se 
autorské výtisky (dotisk, neboť 
první náklad byl ještě před 
křtinami vyprodán!) od klavíru, 
u kterého seděl Ladislav Seifert, 
se linuly pohádkové melodie. 
Dort pro děti upekla autorova 
manželka, dětské šampaňské 
„teklo proudem“ a na závěr 
proběhla autogramiáda. 

Miroslava Kubešová, 
foto Ilona Martinovská

Křtily se Pohádky pro světlo

Dvakrát ze ZŠ náměstí E. Beneše
A máme zasázeno! V rámci projektu Krokus, který 

přibližuje žákům tematiku šoa (holocaustu), jsme udělali 
první krok. Žáci zasadili do tvaru Davidovy hvězdy cibulky 
žlutých krokusů, které symbolizují jeden a půl milionu 
židovských dětí a tisíce ostatních dětí, které byly zavraž-
děny během holocaustu. S touto problematikou jsme se 
nejdříve seznámili v hodině občanské výchovy, zároveň 
jsme si také zavedli deník, kam budeme zapisovat růst 
krokusů. Jsme rádi, že aspoň touto cestou můžeme uctít 
památku zavražděných dětí. A teď už nezbývá nic jiného 
než čekat, až se nám ukážou první zelené výhonky.

Projekt 72 hodin opět na
ZŠ náměstí. Po roce se opět
žáci 5. a 7. třídy zapojili 10. 
října 2014 do projektu 72 hodin. 
Tentokrát jsme se nezaměřili na 
přírodu, ale na pomoc dětem 
z Domova sv. Máří Magdalény 
v Jiřetíně pod Jedlovou. Naši 
žáci vyrobili dětem náramky, 
přívěšky, omalovánky, pra-
covní listy, pexesa, puzzle, 
spojovačky, protírání a stolní 
hry, zároveň přinesli spoustu 
plyšáků a dětských knížek. 
Všechny dárečky děti osobně 
v domově předají a doufáme, že 
se budou líbit a udělají radost.

Součástí projektu byla také 
fotosoutěž, kde jsme s naším tra-

bantem obsadili krásné 9. místo 
z celkových 68 soutěžících, „vy-
malovali“ jsme si deskové hry a 
trička s logem projektu.

Bc. Lucie Šeráková 
a Mgr. Petra Zavadilová, 

ZŠ náměstí E. Beneše, 
foto archiv školy

Závěrem musím také vyseknout poklonu všem zúčastněným: her-
cům, ostřiči, režiséru-scénáristovi a bytnému. Když totiž po projekci 
došlo na besedu s tvůrci, diváci nijak zvlášť zvědaví nebyli a málem 
nastalo takové to trapné ticho. Naštěstí opravdu jen málem, neboť 
všichni, ale především pan režisér a scénárista v jedné osobě, Pavel 
Göbl, neustále nastalou situaci doplňovali vtipnými poznámkami. 
A to vše bez náznaku nervozity. Jsou to zkrátka profíci.

Alena Marie Dančová, foto miw

Vlevo: k přítomným spoluautorkám ilustrací patřila i Karolína 
Rambousková. Vpravo: Všem spolutvůrcům své knížky autor 
Roman Vaněk osobně poděkoval a předal dárek.
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Vážení sportovní přátelé, od
1. 9. 2014 je opět v provozu 
SPINNING studio a f i tness 
tělocvična v objektu bazénu 
Varnsdor f. Studio je určeno 
zejména ženám, které chtějí 
zlepšit svoji kondici nebo zpev-
nit postavu. Lekce probíhají za 
vedení zkušených trenérů, kteří mají profesionální licenci pro 
spinningová cvičení. 

Nabízíme dále rozšířený sortiment nápojů a dalších fitness 
produktů. Jistě potěší i jeden vstup do bazénu zdarma při koupi 
permanentky na SPINNING a opačně i vstup zdarma na jednu 
hodinu SPINNINGu při koupi permanentky do bazénu. Plavání je 
pak ideálním doplňkem a uvolněním po hodině fitness! 

Objednejte se na SPINNING na telefonním čísle 721 867 333, 
na facebook.com, stránka „Fitness - Bazén Varnsdorf“ nebo si 
přijďte jen tak zacvičit na značkových a kvalitních strojích! Ote-
vřeno máme od pondělí do pátku od 15.00 do 19.00 hod. nebo 
i v jiném termínu dle domluvy (uvedeno vždy na našem FB profilu). 
K dispozici je Vám příjemná obsluha a po cvičení nebo i během 
něj si můžete dát kávu či jiné občerstvení dle nabídky. Jsou připra-
veny fitness nápoje, pivo, espresso, horká čokoláda, cappuccino 
a další. Těšíme se na VÁS!            Radek Hampl, REGIA a.s.

(Reklamní článek)

SPINNING studio a fitness 
v plaveckém bazénu je opět v provozu!

Den stromů ve Varnsdorfu
Den stromů připadá v České republice na 20. října a má nám 

připomínat, jak je „potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak 
estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa“. 
Význam stromů se v sobotu 11. října rozhodl přiblížit i Schrödinge-
rův institut a s pomocí lesnické školy ze Šluknova a dobrovolníků 
uspořádal v parku před Městským centrem kultury a vzdělávání 
tematické dopoledne pro děti a mládež.

Děti měly možnost projít si naučnou stezku, v rámci které pozná-
valy dřeviny podle listů, plodů či jehličí a dozvěděly se taktéž něco 
o myslivosti a lesnictví. Na konci stezky byl každý účastník odmě-
něn. Součástí vydařené akce bylo i moštování a velmi zajímavá 
ukázka výcviku psů včetně silových disciplín. 

Nebyla by to ovšem řádná oslava Dne stromů, kdyby po ní něco 
hmatatelného nezůstalo. Pokud jste zvědaví a chcete vědět co, 
tak si vzpomeňte, až se někdy budete nacházet v okolí sportovní 
haly. Tam, za volejbalovými kurty, žlutě označeno, Míšou Šatníkem 
věnováno (děkujeme!), se to nachází. 

