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Aktuálně o investičních akcích
Obnova mola na Mašíňáku

Pozornosti obyvatel bydlících v těsné blízkosti rybníka 
Mašíňák ani jeho návštěvníkům jistě neuniklo snížení jeho 
hladiny v podzimním období. Toto opatření mělo hned ně-
kolik důvodů. Tím hlavním byly záruční opravy hráze spočí-
vající v dorovnání výškového profilu a oprava průsaku bez-
pečnostního přelivu. Snížení hladiny také umožnilo lepší 
instalaci dřevěného mola, které vzniklo na místě původního 
mola z doby fungování půjčovny lodiček. Jedná se o další 
dílčí krok k postupné revitalizaci areálu rekreačního rybníka. 

Nové molo bude sloužit v létě k odpočinku, opalování a 
rekreaci návštěvníků rybníka, v zimních měsících se může 
v případě dobrého počasí stát zázemím a nástupní plochou 
pro bruslaře. Do budoucna doufejme i v jeho využití coby 
obnoveného přístaviště pro lodičkový provoz, což v sou-
časné době není aktuální.

Starostou Varnsdorfu byl zvolen 
Ing. Stanislav Horáček

6. listopadu 2014 se konalo 
ustavující zasedání Zastupitel-
stva města Varnsdorf. V sále 
Střelnice mu přihlížela nejméně 
stovka lidí.

Řízení se v jeho první části 
ujal dosavadní starosta Martin 
Louka. Všech jednadvacet 
členů nově zvoleného zastu-
pitelstva složilo do jeho rukou 
slib. Poté byl schválen jednací 
řád a následovala volba nového 
vedení města. 

Nejprve bylo třeba určit počet 
místostarostů. Dosud na radnici 
působili dva (v předminulém vo-
lebním období jsme po určitou 
dobu měli i tři), nyní si však 
většina zastupitelů přála pouze 

jednoho, a k tomu neuvolněné-
ho. Volba starosty a ostatních 
členů vedení města probíhala 
podle očekávání veřejným 
hlasováním. 

PharmDr. Jindřich Šmíd navrhl 
na funkci starosty Ing. Stanisla-
va Horáčka. S trochou napětí se 
očekávalo, zda někdo - alespoň 
formálně - navrhne protikandidá-
ta. Nestalo se tak. Pouze Lenka 
Juricová prohlásila, že nastupu-
jící koalice nemá její důvěru. Ta 
byla také jediná, kdo hlasoval 
proti. Čtyři se hlasování zdrželi -
včetně Ing. Horáčka. Ten tedy 
získal podporu šestnácti kolegů 
v zastupitelstvu. Po technické 
přestávce nutné k přesunu 

hlasovacího zařízení nový sta-
rosta za předsednickým stolem 
vystřídal M. Louku.

Na post místostarosty byl 
navržen Josef Hambálek. Opět 
bez protikandidáta. Pro něj hla-
sovalo 14 zastupitelů (1 proti, 6 
se zdrželo). Zakrátko byl tentýž 
muž pověřen řízením Městské 
policie Varnsdorf.

Sedmičlennou radu města 
zbývalo doplnit pěti lidmi. Navr-
ženi byli  Ing. Jaroslav Draský, 
Josef Šusta, ThMgr. Roland 
Solloch, PharmDr. Jindřich Šmíd, 
Ing. Bc. Petr Jakubec, MUDr. 
Václav Jára. Prvně jmenovaný 
neobdržel potřebných 11 hlasů, 
zatímco zbývajících všech pět 
bylo do rady zvoleno. 

Ze zákona je třeba ustavit fi-
nanční a kontrolní výbor. Oba bu-
dou pětičlenné. Do čela finanční 
výboru byl zvolen Ing. Draský, 
s nímž budou spolupracovat 
Jiří Sucharda, Šárka Fritzsche-
ová, Jaroslav Tomášek a Mgr. 
Roman Buřič. Kontrolní výbor 
povede Ing. Vladimír Reiber, 
dalšími členy budou Mgr. Bc. 
Ladislava Ondráčková, Stani-
slav Horák, Marta Maryšková 
a Zbyněk Šimák.

Molo z vyzrálého tvrdého dubového dřeva bylo dokonče-
no v říjnu letošního roku. Na jeho stavbě se podílely měst-
ské technické služby ve spolupráci s truhlářstvím pana 
Kovalčíka. Finanční prostředky na pořízení mola (a dalších 
enviromentálních prostředků umístěných v průběhu roku 
do města) byly z podílu na hospodaření společnosti EKO 

Pokračování na str. 3

Ing. Stanislav Horáček krátce po zvolení starostou

Rada města 
Varnsdorf

• Ing. Stanislav Horáček -
  starosta
• Josef Hambálek -
  místostarosta
• Ing. Bc. Petr Jakubec 
• MUDr. Václav Jára 
• ThMgr. Roland Solloch 
• PharmDr. Jindřich Šmíd
• Josef Šusta  

Majitel truhlářství pan Kovalčík při dokončování mola.
 Foto JB

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 12



Dokončení ze str. 1

              21/2014                                                                                                                     strana 2

 

II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf 
se koná dne 27. listopadu 2014 

od 15.00 hod. v Klubu Střelnice.
Program:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
3. Převody majetku města - 4. Zprávy výborů ZM 

5. Různé - 6. Finanční záležitosti 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM 

8. Závěr

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE 

Policisté ve svém revíru odhalili další pěstírnu konopí 
11. listopadu varnsdorfští policisté společně s kolegy z Rum-

burku pracovali na odhalení pěstírny konopí v Dolním Podluží. 
V hospodářské místnosti jedné chalupy bylo objeveno 903 
rostlin konopí (304 rostlin ve fázi řízků, 303 ve fázi růstu 
a 296 ve fázi květenství) a jeden zahradník asijského původu. 
Ten i se zajištěnými rostlinami putoval na policejní oddě-
lení do Rumburku, kde mu vyšetřovatelka sdělila obvinění 
z přečinu „nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy“. Jak vyplynulo z výpovědi zadr-
ženého muže, v letošním roce sklidil již dvakrát, a to dohromady 
zhruba 600 rostlin oblíbené drogy. K rukám státního zástupce 
putoval podnět s návrhem na vzetí zadržené osoby do vazby.         

Nprap.  Petra  Trypesová, Oddělení tisku a prevence Děčín

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR

• Pohřešovaný chlapec
Projíždějící policista v civilu zahlédl malého, asi tříletého 

chlapce v pyžamku, jak zaběhnul do parku na Národní ulici. 
Zkontaktoval právě procházející hlídku MP, která chlapce 
v parku našla.  Byl v pořádku a nepotřeboval lékařské ošetření. 
Ve spolupráci s pracovnicí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Varnsdorf a s operačním důstojníkem Policie ČR strážníci  
učinili všechny potřebné kroky ke zjištění a vyrozumění rodičů, 
jimž byl pak chlapec pracovnicí OSVaZ předán. 

• Výjezd k ženě v bezvědomí
Dle požadavku dispečinku zdravotnické záchranné služby  

zasahovala hlídka v marketu Albert u ženy v bezvědomí. 
Strážníci jí poskytli neodkladnou první pomoc a zajistili životní 
funkce. Po příjezdu lékaře záchranky předali ženu k dalšímu 
odbornému ošetření. 

• Rozbíjel okna, skončil na policii
Předvedením na obvodní oddělení Policie ČR ve Varnsdorfu 

skončilo noční řádění devětačtyřicetiletého muže z Prahy na 
vlakovém nádraží v Nádražní ulici. Strážníci muže předvedli na 
základě oznámení o rozbíjení oken, což se na místě potvrdilo. 
Případ si převzali policisté k dalšímu šetření. 

