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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

Netuctový knižní minitrh
Nevím, zda to byl můj povrchní dojem, nebo tomu tak
skutečně bylo, ale letošní knižní minitrh se mi zdál vydatněji zásobován knihami než v předchozích letech. Jak obě
místní knihkupectví a antikvariát, tak vydavatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí předvedli, že mají co nabídnout
čtenářům všech věkových a zájmových kategorií. K tomu
připočtěme všechny ty rukodělné výrobky u stánků ve
vyšších patrech knihovny a DDM, gulášové i cukrárenské
občerstvení... Zkrátka, ač se počet ročníků Regionálního
knižního trhu letos zastavil právě na tuctu, těžko bychom
ho mohli prohlásit za „tuctový“.
V dopoledním doprovodném programu se v sále knihovny představovaly knižní novinky uplynulého roku. Majitelka
místního nakladatelství a knihkupectví Libuše Horáčková
nás navnadila na sadu nástěnných kalendářů a nové vydání
Rumburských zastavení, Josef Zbihlej upozornil na hlavní

„špeky“ v letošní muzejní ročence Mandava 2014, ředitel
VOŠ a SŠ Petr Jakubec připomněl ediční počiny své školy
k výročí odborného školství ve Varnsdorfu a vyšší odborné
školy. Své místo tu nalezly i Pohádky pro světlo od Romana Vaňka, brožura o textilních tradicích v našem pohraničí,
sborník Polotam z letošní soutěže Literární Varnsdorf...
Pokračování na str. 6
INZERCE

Městská policie
letos odchytila
už 300 psů.
Čtěte na str. 2

www.varnsdorf.cz

Zaměříme se na bezpečnost, pořádek,
sport, kulturu i fungování úřadu

Rozhovor se starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem
Blahopřejeme vám ke
zvolení do čela města. Jaké
jsou vaše hlavní cíle na tomto
postu?
Nejdůležitějším cílem je
zlepšení kvality života varnsdorfských občanů, zvýšení
jejich spokojenosti. Já se budu
snažit k tomu přispět maximální
měrou.
Můžete nastínit zásadní
priority v řízení města, do
kterých se chcete bezprostředně „opřít“?
Zásadním tématem je bezpečnost a pořádek ve městě. To
je to, co nejvíce trápí většinu lidí.
Chceme se zaměřit na problémové oblasti města, na správné
fungování městské policie a její
součinnost se státní policií. S
tím souvisí i důsledná kontrola
městských vyhlášek.
Další věcí je fungování
městského úřadu. Chceme,
aby městský úřad byl blíže lidem, aby byl efektivní a zároveň
přívětivý, aby se zde návštěvníci
cítili jako klienti a vždy tu našli
někoho, kdo jim v jejich záležitostech s ochotou poradí.
Kterým oblastem života
města chcete v tomto volebním období věnovat zvýšenou
pozornost?
Oblastí, kterým budeme
věnovat zvýšenou pozornost, je
opravdu hodně. Dvě již byly zmíněny v předcházející odpovědi.
Další z nich jsou podpora sportu
a kultury ve městě. Chceme, aby
školy a sportovní oddíly mohly
využívat městská sportoviště za
zvýhodněných podmínek. Budeme podporovat kulturu, spolkovou činnost, akce škol apod.

Připravuje se již programové prohlášení, jímž se koalice bude ve svém volebním
období řídit? Kdy můžeme
očekávat jeho předložení
zastupitelstvu?
Programové prohlášení je již
rámcově připravené, dolaďujeme jen dílčí drobnosti a během
krátké doby ho zveřejníme.
Jakým způsobem si představujete spolupráci s opozicí
v zastupitelstvu?

kům? Neušlo nám, že bezprostředně po zvolení starostou
jste absolvoval běžecké
závody v Řecku. O jakou akci
šlo a jak jste si ji užil?
Mým největším koníčkem je
sport. Jako kluk jsem hrával
závodně fotbal. V pozdějším
věku jsem se věnoval vlastně
všem míčovým sportům, hlavně
volejbalu, basketu, tenisu, v létě
si rád zahraju beachvolejbal.
Mimo to jezdím na lyžích -

Na běžecké trati Parkmaratonu v Česko-saském Švýcarsku
Foto Vítek Novák
Já nerozděluji zastupitele na běžkách i sjezdovkách,
na koaliční a opoziční. Podle a na kole. V poslední době
mého názoru není v našem bývám vidět i ve skalách na
městě politika ani tak o stranách, ferratových trasách. Před třemi
jako spíše o lidech. Rád bych, a roky mě inspirovali kolegové
budu se o to snažit, aby v zastu- v bance a začal jsem běhat.
pitelstvu převládala spolupráce. V Řecku jsem nyní absolvoval
Vůbec není rozhodující, od koho klasický maratonský závod
přijde určitý námět. Když bude z Marathónu do Athén. Běhu se
ku prospěchu města nebo jeho zúčastnilo asi 15 tisíc běžců. Jak
občanů, tak o něm určitě bude- jsem si závod „užil“? To je krásná
me diskutovat a podpoříme ho. otázka. Odpovídám: užil i neužil,
Můžete něco říci k vašim neboť trať závodu má kopcovitý
Pokračování na str. 3
osobním zájmům či koníč-

VYHLÁŠEN GRANTOVÝ PROGRAM NA R. 2015
ČÍM SE BUDOU ZABÝVAT ZASTUPITELÉ?
KDYŽ NASTAL BEATOVÝ TŘESK II

Příští číslo Hlasu severu vyjde 19. prosince. Redakční uzávěrka 8. prosince 2014.

Třetí závan
Větru z hor

Čtěte na str. 7
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Oblečení si moc neužil

Díky rychlému zásahu strážníků se dvaadvacetiletý muž
z Varnsdorfu ze svého lupu dlouho neradoval. Od oznámení
krádeže oblečení v jednom z obchodů na Národní ulici uběhlo
jen několik málo minut a hlídka MP jej zadržela na Krkonošské
ulici i s odcizeným zbožím. To bylo vráceno nepoškozené zpět
jeho majiteli, který tím celou věc uzavřel.

• Kradl a napadl ostrahu

Napadením člena ostrahy Penny marketu v Kmochově
ulici vyvrcholil pokus o zadržení 25letého muže a 18leté ženy
z Varnsdorfu, kteří se sem již po několikáté vydali krást. Na
podkladě upřesňující svědecké informace k jejich popisu
a pohybu po městě byli zjištěni a sledováni při svém útěku
z místa pomocí městského kamerového systému. Definitivně
byli zadrženi vyslanou hlídkou v Pražské ulici. Zboží bylo
i tentokrát vráceno zpět do prodejny a oba zadržení skončili na
místním oddělení Policie ČR.

• Neuzamčené vozidlo

Ve večerních hodinách prověřovali strážníci oznámení o neuzamčeném autě značky Peugeot, odstaveném na parkovišti
u marketu Lidl. Hlídce se ve spolupráci s Policií ČR podařilo
vyrozumět majitelku vozidla, která se pak na místo dostavila a
řádně si vůz zabezpečila.

• Dopravní nehoda

Hlídka vyjela k nahlášené dopravní nehodě dvou osobních
motorových vozidel v křižovatce ulic Legií a Poštovní, při které
došlo ke zranění osoby. Na místě spolupracovala s výjezdem
zdravotníků a lékaře RZS a následně i s vyšetřujícími policisty.
Strážníci téměř dvě hodiny usměrňovali provoz projíždějících
vozidel.

• Únik plynu

V ulici Legií strážníci prověřovali telefonické oznámení
o úniku plynu. Na místě zjistili, že k úniku dochází v přilehlém
parčíku z tzv. „plynového antoníčku“. Místo bylo uzavřeno a
střeženo až do příjezdu pohotovostního technika RWE, který
provedl opravu zařízení.

• Rušili noční klid

Hlídky vyjížděly ke dvěma případům rušení nočního klidu
v ulicích Poštovní a Kovářská. V jednom z případů se jednalo
o partnerskou rozepři, v dalším o rodinnou oslavu. Strážníci na
místě zajistili klid ostatním nájemníkům a obě oznámení vyřešili
ve své kompetenci.

• Krádeže v marketech neustávají

Strážníci opakovaně řeší zejména občany kradoucí potraviny.
Během poslední doby se jednalo o dva případy v Penny marketu
v Kmochově ulici, kde byli zadrženi 63letý muž a 51letá žena
z Varnsdorfu a další dva v marketu Albert. K nim musela být
přizvána i pracovnice z odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu, neboť jedním z pachatelů byla osoba mladší
patnácti let.
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Z USNESENÍ RADY MĚSTA
Rada města na svém zasedání 13. 11. 2014 rozhodla: Pověřit starostu města podpisem
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s firmou Autobusy Karlovy Vary na
akci Zabezpečení městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu. • Vydat jednací řád rady
města na volební období 2014-2018. • Vydat organizační řád komisí rady města na volební
období 2014-2018. • Pověřit k provádění občanských obřadů členy Zastupitelstva města
Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2014-2018: pana
Ing. Stanislava Horáčka, pana Josefa Hambálka, paní Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou,
pana ThMgr. Rolanda Sollocha, pana PhDr. Martina Musílka a pověřit je k užívání závěsného
odznaku při občanských obřadech a významných příležitostech. • Jmenovat za zřizovatele
členy školských rad při základních školách zřizovaných městem Varnsdorf. • Schválit provoz
Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra na konci roku 2014. • Schválit
plán zimní údržby města na období 2014-2015 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka.