Doufáme, že příští rok se opět sejdeme, protože stromy si náš 
vděk zaslouží. 

Za Schrödingerův institut Ondra Louka, foto Ivo Šafus

Starostové obcí zapojených 
do Sdružení pro rozvoj Šluknov-
ska (SPRŠ) měli 2. října poslední 
příležitost sejít se v současném 
složení. Své společné problémy 
diskutovali v restauraci Radnice 
v Chřibské. 

Témat, která obce Šluknovska 
po celé volební období společně 
řešily, bylo několik: veřejná do-
prava, odpadové hospodářství, 
zásobování elektřinou, rozvoj 
cestovního ruchu - a ovšemže 
i sociální a bezpečnostní situ-
ace. Nejviditelnějším počinem 
bylo v roce 2011 „Šluknovské 
desatero“ požadavků na vládu 
a zákonodárné orgány státu, 
a to v reakci na demonstrace 

Starosty Šluknovska hostila Chřibská

Střípky 
z regionu
• Město Rumburk se dohod-

lo s firmou Teplo Rumburk na 
narovnání problematických 
vztahů a podepsání nových 
smluv o dodávkách tepla a tep-
lé užitkové vody. Šlo o dořešení 
sporného vyúčtování v minulosti 
od roku 2009. V rámci vyrovnání 
město získá necelých 6 milionů 
korun. Cena tepla se snížila 
z 970 na 628 Kč za GJ a obča-
nům v rumburských městských 
bytech bude vráceno 1,5 milionů 
korun.

• O Lužické nemocnici v Rum-
burku se kromě známé kauzy 
zaviněného úmrtí pacientky 
psalo i v příznivějších sou-
vislostech: Po opravách rum-
burské polikliniky došlo na re-
konstrukci operačních sálů na 
chirurgii, které kvůli tomu byly 
na přelomu září a října několik 
dní uzavřeny.

• V Krásné Lípě dokončili 
druhou etapu kanalizace, nyní 
probíhá rekonstrukce požární 
zbrojnice a stavební práce na 
MŠ ve Smetanově ulici pro 
energetické úspory objektu. 
U hotelového komplexu Lípa 
resor t bude do konce roku 
instalována lavička Václava 
Havla - jedno z pamětních míst 
na bývalého prezidenta, která 
vznikají v různých částech 
světa podle návrhu architekta 
a designéra Bořka Šípka.

• Z celého Ústeckého kraje 
nejvíce třídí odpad dvě města 
ze Šluknovska: Podle výsledků 
soutěže Skleněná popelnice 
v loňském roce vytřídili v Krásné 
Lípě 53 kg na jednoho obyvatele 
a v Dolní Poustevně 51 kg. V ka-
tegorii obcí obsadila 2. místo 
Doubice. 

Z regionálních médií vybral 
ham

proti „nepřizpůsobivým“. Kam-
paň vyvrcholila společným 
vystoupením všech starostů ve 
Šluknově v létě 2012 a pokra-
čovala pak ještě dalšími dopisy 
vládě a návštěvami ministrů a 
poslanců - jenže bez zásadních 
hmatatelných výsledků. Tlak ko-
munálních politiků zdola pohnul 
vysokou politikou sotva o píď.

Ale vraťme se k závěrečné 
schůzce. Opět se dostalo na 
železniční dopravu. Starosta 
Dolní Poustevny konstatoval 
až překvapivě vysokou vytí-
ženost nové trati z výběžku 
přes Sebnitz do Děčína, není 
ale spokojenost s návazností 
vlakových spojů přes Rybniště 
a s frekvencí spojů na trati přes 
Mikulášovice. 

Evergreenem je nedořešená 
trasa nového vedení elektřiny 
110 kV na Šluknovsko. Jednání 

s ČEZem a krajským úřadem 
vedli starostové M. Louka, J. 
Zoser a J. Pecinovský. Část 
trasy přes chráněná území má 
vést pod zemí. O konečné varian-
tě zatím rozhodnuto není. 

Josef Zoser sdělil, že výstav-
bu turistického mostu na Šébru 
vzal na svá bedra kraj,  papírová-
ní kolem projektu jde ale na jeho 
vkus pomalu. Ve svazku obcí 
Tolštejn, který zahrnuje jižní část 
Šluknovska, je dokončována in-
stalace městského rozhlasu jako 
součást protipovodňových opat-
ření. Podle Petra Houdka, který 
v SPRŠ zastupuje okresní agrár-
ní komoru, je letošní zemědělský 

rok úspěšný a pochválil také 
organizaci letošní mezinárodní 
konferenci chovatelů masného 
skotu. Hostem jednání byl orga-
nizátor cyklistického závodu Tour 
de Feminin Jiří Vích. Starostům 
poděkoval za podporu cyklistek 
a oznámil, že zajištění závodu 
se místo něj ujme jeho dcera 
Šárka. Jeden blok jednání byl 
věnován projektu Meziobecní 
spolupráce, zaštítěném Sva-
zem měst a obcí. Starostové 
měli možnost připomínkovat 
návrhy strategických dokumentů 
pro období 2014-2023, a to v te-
matických okruzích cestovní 
ruch, sociální oblast, školství, 
odpadové hospodářství.

Každý rok je udílena Milano-
va cena pro jednoho ze starostů 
jako ocenění jeho práce pro 
šluknovský region, SPRŠ, 

i domovskou obec v právě uply-
nulém roce. Letos ji obdržel 
starosta Horního Podluží Karel 
Kopecký.