• Nálezy věcí
K navrácení ztracených věcí přispěli strážníci městské policie 

a poctiví nálezci z řad občanů. 37letému muži z Varnsdorfu 
předali telefon zn. HTC, nalezený u služebny městské poli-
cie v Národní ulici. 32letému muži rovněž z Varnsdorfu byla 
vrácena peněženka s finanční hotovostí a osobními doklady, 
nalezená v marketu Lidl, a 72letá žena z Prahy se shledala se 
svou peněženkou, osobními doklady a penězi zapomenutými 
v linkovém autobuse.

• Spolupráce s hasiči
Hlídky MP nedávno prověřovaly dvě oznámení občanů 

o úniku ropných látek. Jednalo se vždy o rozlitou naftu na vo-
zovce, a to v prvním případě na hlavním tahu vedoucím z Varns-
dorfu na Studánku, ve druhém v ulici Josefa Hory. Strážníci po 
prověření oznámení celou věc předali prostřednictvím tísňové 
linky 150 na operační středisko hasičského záchranného sboru, 
které na místo vyslalo jednotku hasičů ze stanice Varnsdorf. 
Ti se postarali o odbornou sanaci obou míst. Strážníci s nimi 
spolupracovali podle pokynů velitele zásahu.

• Domácí hádka
Na tísňovou linku 156 oznámila žena z Varnsdorfu napadání 

přítelem v bytě v Poštovní ulici. Strážníci na místě nejprve situaci 
zklidnili a poté zjistili, že mezi mužem a ženou došlo ke slovní 
rozepři. Na základě dalších skutečností oba aktéry sporu poučili 
o dalších krocích, které mají učinit. 

• Ustlal si na chodbě domu
Strážníci byli telefonicky upozorněni na spícího muže 

v chodbě panelového domu v Edisonově ulici. Hlídka zde ob-
jevila jí dobře známého pětatřicetiletého muže z Varnsdorfu. 
Poučila ho o vhodném chování a po dořešení celé věci jej 
z místa vykázala.

• Krádeže v marketech
Hlídky řešily další z řady krádeží zboží v marketu Albert a 

v marketu Penny v Kmochově ulici.  V Albertu se „činili“ 37letý 
muž a 20letá žena z Varnsdorfu, kterým byla strážníky ulože-
na pokuta. Penny market „navštívil“ 23letý muž z Varnsdorfu, 
který byl již v minulosti „pilnější“, a proto skončil v rukou po-
licistů PČR.                    Martin Špička, velitel MP Varnsdorf

Výluky vlaků 
Trilex

Ve dnech 20. a 21. listopa-
duje je výluka vlaků mezi sta-
nicemi Chrastava a Liberec: 
Vlaky jsou nahrazeny autobu-
sy. Ve směru do Liberce se 
jedná o všechny spoje mezi 
7. a 15. hodinou. V opačném 
směru se výluka týká spojů 
odjíždějících z Liberce mezi 
7.58 a 15.02 hod. U spojů 
pokračujících z/do Drážďan 
je výluka i mezi Chrastavou 
a Hrádkem nad Nisou (spoje 
odjíždějící z Liberce 8.38 
a 12.38 hod. a odjíždějící 
z Hrádku v 9.00 a 13.00 hod.).

Ve dnech 24. a 25. listopa-
du je výluka mezi stanicemi 
Zittau a Hrádek nad Nisou 
- všechny spoje mezi 7. a 15. 
hodinou. Autobusovou dopra-
vou bude nahrazen i jeden pár 
vlaků mezi Varnsdorfem a 
Seifhennersdorfem. Autobus 
bude tentokrát zastavovat 
u starého nádraží přímo u pří-
stupu na nástupiště.Týká se to 
spoje ze Seifhennersdorfu do 
Varnsdorfu (odj. 13.44 hod.) a 
z Varnsdorfu do Seifhenners-
dorfu (odj. 13.31 hod.). 

Ve dnech 8.-11. prosince 
bude opět po většinu dne 
vlaková doprava nahrazena 
autobusy mezi stanicemi Hrá-
dek nad Nisou a Chrastava. 
U spojů pokračujících z/do 
Drážďan je výluka i mezi 
Chrastavou a Libercem. Vlak 
z Liberce, který do Varnsdor-
fu přijíždí ve 12.03 hod., bude 
mít během této výluky příjezd 
opožděný o 20 minut.         -r-

Zbývalo určit odměny za vý-
kon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva. Jde o měsíční 
plat odstupňovaný podle funkce 
(v rozmezí od 460 Kč pro řadové-
ho člena ZM po člena rady města 
s 1.990 Kč). Někteří jednotlivci 
byli ochotni se odměny vzdát, ale 
bylo vysvětleno, že by tak museli 
učinit všichni. Výše odměn pak 
byla schválena podle původního 
návrhu. 

Starostou Varnsdorfu byl zvolen Ing. Stanislav Horáček
Diskuse, naplánovaná do 

samotného závěru jednání, byla 
velmi krátká. Z hostů se do ní 
nepřihlásil nikdo a ze zastupitelů 
pouze L. Juricová, a to s námě-
tem, aby vedení města vypsalo 
výběrová řízení na všechny 
vedoucí odborů MěÚ, velitele 
městské policie, ředitele nemoc-
nice a šéfa městských sportovišť. 
Po krátké rozpravě na toto téma 
bylo zasedání ukončeno.

 K fyzickému předání kance-
láře a písemností se odstupující 
a nový starosta sešli ještě téhož 
dne večer, protože Ing. Horáček 
následujícího dne odcestoval na 
několikadenní, dlouho plánova-
nou cestu do zahraničí. Proto 
jsme avizovaný rozhovor s ním 
ponechali až pro následující vy-
dání.             ham, 

foto Michal Šafus 
(portrét starosty) a Lukáš Vébr

V poslední říjnový den jednal 
na Obecním úřadu v Rybništi 
Dobrovolný svazek obcí Tolštejn. 
Za Varnsdorf se ho účastnil ještě 
starosta Martin Louka. 

Jedním z témat byl projekt 
„Tolštejnský cyklotrek“, jehož 
výsledkem je mapa doporuče-
ných tras. Starostové se nyní 
radili o systému značení v te-
rénu a možnostech financování 
z dotačních zdrojů.

Probíralo se také čerpání 
rozpočtu, zprovoznění nových 
webových stránek a dokončení 
varovného protipovodňového 
systému. Starostové obdrželi 

od Svazu měst a obcí rozsáhlý 
dotazník k fungování svazků 
obcí, ale bylo zřejmé, že ne 
všichni považují za smysluplné 
se jím zabývat. Větší starosti 
jim dělá nový požadavek od 
státní správy povinně zajišťovat 
agendu sociálně-právní ochrany 
dětí: i ty nejmenší obce si budou 
muset buď najmout příslušně 
kvalif ikovaného pracovníka, 
nebo uzavřít smlouvu s obcí 
s rozšířenou působností (v tom-
to případě s městem Varnsdorf). 
Pro malé obce to znamená nové 
finanční náklady.

Nakonec proběhla diskuse 
o výsledcích voleb a pravděpo-
dobných změnách ve vedení 
radnic. 

Členy DSO Tolštejn jsou 
Dolní a Horní Podluží, Doubice, 
Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, 
Rybniště a Varnsdorf.     ham

O čem jednalo sdružení obcí Tolštejn

Svozy tříděného odpadu 2015
Svozy budou probíhat i nadále druhý čtvrtek:
leden 2. (Pá), 15., 29.               červenec 2., 16., 30. 
únor               12., 26.               srpen      13., 27.
březen            12., 26.                září          10., 24.
duben            9., 23.                 říjen         8., 22.
květen            7., 21.                 listopad   5., 19.
červen           4., 18.               prosinec  3., 17., 31.                 OŽP
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servis, ve které má město men-
šinový podíl. V zájmu města je 
postupnými kroky upravit pro-
středí rybníku Mašíňák a jeho 
okolí tak, aby se z nich stala opět 
rekreační, turisticky zajímavá a 
vyhledávaná lokalita města. Do 
návrhu rozpočtu na rok 2015 je 
proto zařazena i obnova okružní 
cesty okolo rybníku a připravují 
se i další návrhy.