Z DĚNÍ NA RADNICI
Výběr z jednání vedených starostou města Ing. St. Horáčkem a místostarostou J. Hambálkem
11. 11. - Situace v Kovářské ul. - schůzka s preventistkou
kriminality Mgr. R. Cupalovou
13. 11. - Zasedání rady města
18. 11. - Činnost Sboru dobrovolných hasičů - J. Sucharda
- Jednání s pracovníkem ministerstva vnitra
Ing. Bc. M. Veselým k problematice obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012, na základě stížnosti ombudsmanky A. Šabatové
- Organizace závodu Tour de Feminin - Jiří Vích
- Jednání se zástupci Schrödingerova institutu k řešení situace v Kovářské ulici
19. 11. - Jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Bratislavská Mgr. Šmídem o výstavbě altánu v areálu školy
- Kontrola stavu prací na zastřešení zimního stadionu.
V lednu by měl být zahájen zkušební provoz.
21. 11. - Jednání s Ing. E. Hamplovou o možnostech pronájmu
nemovitostí pro sídlo MAS Šluknovsko
- Jednání o územním rozhodnutí k výstavbě marketu
Kaufland. Vedení města s výstavbou objektu nesouhlasí.
- Schůzka s ředitelem Nemocnice Varnsdorf MUDr.
V. Járou o nákupu sanitního vozu z prostředků nemocnice
24. 11. - Hasičský záchranný sbor Varnsdorf - jednání
s Bc. Rostislavem Mertlem, o práci bezpečnostní
rady města a o objektu hasičárny
Místostarosta pravidelně jedná s velitelem městské policie
M. Špičkou - mj. o řešení problémů v Kovářské ulici a o budoucím rozdělení města na rajony, nad nimiž budou mít dohled
jednotliví strážníci MP.
Téměř denně vedení města probírá rozpočtové záležitosti
s vedoucí ekonomického odboru Ing. Dr. V. Hnilicovou a
dalšími vedoucími odborů městského úřadu.

• Rekordní počet odchycených psů

Dle statistiky MP strážníci městské policie do konce října
letošního roku odchytili rekordní počet psů v našem městě.
Zatím bylo odchyceno 300 psů, což je oproti předešlým rokům
téměř dvojnásobek.
Ze 65 % byli navráceni svým
majitelům, kteří se o ně na základě
výzvy na webových stránkách města
a Facebooku přihlásili a pejsky si na
služebně městské policie vyzvedli.
Některé psy dali strážníci k adopci
novým majitelům.
Město však také bylo nuceno
ve spolupráci s TSmV odvézt více
než 30 psů do smluvního útulku
v Dobranově.
Jubilejní třístý odMartin Špička, velitel MP Varnsdorf chycený pejsek.

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Přetahovali se o peníze

Policisté z obvodního oddělení ve Varnsdorfu v pátek
14. listopadu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže
šestadvacetiletému muži ze Šluknovského výběžku. Mladý muž
se měl v polovině září dožadovat vydání finanční hotovosti na
prodavačce místního obchodu s potravinami. Žena se zdráhala
nevycválanému zákazníkovi vyhovět, a tak došlo v prostoru pokladny ke vzájemné potyčce, kterou nenechavec vyřešil únikem
do vozidla. Z místa události vzápětí odjel. Zaskočená pokladní
neváhala a obrátila se na policisty a strážníky města. Výsledkem
je vypátrání osoby odpovídající popisu pachatele.
Nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín

Výluky vlaků Trilex
Ve dnech 8.-11. prosince budou vlaky Trilex mezi stanicemi
Hrádek nad Nisou a Chrastava
po většinu dne nahrazeny autobusovou dopravou. U spojů
pokračujících z/do Drážďan
je výluka i mezi Chrastavou
a Libercem. Vlak č. 20912
z Liberce, který do Varnsdorfu
přijíždí ve 12.03 hod., bude
mít během této výluky příjezd
opožděný o 20 minut.
-r-

Kdy se změní
jízdní řády?
Oproti zvyklostem z předchozích let nastává pravidelná
prosincová změna jízdních
řádů, tj. od 14. 12. 2014, jen
v železniční dopravě. Autobusové linky „dojedou“ stávající jízdní
řád až do 31. 12. 2014.
Na železnici dochází jen k dílčím časovým úpravám, které
však mohou projít významnější
aktualizací na počátku turistické
sezony v roce 2015 v podobě
změny režimu provozu linky
U27 z Mikulášovic přes Panský
do Krásné Lípy a Rumburku.
S tím dojde následně i k jistým
úpravám v provozu autobusů.
V poslední den tohoto roku
dochází k ukončení platnosti
smlouvy stávajícího dopravce
BusLine a.s. a od 1. 1. 2015
začíná pro Ústecký kraj plnit
službu na Šluknovsku nový
dopravce Autobusy Karlovy
Vary a.s. Cestující nejen ze
Šluknovského výběžku se musí
připravit na poměrně zásadní
změny. O některých jsme už
informovali (nový vozový park
v zelené barvě, elektronický
informační systém…). Novinky,
které se budou týkat i změn
v trase linek a zavedení zónově
relačního tarifu jízdného, shrneme v následujícím vydání Hlasu
severu.
Zdroj: www.kr-ustecky.cz
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Zaměříme se na bezpečnost,
pořádek, sport, kulturu
i fungování úřadu

Rozhovor se starostou města Ing. Stanislavem Horáčkem
Dokončení ze str. 1
profil a bylo dosti teplo, takže podmínky byly velmi obtížné a ke
konci závodu to moc „bolelo“. Jinak rekreační běhání všem vřele
doporučuji, protože je to skvělý relax a teoreticky k tomu potřebujete
pouze vhodné boty☺.
Můžeme se tedy těšit na vaši účast na letošním jubilejním
Silvestrovském běhu?
Naposledy jsem absolvoval Silvestrovský běh jako dítě. Určitě
se rád letos zúčastním.
Co byste ještě vzkázal občanům?
Občanům chci vzkázat, že se budeme snažit o maximální otevřenost, že máme zájem s nimi komunikovat a dát jim možnost vyjádřit
se k tomu, kam má město směřovat. Uvítáme jakoukoli iniciativu.
Mé dveře jsou jim pro to vždy otevřené.
Děkuji vám za odpovědi.
Připravil ham

Ve skalách u Jonsdorfu

Foto Miroslav Valko

Granty města Varnsdorf na rok 2015
Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne 27. 11. 2014
projednala a schválila podmínky Grantového programu města
Varnsdorf pro rok 2015.
Tento grantový program je zaměřen na podporu činností a akcí
v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, sociální a zdravotní oblasti
a cestovního ruchu především pro děti, mládež, ale i širokou veřejnost.
Grantový program a formuláře žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.varnsdorf.cz v sekci
„Nepřehlédněte“ nebo v tištěné podobě na odboru školství, kultury
a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf.
Poradenskou činnost k formální stránce žádostí před jejich podáním bude zajišťovat pracovnice OŠKT paní Trebatická (tel. 412
372 241 kl. 151, jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).
Žadatelé o dotaci podají své projekty v zalepené obálce označené
textem: „Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015
v termínu od 2. ledna do 31. ledna 2015 osobně na podatelnu MěÚ
Varnsdorf, nám. E. Beneše nebo poštou.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf

Koncepce podpory sportu
ve městě Varnsdorf

Shrnuje všechny formy a způsoby podpory sportu včetně podmínek, za jakých je možné přidělovat finanční dotaci v jednotlivých
oblastech sportu a na sportovní aktivity ve městě Varnsdorf. Celý
dokument včetně příloh je k dispozici na webových stránkách města
www.varnsdorf.cz.
Žadatelé o finanční příspěvek mohou podat své žádosti do
14. 2. 2015 osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo
poštou. S případnými dotazy se žadatelé mohou obracet na odbor
školství, kultury a tělovýchovy.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf
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Reakce na článek o „privatizaci zastupitelstva“
Fotbalovým klubem Varnsdorf
Bývá dobrým zvykem a základem novinářské etiky dát prostor
k vyjádření i druhé straně, zvláště jedná-li se o osobní kritiku,
nebo si alespoň ověřit úplnost
a pravdivost informací, které
chce novinář zveřejnit. Bohužel
v případě článku Varnsdorfské
zastupitelstvo „zprivatizovala“
a.s. FK Varnsdorf, který byl
otištěn v Hlasu severu v den
prvého zasedání nově zvoleného městského zastupitelstva, se
tak nestalo. (Autorem článku byla
Občanská iniciativa Varnsdorf
2000 - pozn. red.) Věřme, že se
za tím neskrývá nic jiného, než
ojedinělé opomenutí, které chci
napravit položením upřesňujících
otázek. Kdo je v článku skryt za
Ing. Janem R., jsem lehce zjistil.
Jde o Ing. Jana Rýdla, předsedu
správní rady TOS VARNSDORF
a.s.
Pane Rýdle, jak to bylo s vašimi aktivitami v době před
revolucí?
Rýdl: Po maturitě na SPŠ
strojní a absolvování základní
vojenské služby jsem nastoupil
do národního podniku VELVETA
jako údržbář. V roce 1974 jsem
začal studovat při zaměstnání
VŠST v Liberci a s tím souvisí
i můj vstup do KSČ ve stejném
roce. V roce 1978 jsem dostal
nabídku změnit zaměstnavatele
a pracovat v oboru, který jsem
studoval. Nastoupil jsem proto
do n. p. TOS VARNSDORF
jako projektant technicko-organizačního rozvoje a postupně
se propracoval až na funkci
technického náměstka.
A co rok 1983 a vaše evidence ve svazku StB?
Rýdl: Uvedení mého jména
v registračním svazku bez jakýchkoliv dalších údajů prokazujících
spolupráci mě překvapilo. Nikdy
jsem neměl s StB nic společného.
Proto si nechám vystavit lustrační osvědčení, případně požádám
o soudní verdikt.
Jak se z komunisty stane
kapitalista a „šedá eminence“
varnsdorfské politiky?
Rýdl: To je pěkná pitomost.
Jako většina lidí jsem přivítal lis-

topadovou revoluci. Není pravda,
že jsem patřil k táboru obhájců
„mocenského monopolu KSČ“.
Ideologie mě nikdy nezajímala.
Pro mne bylo důležitější, co se
děje ve firmě a v mém okolí. TOS
VARNSDORF jako státní podnik
se připravoval na privatizaci a ve
vedení převládl názor, že firmu
je potřeba prodat zahraničnímu
zájemci. Moje přesvědčování,
že toto je příležitost dokázat,
že nejsme o nic horší manažeři
než ti ze Západu a že bychom se
měli pokusit udržet ji v českých
rukách, vedlo k tomu, že jsem musel z firmy odejít. To byl impuls,
abych dal dohromady skupinu
stejně smýšlejících lidí, kteří
vypracovali konkurenční privatizační projekt, o jeho reálnosti
přesvědčili nejprve sami sebe,
poté i řadu ministerských úředníků a jejich zahraničních poradců,
půjčili si peníze a firmu od státu
odkoupili. Jestli jsem kapitalista,
to nevím. Co ale vím, je, že se mi
podařilo dát dohromady tým lidí,
kteří z TOS VARNSDORF a.s.
vytvořili největšího tuzemského
výrobce obráběcích strojů,
největšího zaměstnavatele
v regionu, kde dává práci více
jak tisícovce lidí, firmu mající
obchodní zastoupení po celém
světě a výrobní závody v Rusku
a Číně. Díky těmto výsledkům
jsem byl v roce 2012 zařazen
mezi 10 nejúspěšnějších českých manažerů.
K naší podnikatelské strategii již od počátku patří podpora
veřejně prospěšných aktivit
v regionu. A není to jenom sport.
Dlouhá léta jsme například
sponzorovali koncertní sezonu
nebo přispívali na vybavení
zdravotnických zařízení. Je
samozřejmé, že chceme, aby
vedení města s námi komunikovalo, abychom takovéto aktivity
mezi sebou koordinovali. To však
není žádná zákulisní politika.
Jak je to s vaší angažovaností v hnutí ANO? To
všechno skutečně děláte
kvůli fotbalu?
Rýdl: Samozřejmě že ne.
Fotbal podporujeme zejména