Na závěr se vedla i krátká 
diskuse o tom, jak dál bude 
spolupráce starostů ze Šluk-
novska fungovat - zda například 
nebude lepší scházet se častěji a 
na každé schůzce se intenzivně 
věnovat jen jednomu problému. 
Způsob dalšího fungování SPRŠ 
bude ovšem záviset na obsazení 
starostenských postů v novém 
volebním období.

ham, foto Ivo Šafus

V tomto složení (až na výjimky) se scházelo Sdružení pro 
rozvoj Šluknovska ve volebním období 2010-2014. Pokud není 
uvedeno jinak, jde o starosty měst a obcí. V přední řadě zleva: 
Zbyněk Linhart (Krásná Lípa), Eva Džumanová (Šluknov), Roman 
Forfera (Rybniště), Karel Kopecký (Hor. Podluží), Miluše Trojanová 
(Mikulášovice), Miroslav Jemelka (Dol. Poustevna) a Milan Kořínek 
(tajemník SPRŠ); zadní řada: Petr Houdek (zástupce Okr. agrární 
komory Děčín), Josef Pecinovský (Dol. Podluží), Jaroslav Sykáček 
(senátor za Děčínsko), Martin Louka (Varnsdorf), Vladimír Vykoukal 
(Velký Šenov), Jaroslav Trégr (Rumburk), Jan Machač (Chřibská), 
Michal Maják (Jiříkov), Jaromír Nepovím (místostarosta Chřibské), 
František Moravec (St. Křečany), Hynek Raichart (Vilémov) a Josef 
Zoser (Jiřetín p. J.). Na snímku chybí Lenka Hausdorfová (Lobenda-
va), Martin Schulz (Doubice), Pavel Svoboda (Lipová) a Vladislav 
Milerski (zástupce okr. hospodářské komory).



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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Ostatní

Řádková 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.
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MUDr. Monika Léblová 
pořádá předporodní kurzy. 
Zveme nastávající mamin-
ky, aby se přišly seznámit 
s novinkami ohledně trendů 
v oblasti výživy, porodu a 
péče o miminko vedené zku-
šenou porodní asistentkou 
s 13letou letou praxí s před-
porodními kurzy. Na Vaši ná-
vštěvu se těší Radka Poláčko-
vá, DiS., porodní asistentka, 
telefon 602 831 563.

Daruji do dobrých rukou 
štěňata křížence labradora. 
Tel. 606 102 165.

SALON VIKTORIA. Nově 
prodej látek a galanterie. Krej-
čovství. Půjčovna svatebních 
a společenských šatů včetně 
doplňků. Adresa: Národní 
1863, Varnsdorf. Telefon 777 
583 506. 

Zaměstnání

Penzion a restaurace 
u Karlštejna přijme kuchaře na 
hlavní pracovní poměr. Nabí-
zíme dobré platové podmínky, 
turnusové směny a možnost 
bydlení. Tel: 603 528 417.

Hledáme učitele pro výu-
ku: němčina - angličtina, češ-
tina - němčina na Oberschule 
Seifhennersdorf. Nabídky zasí-
lejte na Lehman17@web.de.
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Svozy pytlového
tříděného odpadu

6. 11. 2014

Vzpomínka

Narození
Michaela Hakenová
Miroslav Mejsnar
(Kryštof Mejsnar)

Kateřina Hrabětová
Miloslav Hrabě
(František Hrabě)

Šárka Králová
Stanislav Král
(Jakub Král)

Lucie Jedličková
Tomáš Jedlička
(Matěj Jedlička)

Jaroslava Školoudová
Petr Školoud
(Jaroslava Školoudová)

Nikola Čiháková
Miroslav Čihák
(Filip Čihák)

Julie Hejlová
Tomáš Kolář
(Tomáš Kolář)

Blahopřání

Děkujeme žákům 2. tříd ZŠ 
náměstí pod vedením učitelek 
K. Feiglové a J. Tillnerové za 
velmi pěkné vystoupení na
naší schůzi v Pohádce.

STP  Varnsdorf                                      

Lukáš Lisý následován Marti-
nem Vaňákem v krajském finále

Říká se, že čas všechno zahojí, ale tahle 
rána je pořád bolavá. 

Dne 25. října tomu bude rok, kdy nás náhle 
opustil náš syn David Malík. 

S bolestí v srdci vzpomínají rodiče, sest-
řičky, bratr, příbuzní a kamarádi.

25.-26. 10. 2014 
MUDr. Pavel Hladík 
Weberova 1537/7, 
Děčín VI. 
Tel. 412 539 928 

28. 10. 2014 
MUDr. Pavel Hladík 
Weberova 1537/7, 
Děčín VI. 
Tel. 412 539 928  
1.-2. 11. 2014 
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23,
Děčín I  
Tel. 412 519 622 

Zubní 
pohotovost

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

Romanka Schuppanová dožila 27. naro-
zenin. 

S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče.

 Dědo Míro Sobku, 25. října to je 25 let, co jsme se minuli - Ty 
jsi odešel a já za chvíli přišla na tento svět. Děkuji za Tvé geny. 

Nezapomeneme - Asar a všichni Sobkovi

Děkujeme všem voličům 
ve Varnsdorfu a na Studánce, 
kteří svým hlasem podpořili 
ve volbách do zastupitelstva 
města stranu TOP 09 nebo její 
kandidáty. Volební výsledek 
sice pro nás nebyl pozitivní, 
přesto si Vaší podpory velmi 
vážíme! Ještě jednou díky.                  

          MO TOP 09 Varnsdorf

Hnutí PRO sport a zdraví 
děkuje svým voličům za jejich 
hlasy a slibuje, pokud nám to 
bude umožněno, plnit námi 
slibovaný program.                                                       

Předseda Zbyněk Šimák

Pan Miloslav Šolc, bývalý cukrář z „ho-
telu Praha“, se dožívá 30. října úctyhodných 
92 let. Všichni mu přejeme všechno nejlepší 
a hodně, hodně zdraví, které je v tomto věku 
moc důležité. 