Parkoviště u hřbitova 
V letošním roce bylo v roz-

počtu města počítáno i s pokra-
čováním rekonstrukce přístupo-
vých ploch městského hřbitova, 
konkrétně s výstavbou nového 
parkoviště. Po loňské realizaci 
dešťové kanalizace a instalaci 
nového veřejného osvětlení ná-
sledovala v letošním roce první 
část revitalizace parkovacích 
ploch. Ta spočívala v umístění 
betonových obrub a následném 
položení asfaltového koberce. 
Nová parkovací stání jsou zatím 
vyplněna štěrkovou drtí, která 
bude postupně nahrazována 
žulovou mozaikou a sloučí se 
tak s prostranstvím před kaplí. 
Stavební práce prováděly 
městské technické služby a 
stály necelý milion korun.

Chodník u Albertu
Ve spolupráci s vlastníkem 

pozemků a přilehlých nemo-
vitostí (Albert) firmou HPFM 
Prague s. r. o. došlo k cel-
kové opravě chodníku mezi 
obchodním domem a sousední 
ulicí Národní směrem k bývalé 
Komerční bance. Původní 
chodník byl odstraněn, opěr-
ná zeď byla celá rozebrána a 
opětovně postavena. Poško-
zené pískovcové bloky byly 
nahrazeny novými. Počátkem 
l istopadu byla dokončena 
pokládka standardní zámkové 
dlažby a nyní (11. listopadu) 
už se čeká pouze na montáž 
nového zinkem a barvou ošet-
řeného ochranného zábradlí 
s termínem dokončení do kon-
ce listopadu - tak, aby na zimní 
sezonu byl chodník bezpečně 
připraven.

Autobusové nádraží
V současné době bylo odbo-

rem správy majetku vyhlášeno 
výběrové řízení na pořízení pro-
jektové dokumentace k územ-
nímu a stavebnímu řízení 
s realizací v letech 2015-2016.

Úprava parkoviště u hřbitova                                    Foto ham

 Prostranství u Věžičky
Ačkoliv byla smlouva o dílo 

s vítězem veřejné soutěže fir-
mou Strabag a. s. uzavřena již 
koncem srpna a zároveň jí bylo 
předáno staveniště, vlastní sta-
vební práce nebyly z kapacitních 
důvodů firmy doposud zahájeny 
(stav k 11. listopadu). Jedním 
z argumentů pro nezahájení 
akce je kolize s přeložkou in-
ženýrských sítí (silového kabelu 
firmy ČEZ, který si distribuční 
organizace řeší samostatně). 
Podle posledních zjištěných 
informací měly být stavební 

práce nakonec zahájeny 12. lis-
topadu subdodavatelskou fir-
mou ZEPS s.r.o., která již v na-
šem městě realizovala řadu 
oprav chodníků a komunikací. 
Termín dokončení celého pro-
stranství je 30. duben 2015 a 
stavební firma pravděpodobně 
spoléhá na příznivé klimatické 
podmínky nadcházející zimy. 
Město jako investor však bude 
v každém případě trvat na 
smluvním termínu dokončení 
a za případné prodlení bude 
uplatňovat sankce.      

JS a JB

Nový chodník u hypermarketu Albert, zatím bez zábradlí      Foto ham

U pivovaru roste nový most
V rámci plánované výluky vlaků na trati Seifhennersdorf - 

Varnsdorf ve dnech 27. října až 14. listopadu vyrůstá těsně před 
zastávkou Pivovar Kocour nový most. Původní přemostění bylo 
zdemontováno, stavební firma upravila kamenné pilíře mostu a 
10. listopadu v odpoledních hodinách byl do proluky umístěn nový, 
ocelový most. 

Těmito úpravami pokračuje postupná rekonstrukce a zlepšování 
stávajících podmínek trati Seifhennersdorf - Žitava. Můžeme jen 
doufat, že se cestující do budoucna dočkají i rekonstrukce kolejí 
při průjezdu polským územím u Hrádku nad Nisou.

Text a foto JS

Hasiči získali skvělého 
pomocníka - termokameru 
V druhé polovině roku 2014 se k rukám profesionálních hasičů 

ve Varnsdorfu dostala dlouho očekávaná a neocenitelná pomůcka: 
termokamera Dräger UCF-7000, speciálně vyvinutá pro hasičské 
zásahy. Zakoupena byla díky celorepublikovému projektu spolufi-
nancovanému Evropskou unií a bude sloužit celému Šluknovskému 
výběžku.

Do současnosti se při požáru v interiéru hasiči pohybovali pouze 
pohmatem. Kvůli silnému zakouření, které doprovází každý požár, 
byl pohyb pro samotné záchranáře velmi nebezpečný. Navíc na-
lezení zraněných osob bylo časové náročné a nejisté. Specifickou 
skupinou jsou děti, které v nebezpečí vyhledávají místa úkrytu, 
jakými jsou skříně, prostor pod postelí nebo za částmi nábytku. 
Použití termokamery i v úplné tmě a v maximálním zakouření 
dokáže vyhledání takové ukryté osoby zefektivnit a časově zkrátit 
na několik málo vteřin.

Společnost ELVIJA s. r. o. zve vedoucí pracovníky ve školství na 
ŠKOLENÍ PRO PRÁCI S VÝSTUPY PROJEKTU 

V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLY,
které pořádá v rámci projektu „Manuál pro krizové řízení“, 

reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0014, dne 26. listopadu od 09.00 do 
14.00 hod. ve Vzdělávacím středisku VOŠ a SŠ Varnsdorf, 
Karlova 3317. 

Cílem manuálu pro krizové řízení je pomoci vedoucím pra-
covníkům škol a školských zařízení řešit neočekávané krizové 
situace, které často bývají příčinou vzniku stresových stavů jak 
zaměstnanců školy, tak žáků. Rychlé řešení krizových situací ve 
školách nabývá stále na důležitosti. Manuál popisuje ve struč-
nosti jednotlivé kroky, které je třeba v dané situaci podniknout 
a zároveň obsahuje ucelené informace o prevenci a přípravě 
na krizové situace.

Manuál pro krizové řízení řeší následující situace: smog, 
záplavy a povodně, technické problémy, azbest v budově, 
požár/bomba, karanténa, úmrtí ve škole, nátlakové násilí… 
Všichni účastníci školení obdrží manuál v tištěné a elektronické 
podobě a budou jim uhrazeny cestovní náklady.

Pozvánku s dalšími informacemi a přihlášku si můžete 
vyžádat e-mailem na adrese elvija@elvija.eu, telefonicky na 
č. 777 670 549 nebo 725 887 091.

Další funkcí kamery je lokalizace ohniska požáru. Bez nalezení 
místa vzniku se oheň velmi rychle rozšiřuje a zachvacuje vše, co 
mu stojí v cestě. Jeden z hasičů může v podstatě ihned při příjez-
du na místo události „prosvítit“ zasažený objekt a rozhodnout tak 
o nejefektivnějším postupu vedení zásahu. Již během zkušebního 
testování termokamery byla jednotka Hasičského záchranného 
sboru Varnsdorf přivolána k dopravní nehodě s následným požá-
rem u Doubic. Při příjezdu na místo bylo vozidlo zcela zachváceno 
plameny. Po uhašení nebyl v interiéru vozu  naštěstí nikdo nalezen, 
hrozilo ale velké riziko, že se osoba mohla z vozu dostat sama a 
v okolí zkolabovat. Díky nové termokameře byl téměř okamžitě pro-
pátrán velký okruh v lese ještě před příjezdem policejního psovoda, 
který prostory následně také prozkoumal.

Termokamera je umístěna na stanici profesionálních hasičů ve 
Varnsdorfu a je tak možné využít ji po celém výběžku. Občané, 
pokud se ocitnou v krizové situaci, mají teď větší jistotu, že hasičský 
zásah bude proveden s maximální efektivitou za použití nejmo-
dernější techniky.      Jaroslav Hocko, HZS Varnsdorf, foto miw
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Fotokronika

Starokatolický duchovní Roland Solloch při ceremonii na 
památku zesnulých v neděli 2. listopadu. Proti sychravému 
loňsku se počasí na dušičkové odpoledne velmi vydařilo. 