Komise rady města zřizované
pro volební období 2014-2018
Z původních třinácti komisí RM došlo k redukci na sedm
(v několika případech došlo ke sloučení dvou tematických okruhů
do jednoho): Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport, Komise
pro kulturu a cestovní ruch, Bytová a sociální komise, Komise
správy majetku a výstavby, Aktiv pro občanské záležitosti, Komise
pro posuzování veřejných zakázek, Komise prevence kriminality
a bezpečnostní a sociální situace (BESOS). Další jednání rady
(po naší uzávěrce) jmenovalo předsedy a členy komisí.
ham

proto, že je do něho zapojeno
kolem 250 žáků a dorostenců
a má ve Varnsdorfu mnohaletou
tradici. Je však pravdou, že obtížně hledáme shodu s vedením
města o míře podpory. Naší
firmě, jako hlavnímu sponzoru
fotbalu ve městě, se nelíbí, že
z našeho příspěvku je fotbalový klub nucen platit nájemné
za využívání hřiště a dalších
sportovních zařízení. Jenom
tato položka v rozpočtu klubu
představuje částku 600 tis. Kč
ročně. Chceme podobně, jako
tomu je v jiných městech, aby
městská sportoviště byla zdarma k dispozici místním školám
a sportovním oddílům. Město by
ze svého rozpočtu mělo hradit
provoz a údržbu, sportovní
oddíly s pomocí sponzorů pak
náklady na svoji činnost. A to by
mělo platit pro veškerá městská
sportoviště a všechny sportovní
oddíly ve městě.
A moje angažmá ve volbách?
Od začátku patřím mezi sympatizanty hnutí ANO a věřím, že lidé
kolem pana Babiše jsou schopni změnit správu země „aby
tu chtěly žít i naše děti“. Jsem
přesvědčen, že nositeli změn
musí být noví lidé. Proto jsem se
angažoval ve vyhledávání schopných lidí, kteří by na kandidátce
hnutí ANO vstoupili do komunální politiky a potřebné změny
realizovali. Neměl jsem ambice
být zvolen, ale na druhou stranu
jsem chtěl vyjádřit jednoznačnou
podporu novým lidem.
A co bude dál?
Rýdl: ANO vyhrálo volby a
věřím, že bude realizovat priority ze svého volebního programu.
K nim patří v prvé řadě zefektivnění práce městského úřadu,
zvýšení přínosu městské policie
k veřejnému pořádku a průhledná investiční politika zvyšující
atraktivitu města.
Já se chci nadále věnovat
rozvoji firmy. Chceme mít
vlastní privátní učiliště a střední
průmyslovou školu, abychom
pokryli rostoucí potřebu nově
kvalifikovaných pracovníků, a
také postavit firemní školku.
Klíčové však zůstává udržení
konkurenceschopnosti firmy,
která zajišťuje pracovní místa a
růst životní úrovně zaměstnanců, což má pozitivní dopad i na
rozvoj města. Nadále budeme
finančně podporovat veřejně
prospěšné aktivity v regionu,
včetně sportu a fotbalu zvlášť.
A to i přes protesty a pomluvy
některých „patriotů“ města.
Děkuji za rozhovor.
Připravil PharmDr. J. Šmíd
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Členy nově zvoleného zastupitelstva jsme vyzvali k odpovědi
na otázky: Jakou problematikou veřejného života ve
městě se chcete dlouhodobě
zabývat? Chcete iniciovat
řešení nějaké konkrétní záležitosti? Zveřejňujeme zaslané
odpovědi.
Ing. Vladimír Reiber
V tomto období chci navíc
aktivně pracovat v komisi rady
města, jejíž náplň vystihuje
samotný název - cestovní ruch
a přeshraniční spolupráce.
Dále se chci zaměřit na
problematiku řešení dopravní
situace ve městě, které je „přeznačkované“ a v mnoha místech
samo značení brání plynulosti
provozu, nebo dokonce i vytváří
prostor ke vzniku nehod. Budu
tedy iniciovat změny v konkrétních ulicích.
Jaroslav Tomášek
Těžko říci, co cítím za problematiku veřejného života, ale chci
se věnovat využití volného času
mládeží, v tom vidím vklad do
budoucnosti.
V rámci předvolebních slibů
se budu snažit dotáhnout
všechny rozjeté akce do zdárného konce. I na úkor toho, že
nebudou rozjety některé další.
Jiří Sucharda
Neumím stát se založenýma
rukama, a tak bych se stejně
jako doposud rád i nadále angažoval především v oblasti kultur-
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Čím se budou zabývat?
ní, sportovní a společenské jako
organizátor či spoluorganizátor
těchto akcí. Více jak 21 let vedu
dobrovolné hasiče, a tak, pokud
mi zdraví a čas dovolí, bych se
chtěl stejně aktivně angažovat
i v oblasti bezpečnosti a připravenosti na krizové stavy. Co se
týká samotné práce v zastupitelstvu, je pro mě role opozičního
zastupitele po dvanácti letech
práce v koalici nová, ale chápu
ji velmi konstruktivně a jsem
ochoten podpořit veškeré myšlenky a kroky současné koalice,
které budou v souladu s naším
programem a budou dobré pro
občany našeho města. Mám
zájem být v obraze i v otázkách
hospodaření s majetkem a
finančními prostředky města, a
tak mě potěšilo, že zastupitelstvo schválilo moji žádost stát
se členem finančního výboru a doufám, že brzy dostaneme
nějaký úkol.
Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková
Jako zastupitelka budu konfrontována se všemi řešenými
problémy v našem městě a ke
všem budu více či méně zaujímat nějaké stanovisko. Hlouběji
se budu angažovat v oblasti
školství, zájmového vzdělávání, tělovýchovy, sportu, kultury,
cestovního ruchu a ochrany
životního prostředí. Již třetím

rokem jsem členkou komise
pro sociálně-právní ochranu
dětí, z toho tedy vyplývá, že
touto problematikou bych se
chtěla zabývat i nadále.
Záležitostí k řešení pro nové
volební období je několik, mnohé
z nich přecházejí z minulých let,
proto bych se nejprve chtěla
věnovat „starým“ věcem a až
poté iniciovat další. Za konkrétní současná témata k řešení
považuji rekonstrukci ZŠ Seifertova, rekonstrukci autobusového nádraží, dostavbu Hrádku,
odstranění „torz budov“ z centra
města, zabezpečení klidného
soužití majoritních obyvatel
s minoritními, dodržování norem
společenského chování a nezneužívání sociálních dávek…
Lenka Juricová
Mým cílem je sloužit svým
voličům a svému městu. V maximální možné míře naplnit náš
program a veškeré sliby voličům. Nebudu se stydět říct, že
něco nevím, a o všech takových
věcech se budu radit se svými
voliči i s celou varnsdorfskou
veřejností prostřednictvím své
internetové stránky formou
elektronického referenda - ale
i jinak. Chci bojovat nejen proti
rozkrádání městských prostředků, ale i proti nejrůznějšímu
přikrádání, nehospodárnosti a
neefektivitě. Už první zasedání

zastupitelstva mne utvrdilo
v tom, že často zůstanu jediná
proti dvaceti - stejně jako při
samotné volbě vedení města
a městské rady. Pevně věřím,
že mne v tom nenecháte bez
podpory. Ale dosti slov - ta patří
do kampaně, pak ale musí nastoupit činy a skutky. Držte mi
nejen palce, ale bude-li třeba,
tak i pěsti...
MUDr. Václav Jára
Jsem rodák z Varnsdorfu a
pamatuji si na velmi dobrou pověst nemocnice ve Varnsdorfu,
především také skutečnost,
že zde byla odborná oddělení
okresního charakteru. Pamatuji
si také, a to není tak dlouho, cca
24 let, kdy Varnsdorf měl přijít
o zdravotnické zařízení zcela.
Již tehdy mi to jako občanu
města značně vadilo a už
v prvých fázích těchto snah
jsem se snažil vždy z pozice
svého zařazení bojovat o to,
aby zdravotnictví ve Varnsdor-

fu zůstalo. V tomto duchu jsem
také podnikal minulé kroky.
Chtěl bych tento trend zachovat. Věnoval bych se i nadále
zdravotnictví a jeho dostupnosti
občanům města Varnsdorf. Vím,
že v tržním hospodářství to není
zcela jednoduché. Podařilo se
nám zde ale zachovat lůžkovou
péči následného typu s rehabilitačním zázemím, ambulantní
pohotovostní péči fungující 24
hodin, jakož i pohotovost, kterou
zčásti hradí Ústecký kraj. Její
existence nebyla pro Varnsdorf
ani dále zamýšlena. Podařilo se
nám ji i s osobním nasazením
udržet. V budoucnu očekáváme
ještě další centralizační změny,
které budou zohledňovat okresní
a krajská města. S vědomím
toho, že Varnsdorf je 2. největším
městem v okrese Děčín, budeme
postupovat tak, abychom zde
zdravotní péči udrželi. V opačném
případě bychom iniciovali také
konkrétní kroky k jejímu udržení.
Pokud obdržíme další příspěvky zastupitelů, přineseme
je v dalších číslech.
Připravil ham

INZERCE

Střípky z regionu
• Ve Šluknově zahájili rekonstrukci náměstí. První etapa má být dokončena do července 2015 a má stát 9
milionů korun bez DPH. Projekt rekonstrukce počítá s klidovou zónou uprostřed náměstí, kudy již nebudou
projíždět automobily, vybudováním chodníků okolo zelených ploch, novým veřejným osvětlením aj.
• Šluknovský zámek prožil rekordní sezonu. Již na konci září počet návštěvníků od začátku roku (téměř
27 tisíc) překročil loňskou celoroční statistiku.
• Koncem října bylo v podkroví obecního úřadu v Doubici otevřeno Doubické muzeum. Expozice
zahrnuje například katastrální mapu z r. 1848, panel o historii největší místní továrny A. Shuh a synové,
část kroniky Josefa Gaupeho o doubických domech, dobové pohlednice a předměty zapůjčené ze
soukromých sbírek.
• Doubice se nyní potýká s obtížemi ve vedení obce. Kvůli rezignaci všech zastupitelů i náhradníků
ze sdružení „Pro Doubici 2014“ bude třeba vyhlásit nové komunální volby s termínem pravděpodobně
v březnu 2015. Zastupitelstvo bude mít do té doby velice omezené pravomoci a obec bude od ledna
hospodařit v režimu rozpočtového provizoria, nebude moci investovat a uzavírat smlouvy (prodej, koupě,
pronájem, apod.).
• Kostel sv. Jiří v Jiříkově se dočkal opravy vitrážového okna s motivem sv. Josefa. Jde o jednu z nejstarších vitráží v regionu o ploše 6 m2. Farnost získala prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti
a od německých rodáků.
• Opravou střechy a komínů ve Chřibské zahájili rekonstrukci bývalé fary. V budově má vzniknout stálá
sklářská expozice. Rekonstrukci město financuje z vlastních prostředků. Z regionálních médií vybral ham

.