Velké gratulace od dcery Markéty a syna 
Miloslava, vnoučat Radima, Moniky, Markéty, 
Niny, Milana, pravnoučátek Marušky, Hynka, 
Tobiáše a všech ostatních příbuzných. 

Druhé místo v kraji
S druhým místem a s obrovským nadšením se vrátili kluci kate-

gorie IV (8.-9. ročník) z Ústí nad Labem. Ve středu 8. října se na 
ZŠ E. Krásnohorské konalo krajské finále v přespolním běhu. Sice 
nešlo přímo o přespolní běh (travnaté úseky byly střídány štěrkem 
a betonem), ale svou kvalitu běh měl díky třem výběhům. 

Pravdou je, že jsme na finále jeli s určitým plánem a cílem. 
Navíc v kompletní a nejsilnější sestavě. Lukáš Burda opět pře-
svědčil o svých kvalitách třetím místem, Martinu Vaňákovi čtvrtá 
příčka unikla o pověstná prsa. 
Celkové druhé místo by však 
nebylo možné bez dalších opor 
týmu (Lukáš Lisý, Vítek Lux, Petr 
Veselý, Jan Křivohlavý a Roman 
Nagy). Co si ještě přát? Více 
takových výsledků, které by se 
však nedostavily bez chuti žáků, 
přístupu rodičů, zapojení dětí do 
kroužků a oddílů a bez nadšení 
učitelů tělesné výchovy. 

Text a foto V. Zemler, 
ZŠ náměstí E. Beneše

Místní akční skupina Šluk-
novsko v období 2007-2013 
podpořila v území své působnosti 
celkem 101 projektů s celkovou 
výší schválené dotace 31 mil. Kč. 
Jednalo se o projekty, které díky 
finančním prostředkům Programu 
rozvoje venkova ČR realizovaly 
různé subjekty - obce, drobní živ-
nostníci a soukromě hospodařící 
zemědělci, neziskové organizace 
i mikropodniky.

MAS Šluknovsko v současné 
době připravuje strategický 
plán pro nové programové 
období, na základě kterého 
bude čerpat finanční prostředky 
v letech 2014-2020. Pojďte 
s námi diskutovat o jednotli-
vých prioritách nové strategie! 
Workshopy se uskuteční v Klubu 

Na putování varnsdorfskými 
staletími s rodem Palmeových 
nás pozval Manfred Rohde, 
který do rodiště svých předků 
opakovaně zavítal z Meklen-
burska v nejsevernější části 
Německa. Coby potomek rodu 
Palmeových se soustředil hlav-
ně na významné osobnosti toho-
to jména, z nichž nejznámější je 
kronikář Alois Palme. 

Přednášku pořádal Kruh 
přátel muzea Varnsdorf 6. října 
v divadle a do češtiny ji tlumočila 
Ludmila Podzimková. Zaplněné 
předsálí bylo kromě historického 
povídání také svědkem odhale-
ní sochy - ženského aktu, který 
nyní dominuje výzdobě divadel-

Historie Palmeových přitáhla pozornost
ního foyeru. (O ní píšeme v člán-
ku na straně 4.)

Základem přednášky byla 
stať, kterou M. Rohde napsal 
pro letošní vlastivědný sborník 
Mandava (vyjde v listopadu). Po-
sluchači se ale navíc dozvěděli 
řadu detailů, mimo jiné o čin-
nosti střeleckého spolku nebo 
o podloudnickém „řemesle“. Na 
promítacím plátně se dočkali 
mnoha dokumentárních foto-
grafií, včetně pokladů z rodin-
ného archivu. K tomu perlička: 
Když byla promítnuta fotografie 
domu v Klostermannově ulici s 
komentářem, že právě v něm 
pobývali Manfredovi prarodiče, 
poznal v něm náš hlasoseverový 

fotograf svůj současný příbytek -
a pochopil, proč si dům před ča-
sem fotili jacísi neznámí lidé. Po 
besedě panu Rohdemu přislíbil 
snímky z doby, kdy dům získali 
a začali opravovat.

Pana Rohdeho velmi těší, 
jak si Varnsdorf váží kronikář-
ského díla A. Palmeho (překlad 
do češtiny vyšel péčí KPMV 
v roce 1999). K Varnsdorfu si 
díky rodinné historii vytvořil 
velmi blízký vztah, ale dodává, 
že pravým domovem je mu 
rodné Meklenbursko. Varns-
dorfskému muzeu věnoval „Kro-
niku rodu Rohde/Palme“ s mno-
ha zajímavými rodinnými doku-
menty.                                     ham     
                                                 

Strategie pro území působnosti MAS Šluknovsko 
na nové programové období 2014-2020

Střelnice ve Varnsdorfu, kde má 
MAS Šluknovsko svou kancelář, 
a to vždy od 15 hodin.

Celé znění pracovní verze 
Integrované strategie rozvoje 
území MAS Šluknovsko najdete 
na www.mas-sluknovsko.cz.

Workshop 6. 11. 2014 
v 15.00 hod. v Klubu Střelnice 
Varnsdorf - Solidární a peču-
jící region (sociální oblast) -
protidrogová prevence, prevence 
kriminality a vandalismu, sociální 
služby, sociální bydlení, zefektiv-
nění veřejné správy, dostupnost 
základních služeb občanům 
apod.

Další workshopy se budou 
konat v termínech: 13. 11. - 

K přírodě zodpovědný region, 
20. 11. - Dostupný a prostupný 
region (doprava) a atraktivní a 
pestrý region (cestovní ruch), 
27. 11. - Sebevědomý a sobě-
stačný region (ekonomika a za-
městnanost), 2. 12. - Kvalitně 
a moderně vybavený region 
(občanská vybavenost) a živo-
tem pulsující region.

Přijďte vyjádřit svůj názor, přijď-
te diskutovat, těšíme se na vás!

