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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Fotografové z Großschönau
představují architekturu
z domova i ze světa

Návštěvníci prvních představení letošní divadelní sezony
si museli povšimnout fotografií zachycujících architektonické skvosty. Touto výstavou se pravděpodobně poprvé v našem městě představuje fotoklub z Großschönau. A to tamní
sdružení fotonadšenců funguje už od roku 1925.
Výstava nazvaná „Architektura“ je reciproční akcí za
jarní výstavu Fotorok 2014, kterou v dubnu a květnu zapůjčil do prostor großchönavské radnice Kruh přátel muzea
Varnsdorf. Pod lapidární název výstavy jedenáct tvůrců
zahrnulo jak snímky ze svého nejbližšího okolí (včetně
Varnsdorfu - kostelní věže či podstávkové domy od Ronalda
Bergmanna, detaily fasád od Jany Richterové), tak motivy
z cest do vzdálených krajin (Anglie, Itálie, Gibraltar, Dubaj…).
Pro odlehčení - nebo pro připomenutí, že dokonalost není
výsadou lidských rukou - na výstavě potkáte i jedno stavitelské dílo přírody.
Sousednímu městu lze závidět množství fotoamatérů,
kteří se aktivně zapojují do klubové činnosti. Patnáctičlenný spolek pořádá každý měsíc promítání nových snímků a
pravidelně vystavuje v Německém muzeu damašku.
Josef Zbihlej za varnsdorfský fotoklub vyjádřil své přání:
„Doufám, že se tyto výměnné výstavy stanou pravidelnou
součástí našeho přeshraničního života, jak to začalo
fungovat na poli divadelním, filmovém a hudebním.“ Výstava ve varnsdorfském divadle potrvá přinejmenším do
konce listopadu, možná déle.
ham, foto Ivo Šafus

www.varnsdorf.cz

Vedení města zeštíhlí?

Na čtvrtek 6. listopadu bylo
dosavadním starostou svoláno
ustavující zasedání zastupitelstva. V době, kdy toto vydání
Hlasu severu přichází k vám
čtenářům, tedy už pravděpodobně budete znát jméno nového
starosty Varnsdorfu a dalších
členů vedení radnice. Nebo si
je můžete zjistit na webu města
www.varnsdorf.cz.
Předchozí vyjednávání bezpochyby probíhalo v režii vítězné
strany komunálních voleb ANO
2011. Zprávy, které z povolebních
jednání budoucích koaličních partnerů pronikaly, si často protiřečily,
zejména pokud šlo právě o jméno budoucího starosty. Účastník

jednání ThMgr. Roland Solloch
sdělil, že byla podepsána koaliční
dohoda mezi ANO 2011, Volbou
pro město, ČSSD, PRO Sport
a Zdraví a Sdružením Piráti, NK.
Křesla starosty, místostarosty
a dalších tří členů rady města
mají připadnout ANO 2011,
sedmičlennou radu po jednom
doplní ještě zástupci ČSSD a
Volby pro město. Tato dohoda by
znamenala zeštíhlení o jednoho
místostarostu. Koalice disponuje
v jednadvacetičlenném zastupitelstvu dvoutřetinovou většinou
14 mandátů.
Ano, volební výsledek podstatně zamíchal kartami. V některých
případech už i těmi rozdanými.

Právě starokatolického faráře
R. Sollocha zaskočila přízeň
voličů (získal druhý nejvyšší počet hlasů) natolik, že se rozhodl
rezignovat na post vedoucího
odboru školství, kultury a tělovýchovy, kterého se měl ujmout
k 1. listopadu. S postem vedoucího
odboru se totiž členství v zastupitelstvu neslučuje. To na vysvětlenou, proč v listě po krátké době
opět nacházíte výběrové řízení.
V příštím vydání tedy snad
budeme moci nejen popřát
novému vedení radnice úspěšnou čtyřletou pouť zákrutami
komunální politiky, ale i položit
několik otázek o jeho prioritách
v řízení města.
ham

Skončila rekonstrukce Křižíkovy ulice

Jak jsme již psali v minulých
číslech Hlasu severu, jednou
z větších investičních akcí letošního roku bylo pokračování
v revitalizaci sídliště v Západní
ulici. Dopravní situace v Křižíkově
ulici byla kalamitní i přes zjednosměrnění této ulice v minulém období. Problémy s parkováním, průjezdem vozidel zásobování, zimní
údržbou apod. přiměly radnici
k realizaci další etapy revitalizace
sídliště, na kterou byla připravena dílčí projektová dokumentace.

Celková oprava této ulice spočívala v přeložení jednoho chodníku blíže k mateřské škole, čímž se
vlastní komunikace mohla rozšířit,
dále v opravě druhého chodníku,
potřebných přeložkách a úpravách plynovodu a rekonstrukci
veřejného osvětlení. Po uložení
nových obrub došlo k položení
zámkové dlažby na oba chodníky, finálního asfaltového koberce
na vozovku a doplnění dopravního
značení. Rekonstrukci prováděla
na základě výběrového řízení fir-

ma SILKOM spol. s r.o. z Frýdlantu
a stála necelé 3 mil. Kč.
Tato oprava navazuje na
předchozí akci, kterou bylo vybudování dětského hřiště poblíž dopravního hřiště. V příštím roce
bude pokračovat kompletní rekonstrukcí ulice Západní včetně
rekonstrukce chodníků a parkovacích míst (stání), nových obrub
a asfaltového koberce metodou
ABS v úseku od hasičárny až
k bazénu.
JS, OSMI, foto ham

INZERCE

Rozhovor
s písničkářkou
Janou Vébrovou
Čtěte na str. 3

VÝLUKA VLAKŮ POTRVÁ DO 14. 11.
VÁNOČNÍ STROM PŘIPRAVEN
FOTOKRONIKA Z ŘÍJNOVÝCH AKCÍ

Příští číslo Hlasu severu vyjde 21. listopadu. Redakční uzávěrka 10. listopadu 2014.

Po stopách
historie mezi
Hrádkem a
Špičákem
Čtěte na str. 5
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Žena v bezvědomí

V Hraniční ulici se dle informací operátora dispečinku zdravotnické záchranné služby měla nacházet žena v bezvědomí.
Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že žena je při vědomí, a tak
použití defibrilátoru nebylo potřebné. Strážníci poskytli základní lékařskou pomoc a přivolaný výjezd RZS si ji poté převzal
k odbornému ošetření.

• Asistence u dopravní nehody

Na požadavek operačního důstojníka hasičského záchranného sboru vyjely hlídky městské policie k dopravní nehodě se
zraněnou osobou do ulice Československé mládeže. Na místě
strážníci spolupracovali s hasiči ze stanice Varnsdorf, Policií
ČR a výjezdem RZS, přičemž téměř dvě hodiny za zhoršených
povětrnostních podmínek usměrňováním dopravy zajišťovali
bezpečný průjezd ostatních vozidel.

• Kradli v marketu

Tentokrát do marketů Penny se vypravili krást dvacetiletá
žena a čtyřiadvacetiletý agresivní muž z Varnsdorfu. Žena
si vybrala market v Žitavské ulici a muž navštívil provozovnu
v Kmochově ulici. Oba byli zadrženi pracovníky ostrahy
a předáni přivolané hlídce městské policie. Strážníci agresora
zklidnili, v obou případech provedli všechny potřebné úkony
a poté oba případy uzavřeli ve své kompetenci.

• Spletli si silnici s hřištěm

Strážníci MP byli občanem města telefonicky upozorněni na
tři chlapce jezdící na skateboardech ve vozovce poblíž marketu
Albert na Národní ulici a po přilehlém chodníku v rekonstrukci.
Hlídka výtečníkům domluvila a pro další vyžití jim doporučila
nedaleké skateboardové hřiště.

• Nepozorný řidič

Žena z Varnsdorfu telefonicky upozornila na opuštěné vozidlo
Škoda Fabia s klíči zasunutými v zámku. Bylo zaparkované
v Pražské ulici. Hlídka vozidlo zajistila proti odcizení a vyrozuměla majitele. Ten si klíče od vozidla převzal na služebně
městské policie.

• Zraněný muž

Na služebnu MP se v odpoledních hodinách dostavil jedenačtyřicetiletý muž s řezným poraněním na noze. Strážníci muži
poskytli první pomoc a zajistili další lékařské ošetření.
Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 23. 10. 2014 rozhodla: • Schválit
Základní škole náměstí E. Beneše a Městskému divadlu Varnsdorf
změnu závazných ukazatelů na rok 2014. • Souhlasit s přijetím
peněžitého daru od Severočeské vodárenské společnosti a. s. ve
výši 20.000 Kč na pořádání celoměstských společenských akcí
Rozsvícení vánočního stromu a Silvestrovský běh.