Noví starostové na Šluknovsku

Po komunálních volbách a ustavujících zasedáních zastupitelstev se vedení obcí na Šluknovsku ve
většině případů nezměnilo. V následujícím seznamu starostů je pouze pět nových (označeni hvězdičkou),
všichni ostatní ve funkci pokračují z předchozího volebního období: Dolní Podluží - Iva Minárová*, Dolní
Poustevna - Vladimír Tesařík*, Doubice - Martin Schulz, Horní Podluží - Karel Kopecký, Chřibská - Jan
Machač, Jiřetín pod Jedlovou - Josef Zoser, Jiříkov - Michal Maják, Krásná Lípa - Jan Kolář*, Lipová Pavel Svoboda, Lobendava - Lenka Hausdorfová, Mikulášovice - Ing. Miluše Trojanová, Rumburk Ing. Jaroslav Sykáček*, Rybniště - Ing. Roman Forfera, Staré Křečany - František Moravec, Šluknov Mgr. Eva Džumanová, Varnsdorf - Ing. Stanislav Horáček*, Vilémov - Hynek Raichart.
V Rumburku a Velkém Šenově se čekalo na usnesení krajského soudu ke stížnostem na průběh voleb.
Stížnosti byly zamítnuty. Ve Velkém Šenově bylo ustavující zasedání ZM svoláno až na 4. prosinec. ham

+
+
+
+
+

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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Když na severu nastal beatový třesk (II)

V minulém čísle Hlasu severu
měli čtenáři možnost dočíst se
o počátcích beatového hnutí
v našem regionu před 50 lety a
o hudebních skupinách, které jej
v prvopočátcích prezentovaly.
O vzpomínky se podělil také
kapelník Solfernu Milan Nypl.
Tato druhá část bude věnována dalším kapelám, které
působily ve stejné době nebo
vznikly krátce poté. K těm prvním patřili i varnsdorfští Tigers,

Alex Ivan Pátek - basová kytara
a Jan Jirásko - sólo kytara, zpěv.
Jan Jirásko dal později dohromady proslulé The Snakes. K repertoáru Stringsbandu patřila tvorba
Twist-Style (a v té době nesmírně populární skladba Speedy
Gonzales), instrumentálky The
Shadows a další instrumentální
úpravy tehdejších hitů.
Od roku 1965 pak byli pokračovatelem skupin Solfernus
a Tigers varnsdorfští The

Stringsband se takto nechal zvěčnit ve fotoateliéru. Zleva Jan
Kulíšek, Ladislav Novák, v pokleku Karel Kožíšek, Alex Ivan Pátek
a Jan Jirásko
vystupující ve stejné době jako
Solfernus. Ten měl své domácí
prostředí na Střelnici, zatímco
Tigers zkoušeli a vystupovali
především na Lidovce. Hráli
v něm např. hudebníci Pavel
Nauš, Bořek Šindelář či Míša
Daniel. Obě skupiny ukončily
činnost v průběhu roku 1966.
Nejspíše ještě dříve než Tigers
však bavil publikum mikulášovický Stringsband, účinkující od roku
1964 ve složení Jan Kulíšek - doprovodná kytara, Karel Kožíšek zpěv, zvuk, Ladislav Novák - bicí,

Beavers. Ti po Tigers i údajně
zdědili aparaturu. Na Lidovce
bylo v jejich sestavě možno
spatřovat kapelníka Otu Moníka doprovodná kytara, Štefana Bulíka, Zdeňka Matějíka - sólové
kytary, Pavla Kříže - baskytara,
Svatopluka Strýčka - zpěv a bicí
a Jiřího Marka - klavír. Vystupovali s nimi i zpěvák Jiří Lukeštík
a kytarista Lubor Švejnar, díky
kterému kapela hrála i několik
skladeb od Beatles. Premiérové
vystoupení The Beavers se konalo na zahradě tehdejšího klubu

Elite a ve výše uvedené sestavě
hráli pod klubem Velvety. Na
Lidovce vystupovali společně
s řadou zvučných českých kapel.
Tehdy se hrálo ve Varnsdorfu
čtyřikrát v týdnu a na Střelnici,
ve Sloupáku či Lidovce nebyla
rozhodně nouze o návštěvníky.
Na tuto éru kapely zavzpomínal její bubeník Svatopluk
Strýček, který si i dnes rád
zasedne za bicí nástroje.
A třeba jen v garáži na zahradě
s reprodukovaným doprovodem např. Pink Floyd.
„Častý poslech Radia Luxembourg byl pro nás v té době silným
vjemem. Kamarád z Rukova taky
dostával desky ze Západu, takže
jsme je nemohli neposlouchat.
Chodil jsem rovněž na vystoupení Solfernu. To byl úžasný
zážitek a tam někde mne vztah
k beatu pohltil. Na Lidovku později, což je všeobecně známo,
jezdily přední beatové skupiny
z celých Čech. Byly tu třeba
Markýz John, The Matadors,
Flamengo s Karlem Kahovcem
nebo Juventus s Karlem Černochem, kde na doprovodnou
kytaru hrál Petr Rezek. Z Českých
Budějovic přijeli i Sinners s Oldou
Říhou, současným frontmanem
Katapultu. Pamětníci si také jistě
vzpomenou například i na The
Cardinals s Leškem Semelkou.“
Na ně má Sváťa osobní a
dobrou vzpomínku. „Jejich
bubeník Kalivoda, na křestní
jméno si už nevzpomenu, měl
jít v té době na vojnu, a tak
mi nabídli angažmá. Dokonce
jsem byl u nich i na zkoušce,
ovšem nějak souběžně s tím
mi přišel termín nutné operace,
a tak zdraví dostalo přednost.
Tím má příležitost vystupovat

The Beavers před poutačem na své vystoupení na Lidovce. Zleva
Jiří Marek, Zdeněk Matějík, Ota Moník, Pavel Kříž a Svatopluk
Strýček.
s jednou z nejpopulárnějších
kapel té doby padla. V květnu
1968 se pak konal na Lidovce
1. beatový festival. Nechyběly
anketní lístky, odborná porota a
soutěžilo mnoho kapel, některé
dorazily třeba až od Chomutova.
Festival společně vyhrály domácí The Beavers a The Snakes
z Vilémova. Do roku 1968 jsme
měli ještě volné pole působnosti,
nevadila hlasitost hudby ani cizí
texty. Kolem roku 1970 už začalo
přituhovat a také na přehrávkách

nám neprošlo to, co dříve,“
ukončil toto ohlédnutí za celkem bezstarostným hudebním
mládím Sváťa Strýček.
V příštím vydání Hlasu severu připomeneme beatový boom
dalšími regionálními kapelami
konce 60. let minulého století.
Byly jimi např. již uvedení The
Snakes, Markýz, The Flying
Stars, The Rabbles později přejmenovaní na Fantom atd.
Připravil ZdS
Pokračování v dalším čísle

The Snakes při vystoupení na Děčínské kotvě v roce 1968.
Zleva Vlastik Kabelka, Standa Šetka, Jan Jirásko, Josef Havlík
a Jiří Smělík. Na fotu chybí zvukař Standa Hořínek, který později
hrál na basovou kytaru za Smělíka.

Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf vyhlašuje soutěž

FOTOROK 2015

Naprosto nemartinské teplé počasí, po sněhové vločce ani
památky... Bělouš se svatým Martinem a zástupem průvodců
s lampionky přesto mířili po své obvyklé trase za legendou o dobrém
skutku. Nedaleko cíle, to jest na dohled starokatolického kostela,
je se svým fotoaparátem zastihl Ivo Šafus.