Kancelář MAS Šluknovsko, 
Boženy Němcové 476, 407 47 
Varnsdorf, tel. 724 778 296 (pon-
dělí až pátek od 9 do 15 hodin), 
e-mail: massluknovsko@atlas.cz, 
www.mas-sluknovsko.cz
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Mnoho cenných umístění si 
letos opět  připsal Aleš Vohanka.

V krajském kole není lehkých soupeřů   
Těžké závody čekaly obě družstva staršího žactva ZŠ náměstí 

ve středu 1. 10. 2014 v Bílině. Kluci měli v nohách úterní okresní 
kolo v přespolním běhu, na děvčata čekaly soupeřky z atletických 
oddílů. Navíc v kraji se již soupeř nevybírá, všechny týmy byly 
hodně silné. Vše se na výsledcích našich družstev odrazilo. Ne 
však v bojovnosti a zarputilosti ve snaze dosáhnout nejlepšího 
výsledku. Individuálně jsme nezklamali, časy a výkony byly na 
vysoké úrovni (Tereza Košínová - 393 cm v dálce, 8,7 s na 60 m,
2:54,30 min. v běhu na 800 m, celkově získala 1 552 bodů a 
skončila na osmém místě; Nikola Damnitzová - 7,70 m ve vrhu 

Z regionální cyklistiky
SILNIČNÍ ČASOVKA LUŽ, 

pořádaná CC Varnsdorf, měla 
nultý ročník v roce 2010. A i když
se jela letos popáté, je vedena 
jako čtvrtý ročník, a to s účastí 
čtyřiačtyřiceti startujících. Trasu 
z Mařenic na parkoviště Mys-
livny v Horní Světlé nejrychleji 
zdolal Ivo Machek z Hrádku 
n. N. (čas 13:55 min.) před Tho-
masem Heinzem z Waltersdorfu 
a loňským vítězem Filipem Ho-
lubářem, který před rokem zajel 
čas 13:47 min. Oba se také jako 
jediní vešli pod čtrnáct minut. Na 
dalších místech skončili Aleš 
Vohanka, Jiří Švorc a sestry 
Loubkovy. Uvedení cyklisté 
a cyklistky byli i vítězi hodno-
cených věkových kategorií a 
v dalších získali prvenství Lenka 
Mašková, Milan Spurný a Her-
bert Michel.

V pořadí dvanáctý závod 
BLUE-STONE byl na programu 
o čtyři dny později, tedy 14. září. 
Na trati z Waltersdorfu do Hor-
ní Světlé (12,5 km s převýšením 
400 m) soupeřilo jako obvykle 
mnoho německých a českých 
vyznavačů kol. Z dvanáctičlen-
né výpravy borců CC Varnsdorf 

Futsalistům JK Trans letos úvod nevyšel

si nejlépe vedli Milan Spurný 
s Martinem Marczim (vítězové 
v kategorii dvojic muži grand 
masters, čas 31:45 min.) a Aleš 
Vohanka s Jiřím Švorcem (druzí 
v kategorii dvojic muži masters 
s časem 29:33 min). 

Seriál PEKLO SEVERU 2014 
uzavřel poslední závod pod ná-
zvem O pohár starosty města 
Česká Kamenice. Na lesním 
okruhu pod Jehlou šlo nejen 
o dílčí úspěchy, ale některým 
rumburským či varnsdorfským 
borcům i o prvenství v celém 
seriálu. Ve společné kategorii 
juniorů a mužů si v samotném 
závodě zajistil druhé místo To-
máš Podrazil, veteránům I vládl 
Herbert Schwarz, mezi veterány 
II skončil na šestém místě Mar-
tin Marczi a ve veteránech III byl 
čtvrtý Milan Spurný. Kategorii 
juniorek a žen vyhrála Anežka 
Lhotáková. Ta také zvítězila 
v celém seriálu celkově před 
Kateř inou Zezulovou. Mezi 
staršími dívkami a kadetkami 
si pak celkové třetí pořadí vy-
bojovala Anna Mateiciucová. 
V kategorii starších chlapců a 
kadetů dále skončil Filip Srbec-

ký čtvrtý a juniory s muži ovládl 
Filip Holubář. Ve veteránech I vy-
hrál Herbert Schwarz před Janem 
Novotou, ale mezi veterány II cyk-
listé z nejsevernějšího regionu 
na přední místa nedosáhli. To ve 
veteránech III nelze tvrdit. Vác-
lav Šimonek a Milan Spurný zde 

VOLEJBALISTKY POSÍLILY
Po postupu žen Slovanu A do vyšší soutěže (KP 
I. třídy, výš je již II. liga) byl prvním soupeřem celek 

Bižuterie Jablonce n. N. S posilou v podobě Kristýny Mrázkové 
(juniorská extraliga v Přerově, TJ Chvaletice) se družstvu dařilo a 
úvodní dva sety rozhodlo pro sebe. Třetí set pak ztratilo, ale ve 
čtvrtém, pravé volejbalové bitvě, rozhodlo zápas ve svůj prospěch 
výsledkem 3:1 (25:20, 25:12, 21:25, 25:23). Druhé utkání už tako-
vé napěti nemělo. Soupeřkám zřejmě nestačila fyzická kondice, 
a i když výsledky setů byly docela vyrovnané, prohrály 3:0 
(25:20, 25:19, 25:23). Dalším domácím soupeřem - a těžkým - byla 
TJ Trutnov A. První duel ještě ženy Slovanu vyhrály 3:2 (25:21, 
20:25, 14:25, 26:24, 15:12), ale ve druhém po úvodním ztrace-
ném setu zápas už nezvládly. Výsledek 0:3 (23:25, 13:25, 15:25). 