Kam pro vstupenky...
V Městském informačním centru Varnsdorf v přízemí knihovny
lze zakoupit vstupenky nabízené prostřednictvím celorepublikových
rezervačních systémů Ticketportal, Ticket Art a eVstupenka. Lze si
zde též vyzvednout vstupenky, které jste si u těchto portálů rezervovali
z domova. Snadno si tak zajistíte návštěvu významných kulturních či
sportovních akcí po celé republice. V informačním centru samozřejmě
pořídíte i vstupenky do Městského divadla Varnsdorf a na akce
pořádané Domem kultury Střelnice Rumburk.
Ve Varnsdorfu lze využít i službu předprodejního portálu Ticketpro,
který má své prodejní místo v Tipsportu na Národní 3404.
-r-

Výluka vlaků Trilex do 14. listopadu
Mezi stanicemi Seifhennersdorf - Varnsdorf a Rybniště Großschönau probíhá nepřetržitá výluka vlaků. Dopravce nás
o výluce informoval bohužel až po vydání předchozího čísla Hlasu
severu, kde jste se správně měli o výluce dočíst.
Na trati Seifhennersdorf - Varnsdorf je výluka od 27. října a na trati
Rybniště - Großschönau od 5. listopadu. Na obou těchto úsecích
potrvá až do 14. listopadu do 17. hodiny. Vlaky jsou nahrazeny
autobusy. Platí výlukový jízdní řád.
Autobus pro vlak 20959 jede ve dnech 8. 11. a 9. 11. z Varnsdorfu
ve směru na Žitavu už v 7.59 hod. (místo 8.06 hod.). Ostatní autobusy
odjíždí o maximálně 3 minuty dřív než vlaky.
Z důvodu oběhu bude jeden pár vlaků ve dnech 6. 11. a 7. 11. a
od 10. do 14. 11. nahrazen autobusem z Rybniště do Hrádku nad
Nisou a zpět (Rybniště odj. 6.32, Varnsdorf odj. 6.52, Hrádek n. Nisou
příj. 7.30, odj. 7.32, Varnsdorf příj. 8.06 hod., Rybniště příj. 8.23 hod.).
Zastávka náhradní autobusové dopravy se pro stanici Varnsdorf
staré nádraží nachází v ulici Boženy Němcové u benzinové stanice
MAX. U Pivovaru Kocour se obsluhuje autobusová zastávka Varnsdorf mlékárna. Náhradní zastávka pro Jiřetín pod Jedlovou je Dolní
Podluží kino (zastávka linky 402).
Za případné nepříjemnosti se dopravce Vogtlandbahn-GmbH/
Trilex předem omlouvá.
Další informace na www.trilex-online.cz
-r-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Městský úřad Varnsdorf
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY
Místo výkonu práce: Město Varnsdorf
Požadavky na uchazeče:
1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů (úředníkem se
může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním
právním předpisem).
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook,
Powerpoint).
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu.
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• osvědčení o splnění předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991
Sb., v platném znění.
5. Platové podmínky - 11. třída podle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., v platném znění.
6. Předpokládaný nástup: 1. 12. 2014
7. Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 14. 11. 2014
8. Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf, k rukám tajemníka Ing. Lubomíra Samuhela, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf.
Obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT - výběrové
řízení vedoucí OŠKT“.
9. Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.
Ing. Lubomír Samuhel v.r., tajemník MěÚ
Varnsdorf 23. 10. 2014
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Reakce na článek
Jak jsme volili do
zastupitelstva
Musím vzdát hold panu
Suchardovi, který si ve svém
článku „Jak jsme volili...“
(v minulém čísle Hlasu severu pozn. red.) dal tu práci a
dost přehledně nás seznámil
s výsledky voleb. Musím však
jeho některá stanoviska uvést
na pravou míru. Především
jeho vyjádření, že Bc. Michael
Hulán byl na kandidátku KSČM
dopsán bez svého vědomí, je
lží. Kdyby neexistovalo jeho
písemné prohlášení, tak ani
registrační úřad nemohl naši
kandidátku přijmout. Toto
beru jako zásadní fakt a víc se
k nějakým osobním postojům
nebudu vyjadřovat. Další skutečností je, že jsme na jeho
pozdější žádost o vyškrtnutí
z kandidátky přistoupili, přestože on sám nesplnil zákonná
ustanovení. Tím jsme se sami
připravili nejméně o tři sta hlasů,
a tím i pravděpodobně o druhé
místo v celkovém výsledku.
Ještě chci uvést, že v uplynulých třech volebních obdobích
jsme v zastupitelstvu příliš nepolitikařili a že bez ohledu na
stranickou příslušnost jsme se
rozhodovali tak, aby to bylo pro
město co nejpřínosnější. A chci
věřit, že tomu tak bude i v tomto
nastávajícím období.
Ing. Vladimír Reiber
Poznámka redakce: V článku jsme napsali oficiální
důvod, tak jak ho uvedl pan
Hulán na registračním místě
při požadavku na vyškrtnutí
z kandidátní listiny.

Měření radonu

Státní ústav radiační
ochrany (SÚRO), v.v.i., 140 00
Praha 4, Bar toškova 28
nabízí měření radonu v domech a bytech. Měření je
poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR,
který je koordinován Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné:
- telefonicky na číslech:
226 518 166 paní Mužíková,
226 518 177 paní Kreslová.
- e-mailem na adrese:
radon@suro.cz.
SÚRO informoval starostu
města o výsledcích měření
radonu, které bylo v minulém
školním roce provedeno v mateřských školách v Nezvalově a Národní ulici. Výsledky
v obou případech ukázaly, že
v pobytových místnostech dětí
je z hlediska výskytu radonu
vše v pořádku.
-r-
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Böhmische Heart Coeur, nebo vlčí žena?
Varnsdorfská rodačka Jana
Vébrová řadu let komplikovala
život fanouškům i hudebním kritikům. Při hudebních
vystoupeních suverénní, v soukromí a rozhovorech tichá, nenápadná. Po úspěšném CD
„Kykyrý“ (2007) měla velký podíl
na úspěchu tanečně-hudebního
představení „La Loba“(HS o tom
psal v čísle 15/2014).
Jaké to bylo ve „velkém
divadelním světě“ edinburského festivalu Fringe?
Obrovské! Edinburgh je
nádherné, kamenné, historické
město, kde se odehrávaly zásadní dějinné okamžiky Skotska
a celé Anglie. To se ovšem během měsíčního Fringe Festivalu
celé obleče do statisíců pestrých
plakátů lákajících na několik tisíc
představení od Stand Up Comedy po muzikály.
Je to trošku takový market.
Představení se střídají jak na
běžícím pásu. Za 14 dní, co
jsme s Lobou na Fringe byli,
jsme ji hráli dvanáctkrát, plus já
měla ještě dva večerní koncerty. To znamená docela vydatnou
koncentraci a šetření energií.
Snažit se ve skotském počasí
nenastydnout a nevykřičet si
hned první týden hlasivky. Nějaké kamarádíčkovací „pařbičky“
moc nešlo podnikat.
Jak to přišlo, že se z „písničkářky ze mlejna“ stala
„Böhmische Heart Coeur“ a
nakonec se proměnila ve vlčí
ženu, archetypální divošku
La Lobu?
Prostě evoluce! A pak náhoda, co mi do života přivedla
Ivana Achera, který mě pozvolna, „podprahově“ transformuje,
ovlivňuje a vyzrává. On má od
přírody veliký a pro mě nikde
jinde nevídaný dar citlivosti,
přirozené estetiky a zároveň
zdravé sebekontroly, kritičnosti. Věřím mu. A právě Ivan je
dvorním skladatelem choreografky Lenky Vagnerové, která
si vymyslela představení La
Loba a její podvojnou podobu
v tanečnici Andree Opavské a
ve mně.
Takže od neřízené emocionální stříkačky ze mlejna přes
srdeční hard-core po emo-hard-core vlčí ženy.
Dostávám se k onomu
zdánlivému „rozporu“ tvé
osobnosti: totální odevzdání
se písni proti nenápadnému,
až plachému projevu „mimo
plac“. Co se to s tebou stane, když vezmeš do ruky
harmoniku?
Je to nabytí absolutního

sebevědomí, přesvědčení,
60minutové smysluplnosti svého pidikonání tady ve světě, odvaz, výzva, vzrušení … tělocvik
… a pak se v tom míchají asi
i nějaké, mně nevysvětlitelné
(přece všechno nemusí být
vysvětlitelné?!) podvědomé,
nevědomé … - sti.
Jít na dřeň - to je umělecký
přístup, který nese výsledky
i utrpení. Je jím pro tebe dřina při přípravě nebo „hořké
chvíle života“?
Přípravu bych raději vynechala - teď jsem spíš umělkyně
plínek, člobrd, čalamád, marmelád a křížal. To druhé bych
zařadila právě do výše popsané kategorie podvědomého,

nou „obranu“ a strach pomáhá
prolomit. Takže citové rozrušení
u mě asi ještě přijde.
Ale jak taťka, tak i Ivan měli,
mají ve svém životě obojí. Jinak
by taťka nedělal a neudělal to,
co dělal a udělal a Ivka by
neskládal to, co skládá. Oba
jsou obdařeni vyjemnělým,
hlubokým vnímáním - skutečnosti, Ivka i hudby. To, co mi
taťka nestačil předat, mi teď
v nejlepší a nejkvalitnější formě
dává. Díky němu stále uzrávám
a vychovávám se. Budu dospělá
a začnu chápat většinu souvislostí asi až po třicítce.
Znovu jsem si poslechl
tvé zatím jediné cédéčko a
musím trvat na jeho výji-