M � S T O  V A R N S D O R F  V Á S  Z V E  N A  

NED�LE 30. LISTOPADU 2014

budova M�stského centra kultury a vzd�lávání
váno�ní minitrhy a výstava betlém�
ukázky vy�ezávání betlém�

park p�ed M�stským centrem kultury a vzd�lávání

Q VOX
koncert mu�ského vokálního kvartetu

sváte�ní slovo s rozsvícením adventního 
v�nce a vystoupení d�tského p�veckého sboru 
ZU� Varnsdorf �Bambule� 

rozsvícení váno�ního stromu

troubení z v��e starokatolického kostela

Doprovodný program:
Je�í�kova po�tovna, bohaté ob�erstvení, sladkosti, prodej 
jmelí a adventních v�nc�

rozsvícení
váno�ního
stromu
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13:00
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Zapůjčte svůj betlém i pro ostatní
Už potřetí za vámi čtenáři přicházíme s velikou žádostí o za-

půjčení 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 rozsvě-
cení 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

Kdo už jednou byl na vánoč-
ních trzích v Seifhennersdorfu, 
ví, že jde o mimořádný zážitek. 
Letos si ho můžete užít v ne-
děli 30. listopadu. V půvab-
ném prostředí historického 
dvora (Bulnheimscher Hof) a na 
parkovišti u Karáskova muzea 
se i letos sejde na šest desítek 
prodejců. Co nám nabídnou? 
Figurky ze dřeva a keramiky, 
likéry z lesního ovoce a bylinné 
produkty z krušnohorského re-
víru Karla Stülpnera, originální 
dřevěné hračky z Jizerských 
hor, kožešiny domácích zvířat, 
košíkářské zboží, vlněné deky, 
hornolužické dřevěné obrázky, 
knihy a jiné obrázkové publika-
ce, ručně vyrobené vánoční oz-
doby, šperky z Čech a z Norska 
a mnoho dalšího. Samozřejmě 
bude k mání i spousta dobrot, 
a to i v podobě ochutnávek. 

Čerstvě uzení pstruzi, specia-
lity z divočiny a drůbeže, kozí 
máslo, sýry a maso, klobásy 
ze statku, domácí zelenina, 
křupavý Karáskův chléb nebo 
chléb z dřevěné pece, perníčky 
z Pulsnitzu i horké rakytníkové 
víno a medovina.

V Karáskově vánočně vyzdo-

beném muzeu můžete obdivovat 
výstavu s názvem „Hračky snů 
z dob minulých“. 

Karásek a jeho zdatní kum-
páni vás na vánoční trhy srdečně 
zvou do centra Seifhenners-
dorfu od 13 do 18 hodin.

Další informace naleznete na 
www.karaseks-revier.de.

Karáskovy vánoční trhy

MORBID SESSION XII - koncert především hardcorových ka-
pel v sobotu 8. listopadu u Kocoura byl spojen se křtem prvního 
oficiálního CD varnsdorfské skupiny Bonesaw Of The Brains -
GLOBAL COLLAPSE. Na podiu se kromě českých vystřídaly 
i kapely z Anglie, Německa a Mexika.                Všechna fota Ivo Šafus

Studenti oboru Grafický design z VOŠ a SŠ Varnsdorf již 
pátý rok za sebou představují ukázky své tvůrčí práce na výstavě 
v knihovně. Vernisáž se konala 4. listopadu.          

Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů zvedla lidi ze sedadel 
městského divadla na večerním koncertu se skupinou Golem ve 
čtvrtek 6. listopadu.                              



     21/2014                                                        strana 5

V letošním roce je tomu pa-
desát let, kdy v našem nejse-
vernějším regionu Čech mladí 
hudební nadšenci zakládali 
první beatové kapely. Je to 
tedy příležitost připomenout 
si tehdejší euforii mladé gene-
race, a to z pohledu pamětní-
ků. V tomto čísle Hlasu severu 
přiblížíme vůbec nejstarší big 
band, v následujících pak ně-
které další. Na úvod poněkud 
zeširoka.

V padesátých letech minulého 
století započala v celém světě 
éra vzhlížení k americkým rock
´n´rollovým hvězdám. Zde za-
čalo utváření rockové historie. 
O něco později, v šedesátých 
letech, se snad už všemi kon-
tinenty šíří big beat, zcela nová 
a naprosto úspěšná hudba. Po 
anglické instrumentální a vokální 
rockové skupině The Shadows 
(vznikla v roce 1958 jako The 
Drif ters) se objevil fenomén 
Beatles, který uchvátil několik 
generací. Rychle pak o sobě 
dávaly ve světě vědět další 
slavné bigbeatové formace, jako 
např. The Rolling Stones (1962), 
The Hollies (1962), The Animals 
(1964) a mnoho dalších. 

V české kotlině se v té době 
dala s menšími či většími potí-
žemi poslouchat nejmodernější 
hudba na Radiu Luxembourg, 
někteří nadšenci měli jistou či 
nejistou možnost se různými 
cestami dostat k hudebním 
deskám ze Západu, jak se 
tehdy říkalo. Vznikaly beatové 
kapely či skupiny, mládež byla 
hladová po novém stylu hudby 
i zábavy. 

Nebylo tomu jinak ani u nás,
v nejsevernějším cípu republi-
ky, ve Šluknovském výběžku. 
Jaké zde byly prvopočátky big 
beatu? To doloží vzpomínkami 
tehdejší hudebníci a dobové 
fotografie, které nám byly díky 
jejich laskavosti pro tyto účely 
zapůjčeny. 

Vůbec prvními průkopníky 
beatu ve zdejším regionu byly 
v roce 1964, v době svého vzni-
ku, varnsdorfský Solfernus, mi-
kulášovický Stringband, varns-
dorfští Tigers a chřibští Spirits 
(ti začínali s varnsdorfskými 
kytaristy Bohoušem Jedličkou 
a Láďou Wimmerem). Rok poté 
se daly dohromady skupiny 
Beavers, Flying Stars ( jejich 
členové byli převážně z Varns-
dorfu), pak Vařící kotle (Miku-
lášovice), Snakes (Vilémov) a 
v roce 1967 Markýz (Varnsdorf). 
Postupně se zde utvářely další 
beatové formace, anebo se 
ty stávající musely na zásah 

INZERCE

Když na severu nastal beatový třesk (I)

Solfernus v roce 1965: zleva Jiří Musílek, za bicími Jarda Mikule, 
Olda Zmrzlík, Milek Nypl a Josef Lamač

The Spirits v roce 1965: zleva Franta Sajdl, Vláďa Kadlec, Bohouš 
Jedlička, Jarda Bobr a Vláďa Wimmer

úřadů přejmenovávat (Snakes 
na Hady apod.). 

Kapelníkem Solfernu byl 
Milan Nypl, od roku 1969 žijící 
v USA, dále v něm hráli Josef 
Lamač, Jiří Musílek a Jirka 
Moc. Později př išli bubeník 
Jarda Mikule a Olda Zmrzlík. 
Svědkem jejich vystoupení 
byla především varnsdorfská 
Střelnice.

O vzpomínky na éru této 
kapely byl požádán na jaře 
tohoto roku Milan Nypl, kte-
rý ochotně zapátral v paměti 
o několik desetiletí zpět a 
poskytl rozsáhlý materiál. 