V prvních utkáních okresní soutěže přivítalo družstvo žen 
TJ Slovan Varnsdorf B hráčky týmu Plaston Šluknov. Domácí 
posilněné o nové hráčky, Řezáčovou a Jacykovou, začaly 
úvodní utkání s přehledem, ale nevyšly jim závěry obou setů, a 
tak prohrály 0:2 (22:25, 20:25). V druhém utkání se dařilo lépe, 
a to i díky hlasité podpoře diváků - minivolejbalového družstva. 
Po vyhraném setu ten druhý výsledkově nevyšel, ale v závěreč-
ném, zkráceném, domácí hráčky strhly vítězství na svou stranu 
výsledkem 2:1 (25:16, 22:25, 15:11).                                  PD

Nastávající sálovkářská se-
zona 2014-2015 je v Čechách 
jubilejní, čtyřicátá. Mnozí dnešní 
aktéři nebyli před čtyřmi desít-
kami let ještě na světě, anebo 
měli jiné starosti ve školkách či 
základních školách. 

Jako první otevřela novou 
sezonu v našem regionu vete-
ránská RAF Děčín Veteráns 
liga. Úvodní zápasy se odehrály 
ve sportovní hale v Libouchci. 
Varnsdor fský tým JK Trans 
nejprve těsně neuspěl s celkem 
Nota Slovanka Děčín 0:1, pak 
přehrál družstvo  Rozbuška 
Boletice 4:0 a přejel přesvěd-
čivě Old stars Ludvíkovice 7:1 
i Tenis Proboštov 5:1. Po prvním 
kole vedlo díky skóre Jílové před 
Varnsdorfem a Notou Slovanka 
Děčín (všechny týmy měly po 
9 bodech). Následovaly celky 
Bělá 6, Rafani Děčín 4, Boletice 
3, Ludvíkovice 1 a Proboštov 
0 bodů. Loňský kanonýr soutěže 
Václav Fišer (JK Trans) byl stře-
lecky i tentokrát nejproduktivnější 
a zatížil soupeře 10 góly.

Druhá nejvyšší soutěž 1. Au-
tocentrum Jílové liga zahajo-
vala sezonu rovněž v Libouchci. 
Mezi jedenácti týmy opět nechybí 
béčko JK Trans a nováčkem ligy 
je vedle Las Žlebas Děčín také 
tým Lesní bezpečnost Šluknov. 

V děčínském týmu jsou ale ně-
kteří hráči rozpadlého družstva 
Žst. Zarážka. Jedním z pře-
kvapení úvodního turnaje byla 
skutečnost, že nováček ze Šluk-
nova neztratil ve svých třech 
utkáních ani bod, k tomu nasá-
zel patnáct branek a po prvním 
kole se usadil na čele tabulky. Po 
sedmi bodech si ze třech utkání 
odvezlo Turbo Děčín B a Transco 
Bohemia Děčín. Celek JK Trans 
remizoval s Turbo B 5:5 a porazil 
hladce Dumbo Děčín 7:0. Druhý 
turnaj je na programu 1. listopa-
du, a to opět v Libouchci. 

DeCe COMPUTERS Extrali-
ga ÚK si odbyla premiéru sezony 

poslední a ve stejném prostředí. 
Mezi osmi týmy obhajuje prven-
ství JK Trans Varnsdorf a chybět 
nebude ani druhý v pořadí SC 
Stap Vilémov, i když k úvodnímu 
turnaji nedorazil a duely mu byly 
kontumovány. Plně bodovaly 
týmy DeCe Computers s Jílovým 
A, neprohrála družstva Bumiko 
Děčín a Veteráni Želenice. Áčko 
JK Trans Varnsdorf plichtilo s Me-
talligou Teplice i Bumikem 2:2 a 
odešlo s porážkou se Želenicemi 
1:4. Hráčem turnaje byl vyhlášen 
varnsdorfský Martin Langer. Dal-
ší turnaj se hraje 8. listopadu ve 
varnsdorfské sportovní hale.    

ZdS

koulí; Klára Godlová - 125 cm ve výšce; Martin Vaňák - 155 cm 
ve výšce, celkově získal 1 842 bodů a obsadil 9. místo; Zdeněk 
Žalský - 9,20 m ve vrhu koulí; Petr Veselý - 7,80 s na 60 m; Lukáš 
Burda - 3:12,30 v běhu na 1 000 m). A tak osmá příčka starších 
chlapců a šestá starších dívek není zklamáním, ba naopak. Všich-
ni na výbornou reprezentovali svoji školu. Děkuji. Jen na závěr: 
průběh a organizace krajského kola neodpovídaly důležitosti této 
soutěže (v rozběhu na 60 m startovala pětice ze stejné školy, ve 
vrhu koulí nebyl čas na regeneraci - obě naše závodnice startovaly 
v rychlém sledu za sebou, skok daleký a úprava doskočiště - bez 
komentáře).                              Text a foto V. Zemler, ZŠ náměstí 

obsadili šesté a sedmé místo. 
Zakončení celého seriálu „pek-
la“ proběhlo v českokamenické 
sportovní hale, kde po vyhlášení 
celkových výsledků následovala 
taneční zábava, na které celým 
večerem provázel DJ Rou-
ra.                  Text a foto ZdS

Turnaj týmů v šipkách na Kovárně 
Dne 11. října se odehrál na Kovárně již třetí turnaj v elektronických 