Jana Vébrová (vpravo) a tanečnice Andrea Opavská s cenou
Herald Angel, kterou převzaly na edinburském festivalu Fringe.
nevědomého, nevysvětleného,
možná i nevysvětlitelného. Rozhodně nejsem typ, kterej by se
v negativních pocitech, depresích života vyžíval nebo si je
dokonce uměle navozoval, jak
někteří múzičtí „démoni“ „umí“
(na obou uvozovkách trvám!).
Pro mne to je prostě přirozenost
a opravdovost, jinak to neumím
a dělat nechci.
Jsi dcerou legendární
osobnosti varnsdorfské
kultury Edy Vébra, který se
v hudbě pohyboval jako štika
v rybníku, jsi životní partnerkou Ivana Achera, který je
výraznou osobností české
hudby současnosti, avšak
natolik osobitou, že to - řekněme - nemá jednoduché.
Napadá mě, že se mezi nimi
pohybuješ v jakémsi citovém
rozrušení na pomezí lidské
pokory a umělecké nekompromisnosti. Co ty na to?
Jsem, hodně nahatě upřímně, takový emoční začátečník.
V dětství jsem si já i celá naše
rodina vybudovala důsledkem
taťkovy předčasné smrti určitou rezistenci. Na některé věci
jsme se báli sebe ptát a svoje
pocity rozebírat. Neuměli jsme
se o druhé správně, nepovrchně
zajímat. Právě Ivka mi tuto div-

mečné kvalitě. Chystáš nové
album? Neptám se kdy, ale
kam hudebně zamíříš, aby
ses (třeba) pokusila překonat
sama sebe...
No, to by mohla být otázka
na dlouhou odpověď. Nebudu
skromná, protože jsem si jistá
tím, co jsem vytvořila a jak dělám. Kykyrý je prostě podařená
deska, která skvěle zachytila můj
osobitý ruko-hlaso-pis. Díky tomu
a mé nynější umělecké kreaci, čímž myslím kuchyni a děti, je
hodně těžké touto nastoupenou
cestou důstojně a ještě lépe
pokračovat. Ale mateřská mi
končí 11. listopadu, takže pak
se teprve můžeme těšit, co ze
sebe vytlačím.
Dnes je tedy obtížné a nesmyslné předjímat, kam a jakou
formou se uberu. Nicméně pár
nových písniček složených mám
a cítím v nich velký posun dopředu jak po textové, tak i kompoziční stránce. Také si v hlavě
do šuplíku ukládám muzikanty
a zajímavé typy, se kterými by
nebylo marné spolupracovat. Čili
jak bude, se teprve uvidí.
Držím palce a děkuji za
rozhovor.
Připravil Milan Hrabal,
foto archiv Lenky Vagnerové
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Rumburská porodnice je úspěšná
v projektu Přirozený porod v porodnici
Spokojenost rodiček se službami porodnic je jedním z hlavních
kritérií udělení certifikace PPP v rámci celorepublikového projektu
Přirozený porod v porodnici, do něhož je od ledna tohoto roku zapojena i naše porodnice. K jeho realizaci spojily síly přední český web o
těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů (KOP) realizátor projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím
zkušenosti a spokojenosti pacientů. Projekt dlouhodobě sleduje dvě
hlavní oblasti. První z nich je spokojenost rodiček s poskytovanou
péčí pomocí dotazníkového šetření, druhou je frekvence některých lékařských úkonů a medikace, která je v českých porodnicích
dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských zemí. A právě
v oblasti spokojenosti rodiček se službami porodnic vychází
rumburská porodnice v průběžném hodnocení projektu jako
nejlepší ze všech zapojených porodnic.
Jak probíhá samotné hodnocení?
Porodnická pracoviště sbírají e-mailové adresy rodiček během
hospitalizace rodičky po porodu. Řešitel výzkumu jim poté rozesílá
pozvánky k vyplnění krátkého elektronického dotazníku pro zjištění
osobní zkušenosti rodiček s průběhem porodu a souvisejícími službami. Metoda CAWI (Computer Aided Web Interview) s přístupovým
kódem unikátním pro každou rodičku zajišťuje kontrolu výběrového
souboru respondentek a vylučuje přístupy neautorizovaných osob
k hodnocení porodnic. Získané odpovědi jsou řešitelem vyhodnocovány jednak průběžně (čtvrtletně), a dále souhrnně (ročně),
kdy jsou výsledky srovnávány s průměrným hodnocením všech
porodnic. Rumburská porodnice prozatím vede v obou sledovaných úsecích.
Pravidelná reprezentativní zpětná vazba od rodiček je pro každou
porodnici silným motivem k jejímu dalšímu rozvoji a zvyšování kvality
poskytované péče. První rok účasti v projektu PPP je zkušební,
každá porodnice si tedy může vyzkoušet, co účast v projektu
obnáší. Po roce se porodnice může rozhodnout, zda chce v projektu pokračovat, či nikoliv. Ve druhém roce se výsledky porovnají
s prvním rokem a meziroční dynamika bude předmětem celkového
hodnocení. Při splnění všech kritérií bude mít porodnice možnost získat certifikát PPP.
Certifikát PPP bude pro rodičky zárukou, že zdravotnický personál oceněné porodnice vede fyziologické porody a porody bez
komplikací a v souladu s Desaterem PPP. Máme proto velikou radost
z průběžných výsledků hodnocení celostátního projektu PPP. Ty
potvrzují skutečnost, že všechny maminky, které se rozhodnou rodit
v rumburské porodnici, si mohou být již nyní jisté, že se zde setkají
s přirozeným a tradičním přístupem k porodu i k nim samotným
a přivedou na svět své děťátko v jednom z nejlépe hodnocených
porodnických zařízení v zemi. Navíc mají zajímavou příležitost prostřednictvím speciálního dotazníku vyjádřit své zkušenosti a pocity
spojené s kvalitou poskytované péče v průběhu a po porodu a
aktivně tak přispět k dalšímu zvyšování kvality rumburské porodnice. Ta totiž bude o maximální spokojenost rodiček, korunovanou
Certifikátem PPP, usilovat i nadále.
Andrea Semerádová, foto www.nemrum.cz

Porodní vana a příjmová ambulance v rumburské porodnici

20/2014
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Varnsdorfské zastupitelstvo
„zprivatizovala“ a. s. FK Varnsdorf

Varnsdorf - město, kde komunální volby 2014 vyhrála fotbalová akciovka
Ing. Jan R. měl asi velké
klukovské sny. Čert ví, kdo mu
to nakukal, že kapitalismus je zlý
a nelidský a jedině komunistická
strana zjedná v této zemi spravedlnost. Straně věrně sloužil, ve
veřejných funkcích se angažoval.
V radě městského národního
výboru tenkrát také zasedal. Ani
profesní kariéru nezanedbával.
Stranická knížka pro něj jistě
nebyla pouhou formalitou, když
mu KSČ svěřila nomenklaturní
funkci technického náměstka ve
strojírenském podniku TOS.
Jak už to bývá, život mu připravil velkou výzvu - rok 1989.
Ještě koncem listopadu toho
roku vysvětloval oponentům
z Občanského fóra, jak se
mýlí, když jim vadí mocenský
monopol KSČ.
Nedlouho poté došlo na privatizaci podniku, ve kterém náměstkoval. Stvořil konkurenční
privatizační projekt a stal se tak
majitelem TOSu. Včera komunista, dnes kapitalista, který si
buduje okázalá sídla. Ukázal,
že při troše šikovnosti („typicky
česká ulička“) se z demokracie
dá udělat povolná děvečka nomokracie.
Když se věci daří, s jídlem
roste chuť. Úspěšný kapitalista
může mít svoje koníčky, ve kterých široké veřejnosti ukáže, že

nejen prací je člověk živ. K tomu
se výborně hodí třeba populární a lidový fotbal. Ten potřebuje
dost peněz. Mohou se zúročit
i někdejší stranické konexe a
dovednosti z veřejných funkcí.
Po několik volebních období
tak v zastupitelstvu Varnsdorfu
fungovala komokracie a ČSSD
jako převodové kolečko Fotbalového klubu Varnsdorf k financím města. Být šedou eminencí

DOPISY
NÁZORY
POLEMIKA
Ing. Janu R. zřejmě nepřinášelo
dostačující uspokojení.
Trpělivost se mu však
vyplatila. Zrodil se fenomén
v podobě politického hnutí
ANO 2011. Zčistajasna se zjevil
mesiáš Ing. Babiš. Podobnost
jejich životních příběhů nelze
přehlédnout. Včetně evidence
Ing. Jana R. ve svazcích StB:
http://www.abscr.cz/data/pdf/
knihy/UST/UST_24.pdf - strana
5 registračního protokolu - evid.
číslo 22662 z roku 1983 - krycí
jméno JOHN.
Ing. Babiš ke zviditelnění a
politické popularitě hnutí ANO
dokázal využít svou lidumilnou
INZERCE

tvář komunistického milionáře
na různých megaboardech.
Tuto inspiraci zřejmě též převzal
Ing. Jan R. při předvolební kampani ve Varnsdorfu. Na volebním
bigboardu instalovaném poblíž
klubu důchodců ještě skromně
figuroval na pravém křídle svého týmu. Obrázek se překvapivě
změnil na plakátech vylepených
na ulici Národní, procházející
středem města. Zde se varnsdorfský babiš stal ústřední tváří
přesto, že na volební kandidátce
si vyhradil poslední pozici.
K jeho politickému znovuzrození se neodolatelně nabídla
vlna nadějí, kterou hnutí ANO
vyvolalo mezi občany Čech a
jež se nevyhnula ani Varnsdorfu.
Nejedná se přitom o nic jiného
než o to, kdo bude vládnout městu a rozhodovat, kam se bude
investovat ve veřejném zájmu.
Jak lákavé pro plány společnosti Fotbalový klub Varnsdorf, a.s.,
kde je Ing. Jan R. prvním mužem
dozorčí rady a jeho firma TOS,
a.s., hlavním partnerem (viz http:
//www.fkvarnsdorf.cz).
Originální vize, že budoucnost a věhlas Varnsdorfu jsou
postaveny na úspěchu Fotbalového klubu, dostala mnohem
konkrétnější kontury. Podobně
jako touha vybudovat prvoligový stadion za 120 milionů

korun z městských peněz. Pro
mediálně zdatného manažera
nebude problémem udělat ze
soukromého byznysu fotbalové
akciovky veřejný statek, štědře
dotovaný z rozpočtu města. Tím
spíše, že už roky zpět sem město různými cestičkami sype na
úpravy a rekonstrukce stadionu
i provoz samotného FK úhrnem
desítky milionů korun.
Hnutí ANO, za které Ing. Jan
R. kandidoval, dostalo i ve Varnsdorfu nejvíce hlasů. Zastupitelská „koalice“ s ČSSD a další,
s fotbalem spojení zastupitelé
nepochybně zajistí vítězné skóre pro Fotbalový klub minimálně
na další čtyři roky.
Varnsdorfským patriotům se
bezděčně dere na rty pozdrav
„Čest jeho práci!“ (...a pánbůh
opatruj Varnsdorf).
Ve Varnsdorfu 23. října 2014
Občanská iniciativa Varnsdorf 2000
www.oivarnsdorf2000.cz
Poznámka redakce: Za
OI Varnsdorf 2000 vystupují
Ing. Richard Bejr, Petr Kocůrek, Miroslav Valko a Pavel
Vodička.