„Myslím, že to bylo v roce 
1964, kdy se začínaly obje-
vovat různé beatové skupiny 
v Čechách. Já jsem chodil na 
jedenáctiletku ve Varnsdorfu a 
ve třídě byli spolužáci, kteří také 
hráli na různé nástroje. Byli to 
Jiří Musílek, Láďa Dlouhý a Ilona 
Kellerová. Po večerech jsme se 
scházeli a zkoušeli napodobovat 
hlavně instrumentálky anglické 
skupiny The Shadows. Po něja-
ké době uspořádal tehdejší klub 
Elite na Střelnici soutěž skupin. 
Vítěz měl dostat hudební nástro-
je, zesilovače a další vybavení 
pro celou skupinu. No a my jsme 
to vyhráli.“ 

Co následovalo dále? 
„Láďa Dlouhý a Ilona hraní 

pak zanechali, tak jsme hle-
dali někoho k bicím a basové 
kytaře. Narazili jsme na Jožina 
Lamače a chvíli s námi hrál na 
bubny Jirka Moc (syn tehdejší-
ho kapelníka Moce). Ten však 
později začal vystupovat s ji-
nou skupinou v klubu Velveta a 
k nám přišel Jarda Mikule. Toto 
obsazení trvalo asi další rok (Jo-
žin Lamač - basová kytara, Jiří 
Musílek - doprovodná kytara, 
já sólo kytara a Jarda Mikule 
bubny). Později se k nám přidal 
Olda Zmrzlík. Vystupovali jsme 
hlavně na Střelnici, účastnili se 

několika soutěží v kraji a také 
jsme často hráli v okolních 
městech.“

Byl Solfernus v nejsever-
nějším cípu republiky oprav-
du první beatovou kapelou? 

„Byli jsme první nejenom 
ve Varnsdorfu, ale v celém 
okolí. Při každém představení, 
většinou v neděli odpoledne, 
byl plný sál. Nejen mládeže 
z Varnsdorfu, ale hodně z Rum-
burku a Šluknova. Když začaly 
vystupovat další skupiny, nebylo 
žádné soupeření. Ale samozřej-
mě, že mládež si oblíbila jednu 
nebo druhou a následovali ji. 
Buď k nám na Střelnici, nebo 
do klubu Velveta, kde začali 
hrát Beavers. Z jiných měst jsme 
neměli konkurenci, protože po 
celou dobu, co Solfernus vy-
stupoval, za ním stále dojížděli 
lidé z okolí.“

Lze uvést repertoár ka-
pely? 

„Samozřejmě, že jsme ja-
ko všechny jiné skupiny  ko-
pírovali hlavně ty západní 
(The Beatles, The Animals, 
The Yardbirds atd.). Měli jsme 
v repertoáru také instrumentální 
skladby Shadows nebo pražské 
skupiny Mefisto apod. Rovněž 
jsme skládali a hráli svoje písně 
- na tom se podílel hlavně Jožin 
Lamač. Domnívám se, že jsme 
měli úspěch, protože na Střel-
nici byl vždycky plný taneční 
sál. Skončili jsme v roce 1966, 
protože jsme odcházeli na vy-
sokou školu nebo na vojnu. Já 
emigroval do USA v roce 1969, 
ale muziku jsem neopustil a hrál 
v několika skupinách, hlavně 
hudbu z 60. a 70. let.

Jakým způsobem jste při-
pravovali svá vystoupení? 
„Skupiny se dávaly dohromady 
hlavně po poslechu západních 
rozhlasových stanic a část 
se přetáčela na magnetofon. 
S Jirkou Musílkem jsme chodili 
do varnsdorfské hudební školy, 

kde jsme oba hráli na housle. 
Takže noty, akordy a hudební 
pozadí (doprovod atd.) jsme leh-
ce odposlouchali. S angličtinou 
to bývalo horší. Také jsme kopí-
rovali magnetofonové pásky od 
známých, ale nevím, odkud to 
bylo natočené. Zásadně jsme 
se vše naučili sami, neměli jsme 
nikoho, kdo by nám pomohl.“

Byla to pro vás tehdy doba 
volnosti a bez ataků úřadů? 
„Potíže s úřady nebyly velké. 
Samozřejmě, že se dlouhé vlasy 
policajtům nelíbily. Přes den se 
česaly za uši, aby nebyly vidět. 
Pamatuji si, že k nám jezdilo pár 
chlapců z Rumburku s vlasy až 
skoro do půli zad. A náhle se 
objevil jeden z nich ostříhaný. 

To udělala policie, protože 
neměl fotku s dlouhými vlasy 
v občanském průkazu. Taky je 
jasné, že když se někde něco 
přihodilo, tak jsme byli první 
podezřelí. Sám jsem zažil, že 
k nám do bytu přijel policista 
Goldammer a odvezl mne na 
policii na motorce. Někdo se 
totiž popral u restaurace Mod-
rá hvězda na tehdejší „Stalince“. 
A svědek uvedl, že jeden měl 
kytaru. Nebylo divu, že nejdří-
ve podezřívali mne, i když jsem 
s tím neměl co dělat. Jinak 
v době, ve které jsme hráli, an-
glické texty nebo názvy skupin 
oficiálně nikomu nevadily.“

Připravil ZdS
Pokračování v dalším čísle
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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.

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

Pronajmu byt 2+1 (120 m2) 
ulice Legií, nad drogerií Martina, 
nájemné nepřekročí 4.000 Kč +
služby. Mobil 603 572 783.

Prodej dobře udržované 
řadové garáže ve Varnsdorfu, 
mezi ulicemi Boženy Němcové 
a Seifertova. Zavedena el., be-
tonová podlaha, nová střecha. 
Výměra 24 m2. Prodejní cena: 
90.000 Kč. Možný i pronájem. 
Mob. 777 232 038.

.

.
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Svozy pytlového
tříděného odpadu

4. 12. 2014

Vzpomínka

Listopad
Valter Bárta 83 let
Hana Strnadová 87 let
Vlasta Tarantíková 88 let
Ludvík Jelínek 35 let
Miroslav Hánl 89 let
Eva Poutníková 79 let
Pavel Příhoda 65 let
Marie Vtípilová 85 let
Ján Baľo  66 let
Ladislav Švihlík 64 let

Úmrtí

Narození

Svoz zákazníků 
do OC FORUM 

Liberec 
ZDARMA  

29. 11. a 6. 12. 
Tam: Varnsdorf AN 

v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM 

v 15.40 hod.

Dne 24. listopadu to bude 10 let, co nás 
navždy opustil pan Zdeněk Kohout.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Man-
želka Líba a synové Zdeněk a Michal.

22.-23. 11. 2014 
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín I 
Tel. 412 513 989
 
29.-30. 11. 2014
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 523 410  

Zubní 
pohotovost

Dne 24. listopadu uplyne 20 let, kdy nás 
opustila naše maminka a babička Helena 
Vandlíčková. 

Vzpomíná rodina

Dne 23. listopadu tomu budou 2 roky, co 
nás opustil manžel a tatínek Václav Slánský. 
Vzpomíná celá rodina

Ivana Čapková
Marian Čapek
(Eliška Čapková)

Veronika Jedličková
Milan Wiele
(Valerie Wiele)

Dne 17. listopadu oslavila 
88. narozeniny paní Hana 
Bláhová, býv. ředitelka ma-
teř. školy. Vše nejlepší jí přejí 
kolegyně důchodkyně.

INZERCE

V minulém školním roce ZŠ 
Edisonova zahájila dvouletý 
mezinárodní projekt s názvem 
WASTE, což znamená v češti-
ně odpad, ale v tomto jednom 
slově je ukryta věta World 
Asks for Sustainable Treatment 
Efforts!  Volně ji lze přeložit jako 
Svět si žádá o usilovnou péči pro 
své zachování a udržitelnost! 

Tento projekt má vést žáky 
k tomu, aby nebyli neteční ke 
svému okolí a snažili se o pořá-
dek kolem nás, aby nejen šetřili 
energií, vodou, jídlem, ale aby 
nepotřebné třídili a maximálně 
využívali obnovitelné zdroje. Do 
projektu je zapojeno 7 evrop-
ských škol (švédská, holandská, 
2 maďarské, polská, portugalská 
a naše česká škola), v nich cca 
1 200 žáků se svými učiteli. 
Z naplánovaných aktivit jich 
polovina byla již úspěšně zrea-
lizována, další nás čekají v tomto 
školním roce. Na celé projektové 
období škola obdržela grant ve 
výši 20 000 eur. 