Kategorie: 1. Reportážní fotografie
2. Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 18x24 cm
Počet snímků není omezen.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora s přesnou adresou,
názvem snímku a kategorií. Současně je nutné vyplnit vstupní formulář, který získáte na
adrese pořadatele.
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami.
Uzávěrka soutěže: úterý 31. 12. 2014
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude ve Varnsdorfu
instalována výstava, která potrvá od 19. ledna do 19. března 2015. V jednání je následný přesun
výstavy do Großschönau v Německu (březen až květen).
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem pořadatele a mohou
být využity pro archivní a výstavní účely.
Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2015.
Kontaktní adresa pořadatele: Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF
Telefon: 412 334 107, e-mail: kpmv@quick.cz
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Netuctový knižní minitrh
Dokončení ze str. 1
a to nejsme zdaleka na konci. Neodpustím si ale ještě avízo jedné
čerstvé lahůdky regionální vlastivědné produkce: letopisecká komise
města Jiříkov nadělila ke 100. výročí povýšení na město (1914) výpravnou publikaci Jiříkov - dějiny města, kde si čtenář „smlsne“ nejen
na textech, ale i na množství kvalitních dobových reprodukcí. Ač má
Varnsdorf vlastně publikaci o své historii ještě výpravnější, může
jiříkovské novince závidět volnou dostupnost na trhu. Jako poslední
přišla na řadu novinka, která svým významem, autorským vkladem
i fyzickou vahou přebila všechny předešlé: Tulákům Jetřichovicka
od Natálie Belisové. S upoutávkou na tehdy ještě „neporozenou“
knihu jste se mohli v HS setkat na jaře - a pokud jste na tehdejší
výzvu reagovali, přispěli jste i vy k happy-endu. Rukopis několik let
„vyhníval“ v šuplíku jednoho velkého nakladatelství, až se místní
patrioti nakonec zdravě naštvali a uspořádali kampaň, díky které se
kniha nakonec skutečně vydala na pouť do světa. Téměř tříkilový
svazek s osmi výživnými kapitolami zaujme každého, kdo se někdy
do onoho zvláštního světa Českého Švýcarska zatoulal.
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Japonsko, země vycházejícího slunce
Takový byl název besedy, kterou si připravili žáci ZŠ náměstí
E. Beneše s učitelkami na středu
12. listopadu. Překvapil vysoký
počet návštěvníků, které hned
při vstupu vítaly gejši s dárky. Než
začala samotná beseda, mohli si
návštěvníci prohlédnout tematickou výstavku. Pak vše začalo. Po
kratičkém uvítání ředitelem školy
byli všichni hosté přímo vtaženi
do vhodně laděné prezentace o
Japonsku. Přednáška, která byla
obohacena kvízy a otázkami,
rychle utekla. Nyní nastal čas
na dotazníky, které měly žákům
přinést informaci, kam se budou
chtít senioři podívat. Zajímavou
formou elektronického katalogu
byli seznámeni s 21 lokalitami.
Nejvíce zaujaly vyhlídky u skalního hradu Bastei (za městečkem Bad Schandau), a proto se
ve středu 10. 12. vydají senioři s
žáky - průvodci - právě sem. Závěr byl tradiční - ochutnávka suši,

beseda nad zeleným čajem, dokončení prohlídky výstavky.
A příští beseda: no přece
VELKÁ BRITÁNIE!
Ohlasy:
„Z přednášky jsem byla unešena, bylo to moc hezké, úžasné,
budu se těšit na další pokračování! Děti jsou též moc šikovné,
je poznat, že mají vzorné vedení

učitelek. Ještě jednou děkuji.“
„Nemělo to chybu.“
„Byla jsem překvapená, jak je
dnešní mládež šikovná.“
„No děti, jste úžasné, moc
hezky jste to pro nás připravily,
jste šikovné a my moc děkujeme
za vaši nápaditost.“
„Úžasné, moc se mi líbilo, že si
děti tak suverénně vedly.“ V.Z.

Bořek Frýba vystavuje v HELP
Vlastimil Vondruška rád vyhověl všem zájemcům o autogram.
Foto Ilona Martinovská
Zatímco defilé novinek v sále knihovny sledoval jen úzký
okruh zájemců, na odpolední besedu s autorem populárních
historických románů Vlastimilem Vondruškou se návštěvnost
podstatně zvedla. A to zde pan spisovatel nebyl poprvé na „místo činu“ se totiž vrátil po třech letech.
ham

Milí přátelé, dámy a pánové,
kamarádi
Mistr a dědeček Josífek
Poláčků pro mne připravil milé
překvapení. V Galerii Úsměv
ve zdravotním středisku Help
ve Varnsdorfu (v Cihlářské ul. pozn. red.) mám výstavu obrázků, na kterou vás tímto srdečně
zvu a zároveň děkuji Mistrovi za
jeho neúnavnou a obdivuhodnou
píli. Nehledě na přísný zákaz, nenápadně naznačuji, že budu viset
až do února příštího roku...
Zdraví, všechno hezké přeje a
s pozdravem „Pověste ho vejš!“
se loučí dědek Rum.

„KLUB“ STŘELNICE K PRONÁJMU

Dílničky, kde si svou šikovnost procvičily mnohé děti.
Foto Ivo Šafus

Natálie Belisová coby autorka knihy Tulákům Jetřichovicka (vlevo). Libuše Horáčková (za asistence Milana Hrabala) se pochlubila
regionálními kalendáři na rok 2015. Obě fota Ilona Martinovská

Rada města Varnsdorf rozhodla usnesením č. 368/2014/2 ze dne 9. 10. 2014 zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v objektu „Klubu“ Střelnice č. p. 476 v ulici Boženy Němcové ve Varnsdorfu,
a to od 1. 1. 2015.
Pronajmout lze celý objekt, kde celková užitná plocha přízemí a 1. patra je cca 900 m2 včetně velkého
sálu, nebo samostatné části objektu v těchto variantách či jejich kombinacích:
Varianta 1:
restaurace s WC a sklady (81 + 17 + 32 m2)
bar a sklad v 1. patře (12 + 12 m2),
Varianta 2:
jednotlivé samostatné kancelářské prostory
v přízemí
Varianta 3:
kancelářské prostory v celém přízemí vč. WC
jako zázemí firmy (ve vstupní hale, přes kterou je
veden přístup do sálu v 1. patře, je možné vybudovat
recepci).
Nájem je předmětem nabídky a musí jej schválit Rada města Varnsdorf. K nájmu by dále nájemník
hradil poměrnou část nákladů na energie a služby.
V případě zájmu o pronájem objektu nebo jeho částí prosím podávejte žádosti na podatelně
MěÚ Varnsdorf (nám. E. Beneše 470). Podání bližších informací a prohlídku objektu je možné
dohodnout na odboru správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf s p. Klimešem, tel. 412 372 241/111,
tomas.klimes@varnsdorf.cz nebo s Ing. Hájkovou, tel. 412 372 241/138, klara.hajkova@varnsdorf.cz.
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Třetí závan Větru z hor
Během víkendu v polovině
listopadu se přes jeviště divadla
(i některá jiná pódia ve městě)
přehnal třetí ročník festivalu.
S ohledem na návštěvnost
obou předchozích by se chtělo
podotknout cosi o odvážnosti
takového počinu. První dva
večery se zdály být potvrzením
obav. Na čtvrteční sitcomové
grotesce Push the Button,
parodující svět počítačových her,
ani na páteční komedii Ošklivec
(olomoucké Divadlo Tramtarie)
se účast dala charakterizovat
jako méně než malé množství
diváků. Zbývající program obou
víkendových dnů ale přece
jen pořadatelům přinesl lepší
zprávy. Sobotní pohádku Cirkus
Prdítko měl na svědomí jediný
herec Jakub Folvarčný, který ale
své početné dětské i rodičovské
publikum dovedl jaksepatří
zabavit. Někteří rodičové snad
měli problém „uprděnost“ jeho
hrátek rozdýchat. Za Leč pro
nimroda (variace na filmovou
Poslední leč s Bolkem Polívkou a
Jiřím Pechou) sklidili zasloužené
ovace Vojta Smetana a Ondra
Kokta. Dále nám dramaturgie
festivalu dopřála - stejně jako
loni - další díl „nekonečného
divadelního sitcomu“ Jožkalipnikjebožíčlověkaneumílhát.
Nesmím opomenout dva pořady
ve Film Pointu - tanečního mága
Ventolina a jazzové Parker/
Parker/Szczypka Trio; nejsem
jejich osobním svědkem, ale
doneslo se mi, že šlo - zejména
v prvním případě - o příjemně
strávený čas. Úmyslně jsem
přeskočil zlatý hřeb festivalového
divadelního programu, a to
proto, aby nejlepší zůstalo na
konec: Plovárna čili cirkusová
humoreska na motivy Vančurova
Rozmarného léta zaujala
bravurní hereckou i artistickou
lehkostí a humorem (ovšemže

Parker/Parker/Szczypka Trio

Leč pro nimroda

13 . pro s i n c e 2 0 1 4
od 15.00 hod.
na jiřetínské faře
Obec Jiřetín pod Jedlovou

ve spolupráci se Zahradnictvím Sabiny Chládkové, Domovem sv. Máří Magdalény
MŠ Jiřetín p. J., ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Rybniště a Skautským střediskem Lužan
Varnsdorf

Vás sr dečně zv e
na tradiční předvánoční odpoledne s prodejem dárků, staročeských
vánočních pokrmů, ukázkami vánočních zvyků a dekorací z přírodních
materiálů, charitativním vstupem firem HAAS+SOHN Rukov a Samat
a tombolou o štědrovečerního kapra.
Na programu spolupracují: taneční soubory Lužičan a Křiničánek
z Krásné Lípy, děti z MŠ Jiřetín p. J., ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Rybniště
a Domova sv. Máří Magdalény, pěvecký sbor studentů Biskupského
gymnázia Varnsdorf, Schrödingerův insitut a pěvecký sbor
Varnsdorfské Náhodou.
Změna programu vyhrazena.

Cirkus Prdítko

Plovárna
beze slov). Pachatelem, jehož
návrat na místo činu bychom
v budoucnu určitě přivítali, byl
soubor Bratři v tricku.
Festival proběhl bez potíží
i za poněkud zvláštní personální
situace v divadle. Na ředitelské
místo se jen pár dní předtím
vrátil ze starostenské funkce
Martin Louka, ale dohled nad
festivalem logicky ještě zůstal
na jeho iniciátorovi Martinu
Musílkovi.
ham, foto Ivo Šafus
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Doučování dětí je tak trochu
reality show
Připadám si jako v televizi. Prošla jsem vstupními pohovory, školeními a show začíná. S koordinátorkou přicházíme k úplně neznámému
domu, poprvé vcházím cizími dveřmi a seznamuji se se zcela novými
lidmi. Kdyby tu měli skryté kamery, diváci u televizních obrazovek
by se určitě smáli mé zjevné nervozitě, těm dlouhým chvílím ticha,
kdy se odhodlávám promluvit, a nejistým pohybům rukou. Ještě že
tu se mnou je koordinátorka. Seznámení s rodiči nakonec proběhlo
bez nejmenších komplikací a můj pohled už směřuje ke stolu, odkud
si mě zvědavě prohlíží žák 4. třídy Honzík. Před sebou má sešit a
penál, snaží se sedět rovně. Určitě byl rodiči nabádán ke zdvořilému
chování a poslušnosti, možná s příslibem odměny.☺
Zpočátku jsme oba nervózní, jednou za čas se každý z nás zakoktá. Po první hodině však nervozita opadá a nám už to spolu šlape.
Příští návštěva je zas o něco lepší. Při třetí návštěvě si uvědomuji,
že Honzíka doučování baví a mě vlastně taky. Nejvíce nás baví část,
kdy se učíme formou her Bingo nebo kostky, ty má Honzík nejradši.
Ale ani odříkání násobilky
už se nejeví tak nudně a
zdlouhavě jako při první
hodině.
Při poslední návštěvě
mi Honzík na konci dává
kytičku. Moc krásnou, mám
z ní velikou radost, ovšem
ještě větší, když mi rodiče
řeknou, že se Honzík dle
paní učitelky zlepšil. Vážně jen díky mé malé snaze
a zavzpomínání na staré
časy, kdy jsem se násobilku
učila já? Kdyby vše v životě
bylo takto snadné!
Na oslavu uplynulého
roku jdeme s dalšími dobrovolníky do cukrárny, kde
si říkáme největší zážitky z dobrovolnictví. Vidím, že nejsem sama,
kdo dostal dárek nebo na koho se žák těšil, ale také, že nejsem
jediná, kdo se zakoktal nebo si rychle nemohl vzpomenout na
další vyjmenované slovo. Na závěr se shodujeme, že to byl hezký
půlrok, kde jsme potkali milého mladého človíčka, nad nímž jsme
si uvědomili spoustu věcí.
Je to fikce, nebo realita? Můžete na vlastní kůži zjistit na telefonu
608 433 492, další info na www.dcstrakapoud.cz.
Pocity svých dobrovolníků vyjádřila koordinátorka programu
Bc. Petra Šimková