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí
nad Labem, kontaktní pracoviště Rumburk, Informační a
poradenské středisko pro volbu a změnu povolání a Vyšší
odborná škola a Střední škola
Varnsdorf, p. o., pořádají

19. ročník
propagační výstavy
VZDĚLÁVÁNÍ
2015/2016
Prezentace
středních škol
a odborných učilišť
Dům kultury,
SNP 484/29 Rumburk
10. listopad 2014
od 9 do 16 hod.
11. listopad 2014
od 9 do 15 hod.
JEN TY MŮŽEŠ ZMĚNIT
SVOJI BUDOUCNOST!
Akce je určena pro žáky,
kteří končí povinnou devítiletou školní docházku, rodiče
vycházejících žáků a osoby,
které chtějí získat vzdělání
formou dálkového studia nebo
formou dílčích kvalifikací.
Získáte informace o možnostech studia, o požadavcích
u přijímacích zkoušek na jednotlivých školách a učilištích, a to
přímo od zástupců těchto škol.

INZERCE
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Zelená flotila autobusů se připravuje
Zástupci Ústeckého kraje v čele
s radním pro dopravu Jaroslavem
Komínkem zahájili kontrolní cesty
k výrobcům autobusů pro dopravce Ústeckého kraje. Jedna
z návštěv proběhla ve společnosti IVECO Vysoké Mýto a v SOR
Libchavy. V obou firmách jsou ve
výrobě autobusy, které budou od
ledna 2015 zajišťovat dopravu také
v oblasti Šluknovska. Dopravcem,
který je bude na zdejších linkách

využívat, bude a.s. Autobusy
Karlovy Vary. Vozy budou mít
jednotnou zelenou barvu.
Cílem návštěvy u výrobců
bylo mimo jiné prověřit způsob

zadání výroby jednotlivými
dopravci a ověření splnění zadávacích podmínek objednatele
v praxi. „Je zřejmé, že kvalita
výroby vozidel pro Ústecký kraj
je vysoká, a věřím, že cestující
budou maximálně spokojeni,“
konstatoval Jaroslav Komínek.
Podle tiskové zprávy odboru
dopravy a silničního hospodářství KÚ Ústeckého kraje, foto
www.kr-ustecky.cz

Vánoční strom je připraven
na adventní rozsvícení
Den před státním svátkem
vzniku samostatné republiky
byla provedena renovace výzdoby na městském vánočním
stromu u MCKV. Světelná
výzdoba se během tří let, po
která byla umístěna na vánočním stromu, stala dvakrát obětí
vandalů. Nyní byla za pomoci
dvou vysokozdvižných plošin
zdemontována, vadné nebo
nefunkční části byly nahrazeny
novými a zcela nově byla vyměněna hvězda na špici, poškozená
během letošních větrů. Opraveny
byly i řetězy se stroboskopickým
efektem a všichni návštěvníci se
mohou těšit i na novou část výzdoby, pořízené odborem správy
majetku na konci loňského roku.
Na celé akci se podíleli dobrovolní hasiči Rudolf Javorek a

Jiří Sucharda, kteří se o celou
městskou výzdobu starají už
řadu let, dále pracovníci technických služeb, strojníci dvou
plošin z klempířství Novák a
v neposlední řadě pracovník
firmy MK Mont z Klášterce
nad Ohří. Ta nám vánoční
výzdobu ve spolupráci s J. Suchardou navrhla a společně

Po stopách historie mezi
Hrádkem a Špičákem

Příjemné podzimní počasí přivítalo skupinu zájemců, kteří se 25.
října vydali na komentovanou vycházku mezi dvěma vrchy, jež ze
severu chrání naše město - Hrádkem a Špičákem. Na hraničním
přechodu do Seifhennersdorfu, kde bylo výchozí stanoviště, se
seznámili s historií starého, tzv. lánového rozdělení území dnešního Varnsdorfu a s novým číslováním domů právě od přechodu.
Současnou historii si připomenuli sochou, kterou městu a místu
věnoval v roce 1993 ing. Josef Hradečný. Cestou si pak prohlédli
starou i novou architekturu, zbytky restaurace „Na pěkné vyhlídce“
a mohutné kamenné terasy na jihozápadním úbočí Hrádku. Na jeho
vrcholu je čekalo poučení o historii vyhlídky a následoval přesun
po německé straně ke starým kutištím, nalézajícím se v sedle
mezi Hrádkem a Špičákem. Někteří si dokonce odnesli zkamenělé
otisky listů. Naučnou vycházku pořádal Kruh přátel muzea Varnsdorf, exkurzi vedli Jaroslava Štěpánková a Miloš Flekna.
JŠ, ham, foto Filip Mágr

s vyškolenými hasiči provádí
její servis.
Jen na závěr dodáváme, že
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu se koná o první adventní neděli 30. listopadu. Bližší
program přineseme v příštím
čísle.
red., foto JS

Zapůjčte svůj
betlém i pro ostatní
Už potřetí za vámi čtenáři
přicházíme s velikou žádostí
o zapůjčení vašich domácích
betlémů. Každým rokem se jejich
počet zvětšuje a odměnou za to
nám jsou rozzářené dětské oči.
Rád bych tímto poděkoval všem,
kteří v uplynulých dvou letech zapůjčili své betlémy, a doufáme, že
i v letošním roce přibudou nějaké
nové vystavitelné skvosty z vašich domácích sbírek. Výstava
betlémů bude jako každý rok
přístupná pouze o první adventní neděli 30. listopadu ve
spolkové místnosti knihovny
při slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu. Jak už se
stalo samozřejmostí, u betlémů
je zajištěn nepřetržitý dozor a
zabezpečení betlémů po čas
výstavy. Podle potřeby jsme
schopni zajistit i jejich přepravu. V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na tel. čísle 602
104 570 nebo e-mailem: jiri.sucharda@varnsdorf.cz. Za vaši
ochotu předem děkujeme. JS
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Odhalení obnoveného památníku
padlým v Nové Chřibské
Sobotu 11. října trávili lidé různě. Někteří se vydali k volbám, jiní
vyrazili na Slavnosti dobrot, řada lidí ji strávila běžným trojbojem nákup, úklid, navaření. Další využili slušnějšího počasí a vyrazili
na poslední sklizeň a pomalu začali zahrádky připravovat na zimu.
Členové Svazu c. k. vojenských vysloužilců společně se starostou
obce Rybniště připravili slavnostní odhalení památníku obětem
„Velké války“ v Nové Chřibské. Kousek pod bývalou pilou se totiž
nacházelo torzo pomníčku, který původně připomínal památku 21
obětí první světové války.
Ten původní byl postaven a odhalen 11. června 1925 o cca 100
metrů níže, těsně nad zatáčkou. Svým občanům jej věnovala obec
Nová Chřibská. Po odsunu původního obyvatelstva ho nově vzniknuvší a aktivní hasiči pod dohledem nového vedení obce nalezli
uschovaný v jedné z místních stodol a nechali jej za 25 tisíc korun
předělat na pomník obětem druhé světové války. Byl umístěn mezi
vzrostlé stromy na prostranství před hasičskou zbrojnicí a doplněn
o sloupky s řetězy. Nápisy na pomníčku hrdě hlásaly, že Kde Čech
stane, tam zůstane! Věrni zůstaneme! a Pravda vítězí! Paradoxem
zůstává, že to byla možná právě tato hesla, která jej o několik desítek
let později odsoudila k pomalému zániku. Na počátku 70. let byla hesla
označena za šovinistická a obec se o pomníček prakticky přestala
starat. Ještě chvíli o něj pečovali pionýři, ale po revoluci nastal úplný
útlum a v jednu chvíli hrozilo i jeho odstranění.
Kolem roku 2010 se podařilo již poničené torzo pomníčku bez
znaku a téměř bez textů zdokumentovat a zanést do databáze
evidovaných válečných hrobů. Od té doby také probíhala jednání
mezi péčí o válečné hroby ORP Varnsdorf a obcí Rybniště, sháněly
se dobové fotografie a seznam připomenutých obětí a připravovala se rekonstrukce pomníčku. V době, kdy se podařilo získat
dobovou fotografii, se do celé záležitosti vložili členové Svazu c. k.
vojenských vysloužilců. Kromě zájmu přišli i se seznamem obětí
1. světové války z vojenského historického ústavu. Vzhledem
k získaným informacím bylo rozhodnuto, že pomník bude uveden
do původního předválečného stavu
(zprvu se uvažovalo o rekonstrukci
do stavu poválečného). Potřebné
finanční prostředky se podařilo
vysloužilcům zajistit z vlastních prostředků za přispění dvou sponzorů
z řad místních i původních obyvatel.
16. září byl hlavní kámen za
pomoci jeřábu sejmut a odvezen do
šluknovské firmy - shodou okolností
se vrátil po 89 letech do nástupnické
firmy Spölgen, kde byl původně
vytvořen. Následovalo odříznutí čelní desky v tloušťce cca 25 mm
a následné vyleštění. Po převozu do varnsdorfského kamenictví byl
na vyleštěnou plochu syenitu umístěn původní nápis včetně opravy
jména, kde v roce 1925 vznikla chyba. V pátek 10. října byl kámen
za pomoci hasičské techniky osazen zpátky na své místo a v sobotu dopoledne odhalen za přihlížení asi 20 uniformovaných členů
Svazu c. k. vojenských vysloužilců, místních obyvatel a příznivců.
Pohnutým osudem památníku je provedl Jiří Sucharda, vlastního
znovuodhalení se ujali starosta obce Rybniště Ing. Roman Forfera
a sponzor projektu Manfred Rohde. Odhalenému pomníčku požehnal jiřetínský farář Josef Koudelka a členové Svazu po vystřelení
slavnostní salvy z hmoždíře a rakousko-uherské hymně z nového
vysloužileckého flašinetu položili k památníku skromný věnec z chvojí.
Do poslední chvíle nebylo známo, zda se kamenické práce podaří včas dokončit a pomník usadit na své místo, přičemž termín
odhalení musel být sladěn i s návštěvou německého hosta. Tím
se omlouvám všem zájemcům o pozdní a slabou propagaci této
akce. Místo odhaleného pomníčku však rozhodně stojí za návštěvu. Až pojedete do nebo z Děčína, rozhodně se zde zastavte a
vzpomeňte na velké a zbytečné oběti obou válečných konfliktů
minulého století.
Nechť i tento znovuobnovený pomník přispěje ke smíření a
porozumění všech obyvatel našeho pohraničí.
P. S. Na závěr ještě dobrá zpráva - na příští rok se zástupci Svazu
vysloužilců dohodli se starostou obce Rybniště na společném doplnění místa o chybějící sloupky a řetězy a uvedení celého místa do
pietního stavu. JS, foto archiv Svazu c. k. vojenských vysloužilců
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Hráči. Hlavní předplatitelský cyklus (= skupina A) městského
divadla byl 10. října zahájen Gogolovou komedií v provedení Divadla Rokoko. Mnozí diváci si ji nenechali ujít už jen kvůli Michalu
Dlouhému (druhý zprava) - a vyplatilo se!