šipkách za solidní účasti osmnácti hráčů, kteří byli na začátku akce 
rozlosováni do dvojic. Tím se vytvořilo 9 týmů, které mezi sebou 
bojovaly v systému 501 masters out double KO v klasickém šipkovém 
pavouku. Na čtyři nejlepší týmy čekala sada pohárů a dalších cen. 
Los určil celkem vyrovnané dvojice, takže se bojovalo do poslední 
hozené šipky a vítězstvím si nebyl nikdo jistý. Až na velmi silnou 
dvojku J. Mrkvička - M. Hrobník, kteří celým turnajem prošli bez 
jediné porážky a stali se tak jednoznačným vítězným týmem. Na 
druhé pozici se umístili L. Míka - V. Čížek a třetím nejlepším týmem 
se stali R. Charvát - M. Elfmark. Na bramborové pozici skončili 
J. Valerian - O. Voženílek. Ze třech zúčastněných žen nejlépe dopadla 
Z. Elfmarková (5. místo ve dvojici s M. Schirhalem) a byla tak vyhlášena 
nejlepší ženou turnaje. Gratulace vítězům a díky všem zúčastněným! 
Brzy opět na dalším turnaji na Kovárně na shledanou.                LM 
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Fotbalové áčko je nadále první
 Pořadí týmů Fotbalové národní 

ligy (FNL) před 10. kolem dávalo 
možnost, že by se v tabulce čtvrtý 
FK Varnsdorf v případě domácího 
plného bodového zisku s Karvi-
nou mohl dostat na čelo tabulky. 
Jedna ze dvou podmínek byla 
zaručená, neboť duel vedoucího 
Táborska s třetí Olomoucí je 
odložen na 28.10. Druhá byla ta, 
že druhý Žižkov musel prohrát 
v neděli dopoledne doma se 
Znojmem. A to se překvapivě 
stalo, takže varnsdorfský tým 
měl vše na svých kopačkách. 
Průběh první půle s Karvinou 
i přes územní převahu příliš nadějí 
nedával (stav 0:1), ovšem výkon 
hráčů FK mívá po poločasových 
přestávkách vzestupnou tenden-
ci. A parádních gólů do branky 
soupeřů poblíž časomíry padá 
v posledních utkáních daleko více. 
Proti Karviné se o dva postarala 
od září nová akvizice v týmu Jiří 
Janoušek (48., 90. min. + 2) a 
jednu ze svých parádních střel 
z dálky zužitkoval v branku Ra-
dim Breite. Varnsdorf - Karviná 
3:1 (0:1) a vítězové se dostali na 
čelo FNL! Exploze radosti hráčů 
i diváků z dalšího fotbalového 
mezníku hodného zapsání do 
kronik mohla nastat. Tabulkové 
postavení domácí Opavy a varns-
dorfského FK v dalším kole FNL 
hovořilo pro hosty, ale ti dosud 
u ní ve dvou utkáních nedali 

Basketbalisté vydřeli výhru

gól při nelichotivém skóre 8:0. 
A otázkou bylo, zda se moravský 
tým po nepřesvědčivých výko-
nech nevzpamatoval výhrou 0:1 
v Kolíně. Nevzpamatoval. V cel-
kem vyrovnaném střetnutí s příle-
žitostmi na obou stranách se ujala 
jediná. Radim Breite vsítil třináct V Severočeské lize se TJ Slovan nejen střelecký trápil 

s BNK Most. Nepříznivý stav otočil až v poslední části zá-
pasu. Přísným metrem se nevyznamenali rozhodčí. Už za 
vedení Slovanu nechali dohrávat hosty v závěrečných čtyřech 
minutách ve čtyřech a poté jen ve třech hráčích! K výsledku 73:65 
(13:23, 35:40, 48:51) přispěli nejvíce body Šišulák 13 (1x3), Buben 
12 (3x3), Voráček 12 (1x3), Novotný 9, Lehroch a J. Relich po 8.

Muži B Slovanu se utkali venku se Stadionem Nový Bor. Utkání 
oblastního přeboru dopadlo ve prospěch domácích 88:72 (33:25, 
50:37, 68:55). Body Slovanu: Schilling 17, Šimák 14, Smrčka 12, 
Šolc 7, Ježek 6, Houngbedji 4, Zamrzla, Poláček, T. Sucharda a 
Michalina po 3.

Juniorky U19 zajížděly ke dvěma ligovým utkáním za 
soupeřkami. Úporná snaha nejdříve nestačila na zkušenost 
hráček Aritmy Praha po výsledku 69:51 (21:15, 42:23, 55:38).
Na Sokol Kladno si tým více věřil, ale střelecká bída v úvodu 
utkání vykonala své, a tak konečný výsledek byl těsný, ale 
přeci jen prohra 50:47 (16:6, 26:15, 39:27). Citelně chyběla 
rozehrávačka Martinovská. V obou utkáních se nejvíce dařilo 
Stodůlkové (28, 3x3), Hrabákové (26) a Grobarčíkové (18 bodů).

Kadeti U17 odehráli i druhý zápas sezony venku, v prostředí 
BK Litoměřice B, a opět skvěle. Kolektivní výkonem vyhráli 57:68 
(30:39). Body: Vašut 22 (1x3), Lukeš 15, Ježek 12 (2x3), Pasovský 
10, Hajdu 7 a Málek 2.

Starším žákům U15 se rovněž dařilo venku. V Benešově zvítězili 
33:70 (14:30) a v Berouně 57:79 (26:32). První utkání bylo celkem 
jasnou záležitostí, ve druhém se kluci pro brzký začátek (již v 8.30 
hod.) nějakou chvíli rozkoukávali, poté se ale již stále více prosa-
zovali. Nejvíce bodů v obou střetnutích dali Vlk 48 (2x3), Polák 34 
(1x3) a Novák 30 (1x3).

Starší minižáci U13 neuspěli na turnaji o rozdělení do skupin 
v Teplicích. S domácím týmem byli poraženi těsně 37:35 a BK Kon-
doři Liberec je zdolali přesvědčivě 99:25. Ve druhém turnaji, doma, 
už Teplice přehráli 63:42 a nestačili opět na Liberec 37:63.

Mladší minižáci U12 zdolali nejdříve Slunetu Ústí n. L. 61:55 a 
ve druhém utkání odešli poraženi 53:69.