Folklor Šluknovska
v pražském
muzeu
Národopisné muzeum v Praze
připravilo na sobotu 13. prosince 2014 večer věnovaný lidové
kultuře Šluknovského výběžku.
Večer je součástí dlouhodobého
projektu Folklorní regiony Čech,
Moravy a Slezska, v němž jsou
od roku 2010 představovány
jednotlivé národopisné oblasti
v České republice.
Pořad je zajímavý i z toho důvodu, že tradiční kultura někdejších
sudetských oblastí je před českou
veřejností prezentována jen sporadicky. Častěji jsou zmiňovány
takové její projevy, u nichž není
potřeba uvádět národnost tvůrců
(např. lidová architektura). Pořad
Národopisného muzea však
upozorňuje již ve svém názvu,
že jde o oblast dříve německojazyčnou. Objevuje se v něm
tradiční německý vlastivědný název pro Šluknovsko „Böhmische
Niederland“, který je doplněn
středověkým českým pojmenováním pro tento kraj „Záhvozd“.
V rámci večera mohou diváci
zhlédnout od 17 hodin prezentaci lidového betlemářství v podání řezbáře Jana Rody a vyslechnout přednášku etnoložky
Petry Červinkové o drobných
sakrálních památkách v krajině. Ve druhé části programu,
která začíná v 19 hodin, bude
etnolog Adam Votruba vyprávět
o lidových pověstech z regionu
a číst jejich ukázky, jež budou
prokládány lidovými písničkami
z kraje v podání zpěvačky Kláry
Brabníkové za doprovodu citeristky Anny Bašové.
Národopisné muzeum sídlí
v Kinského zahradě na Praze 5.
Adam Votruba

Dobrotovy trhy hledají nové dodavatele
V letošním roce uspořádalo
svépomocné družstvo Mandava
v areálu Klubu Střelnice cyklus
místních farmářských trhů. To
se podařilo díky vydatné pomoci
neziskové organizace MAS Šluknovsko, která spočívala v bezplatném zapůjčení prodejního místa a
stánků. Protože se trhy vydařily,
rozhodlo se vedení MAS Šluknovsko našemu varnsdorfskému
družstvu darovat dřevěné prodejní
stánky s podmínkou, že trhy budou pokračovat i v následujících
letech. Tímto MAS Šluknovsko
a její manažerce ing. Evě Hamplové děkujeme hlavně jménem
našich současných i budoucích
zákazníků.

Varnsdorfské Dobrotovy trhy
ale zaznamenaly nejen ocenění z řad nakupujících, nýbrž
i kritické ohlasy. Ty se týkaly
zejména malého sortimentu či
nedostatečné prodejní doby.
K tomu se vyjadřuje předseda
představenstva družstva Mandava Petr Heinrich takto:
„Od samého začátku jsme
si pevně určili, že Dobrotovy
trhy budou zásobeny výhradně
z produkce místních farmářů a
živnostníků. Chtěli jsme je tímto způsobem podpořit a lidem
nabídnout kvalitu z domácí
produkce. Byli jsme však nemile
zaskočeni, jak málo dodavatelů
kvalitních potravin v našem kraji

zbylo. To se pochopitelně projevilo v malé nabídce pořádaných
trhů. Ukázalo se, že Šluknovsko
je region fatálně závislý na
potravinových dodávkách z jiných regionů i ze zahraničí.
Ale ze svého předsevzetí jsme
neslevili. Naopak, v příštím roce
bychom chtěli začít navazovat
kontakty s novými dodavateli,
které objevíme nebo kteří se
nám přihlásí. Také uvažujeme
o tom, jak trhy pořádat každý
týden a ve vhodnějším čase,
abychom zajistili lepší možnost
odbytu zboží pro nové regionální producenty. Věříme, že
pro obyvatele Varnsdorfu je to
dobrá zpráva.“
-Mandava-
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Provozní doba knihovny a MIC
na konci roku 2014
Oddělení pro
dospělé čtenáře

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

22. 12. 2014
zavřeno
23. 12. 2014 9.00-18.00
24. 12. 2014
svátek
25. 12. 2014
svátek
26. 12. 2014
svátek
27. 12. 2014 zavřeno
28. 12. 2014
zavřeno

Po
Út
St
Čt
Pá
So

29. 12. 2014
30. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
2. 1. 2015
3. 1. 2015

zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
9.00-18.00
8.00-12.00

Městské
Dětské a hudební
informační centrum
oddělení

zavřeno
13.00-18.00
svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
13.00-18.00
zavřeno

zavřeno
9.00-18.00
svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
9.00-18.00
8.00-12.00

Oproti běžné provozní době budou pro veřejnost uzavřena
všechna oddělení knihovny a informační centrum
v sobotu 27. 12. 2014, v úterý 30. 12. 2014
a na Silvestra 31. 12. 2014.
Od 2. ledna 2015 bude již běžný provoz.
Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy
do ledna 2015 (neplatí pro MVS).

Potěšte vánočním dárkem z divadla
Zajímavou nabídku předvánočního předprodeje lákavých programů jsme připravili pro ty, kteří chtějí potěšit své blízké neobvyklým a
milým dárkem. V prosincovém prodeji vstupenek si můžete vybrat
také pozvání na programy nadcházejícího období: Začátek roku
nabídne možnost návštěvy klasické opery G. Verdiho „Aida“. Tragický milostný příběh uvede 21. ledna v italském originále ústecké
Severočeské divadlo opery a baletu. Nejmenším návštěvníkům divadla můžete udělat radost návštěvou pohádkového dobrodružného
příběhu Myšpulína, Fifinky, Pindi a Bobíka v představení „Čtyřlístek
v pohádce“. V neděli 18. ledna je uvede Divadlo D5 Praha. „Postaveni(í) mimo hru“ je název komedie v nastudování Divadla Radka
Brzobohatého a 3. února v ní vystoupí Jan Révai, Roman Štolpa a
Ernesto Čekan nebo Petr Semerád. Lahůdkou pro příznivce koncertních vystoupení bude program „Gipsy Fire“, ve kterém zazní
hudba s cikánskou tematikou i virtuózní kusy v podání Pavla Šporcla
a kapely Gipsy Way Ensemble (12. března). Ve čtvrtek 16. dubna
přivítá jeviště našeho divadla zpěvačku, šansoniérku, skladatelku a
kytaristku Lenku Filipovou, která představí své umění v pořadu „Concertino“ spolu s Jindřichem Konířem (klávesy) a Seanem Barrym
(keltská harfa). Pokud si z nabídky vyberete, rádi pro vás dárkové
vstupenky připravíme v Městském divadle Varnsdorf.
KAM

Ypsilonka poprvé ve Varnsdorfu: Pavel Nový, Petr Hojer, Jiří
Lábus, Martin Janouš a Martin Dejdar 19. listopadu v představení Pánská šatna.
Foto Ivo Šafus
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Řádková inzerce

Nemovitosti
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. Telefon
728 648 045, jen vážným
zájemcům.
Nabízím k pronájmu byt
3+1 - 1. patro v klidné části
Varnsdorfu cca 3 min. od náměstí (případně i se zařízením
a garáží). Nájemné 4.500 Kč.
Volný od 1. 1. 2015. Telefon
608 872 866.

Pronajmu byt 3+1, zatepl.
fasáda a balkon, u tenis. kurtů.
Tel. 728 310 739.

Zaměstnání
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SLÁDKOVO ZRNO

Přijmeme do zaměstnání
vyučenou sklářku či skláře
s kreativním výtvarným a estetickým cítěním. Pracoviště
Varnsdorf. Bližší informace na
tel. 602 468 286.

Služby
SALON VIKTORIA. Nově
prodej látek a galanterie. Krejčovství. Půjčovna svatebních
a společenských šatů včetně
doplňků. Adresa: Národní
1863, Varnsdorf. Telefon 777
583 506.
Najdeme vám nejlepší
hypotéku. Volejte 603 536
548.

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Max. a přehledné uspořádání vašich věcí
Barevná skla LACOBEL, zrcadla, dýhy, lamina

ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ

NOVINKA NA PULTECH
PEKAŘSTVÍ LIMMA

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

p. MYKISA - Vdf tel. 602 940 579
Montáže a opravy
Vše na www.zaluzie-skrine.cz
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Vzpomínka
Dne 3. prosince uplynul 1 rok, kdy navždy
odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Václav Valečka.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
Dne 8. prosince uplyne už 15 let, co navždy
odešel pan Jan Večeřa.
Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Dne 12. prosince uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan Jaromír Fárka.
Stále vzpomínají manželka, synové, sourozenci a ostatní příbuzní.