FISAF Aerobic 2014. 11. října ve sportovní hale pořádal SK Viktorie Jiříkov ve spolupráci s Českým svazem aerobiku a za podpory
Schrödingerova institutu jedno z celorepublikových pohárových kol
sportovního aerobiku a fitness týmů III. výkonnostní třídy. Zúčastnilo
se jej přes 250 závodnic z celé republiky.

Kytara napříč žánry. Už prý se zdálo, že 17. ročník festivalu se
našemu městu vyhne. Ale nakonec se přece jen i u nás kytarové virtuozitě tleskalo, a sice v Lidové zahradě 13. října, když zde vystoupil
specialista na keltskou hudbu Dylan Fowler z Walesu (vlevo), v části
vystoupení doprovázen pořadatelem festivalu Stanislavem Barkem.
Bohužel s minimální mediální podporou, a tak se toho potlesku ujalo
asi jen patnáct párů rukou.

Jiný hudební festival, Mandava Jazz, měl svůj „zlatý hřeb“
11. října v Danu Bártovi. Doprovázelo ho Robert Balzar Trio.
Zpěvák ovšem okouzlil i groteskně ironickými proslovy.

Slavnosti dobrot na Střelnici 11. října zakončily letošní sezonu
trhů regionálních pěstitelů a výrobců.
Následujícího dne byl Mandava Jazz završen - podobně jako
v loňském ročníku - ve vlacích Trilex. Tentokrát šlo o dvojkoncert
kapel Futur Swing a Postomodern Orchestra (na snímku).

VOŠ a SŠ Varnsdorf na veletrhu. Škola se od 16. do 18. října prezentovala na veletrhu EDUCA MYJOB 2014 Liberec, největší
akci pro zájemce o práci, studium a celoživotní vzdělávání v České republice i v zahraničí. Přehlídka byla určena především - ale
nejen - pro severní Čechy (Liberecký kraj) a koná se každoročně
v Tipsport Areně.

Duo Angelorum (Katarína Ševčíková - harfa, Vítězslava Pajerová - housle a zpěv) připravilo koncertnímu publiku velký zážitek
programem „Řeč andělů“. Zahájení dalšího cyklu Hudební setkání
se konalo 23. října v aule školy ve Střelecké.

Ale Festivale 2014. S pátým ročníkem přehlídky svrchně
kvašených piv se již dá mluvit
o tradici. Díky koncertní dramaturgii se navíc s úspěchem zabydlela v kalendáři místních kulturních akcí. Ač se to nezdá, fotograf do Pivovaru Kocour v onu
sobotu 25. října zavítal až po
opadnutí největší tlačenice.
Všechny snímky Ivo Šafus
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Workshopy o prioritách rozvoje
území MAS Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko připravuje nový strategický
plán pro nové programové období 2014-2020. Pojďte s námi
diskutovat o jednotlivých
prioritách nové strategie!
Workshopy se uskuteční v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu vždy
od 15 hodin.
Celé znění pracovní verze
Integrované strategie rozvoje
území MAS Šluknovsko najdete
na www.mas-sluknovsko.cz.
• Workshop 6. 11. 2014,
Klub Střelnice Varnsdorf,
začátek v 15 hod.
Solidární a pečující region
(sociální oblast)
Protidrogová prevence,
prevence kriminality a vandalismu, sociální služby, sociální
bydlení, zefektivnění veřejné
správy, dostupnost základních
služeb občanům apod.
• Workshop 13. 11. 2014,
Klub Střelnice Varnsdorf,
začátek v 15 hod.
K přírodě zodpovědný
region
Čistírny odpadních vod,
ekologie, nakládání s odpady,

sběrné dvory, kotlíkové dotace,
vodní nádrže apod.
• Workshop 20. 11. 2014,
Klub Střelnice Varnsdorf,
začátek v 15 hod.
Dostupný a prostupný region (doprava) a atraktivní a
pestrý region (cestovní ruch)
Oprava místních komunikací,
obchvaty, dopravní systém,
cyklostezky, dopravní hřiště,
ubytovací a stravovací kapacity,
parkoviště, služby v CR, sportovní vyžití, propagace, přeshraniční
spolupráce apod.
• Workshop 27. 11. 2014,
Klub Střelnice Varnsdorf,
začátek v 15 hod.
Sebevědomý a soběstačný
region (ekonomika a zaměstnanost)
Veřejně prospěšné práce,
sociální podnikání, asistence
podnikatelům, komunitní a
družstevní podnikání, podpora
obnovy tradičních řemesel,
záchrana místních ovocných
odrůd, podpora produkce a
zpracování léčivek a bylin, přizpůsobení nabídky učebních a
studijních oborů potřebám trhu

práce, oborové vzdělávání pro
podnikatele apod.
• Workshop 2. 12. 2014,
Klub Střelnice Varnsdorf,
začátek v 15 hod.
Kvalitně a moderně vybavený region (občanská vybavenost) a životem pulsující
region
Dětská hřiště, sportoviště,
kulturní domy, obecní úřady,
školy, mateřské školy, zdravotní střediska, muzea, veřejná
prostranství, rekonstrukce
bytového fondu, podpora
bydlení, podpora spolkové
činnosti, sportovní, kulturní a
společenské akce, záchrana
památek, komunitně vedený
místní rozvoj
Přijďte vyjádřit svůj názor,
přijďte diskutovat, těšíme se
na vás!
Kancelář MAS Šluknovsko,
Boženy Němcové 476, 407 47
Varnsdorf, tel. 724 778 296
(pondělí až pátek od 9 do 15
hodin), e-mail massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko.cz.

+
+
+
+
+

provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování

+
+
+
+
+
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Řádková inzerce

Zaměstnání

Nemovitosti

Hledáme učitele pro výuku: němčina - angličtina, čeština - němčina na Oberschule
Seifhennersdorf. Nabídky zasílejte na Lehman17@web.de.

Prodej levných nemovitostí ve Šluknovském výběžku (Rumburk, Varnsdorf, Kr.
Lípa). Více na www.skzreality.cz.
Prodej bytu 2+1 v OV, ul.
B. Krawce 2521, Vdf. Nutno vidět. Cena 312 tis. Tel. 728 648
045, jen vážným zájemcům.
Vyměním družstevní
byt 3+1 za 1+1. Tel. 721
867 634.
Pronajmu byt 2+1 (120 m2)
ulice Legií, nad drogerií Martina,
nájemné nepřekročí 4.000 Kč +
služby. Mobil 603 572 783.

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

Služby
SALON VIKTORIA. Nově
prodej látek a galanterie. Krejčovství. Půjčovna svatebních
a společenských šatů včetně
doplňků. Adresa: Národní
1863, Varnsdorf. Telefon 777
583 506.
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Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte 603 536
548.
Výcvik psů všech plemen
Nabízíme základní i rozšířený
výcvik pod vedením zkušených výcvikářů v ZKO Studánka se sídlem u ZKO Varnsdorf (Špičák). Informace na
tel. 777 155 429.
Studio Relax, Edisonova
2914, Varnsdorf nabízí k pronájmu 2 kadeřnická křesla
v nově rekonstruovaném
kadeřnictví za zaváděcí
cenu 1.500 Kč/měsíc/křeslo
včetně služeb po dobu 3 měsíců, poté cena dohodou.
Kontakt: 602 344 799.