Mladší minižákyně U12 získávaly zkušenosti, bojovaly, 
ale nestačily ve dvou utkáních na Slovan Litoměřice, odkud 
si přivezly porážky 52:28 a 56:19.           TJ Slovan-basket
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Michal Malík opět prohání 
cyklokrosovou špici

Druhé a třetí dějství Českého poháru v cyklokrosu TOI TOI CUP 
2014-2015 se odehrálo v Lounech a Uničově. Na severu Čech si 
varnsdorfští borci Michal Malík a Tomáš Podrazil zajistili v poli 
44 cyklokrosařů nejvyšší kategorie ELITE+U23 dvanácté a třinácté 
místo. Vyhrál Skála před Borošem (oba Tábor) a Paprstkou (Kolín). 
V Uničově se dostal Malík do první desítky, dojel osmý. Zvítězil 
Boroš před Skálou, Niplem a Paprstkou. Stejné je průběžné po-
řadí na prvních dvou místech, když oba jezdce dělí pouhý bod. 
Dobře se hledí na momentálně sedmé místo Malíka. Další závod 
poháru se jede 1. listopadu v Hlinsku, poté 15. 11. hostí seriál 
Holé Vrchy a v prosinci jsou na pořadu další dva závody (Kolín, 
Milovice). V lednu 2015 vyvrcholí domácí závody MČR ve Slaném 
a ve dnech 31. 1.-1. 2. pořádá Tábor cyklokrosové MS.          ZdS

minut před koncem z nečekané 
přihrávky překvapenému gólma-
novi patičkou jedinou branku a 
Varnsdorf se vrátil do čela FNL.

Juniorka U21 prožívá výsled-
kově horší období a připsala si 
pátou porážku v řadě, když má 
nyní soupeře z vrchních pater 
tabulky. Doma vedla s Brnem po 
gólech Halbicha a Durděviče v 59. 
min. 2:0, ale nakonec neuspěla 
2:3.  U dalšího soupeře, v Jihlavě, 
hlásal ukazatel skóre v poločase 
stav 3:0 a konečný výsledek 
zněl 5:1. Na 3:1 snižoval v 82. 
min. Kučera. Juniorce zbývalo 

po uvedeném střetnutí sehrát 
na podzim ještě sedm duelů.

Dorost U19 zvládl druhé ze 
tří těžkých utkání s týmy špice 
tabulky. Po debaklu v Ústí n. L. 
si poradil na hřišti v Jiříkově po 
bojovném a kolektivním výkonu 
s lídrem soutěže Benešovem 

3:2 (2:1). Už ve 3. min. skóroval 
Devátý a dvě branky pak přidal 
J. Černý. Hosté nedali kůži lacino, 
nastřelili třikrát tyč, ale srovnat 
stav už nedokázali. Dorostu 
výhra pomohla k opětovnému 
přiblížení se středu tabulky, ale 
čekal jej venku druhý celek tabul-
ky Slavia Praha B, u něhož prohrál 
těsně 2:1 (0:0).      Text a foto ZdS

Tým U15
nyní válí 

Ze žákovských týmů fotbalo-
vé akademie si na podzim zatím 
vede nejlépe tým U15, který si 
ze dvanácti utkání připsal 14 
bodů za pět výher (jedna až 
na pokutové kopy). Jeho po-
slední výsledky: Trutnov - FAŠV 
2:1,  FAŠV - Cidlina 1:3, FAŠV -
Trutnov 1:0 (předehrávka 17. 
kola), Meteor Praha - FAŠV 
1:2,  FAŠV - Liberec 1:0,  Kladno -
FAŠV 2:1, FAŠV - Bohemians 
1905  0:0, PK 4:3. Mezi dva-
nácti soupeři je tento celek nyní 
v tabulce bezpečně osmý.  Do 
konce podzimu sehraje ještě 
šest soutěžních zápasů, z toho 
tři na UMT v Kotlině (s Ústím, 
Jabloncem a Kolínem).         ZdS         

V okresním přeboru 2014-
2015 hraje jedenáct družstev 
(z toho pět Slovanu Varnsdorf), 
takže v každém kole připadne na 
jedno z nich volno. To v premiéře 
připadlo na Slovan Varnsdorf 
A, který ve druhém porazil Slo-
van C 16:2 a ve třetím nastoupil 
v prostředí jednoho z favoritů 
soutěže BOSH-CARS Děčín, 
kde remizoval 9:9 (V. Chlan a 
J. Peleška po 2,5 bodech, L. Žítek 
st. a M. Charouzek po 2). Slovan 
B měl zatím odehráno pouze jed-
no utkání. Se Slovanem D zvítězil 
10:8 (P. Šimek a J. Somič po 3, 
V. Strnad a M. Ptáček po 2 - 
O. Gola a L. Žatečka po 3,5, 
A. Ondráček a P. Exnar po 0,5). 
Slovan C remizoval s TJ Malá Ve-
leň A  9:9 (body A. Hozman 3,5, R. 
Novotný 3, J. Charouzek 2,5), a jak 
již výše uvedeno, neuspěl se Slo-
vanem A 2:16. Ve třetím kole pak 
měl volný los. Slovan D zvítězil 
ve Filipově s domácím výběrem C 
8:10 (body domácích M. Neu-
mann 4, A. Krejčí 2, Z. Fučík 1,5, 
M. Suchý 0,5 - u hostů L. Žatečka 

ml. a O. Gola po 3,5, V. Vejl 2, A. 
Ondráček 1), porazil SKST Děčín 
C 11:7 (V. Vejl 4, O. Gola 3,5, L. 
Žatečka ml. 1,5, A. Ondráček a 
P. Exnar po 1) a o klubových derby  
B - D je psáno výše. Nedaří se 
zatím Slovanu E, který prohrál 
na Slavoji Děčín 13:5 (L. Kovář a 
M. Exnar st. po 2, Č. Charouzek 
1), doma s Filipovem C 1:17 a 
v Děčíně s SKST C 18:0. Po 3 ko-
lech soutěže vedl BOHS-CARS 
Děčín (8 bodů) před Slovanem D 
(7), Filipovem C, SKST Děčín D 
a Malou Velení A (všechna druž-
stva 6 bodů).   Miroslav Exnar   

Okresní přebor stolních tenistů