V minulém školním roce 
proběhly již čtyři partnerské 
projektové schůzky (v Götebor-
gu, Drutenu, Rio Maioru a ve 
Varnsdorfu). Letos v polovině 
října odjela ze školy devítičlen-
ná skupina na další z plánova-
ných projektových mítinků do 
malého maďarského městečka 
Böcs nedaleko Miškolce. Naším 
úkolem bylo připravit prezentaci 
o firmách v našem regionu, kte-

Ekologický projekt „WASTE“ v Maďarsku
ré se zabývají výrobou produktů 
z recyklovaných materiálů. Žáci 
tedy objevili firmy ASA DOCK 
(recyklace stavebních odpadů), 
RECYKLACE s. r. o. (papírové 
brikety), RENOPLASTIC (čisticí 
granuláty) aj. a ty představili žá-
kům v maďarské škole a všem 

dalším účastníkům mítinku 
z partnerských škol. V rámci 
dalšího programu měli žáci 
a učitelé možnost navštívit 
regionální skládku odpadů, 
chráněnou krajinnou oblast 
Lillafűred, nově postavený 
středověký hrad Diósgyör a 
na závěr se pobavit během 
hudebně-tanečních vystoupe-
ní připravených jednotlivými 
skupinami žáků z partnerských 
škol. S jakými dojmy se vracela 
jedna z účastnic setkání, si 
můžete přečíst v následujících 
odstavcích. 

Mgr. Bc. L. Ondráčková

„Budu vyprávět o posledním 
večeru v Maďarsku. Navečer 
jsme se všichni sešli v kultur-
ním domě, kde pro nás bylo 
př ipraveno velké množství 
občerstvení a kde také pro-
běhlo rozloučení. Nejprve byla 
v plánu vystoupení zemí, která 
byla velmi pestrá a krásná, a 

pak následovala diskotéka. 
Diskotéka byla pro mne tou 
nejhorší části dne, nejen dne, 
ale celého pobytu. Všichni se 
bavili, všichni se smáli a tan-
čili, ale neuvědomovali si, že 
to končí, že už se spolu nikdy 
neuvidíme. Čas plynul. Když 

přišel čas na poslední píseň, 
všem najednou zmizel smích 
z tváře, oči se zalily slzami 
a smutek stoupal. Všichni v 
tentýž okamžik začali plakat a 
navzájem se loučit. Začali jsme 
vzpomínat na společné chvíle 
v Maďarsku, na své zážitky. V tu 
chvíli jsem si uvědomila, že ať 
jsem kde jsem, ať jsem kdo jsem 
nebo ať mluvím jakoukoliv řečí, 
vždycky tu pro mne budou. 

Píšeme si dodnes, mohu říci, 
že jsem našla kamarády na celý 
život. Nejhorší na tom je ta vzdá-
lenost, která nám neumožňuje 
se shledat znovu. Ale vzdále-
nost jsou přece pouze čísla, 
a proto doufám v nemožné -
že se opět sejdeme a budeme 
pokračovat v našem přátelství. 
Jsem velice ráda, že jsem měla 
možnost poznat tak úžasné lidi, 
že jsem mohla prožít takové 
dobrodružství a nezapomenu-
telné chvíle svého života.“

Alena Červená, 
žákyně 8. A

Vítězové tenisového turnaje EUROREGION NISA 2014 v deblu, 
který byl odehrán 23. srpna 2014 ve Varnsdorfu, p. Josef Mikulejský 
se svým spoluhráčem p. Pikhartem, věnovali finanční částku spoje-
nou s vítězným umístěním žákům speciálních tříd varnsdorfské Spe-
ciální základní a mateřské školy. Pomůcky, které jsme díky tomuto 
finančnímu daru mohly pořídit, byly žákům předány na společném 
setkání s panem Mikulejským. Touto cestou bychom chtěly oběma 
zmiňovaným pánům ještě jednou poděkovat.

Učitelky speciálních tříd Speciální ZŠ a MŠ

Tenis baví i pomáhá
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Šachové střípky

Bowlingová liga zaznamenala 
nového lídra

Šesté a sedmé kolo Varnsdorfské bowlingové ligy znamenalo 
pohromu pro dosud vedoucí X-team. Toho nejdříve porazili Black 
horses 1:4 a poté jej deklasovali favorizovaní Nic-moc v poměru 
0:5, o což se postarali hráči J. Král, J. Vašut a M. Knap. A protože tým 
Nic-moc v předchozím kole porazil, sice těsně, Žlábky 3:2, vyhoupl 
se na špici průběžného pořadí se 33 body. Zaváleli také Spliťáci, 
když shodným výsledkem 5:0 přejeli jak družstvo Aspoň kilo, tak i BC 
Tos a posunuli se na druhé místo. Měli tak 25 bodů. Na bronzovou 
pozici spadl X-team a přiblížili se k němu na dostřel Black horses, 
když měli dvě utkání k dobru. Po pěti kolech devátí, tedy v tabulce 
poslední Žlábci prohráli s Bahňáky 1:4, Nic-moc 2:3 a porazili Kobru 
11 v poměru 4:1, což jim stačilo k posunu na sedmé místo.          VBL 

RC Peklo a Skleník zahájily dobře
Týmy kulečníku Lužické hos-

podské ligy (LHL) měly k 10. 11.
odehráno po čtyřech zápasech. 
V 1. LHL nestačili v domácích 
prostředích Rafani Rybniště 
stejně jako Ťukálkové Království 
na RC Peklo Varnsdorf po shod-
ných výsledcích 2:4 (J. Mrkvička 
uhrál 4 body, V. Jupa a S. Zelen-
ka po 2). Podobně jako RC Pek-
lo kráčel soutěží bez zaváhání 
tým Pilínkov Liberec a společně 
vedly 1. LHL. Tým U Jelena A 
Velký Šenov byl s 6 body třetí 
a Rafani Rybniště se 4 šestí. 

Ve 2. LHL si Skleník Varns-
dorf poradil s béčkem U Jelena 
Velký Šenov 4:2 a s Š. K. Žibřidi-
ce 6:0 (body zapsali S. Svítič 4, 
R. Kuča, M. Lacina a J. Šimonek 

po 2). Tuto ligu vedl zatím bez 
ztráty tým U Pavla A Kunratice, 
druhý byl Skleník a třetí Tragédi 
Česká Kamenice, oba celky 
s jednou porážkou. Stále se 
nedařilo varnsdorfskému BSC 

Mělník, který dosud nebodoval. 
S výsledky Kovárny Varns-

dorf v 3. LHL budou čtenáři 
seznámeni v dalším čísle Hlasu 
severu.                  

LHL, foto ZdS 

Volejbalistky byly
přibrzděny v rozletu 

V 9. a 10. kole Liberecké krajské soutěže žen 
zajížděly volejbalistky Slovanu Varnsdorf do Nového Boru. Podle 
průběžného pořadí byly papírovými favoritkami, což ovšem výsledky 
3:0 (25:19, 25:23, 25:13) a 3:1 (25:19, 25:20, 19:25, 25:18) nepo-
tvrdily. V dalších dvou kolech měly volno a poté je čekala střetnutí 
u družstva středu tabulky TJ Jablonex Jablonec A. První zápas 
s výsledkem 3:0 (25:16, 25:23, 25:20) skýtal naději na zisk alespoň 
setu, ale druhý s rezultátem 3:0 (25:14, 25:15, 25:17) už nikoliv. 
Do konce podzimu zbývá ženám Slovanu A sehrát čtyři utkání. 