Ostatní
Prodám dvě dětské dřevěné postýlky bílé barvy. Tel.
412 372 782.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Firma PLASTON CR, s.r.o., Šluknov
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRODEJCE PRO OBLAST ČR
A STŘEDNÍ EVROPY
Pracovní náplň
• Aktivní vyhledávání nových zákazníků a obchodních příležitostí
a rozvoj jejich potenciálu
• Samostatné vedení obchodních jednání, prezentace společnosti
a jejích produktů
• Prodej nových produktů a služeb stávajícím i novým zákazníkům
• Aktivní komunikace se zákazníky
• Příprava komplexních nabídek pro zákazníky
• Péče o stávající zákazníky ve svěřeném regionu
• Řešení požadavků zákazníka včetně reklamací
• Zodpovědnost za celkové výnosy zákazníka
(plnění osobního prodejního plánu) a plánovaný obrat
• Pravidelný reporting, sledování vývoje trhu a konkurence
Kvalifikační požadavky
• SŠ vzdělání
• Praxe v prodeji služeb min. 1 rok
• Zkušenosti na pozici obchodního zástupce výhodou
• Příjemné a profesionální vystupování (reprezentativní vzhled)
• Výborné organizační a komunikační schopnosti
(prezentační a vyjednávací)
• Silná orientace na cíl a aktivní přístup
• Odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita
• Znalost práce s PC (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
• Znalost NJ nebo AJ podmínkou
• Časová a místní flexibilita, spolehlivost
• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
Nabízíme
• Motivační finanční ohodnocení závislé na prodeji služeb a plnění cílů
• Zajímavou, samostatnou a různorodou práci v mezinárodní společnosti
• Možnost kariérního postupu
• Služební notebook, mobilní telefon
• Pracovní poměr na dobu neurčitou
• Firemní benefity
• Aktivní využití a zdokonalování znalosti cizích jazyků
Další informace
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na personální oddělení
k rukám paní Ing. Zuzany Dinhové nejpozději do 15. 11. 2014.
PLASTON CR, s.r.o., Královská 1972, 407 77 Šluknov
Ing. Zuzana Dinhová, e-mail: zuzana.dinhova@plaston.com
tel. 412 314 411, www.plaston.com

Rádi vám vždy
vyhovíme
a poradíme.

.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241,
linka 143

LINECKÉ PEČIVO

DOBROU CHUŤ

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
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Vzpomínka
Dne 2. listopadu uplynul smutný rok od
úmrtí Jaroslavy Valenti.
Vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 2. listopadu to byly 3 roky, co odešel
náš syn Pavel Marenec. Stále žiješ v našich
srdcích.
Vzpomínají rodiče, sestra, manželka, děti
a vnučka.

Dne 5. listopadu by se dožila 100 let naše
maminka Helena Moniková. S láskou v srdci
vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Kdo jste ji znali, prosím, věnujte jí tichou
vzpomínku.

Dne 12. listopadu uplyne už 20 let, co
odešel navždy pan Vladimír (Mirek) Novák,
volejbalista a zaměstnanec n. p. Elite.
Vzpomínají manželka s dcerou Vladimírou.

P oděkování
Oblastní výbor KSČM děkuje voličům za hlasy, které dali našim
kandidátům při volbách do zastupitelstva města.
Děkujeme celému personálu LDN Varnsdorf za lidský přístup a skvělou péči o pana Ludvíka Jelínka.
Rodina
Chtěla bych poděkovat Městské policii Varnsdorf za rychlý
a účinný zásah dne 5. září, kterým mi zachránila život.
Kamila Kebzová

Z ubní

pohotovost

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
se bude konat

v úterý 11. 11. 2014

8.-9. 11. 2014
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 26, Děčín V
Tel. 412 507 588

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.

15.-17. 11. 2014
MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV
Tel. 412 586 361

Český červený kříž
oznamuje, že ke dni

Svoz zákazníků

do OC FORUM
Liberec
ZDARMA
22. 11. 2014

Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

Výbor SDČR
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Sociální družstvo Diakonie Broumov ve spolupráci
s Oblastní charitou Rumburk vyhlašují HUMANITÁRNÍ SBÍRKU:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek),
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené,
- vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
- hračky - nepoškozené a kompletní,
- peří, péřové přikrývky a polštáře,
- menší funkční elektrospotřebiče (žehličky, topinkovače, vrtačky, mikrovlnky, kulmy, vysavače,
holicí strojky, váhy, mixery, kávovary),
- knihy.
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických
důvodů), nábytek a znečištěný a vlhký textil.
Věci prosíme předávat zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční od 16. října do 21. listopadu 2014, každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin v Oblastní charitě Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk (ve dvoře u městské policie).
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace podají pracovníci Oblastní charity Rumburk, tel. 412 384 744 nebo Diakonie
Broumov, tel. 491 524 342, 739 999 112.
Více na www.diakoniebroumov.org nebo www.charitarumburk.cz.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Mladým hasičům se nakonec zadařilo

S novým školním rokem
začíná hasičům i nová soutěžní
sezona. Zatímco v jarní části se
jim příliš nedařilo, závěr letošní
sezony přinesl dlouho očekávané výsledky. Prvním úspěchem
bylo třetí místo Jakuba Vašuta
v nové krajské soutěži STIMAX
CUP 2014. Přestože krajské
sdružení hasičů s novou soutěží oslovilo všechny sbory
na území kraje, do soutěže
se z okresu Děčín přihlásil jen
zmiňovaný Kuba pod dohledem
a vedením vedoucího mládeže
Jaroslava Levinského. U hasičů
je Kuba sice teprve třetí rok, ale
jeho výsledky jsou přinejmenším
pozoruhodné.
V soutěži vyhlašované v kategoriích pro děti, dorost, muže,

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)
Středa 12. 11. 2014

11. listopadu

ukončuje sběr šatstva
na poliklinice.
Všem dárcům děkujeme za věnované věci.
Lydie Müllerová

Svozy pytlového
tříděného odpadu
20. 11. 2014

8.00-16.30 hod.

ženy ve věku 6 až 20 let závodníci předvádějí svou zručnost a šikovnost v běhu na 60 m
a 100 m s překážkami. Na letošní třetí kolo, konané 14. září
v Telcích u Loun, se náš tým
vypravil za velmi špatného počasí, což se odrazilo i ve slabší
účasti závodníků (42 chlapců a
49 dívek). V běhu na 100 metrů
s překážkami startovalo v kategorii 13-16letých dorostenců
9 závodníků. Varnsdorfský Jakub se s časem 21,99 s umístil
na krásném 3. místě. Dalšího
kola pořádaného v krajském
městě se Jakub bohužel nemohl
zúčastnit, jelikož se ve stejném
termínu konala domácí soutěž
ve Varnsdorfu a ještě tentýž den
jej čekal zápas v basketu.
Ani zbytek mladých hasičů
nezahálel. Za zmínku určitě stojí
3. místo staršího družstva na
soutěži v Království u Šluknova
13. září. Na tento úspěch
navazovalo další 3. místo, tentokráte mladšího družstva, a to
v námi pořádaném pátém ročníku soutěže v požárním útoku
u sportovní haly 27. září. Hned ná-

sledující sobotu (4. října) se v Mikulášovicích soutěžilo v okresním kole Závodu požárnické
všestrannosti, kde mladší
družstvo získalo další 3. místo.
V jednotlivcích obsadil Jakub Vašut kategorii střední dorost druhé
místo a Vladimír Kanis v kategorii mladší dorost dokonce místo
první. Těmito úspěchy letošní
soutěže skončily a doufejme,
že na jaře budou mladí hasiči
v tomto trendu pokračovat.
JS, LH, foto JS

Jakub Vašut s cenou získanou
ve STIMAX CUP 2014

INZERCE
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Dvě dějství Podzimních her jsou za námi

Nejmladší týmy FAŠV
vládnou okresu
Mezi nejmenší kategorie fotbalové akademie hrající pravidelné
soutěže patří výběry U10 a U7, které získávají základní zápasové
zkušenosti v rámci přeborů okresu.
Okresní přebor starších přípravek OFS Děčín 5+1 (kategorie
U10) byl pro podzimní část sezony 2014-2015 rozdělen na skupiny
JIH a SEVER. V severní části se vzájemně střetávají výběry šesti
klubů, a to z Mikulášovic/Vilémova, Šluknova, Jiříkova, Rumburku,
Krásné Lípy a FAŠV (Fotbalová akademie Šluknovského výběžku).
Ta skupinu SEVER jasně vede (35 utkání/88 bodů), s velkým
bodovým odstupem následuje Krásná Lípa a Šluknov a dále pak
Rumburk, Mikulášovice/Vilémov a poslední je Jiříkov. Ve skupině
JIH drží prvenství Union Děčín před FK Ústí nad Labem. SA Děčín,
Boletice a Modrá už mají větší bodové manko.
Okresní přebor mladších přípravek 4+1 (U7) absolvoval od
začátku září do konce října osm turnajů, na kterých hrál stejný
počet, tedy osm týmů fotbalových nadějí. Byly jimi FAPV Děčín
A, B (Fotbalová akademie Petra Voříška), MSK Benešov, SK
Markvartice, FK Česká Kamenice, FAŠV, FK Rumburk a SK
Velký Šenov. Na posledních čtyřech turnajích si nejlépe vedly
naděje FAŠV (28 utkání/72 bodů) a České Kamenice (28/65).
Následoval Velký Šenov (28/61), Benešov a Rumburk. Oba
děčínské výběry a Markvartice zatím ve fotbalovém kumštu
za ostatními zaostávaly. Vzájemná utkání FAŠV s Českou Kamenicí měla výsledky 0:2, 1:0, 3:0 a 1:1, s Velkým Šenovem
0:2, 3:1, 2:2 a 2:1. Fotbalovou akademii v těchto turnajích reprezentovali hráči (v závorce počet vstřelených gólů u nejlepších střelců):
D. Bulejko (29), D. Grafek (22), J. Mikloš (14), M. Klaus (13),
M. Foretník (10), L. Funda (8), S. Brtinský, O. Portl, M. Šťáhlavský,
O. Bočan, J. Brandík, J. Minařík, J. Šafránek, Polák, Albrecht a
Formánek. V úvodních turnajích tým vedl Jaroslav Beránek, na
posledních čtyřech pak Zdeněk Kramer a Jiří Minařik.
Ligové žákovské a dorostenecké týmy FK Varnsdorf tedy
nemusí mít o základní hráčské zázemí nouzi.
ZdS