Blahopřání
Dne 5. prosince oslaví můj manžel Míra
Schuppan 60. narozeniny. Chtěla bych mu
popřát hodně zdravíčka. Co víc si přát.
Milující manželka Květa

P oděkování
MO ČSSD děkuje všem voličům, kteří dali hlas jejím kandidátům
při letošních volbách do zastupitelstva města. Díky těmto hlasům
jsme obsadili druhé místo v rámci patnácti zúčastněných volebních
subjektů. Zvolení zastupitelé za ČSSD občanům města slibují, že
budou v rámci možností daných výsledkem voleb usilovat o plnění
volebního programu. Ing. Bc. P. Jakubec, předseda MO ČSSD
Chtěla bych touto cestou poděkovat manželům vietnamské
národnosti, kteří vlastní opravu obuvi ve Střední ul. Zapomněla
jsem u nich peněženku s kreditními kartami a větším obnosem
peněz. Paní peněženku schovala až do doby mého vyzvednutí.
Z obsahu se neztratila jediná koruna.
Jsem ráda, že jsou mezi námi i poctiví lidé.
Dana Lieblová

Z ubní

pohotovost

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)
Středa 20. 12. 2014

13.-14. 12. 2014
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622

Svoz zákazníků

se bude konat

v úterý 9. 12. 2014

od 15 hodin
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

Jak se změní život člověka po nástupu do práce
Problematikou nalezení a
udržení práce se v dnešní době
zabývá téměř každý. Vysoká
nezaměstnanost se týká značné
míry populace, ve Šluknovském
výběžku zejména. Položme si
ještě zajímavější otázku… jak
se s tímto problémem potýkají
lidé se zdravotním znevýhodněním? Jak asi takový člověk shání
práci, když je jeho sebevědomí
pod bodem mrazu?
Jako pracovní konzultant
neziskové organizace Agentury Pondělí jsem se setkala
s dvěma různými reakcemi firem
na toto téma. Ač stát podporuje
zaměstnávání lidí s handicapem
po finanční stránce (a to povinným plněním podílu, pokud má
firma nad 25 zaměstnanců),
není vždy pravidlem, že firma
takového člověka zaměstná.
Nechtějí se zatěžovat riziky a
někdy specifickým přístupem
ke zdravotně znevýhodněným
lidem, a tak vyhledávají jiné
cesty, jak si povinnost splnit.
Druhým opakem je otevřený
přístup k věci, kdy se firma snaží vymyslet nenáročnou práci na
zkrácený úvazek a je si vědoma
ihned několika výhod. Nejen že
ušetří na daních, plní dle zákona
povinný podíl, ale ulehčí ostatním zaměstnancům od často
nepříjemné opakující se práce,
jež za ně odvede onen člověk
s handicapem. Tímto firma zvýší
svou společenskou prestiž. Zaměstnávání znevýhodněných
osob je v zahraničí často naprosto běžnou samozřejmostí.

A jaký to má dopad na
člověka, který nikdy v životě
nepracoval, a jeho okolí často
vůbec nepředpokládalo, že je
toho schopen? To můžeme dnes
a denně pozorovat díky projektu
Individuální podpora na cestě do
práce. Tento projekt je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR. V programu Podporované zaměstnávání
jsme za celých 13 let působení
nezažili takový rozkvět. Pokusme se tento úspěch trochu
numericky přiblížit: Od počátku
projektu, tj. od dubna 2013, jsme
podpořili 50 osob, bylo uzavřeno
33 pracovních smluv a 25 dohod
o provedení práce. Projekt končí
v březnu 2015, tudíž očekáváme, že se podaří domluvit ještě
další pracovní možnosti.
Pravděpodobně si málokdo
dovede představit, jak získání

8.00-16.30 hod.

do OC FORUM
Liberec
ZDARMA
6., 13., 20. 12.
Tam: Varnsdorf AN
v 9.30 hod.
Zpět: OC FORUM
v 15.40 hod.

práce může změnit život člověka s handicapem. Většina
našich uživatelů žije v malém
okruhu přátel, mají své rituály,
specifické návyky a jsou zvyklí
šetřit. Žijí ze svých invalidních
důchodů a s hospodařením
s penězi potřebují pomoci.
Nástupem do práce získávají
nové kontakty s lidmi, začínají
více komunikovat, učí se dodržovat režim a čas. Díky výplatě
si mohou dovolit jet na dovolenou, koupit nové věci do bytu,
zajít si na koncert, apod. Práce
se stává součástí jejich každodenního života, potřebují se cítit
užiteční a těší se každý den na
své kolegy. Někteří zůstávají
v práci přes čas a dokonce
si nechtějí vybrat dovolenou,
protože se bez práce nudí.
Kolik zaměstnavatelů se může
chlubit takto namotivovanými a
nadšenými zaměstnanci?
Lenka Chroustová, asistentka
podporovaného zaměstnávání

Netradiční sport v regionu

Canicross pod Jedlovou

Prodej vánočních stromků
Parkoviště u restaurace Praha

6.-7. 12. 2014
MUDr. O. Plyushchakov
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR
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Od 6. prosince do vyprodání
po-pá
9.00-17.00 hod.
so-ne
9.00-12.00 hod.

Sortiment: smrk, smrk stříbrný, jedle, borovice

Rybárna u Pšeničků

Národní 538, Varnsdorf, tel. 739 242 908

Prodej vánočních ryb
od 20. 12.-24. 12. 2014

• Kapr bez objednání
• Živé ryby na objednávku: štika, sumec, amur,
candát, tolstolobik, lín
• Chlazené ryby na objednávku: losos, tuňák
Otevírací doba před vánočními svátky:
20. 12. 2014
9-12 hod.
21. 12. 2004
9-12 hod.
22. 12. 2014
9-17 hod.
23. 12. 2014
9-18 hod.
24. 12. 2014
9-11 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Jedlová adrenalin park a Kynologický klub Jiříkov pořádaly
předposlední víkend listopadu
v krásném prostředí okolí Jedlové premiérový ročník v canicrossu - běhu se psem.
V sedmi kategoriích (juniorské,
dospělé, seniorské) bylo klasifikováno na hlavních tratích 3 a
7 km více jak šedesát startujících se svými čtyřnohými
miláčky. Nebude zřejmě překvapením, že většinu tvořily ženy.
Ale své závody zde měly i děti.
Zajímavé podívané nepřálo,
bohužel, počasí a diváci si vytrpěli jak zimu, tak i nepříjemný
vítr. Ale dle ohlasů to stálo za to
a příští akce, která by se měla
konat na jaře, jistě přiláká ještě
více zájemců.
ZdS, foto Kateřina Slánská

Svozy pytlového
tříděného odpadu
18. 12. 2014
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Turnaj o varnsdorfského házenkáře

Kadeti prohání Brandýs

Muži B hostili BK Děčín Boletice a soupeř jim oplatil domácí prohru z prvního kola oblastního přeboru, když se nyní ukazatel skóre
zastavil na výsledku 59:78 (21:19, 36:48, 42:65). Body Slovanu:
T. Sucharda 12, M. Doležal 9, Schilling 9 (1x3), Poláček 8, Š. Ježek
7 (1x3), M. Ježek, Pajma a Šimák po 4, Houngbedji 2.
Kadeti U17 zdolali přesvědčivě AŠ Mladá Boleslav 99:32 (29:6,
53:16, 85:18) a na vedoucí Brandýs n. L. stále ztrácí pouhý bod.
Starší žáci U15 si přivezli vítězství 35:74 (8:18, 14:18, 4:22,
9:16) z Kralup a drží se nadále ve středním pásmu tabulky Krajského
přeboru středních Čech.
Starší žáci U13 odehráli třetí turnaj o rozdělení do skupin v Liberci
již v úvodu listopadu. Domácí byli favority, ale o druhém postupujícím
rozhodoval zápas mezi Teplicemi a TJ Slovan. Ten Varnsdorfští
vyhráli 43:23 (13:5, 27:13, 33:15), zajistili si šestičlenné finále a
vyhnuli se tak cestování do Chomutova či Klášterce ve skupině
o 7.-9. místo. Ve finále čekají tento tým zdatní soupeři a to ukázala
již úvodní utkání s favoritem celé soutěže Slavojem BK Litoměřice s prohrami 82:28 (32:4, 44:16, 61:23) a 79:46 (18:10, 40:26,
59:33). Je třeba věřit, že si z těchto utkání vezmou hráči ponaučení
do další přípravy.
Mladší minižákyně U12 odešly poraženy u BK Levharti
Chomutov 68:28 a 86:16. V domácím prvním utkání s BA Louny
jim nesoustředěnost připravila těsnou porážku 51:52, ale ve
druhém už děvčata zabojovala a z výsledku 63:39 byla radost
veliká, nedostatků je však stále hodně.
TJ Slovan-basket

Vyznavači běhu sbírají
přední umístění
Varnsdorfští běžci mají za sebou na podzim několik dalších absolvovaných závodů. Karel Valenta se na Červeném okruhu v Doksech
(trať 9,2 km) umístil mezi stovkou startujících celkově 19. a 4. v kategorii
muži B. Marek Moldan byl 25. celkově a 13. v kategorii muži A. Dále
skončila Vladimíra Jínová 7. v kategorii ženy B. Na Žlutém okruhu
(3,8 km) zvítězil celkově Pavel Vodička (na fotu). Na akci Běh okolo
Lemberka závodila spousta
dalších varnsdorfských vyznavačů běhu a uvést lze
jen přední umístění. Mezi
drobotinou zazářil Ondřej
Zajíček, který na trati 50 m
zvítězil. Stejně dobře si
počínal Jakub Zajíček, ten
v kategorii přípravek na 600
m doběhl druhý, a mezi dívkami Miluše Pásková, která
byla třetí. V mladších žácích
doběhl na 900 m Tomáš Fajt
také třetí. Z mladých běžců
či běžkyň se dále těsně pod
„bednou“ umístili Josef Tomašov, Adam Richter, Šimon
Vencl, Natalie Susová, Tereza
Košínová nebo Pavel Herman.
V kategorii mužů na 5 000 m skončil Pavel Vodička druhý s minutovým
náskokem před Jiřím Kalivodou. Na stejné trati doběhla mezi ženami
Vladimíra Jínová šestá a ve veteránech V40 na 10 000 m připadla Karlu
Valentovi bramborová pozice. Závodu se zúčastnilo 244 startujících. Na
Horolezeckém Krosmaratonu si na poloviční maratonské trati zajistil
K. Valenta třetí místo v poli 42 běžců.
Text a foto BK Varnsdorf