V okresní soutěži se družstvu Slovanu B u soupeřek také nedařilo. 
V prostředí Sokola Děčín neuspělo 2:1 (25:13, 29:31, 15:13) a 2:0 
(25:22, 25:23). V derby výběžku pak prohrálo u favorita soutěže 
TJ Rumburk B 2:1 (25:16, 20:25, 15:7) a 2:0 (25:23, 25:22). I přes tyto 
výsledky je béčko volejbalistek mezi sedmi týmy na třetím místě. ZdS 

Turnaj v Rakovníku - 
střídavě oblačno

  Osm poločasů, pět dobrých a tři zcela mimo roli - tak by šlo 
v krátkosti popsat vystoupení ragbyového týmu Alba Rumburk RFC 
na závěr podzimní sezony v Rakovníku. Trenérovi Zatloukalovi se 
nakonec při odjezdu na turnaj sešlo pouhopouhých 9 hráčů, z nichž 
část se ještě potýkala se zažívacími obtížemi. Přesto jsme do turnaje 
vstoupili dobrou hrou proti domácímu Rakovníku a zápas vcelku 
s přehledem dotáhli k vítězství 17:5. Také první poločas proti týmu 
Karlových Varů vypadal velmi slibně. Náš celek dvěma pětkami 
vedl o půli 12:0 a vypadalo to, že minimálně účast ve finále turnaje 

Ligová FAŠV U15 
nadále úspěšná

  Ze žákovských ligových týmů Fotbalové akademie Šluknovské-
ho výběžku si nadále zasluhuje svými výsledky respekt soupeřů 
především výběr U15. Vyšší porážky zaznamenal pouze s favority 
ligy v Jablonci 6:0 a v Ústí 4:0. V domácích odvetách poté neuspěl 
s Jabloncem těsně 0:1 a s Ústím po remíze 1:1 až v penaltovém 
rozstřelu 1:3. Dosavadní bilance 7 výher, 2 remíz a 8 porážek 
jej řadí spolu s Trutnovem mezi jedenácti ligovými týmy k jasně 
silnějším celkům dolní poloviny tabulky. To „patnáctka“ potvrdila 
i posledními výhrami v Chrudimi 1:3 a doma s Kolínem 3:0.     ZdS

Šachový oddíl při ZŠ a MŠ Sloup v Čechách pořádal 2. turnaj 
Velké ceny mládeže Šachového svazu Libereckého kraje 2014-2015 
za účasti 54 startujících včetně vyznavačů šachu ze Šluknovské-
ho výběžku. Celkově zvítězil J. Doubek (15 let) z České Lípy před 
M. Říhou a Š. Dolenským, oba ŠK Libštát. Čtvrtý se umístil 
J. Volenec z TJ Krásná Lípa a dvanáctý jeho oddílový kolega 
P. Kaštánek (oba 14 let). Nejlepší varnsdorfský šachista M. Papou-
šek skončil sedmnáctý a ve věkové kategorii H08 (osmiletí šachisté, 
15 startujících) to znamenalo čtvrté místo. Ve věkové skupině H11 
(jedenáctiletí, 17 účastníků) byl dále J. Mikuš pátý a M. Locker 
šestý. Uvedení mladí šachisté jsou členy ŠK DDM Varnsdorf.     VH

Jak si vedli Jan Strož nebo 
Michal Malík v posledních le-
tošních závodech populárního 
seriálu KOLO PRO ŽIVOT, Hlas 
severu ještě neinformoval. A tak 
se k nim ve stručnosti vrátíme. 
Po srpnovém Manitou Železné 

hory odjel M. Malík ještě jeden 
závod seriálu, kterým byla Plzeň-
ská padesátka. Zde vybojoval 
4. místo a ve své kategorii dosáhl 
dokonce na 3. pořadí. Ze sedm-
nácti závodů Kola pro život 2014 
absolvoval sedm a v koneč-

ném pořadí skončil 38., ale 12. 
v kategorii ELITE. J. Strož měl 
famózní závěr sezóny. Po dru-
hém umístění na Karlovarském 
bikemaratonu si zopakoval 
prvenství z Vrchlabí na Oder-
ské mlýnici a na Nova Cupu 
v Novém Městě na Moravě skon-
čil opět druhý. Celkově i v kate-
gorii skončil 5., oproti předchá-
zejícímu roku si v seriálu polepšil 
pouze o jedno místo, ale před 
rokem mu chyběla na bedně 
první i druhá místa - nejlépe do-
jel třetí a několikrát čtvrtý.   ZdS

 Kolo pro život - Strož dvakrát první

ho nemine. Druhý poločas se ale změnil v noční můru. Po zranění 
P. Marka (tržná rána v obličeji) a J. Filipa (pravděpodobně přetrže-
né vazy v rameni) soupeř rychle položil, technickou chybou jsme 
si vysloužili žlutou kartu a šli do šesti. Po sérii dalších taktických 
chyb jsme soupeři dovolili zápas otočit. Zcela zbytečně ztracené 
utkání, opět jsme se porazili sami a pod tlakem dělali školácké 
chyby. V zápase proti pozdějšímu vítězi turnaje RC Sedlčany jsme 
se pod vlivem minulého nešťastného zápasu a zcela zdecimovaní 
zraněními takřka rozložili. Proto přišla porážka 5:34. Je ale třeba 
smeknout před týmem, že v této situaci prokázal opravdu charak-
ter. Ačkoli se většině hráčů z pochopitelných důvodů na hřiště už 
vůbec nechtělo, mužstvo se „kouslo“ a v zápase o 3. místo opět 
porazilo domácí celek, tentokrát 19:5. Všem hráčům, zvláště těm, 
kteří dohrávali se zraněními nebo velkým sebezapřením, patří 
dík a respekt.                                  V. A. Drda, foto archiv klubu

Josef Mrkvička (RC Peklo) zatím odehrál své tři hry vítězně. 

Malík drží pozice 
V listopadu se konal čtvrtý 

a pátý závod Českého poháru 
v cyklokrosu TOI TOI CUP 2014-
2015. V Hlinsku potvrdil Michal 
Malík svým dosaženým 7. místem 
stejné postavení v průběžném 
pořadí seriálu. Tomáš Podrazil 
dokončil závod na 21. místě. 
Zvítězil Skála před Niplem a Pa-
prstkou. Na Holých Vrších Michal 
uzavíral v cíli pole první desítky 
jezdců, sedmé místo si ovšem 
udržel. Vyhrál Nipl před Skálou a 
Borošem. Po pěti dějstvích seriá-
lu vede Skála před Borošem (oba 
Tábor), Kyzivátem (Mladá Bole-
slav) a Paprstkou (Kolín).       ZdS 

Hokejový nábor
 

HC Varnsdorf jej pořádá 
pro mladé hokejisty vždy 
v pátek (od 17.30 hod.) a 
v neděli (od 10.00 hod.) na 
zimním stadionu v Rum-
burku. Hokejová výstroj je 
k zapůjčení zdarma. Kontakt: 
Josef Hambálek, telefon 
603 219 792.



INZERCE
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Kdo bude podzimním králem druhé ligy?
Varnsdorfští fotbalisté využili 

zaváhání Táborska v utkání ve 
Zlíně (prohra 3:2) a domácím 
vítězstvím s Vlašimi 2:0 (1:0) 
se posunuli na druhé místo. 
Góly zařídili krátce před a brzy 
po poločase Pavel Tvaroha a 
Lukáš Landovský. Jeden ze 
šlágrů příštího 15. kola FNL 
tak byl dokonale připraven, 
neboť se měly utkat vedoucí 
tým druhé ligy Olomouc právě 
s Varnsdorfem, který na něj 
ztrácel dva body. Reprezen-
tační nominace čtyř hráčů lídra 
ligy do výběrů U21 a U22 však 
očekávání zchladila, neboť ten-
to duel byl přeložen na sobotu 
29. listopadu. Domácí Táborsko 
pak o víkendu deklasoval Žižkov 
0:4, posunul se tím na třetí místo 
a rázně už vstoupil do souboje 
o podzimní prvenství. A ještě 
jeden moment hodný zazna-
menání. Varnsdorfskému FK 
a zejména trenérovi áčka 
Zdenko Frťalovi se dostalo 
dalšího ocenění - byl Ligovou 
fotbalovou asociací (LFA) oce-
něn jako trenér měsíce října. 
A právem, tým v říjnu neztratil ve 
čtyřech duelech ani bod. 