V bowlingu byl po pěti
kolech na čele X-team
Po pěti kolech Varnsdorfské bowlingové ligy bylo na čele průběžné tabulky družstvo X-team (23 bodů), ale mělo o utkání navíc. Jeho
dosavadní výsledky: X-team - Bahňáci 5:0, - Aspoň Kilo 5:0, - BC
Tos 4:1, - Žlábci 4:1, - Spliťáci 1:4, - Kobra 11 4:1. Na soupisce týmů
jsou P. Kubín (kapitán), J. Kos, J. Kovář, J. Frieseová, J. Marešová,
M. Lanča a K. Fojtíčková. Z druhého místa bude na prvenství jistě
útočit tým Nic-moc (20 bodů). Ten zatím dosáhl těchto výsledků:
Nic-moc - Black horses 4:1, - BC Tos 4:1, - Spliťáci 4:1, - Kobra 11
3:2, - Bahňáci 5:0. Barvy Nic-moc hájí M. Knap (kapitán), R. Pácha,
J. Čížek, M. Král, J. Vašut, J. Trojan (Nic-moc), Z. Sova a J. Neumann. Vedoucí družstvo utrpělo v pátém kole porážku od třetích
Spliťáků (15) bodů), kteří mají střídavé výsledky: Spliťáci - Žlábci
5:0, - Kobra 11 1:4, - Nic-moc 1:4, - Black horses 4:1, - X-team 4:1.
Za tento celek válí S. Mišková (kapitán), J. Švarc, J. Trojan (Spliťáci),
J. Čerych, S. Feigl, R. Zich a F. Jiruf. Na dalších místech jsou zatím
seřazeny týmy Black horses (14), Kobra 11 (11), BC TOS (8 a o utkání
méně), Bahňáci (7), Aspoň kilo (7) a Žlábci (5 bodů a o utkání méně).
VBL

První díl Podzimních her 3. 10
obstarala atletika a soutěžící
i pořadatele přivítala ranní
mlha. Během dopoledne se
však již rozjasnilo při tradičních
disciplínách běhu na 60 m,
300 m, 800 m dívky, 1 000 m
chlapci, skoku dalekém, hodu
míčkem (mladší žactvo) a vrhu
koulí (starší žactvo). Do listiny
rekordů se zapsali Lukáš Lisý
(ZŠ nám. E. Beneše - skok
daleký 521 cm, běh na 60 m
7,2 s) a Josef Šišulák (Gymnázium Varnsdorf - běh na 60 m
7,2 s). Ve starších žácích
dominoval tým ZŠ nám. E. Beneše, mezi stejně starými dívkami Gymnázium Varnsdorf.
Výsledky staršího žactva jsou
započítávány do celkového hodnocení Podzimních her 2014.
V kategorii mladšího žactva
překvapil fantastickým výkonem
v běhu na 1 000 m Honza Jasanský (ZŠ nám. E. Beneše) časem
3:25,4 min. a taktéž se zapsal do
listiny rekordů. Chlapce mladší
vyhrála ZŠ Edisonova, dívky
Gymnázium Varnsdorf. Poděkování patří nejen soutěžícím, ale
hlavně rozhodčím a pomocníkům
ze třídy 9. A naší školy. Akce se
uskutečnila v rámci Grantového
programu města Varnsdorf.

Volejbalistkám
se daří

V 5. a 6. kole Liberecké krajské soutěže žen prověřilo kvality a ambice Slovanu Varnsdorf
družstvo TJ Sokol Tesla Stráž n.
N. ve svém domácím prostředí.
Po bojovném výkonu ženy Slovanu sice dvakrát podlehly 3:1
(25:23, 18:25, 25:20, 25:15) a
3:2 (27:29, 25:22, 24:26, 25:12,
15: 9), ale bod z druhého utkání
za prohru až ve zkrácené hře
pátého setu byl alespoň malou
útěchou. O týden později a
v domácím prostředí hostily
varnsdorfské volejbalistky Lokomotivu Liberec B, třetí tým
minulé sezony. Domácí hráčky
tento fakt nebraly v potaz a
v obou střetnutích Lokomotivu
porazily po výsledcích 3:1 (25:14,
17:25, 25:16, 26:24) a 3:1 (25:11,
25:17, 22:25, 25:20). Po těchto
utkáních patřilo Slovanu A průběžné 3. místo za družstvy Mnichova Hradiště a Turnova. PD

Ve středu 22. října se konal
turnaj v kopané, druhé pokračování Podzimních her 2014.
Jako favorit nastupoval tým
ZŠ náměstí a tuto úlohu zvládl
na výtečnou. Jeho výsledky:
ZŠ náměstí - ZŠ Edisonova
5:0, - Gymnázium Rumburk
8:1. Sestava vítězů a vstřelené

góly: M. Vaňák - L. Burda 1,
M. Rybář 1, L. Lisý 5, J. Diviš 2,
J. Křivohlavý 2, A. Křemenák
2 a R. Nagy. Třetí dějství her
obstará košíková ve dnech
20. - 21. listopadu.
Text a foto V. Zemler,
ZŠ náměstí

V atletických soutěžích mladšího žactva vyhrála ZŠ Edisonova
před ZŠ náměstí a Gymnáziem Varnsdorf.

Třetí ročník miniházené
po prvním turnaji
V úvodu října byl zahájen 3. ročník ligy miniházené varnsdorfských
škol, který bude mít čtyři turnaje a prvně se jej zúčastní i ZŠ Dolní
Podluží. Turnaje miniházené jsou celorepublikové, řízené Českým
svazem házené a ve Varnsdorfu je organizačně zajišťují bývalí hráči
házené J. Žďárský a O. Rybář spolu s dalšími dobrovolníky. Turnaje
mají dvě kategorie, 2.-3. třída a dále 4.-5. třída. Každé družstvo tvoří
ve hře dva chlapci a dvě dívky plus brankař. Úvodního turnaje se
zúčastnilo více jak 100 dětí ve dvanácti družstvech a nastřílely zhruba
360 branek. Pořadí na prvních třech místech - kategorie 2.-3. třída:
1. ZŠ Seifertova, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Dolní Podluží; kategorie
4.-5. třída: 1. ZŠ Bratislavská, 2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ Seifertova.
Za hladký průběh patří díky všem organizátorům a také sponzorům
školní ligy manželům Jakoubkovým. Další pokračování turnajů se
uskuteční 5. 12. 2014, dále 13. 2. 2015 a 30. 5. 2015.
J. H./J. Ž.

Lužická liga kulečníku
je rozehrána
V polovině října zahájily sezonu 2014-2015 soutěže Lužické
hospodské ligy (LHL) v kulečníku. Ve třech jejich ligách má opět zastoupení také Varnsdorf a několik dalších měst či obcí Šluknovského
výběžku. Varnsdorfské RC Peklo (nováček 1. LHL, hráči J. Mrkvička,
S. Zelenka, M. Novotný, V. Jupa, J. Fučík, J. Fischer) momentálně
hraje na Kovárně s tím, že si tým ponechal původní název. Ve
2. lize budou usilovat o co nejlepší umístění varnsdorfské týmy Skleník
i BSC Mělník a nově založený celek Kovárny (hráči O. Voženílek,
J. Valerián, P. Šabata, L. Hájek, J. Pšenička a M. Stárek) začal ve
3. lize. Program domácích utkání těchto týmů najdou zájemci pravidelně v přehledech akcí uvnitř každého čísla HS. Dále uvádíme
výsledky úvodních dvou kol, ve kterých plně bodovalo jen RC Peklo.
1. LHL: Český Lev A Mimoň - RC Peklo 2:4, RC Peklo - U Jelena A
Velký Šenov 6:0. 2. LHL: Sport Bar Nový Bor - BSC Mělník 4:2, BSC
Mělník - U Koláče Jablonné v P. 0:6, Rychlá rota Zdislava - Skleník
4:2, Kocouři Česká Lípa - Skleník 2:4. 3. LHL: Hřebci Kamenický
Šenov - Kovárna 4:2, Kovárna - U Pavla B Kunratice 6:0.
ZdS

Druholigové áčko přišlo o vedoucí pozici

Kadeti zatím bez porážky
Ve čtvrtém utkání sezony zajížděli basketbalisté Slovanu k VSK
Slavia TU Liberec, kde i přes hráčsky oslabeného soupeře prohráli
91:77 (26:18, 49:27, 71:45). Body Slovanu: Voráček 16, Novotný
14, Beran 11, Lehroch 9, Šišulák 8 (1x3), Buben 7 (2x3), Šimák 5
(1x3), J. Relich 4 a Činka 3.
Muži B se představili také u soupeře, a to u BK Skřivánek Ústí
n. L., odkud se vrátili s prohrou 70:43 (22:13, 36:20, 55:34). Bodovali
Š. Ježek 8 (1x3), Smrčka, Šolc a Michalina po 7 (1x3), Zamrzla 5
(1x3), Poláček 4, Houngbedji a Janoušek po 2, M. Ježek 1.
Juniorky U19 čekaly opět dva duely u soupeřek. Skvělý úvod
měly s BK Klatovy (5. minuta a stav 4:12). Ovšem pak přicházelo
mnoho neúspěšných střeleckých pokusů, nesoustředěnost v obraně