Za podpory Grantového
programu města Varnsdorf se
uskutečnil v sobotu 22. listopadu ve sportovní hale turnaj
o varnsdorfského házenkáře
v kategorii minižáků + mladších
žáků. Od 9.00 hodin se rozpoutaly
mezi 6 smíšenými družstvy urputné boje o co nejlepší výsledek a
umístění. Výhry byly přijímány

s velkou radostí, ale padly i slzy
z proher. Po odehrání všech patnácti zápasů se utvořilo toto pořadí: 1. Wendy Mělník, 2. Varnsdorf B, 3. Varnsdorf A, 4. Dolní
Podluží A, 5. DHK Loko Liberec,
6. Dolní Podluží B. Všechna
družstva byla odměněna diplomy a sladkostmi, první tři získala

Mladší žáci
prohání
soupeře
Malí hokejisté HC Varnsdorf
si nadále skvěle vedou v Lize
mladších žáků 2003, 2004 skupiny K. V dosavadních třinácti
utkáních devětkrát zvítězili, jednou remizovali a odešli poraženi
pouze třikrát, což jim mezi deseti
účastníky ligy zajišťovalo druhé
místo, ale měli zápas k dobru
oproti třetí Mladé Boleslavi.
Také skóre 109:49 z odehraných zápasů je solidní. Trenérem týmu je Zdeněk Damašek,
asistentem Jakub Damnitz a
jejich svěřenci zatím dosáhli
těchto výsledků (soupeři jsou
uvedeni dle aktuálního tabulkového postavení od nejlepšího
týmu, kterým byly momentálně
Benátky): HC Varnsdorf - Benátky n. J. 8:8, - Mladá Boleslav 4:5,
7:6, - Liberec 4:6, 2:3, - Lomnice
n. P. 8:6, - Poděbrady 6:2, Česká Lípa 5.1, - Frýdlant 15:4,
7:6, - Jičín 18:2, - Jablonec 12:0,
13:0. Nezbývá než týmu pogratulovat a popřát mnoho dalších
podobných výsledků.
ZdS

poháry a medaile, které předal
předseda oddílu házené TJ
Slovan Varnsdorf Jiří Žďárský.
Pořadatelé oddílu házené byli odměněni spokojeností a úsměvy
mladých házenkářů za přispění
občerstvení paní Vaňkové. Turnaj sledovalo kolem 40 diváků
z řad rodičů, kteří se těší na další
ročník tohoto turnaje. Poděko-

vání patří městu Varnsdorf za
finanční přispění na akci a všem
dobrovolníkům pomáhajicím
s organizací turnaje. Na závěr
zveme na 2. kolo ŠKOLNÍ LIGY
MINIHÁZENÉ, bude se konat
i s mikulášskou atmosférou v pátek
5. prosince od 8.30 hodin ve sportovní hale. Text a foto TJ Slovan,
oddíl házené

Garda i béčko
na stříbrných pozicích
Z futsalových soutěží měla svůj třetí turnaj nejdříve RAF Děčín
Veterans liga. Malou senzací byla porážka vedoucího týmu ligy
SK Jílové od Sokola Bělá 0:1. Zbylé dva duely po výsledcích 8:0
s Proboštovem a 2:0 s Rafany Děčín však lídr zvládl a díky skóre
nadále držel prvenství. JK Trans Varnsdorf porazil Proboštov 5:2,
Ludvíkovice 4:2, Boletice 4:2 a Notu Slovanka Děčín 6:3. Bodově
se již dotáhl na Jílové, má však utkání navíc. Průběžné pořadí týmů
na bedně: 1. Jílové 10 zápasů/27 bodů, 2. JK Trans 11/27, 3. Nota
Slovanka 11/19. Kanonýrům veteránů jasně vládne Václav Fišer
z JK Trans s 24 góly. Druhý V. Valštýn z Ludvíkovic dal 9 a třetí
V. Fiřt z SK Jílové 8 branek.
Třetí pokračování 1. Autocentrum Jílové ligy bylo z organizačních důvodů přeloženo z Varnsdorfu do Libouchce. Po turnaji zůstalo
bez porážky už jen Turbo Děčín B. Béčko JK Trans Varnsdorf našlo
prvního přemožitele v týmu Bělé po výsledku 0:2. Porazilo však
děčínské celky Las Žlebas 5:0, Hezouny B 9:0 a udrželo 2. místo
v soutěži. Dosud třetí Dumbo Děčín vybojovalo ze tří utkání stejně
bodů, své postavení si však udrželo. Pořadí na předních místech je
následující: 1. Turbo B 23 bodů, 2. JK Trans B 19, 3. SK Dumbo 16,
4. Děčín Nota 15, 5. Lesní bezpečnost Šluknov 15 atd. Střelecky se
nejlépe dařilo i v této lize Václavu Fišerovi z JK Trans B, síť branek
soupeřů napnul pětkrát.
V HS číslo 20 si ve futsalovém příspěvku na straně 12 zařádil
tiskařský šotek. Poslední věta zde nebyla zobrazena kompletní.
Plné její znění mělo být: Hráčem kola byl vyhodnocen varnsdorfský Martin Fiala. Čtenářům se tímto omlouváme.
ZdS

Nováčkovi soutěže
se zatím nedaří
V minulém čísle Hlasu severu byly uvedeny výsledky varnsdorfských týmů v první a druhé Lužické lize kulečníku. Nováčkem třetí
ligy je v této sezoně Kovárna Varnsdorf. Ta si připsala ve 3. až
5. kole tři prohry 6:0 u Ringo-teamu Česká Lípa, v domácím prostředí s El Stadio Zdislava a u týmu Myšáci U Miloše Česká Lípa.
Poslední dvě utkání již přinesla výsledkově přijatelnější porážky
4:2, a to s družstvy U Mlejna Radvanec doma a Český Lev C Mimoň v jeho prostředí. Premiérové sezony bývají těžké.
LHL

V Olomouci se nehrálo, Varnsdorf přezimuje druhý!

Basketbalisté druzí
a opět vítězství juniorek

Severočeská liga měla o víkendu na programu své 7. kolo, ve
kterém basketbalisté Slovanu zajížděli za soupeřem do Teplic, kde
zvítězili díky skvělému závěru 72:80 (24:16, 45:32, 57:50). Bodově
se dařilo především Voráčkovi (23 bodů) a Novotnému (21). V pátek
5. prosince čeká Slovan další utkání venku. V Ústí n. L. se pokusí domácí Slunetě připravit
první podzimní porážku v soutěži a bodově
s ní srovnat krok.
Juniorky U19 prohrály doma se Sokolem Nusle 60:64
(16:22 30:41 44:46),
když o úspěšný výsledek přišly v závěru
utkání kvůli chybě v obraně a třem neproměněným trestným
hodům. Chuť si spravily o den později proti outsiderovi soutěže
BK Kralupy jednoznačnou výhrou 95:47 (26:16 51:31 75:38).
Nejvíce bodů v obou utkáních daly Jínová 31, Grobarčíková 30,
Hrabáková 27 a Martinovská 25. Dobře však hrály i další dívky,
které často nebodují. Informace o dalších týmech uvádíme v tomto
čísle HS na str. 11.
TJ Slovan-basket
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K poslednímu domácímu
utkání podzimu přijel do varnsdorfské Kotliny tým Táborska,
který od své poslední výhry
1. 11. s Kolínem třikrát nebodoval. Oběma soupeřům šlo o udržení skvělých pozic, takže i solidní počasí přilákalo do ochozů
1 200 diváků. Fotbal se hrál
od začátku svižný, šance byly
na obou stranách, sudí ovšem
mohl v prvním poločase zapisovat pouze udělené žluté karty
v poměru 2:3. Změna stran
domácím na podzim většinou
prospěla a tradice se opakovala. Mezi 57. až 64. minutou se po
rychlých křídelních atacích Pavla
Tvarohy a Ladislava Martana gólově prosadili Pavlo Rudnytskyy
s Lukášem Landovským a FK
Varnsdorf vedl 2:0! Střídání
hostů potom hru Táborska oživilo, vypracovalo si několik možností, ujala se však pouze jedna.
Po faulu obrany FK snížil z pokutového kopu sedm minut před
závěrem Džafič na konečných
2:1. Bylo tak jasné, že na prvních
dvou místech FNL budou po
podzimu Olomouc a Varnsdorf.

A kdo jaké obsadí konkrétně,
měl určit jejich vzájemný, již
jednou odložený podzimní duel
29. listopadu u soupeře. Nestalo
se, hromadné onemocnění hráčů
varnsdorfského FK střevní chřipkou vedlo k druhému přesunutí
sledovaného duelu na některý
termín před zahájením jarních
odvet. Střelecky si u áčka na
podzim nejlépe vedli Radim
Breite (5 gólů) a Radim Jurča (4).
Gólman Radek Porcal si navíc
připsal ze zápasů na své konto
6 čistých kont a defenzíva FK
patří ve druhé lize k nejlepším.
Juniorka U21 pokračovala
v juniorské lize utkáním venku
se Spartou Praha, které prohrála 3:0 (3:0) a poté doma porazila
Třinec 2:0 brankami Fahrudina
Durdeviče z 62. a 74. minuty
utkání. Nejlepšími střelci týmu
jsou na podzim Miloslav Kučera
(6 branek), David Halbich (5) a
Radim Jurča (4). Trenér Ivan
Kopecký v hodnocení týmu ve
fotbalovém zpravodaji FK m. j.
uvedl: „Pro klub má juniorská liga
velký význam. Umožňuje hráčům z U19 pokračovat v kvalitní

soutěži v postupném zvyšování
výkonnosti. Nebylo by objektivní
hodnotit jen výsledky týmu. Pro
nás je prioritou fotbalový růst
jednotlivců a předvedená hra.
I když se pohybujeme v tabulce
poněkuď dole, ve většině zápasů jsme podávali herně dobré
výkony, ale nedokázali jsme je
přetavit ve vítězství. Vinou slabé koncentrace a individuálními
chybami v obranné činosti nám
výhry několikrát utekly doslova
pod rukama. Někteří hráči naznačili možnosti a výkonnostně
šli určitě nahoru. Všichni ale
musí na sobě pracovat, aby se
v budoucnu mohli prosadit ve
vyšších seniorských soutěžích.“
Dorost U19 se rozloučil
s podzimem domácí prohrou
s Olympií Hradec Králové 0:1
(0:0), nepotvrdil své vítězství
na Dukle Praha a v tabulce
mu tak unikla pozice v jejím
lepším středu. Brankově se
nejvíce prosazoval Josef Černý,
který z 27 branek týmu vstřelil
14, po třech dali Pavel Hoke a
Leoš Devátý.
ZdS

INZERCE
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