Juniorka U21 hrála venku 
proti Táborsku, posíleném o ně-

Juniorky s první 
ligovou výhrou

V Severočeské lize nastoupili basketbalisté TJ Slovan v Děčíně 
proti BK Horejsek. Nově složený a zkušenosti sbírající tým domácích 
se pustil do loňského medailisty bez bázně a hany, což dokládá i fakt, 
že dva hráči Slovanu museli po zápase navštívit místní nemocnici 
s krvavým zraněním v obličeji. Navíc domácí využívali střeleckých 
dovedností hned několika svých hráčů. Slovan podržel třemi trojkami 
v řadě Vakulenko, jednu přidal také Relich a v závěru zase dominoval 
podkošový Voráček. O výhru 83:86 (17:21, 41:40, 63:61) se vstře-
lenými koši postarali: Voráček 30, Vakulenko 17 (3x3), Šišulák 14, 
Buben 9, J. Relich 7 (1x3), Lehroch 5, Činka 3 a Beran 1. V domácím 
prostředí zdolali varnsdorfští basketbalisté Slavoj BK Litoměřice C 
87:58 (26:14, 48:26, 65:44). Po šesti kolech SL patřila Slovanu A 
druhá příčka s dvoubodovou ztrátou na Slunetu Ústí n. L. 

Muži B hráli v oblastním přeboru na palubovce soupeře proti 
BA Roudnice n. L., se kterou neuspěli 86:80 (28:27, 45:51, 63:67). 
Body Slovanu: Š. Ježek 23 (1x3), Schilling 21 (5x3), Michalina 13 
(1x3), M. Ježek 6, Sucharda 6, Šolc 5, Houngbedji 4 a Zamrzla 2. 
V zatím posledním utkání nestačilo béčko mužů doma na vedoucí 
tým soutěže BK Česká Lípa 64:81 (13:20, 28:36,42:58). 

Juniorky U19 se konečně dočkaly prvního vítězství v lize, které 
už moc potřebovaly, navíc doma. Ale ještě dříve je čekal těžký sou-
peř, jeden z favoritů ligy ŠBK Sadská. Ten oplýval silou především na 
postech podkošových hráček, a tak příliš nadějí na úspěch nebylo 
a dívky TJ Slovan Varnsdorf odešly poraženy 50:83 (7:17, 17:35, 
31:63). To v utkání s Poděbrady se po čase opět podařilo držet 
krok se soupeřem ve skóre a v závěru domácí hráčky ukázaly větší 
vůli a chuť po vítězství završeném košem z půlky hřiště společně 
se závěrečnou sirénou. Bodově týmu hodně pomohla stoprocentní 
Chlánová, jistotou na doskoku a v závěrečných útocích oplývala 
Grobarčíková. TJ Slovan Varnsdorf - Basket Poděbrady 78:70 
(16:20, 43:41, 51:57). Body v obou zápasech: Grobarčíková a Jínová 
po 30, Hrabáková 29 (1x3), Stodůlková 18 (2x3), Chlánová 15 (1x3), 
Škvorová a Vávrová po 2, Špičková a Ryšavá po 1. 

Kadeti U17 zvítězili v krajském přeboru středních Čech u týmu 
Basket Poděbrady 68:102 (18:28, 30:52, 45:76) a přivezli si porážku 
od BK Brandýs 69:55 (11:11, 23:28, 46:47). V tabulce byli po těchto 
utkáních druzí o bod za Brandýsem. 

Starší žáci U15 hráli v krajském přeboru středních Čech 
doma s BK Teplice a neuspěli 68:87 (16:18, 39:40, 47:65), stej-
ně jako proti BK Horejsek Děčín 44:67 (14:12, 23:33, 35:47).
Přesto si udrželi střed tabulky.                      Slovan-basket  
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V duelu JK Trans s SC Vilémov byli aktivnější hosté, ale góly 
stříleli jen domácí.

Futsalisté si vylepšovali skóre   
Druhým turnajem sezony pokračovala DeCe COMPUTERS Ex-

traliga ve sportovní hale ve Varnsdorfu a domácí byli v ráži. Jejich 
výsledky: JK Trans Varnsdorf - DeCe Computers 9:0, - Turbo Děčín 
A 8:0, - SC Vilémov 3:0, - Autocentrum Jílové A 2:2. Varnsdorfská 
hala svědčila i omlazené sestavě FC Veteráns Želenice. Plný po-
čet dvanácti bodů při skóre 20:4 jim pomohl k průběžnému vedení 

Stolní tenisté 
Slovanu B zatím 

bez prohry
Družstva stolního tenisu měla 

v okresním přeboru do poloviny 
listopadu odehráno sedm kol 
této soutěže. Ne všechna však 
absolvovala z důvodu lichého 
počtu účastníků přeboru (11) 
stejný počet utkání. Z varns-
dorfských týmů si vedl nejlépe 
Slovan D. V šesti střetnutích jej 
porazil jen Slovan B, a se ziskem 
16 bodů byl na 2. příčce. Slovan 
A měl za sebou pět zápasů a 
s 13 body mu patřila 4. pozice. 
Slovan B prohrál jen se Slova-
nem A, což průběžně stačilo na 
5. místo. Méně se daří hráčům 
Slovanu C a Slovanu A. Přebor 
vedl se sedmi odehranými duely 
a 17 body Sokol Filipov C. Varns-
dorfskému týmů D dýchal ze tře-
tí pozice na záda SKST Děčín 
C (6 utkání, 14 bodů). Áčko a 
béčko Slovanu pak mělo o bod 
více než šestý BOSH CARS 
Děčín (5 utkání, 12 bodů). 

Pinec-info 

kolik hráčů A-týmu. To ale nepře-
svědčilo a výhru 2:1 mu zařídili 
zkušení hráči ligy. Na konečný 
výsledek upravoval v závěru 
z penalty J. Černý. Podle trené-
ra Kopeckého podala juniorka 
jeden ze svých nejlepších výko-
nů. To potvrdila proti Znojmu. Po 

dlouhém bodovém půstu i přes 
dobré výkony (naposledy výhra 
s Duklou Praha 5:2) poslala 
soupeře na dlouhou cestu domů 
s přídělem 6:0 (2:0). Třikrát se 
trefil Halbich (byl vyhlášen hrá-
čem kola), po brance přidali 
Vomáčka, Novotný a Kučera. 

Dorost U19 hostil Náchod, 
který měl o bod méně, nezvládl 

první půli v defenzivě (0:2) a 
poté obdržel i třetí branku. Díky 
gólům Devátého (na fotu ve 
výskoku vpravo) a J. Černého 
se změnil stav na 2:3 a ještě 
svitla naděje na zvrat. Nápor 
se šancemi ale vyrovnání ne-
přinesl. Naopak kontr hostů po 

domácím rohu vyšel. Když o gól
usiloval i brankař Vosecký, 
trefili do prázdné branky na 
2:4 a byl konec. Na Dukle Praha 
dorost dokonale odčinil domácí 
selhání. Po poločase 0:0 se do 
55. min. trefili J. Černý a Devátý. 
Dukla stačila přes tlak jen kori-
govat na 1:2.     

Text a foto ZdS 

extraligové tabulky se 17 body. Stoprocentně bodově úspěšné 
bylo i favorizované Bumiko Děčín ve třech utkáních a je druhé jen 
díky horšímu skóre. Varnsdorfští futsalisté ztratili pouze remízou 
s Jílovým a posunuli se na třetí místo, když ztrácí pět bodů a čtvrté Jílo-
vé sedm. Bez bodového zisku odjel překvapivě tým SC Stap Vilémov. 
Kanonýrem turnaje se stal domácí Jaroslav Beránek.    Text a foto ZdS 