K utkání dvanáctého kola
FNL přicestoval do Varnsdorfu
celek Třince, který se nachází
v dolní polovině tabulky. Kdo se
zdržel a přišel na fotbal později,
neviděl první branku. Už ve třetí
minutě se o ni postaral Nikolas
Daníček. Po deseti minutách
bylo srovnáno, ale brzy dostal
FK opět do vedení Martin Kouřil
a stav 2:1 se do půle neměnil.
V 56. pak zvýšil na 3:1 Radim
Jurča. Domácí tým měl více ze
hry, několik šancí, ale branky
už nepadly. Výhrou si tak až do
úterý 28. října podržel vedení
v soutěži. Olomouc v ten den
zvítězila na hřišti Táborska
1:2 a vystřídala varnsdorfský
FK na čele soutěže. V dalším
kole čekalo severočeské derby
v Mostu a varnsdorfský FK tam
neuspěl 2:1 (0:0) po inkasova-

ných brankách v závěru utkání,
když od 75. min. vedl gólem Radima Jurči. Olomouc i Táborsko
ve stejném kole zvítězily, a tak
varnsdorfský FK klesl na třetí
místo.
Juniorka U21 měla zálusk
přerušit neutěšenou sérii
utkání bez bodového zisku
venku proti Jablonci. Domácí,
ač posíleni hráči z áčka, nepřesvědčili. Výhra 1:0 jim spadla do
klína až v 90. minutě zápasu po
jejich posledním útoku, faulu
v pokutovém území, a následné proměněné penaltě. Ani
v dalším severočeském derby,
doma s Teplicemi, se juniorka
bodů nedočkala. Brzy vedla
gólem J. Rusza, hosté po změně stran otočili na 1:2 a deset
minut před koncem vyrovnal
J. Urbánek. Bod byl blizoučko,

ovšem naději zhatila inkasovaná
branka z 85. minuty a stav 2:3
se už stal definitivním.
Dorost U19 hostil po třech
střetnutích s nejlepšími týmy
soutěže snadnějšího soupeře,
Admiru Praha. Ta však několik
zápasů neprohrála a proti dorostu FK šla do vedení. Domácí
však do půle stav otočili góly
L. Černohorského a J. Černého
a ten se pak do 60. minuty trefil
ještě dvakrát, čímž dosáhl na
hattrick. Výsledek zněl 4:1.
V utkání na Kladně vedl dorost
o přestávce 0:1 (parádně se trefil
Mičica) a v 80. min. 1:2 (J. Černý). Domácí ale stihli vyrovnat
na 2:2 a v penaltovém rozstřelu
pak byli úspěšnější dorostenci
FK. Trefili se čtyřikrát, navíc gólman Vosecký dva pokusy hráčů
soupeře zlikvidoval.
ZdS

Z modelářského klubového dění

Foto z domácího utkání se Slunetou Ústí n. L.
a domácí hráčky se stále více prosazovaly. BK Klatovy - TJ Slovan
Varnsdorf 75:48 (15:15, 31:23, 49:30). V prostředí plzeňského
DBaK byl zatím k vidění nejlepší zápas děvčat Slovanu, i když
v určitých ohledech byla opět o krok pozadu za soupeřem. Chyby na
začátku zápasu stály Slovan lepší výsledek. DBaK Plzeň - TJ Slovan
Varnsdorf 95:74 (34:14, 53:37, 75:60). Body juniorek z obou utkání:
Jínová 36, Stodůlková 31 (4x3), Grobarčíková 25 (1x3), Hrabáková
21, Chlánová 4, Špičková 2, Vávrová 2, Škvorová 1, dále hrály a
nebodovaly Špičková 0 a Ryšavá 0.
Kadeti U17 hostili dva středočeské kluby a s oběma si poradili.
BK Beroun přehráli hladce 106:57 (50:33). S BC Benešov to byl
vyrovnanější boj, ale zvítězili 81:77 (40:26). Nejvíce bodů v obou
duelech zařídili J. Vašut 47 (4x3), Š. Ježek 41 (8x3!), R. Pasovský
24, O. Lukeš 22 a D. Hajdu 14 bodů.
Starší žáci U15 se představili v České Lípě, kde podlehli domácímu týmu BC Česká Lípa 84:55 (44:26). Zápas s jinak vyrovnaným
soupeřem prohráli žáci Slovanu vlastní nekázní, roztěkaností, velkou
neúspěšností trestných hodů a počtem ztrát (27). Asi raritou je třeba
i vlastní koš. Poté, co se vyfauloval Polák, poklesly veškeré naděje
na úspěch. Nejvíce bodů Vlk 21 a Polák 17 (1x3).
Mladší minižáci U12 hráli dvakrát neúspěšně u favorita BK Kondoři Liberec s výsledky 104:26 a 89:40. Bodově se více prosadili jen
D. Maščuch 20, O. Sembdner a J. Nechanický po 12 bodech.
Mladší minižákyně U12, ač oslabené nemocemi, nejdříve
porazily ASK Lovosice 70:69 a ve druhém utkání odešly poraženy
až po prodloužení 78:80. Soupeř hraje soutěž s mixem a vydatně
mu pomohli tři kluci.
Text a foto TJ Slovan-basket

V září uspořádal LMK
Varnsdorf z pověření SMČR
(Svaz modelářů České republiky) zdárně mistrovství ČR
v kategoriích volného letu
F1G (motorové modely poháněné gumovým svazkem),
F1H (volně létající kluzáky) a
F1J (volně létající modely s
pohonem spalovacím motorem). Závodů se zúčastnilo 56

modelářů. Nejlepší umístění
členů varnsdorfského LMK:
v F1G Pavel Formánek 6. místo; v F1H Stanislav Rudinský
12. místo.
Mistrovství ČR nejmenších
modelů pořádal v říjnu LMK
Praha 4. V kategorii H (házecí
kluzáky) skončil Stanislav
Rudinský na 2. místě a v P30
bral 5. pořadí Pavel Formánek.

Béčko futsalistů
plně bodovalo
RAF Děčín Veteráns liga
měla na pořadu svůj druhý
turnaj ve varnsdorfské SH
(sportovní hala). Domácí
veteráni JK Trans v utkáních
s Bělou, Jílovým a Rafany
Děčín získali šest bodů, což
stačí na průběžné 3. místo.
Neporaženým zůstává obhájce
prvenství SK Jílové, druhá je
Nota-Slovanka Děčín, ta si ze
čtyř utkání odvezla sedm bodů.
Střelcem turnaje se stal opět
domácí Václav Fišer. Výsledky
JK Trans: - Bělá 3:2, - Jílové
0:2, - Rafani 5:1. Druhým kolem pokračovala v Libouchci
1. Autocentrum Jílové liga.
Turbo Děčín B, varnsdorfský
JK Trans B a SK Dumbo Děčín neztratily ani bod a stejné
je i jejich pořadí před třetím
turnajem, který se koná 22. 11.
ve Varnsdorfu. Hráčem kola
byl vyhodnocen varnsdorfský

Úspěšný modelář Stanislav
Rudinský obležený svými
letadýlky a potřebným „nádobíčkem“

Kategorii P30 junior vyhrál
varnsdorfský Vojtěch Hofman,
ale startujících bylo pouze pět,
takže titul mistra ČR nezískal.
Celkem se závodu zúčastnilo
52 soutěžících.
Poslední soutěží bylo 5. kolo
Pražské ligy volných modelů,
kde v kategorii H zvítězil Stanislav Rudinský a jen potvrdil, že
v této kategorii patří k nejlepším.
LMK Varnsdorf připravuje
výroční členskou schůzi modelářů na 21. listopad od 17.30
hod. v Domě dětí a mládeže
(2. patro Městského centra
kultury a vzdělávání), na kterou
zve nejen všechny své členy, ale
i zájemce o modelářské dění ve
Šluknovském výběžku.
Následně proběhne 22. listopadu od 9.00 do 18.00 hod.
na stejném místě v přízemí
(spolková místnost) výstava
plastikových modelů.
Ing. J. Bartík, foto LMK

Hokejové naděje válí
V kolotoči nové sezony soutěží Ústeckého kraje jsou již také
žákovská družstva HC Varnsdorf. Tým 1. a 2. tříd odehrál turnaj
minihokeje v Drážďanech, kde skončil druhý. Nejdříve porazil domácí tým, poté Děčín a ve finále neuspěl s Ústím n. L. Družstvo 3. a
4. tříd má za sebou pět utkání minihokeje s třemi výhrami a dvěma
porážkami. Soupeřem mu jsou dva výběry Ústí n. L., dále Děčína,
Loun a Bíliny. Mladší žáci (5. - 6. třída) si vedou ještě lépe. Po sedmi
kolech soutěže jsou třetí s bilancí pěti vítězství, jedné remízy a jedné
prohry. HC Varnsdorf opět pořádá NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTŮ.
Ten se koná vždy v pátek (od 17.30 hod.) a v neděli (od 10.00 hod.)
na zimním stadionu v Rumburku. Hokejová výstroj je k zapůjčení
zdarma. Kontakt: Josef Hambálek, t. č. 603 219 792.
HC

HLAS SEVERU - čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 34. Vydává město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor Martin Havlíček (telefon 412 372 241,
linka 143), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah
inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 7. listopadu 2014. Příští číslo vyjde 21. listopadu 2014.

