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INZERCE

Za školská zařízení se stydět nemusíme
Čtěte na str. 3

Nejstarší varnsdorfská škola v novém
Čtěte na str. 7

Basketbalisté se těší na 2. ligu
Čtěte na str. 10

Počasí bezpochyby dětem 
i rodičům o prázdninách 
přálo. Dva měsíce utekly jako 
voda a v úterý 1. září opět 
ožila všechna školská zařízení 
v našem městě. Školství se pro-
to budeme v tomto čísle Hlasu 
severu věnovat obšírněji.

Nejzajímavější jsou vždy 
počty prvňáčků. Podle před-
běžného součtu (není zahrnu-
ta speciální škola) usedlo letos 
do lavic 153 novopečených 
školáků. V pěti základních 
školách bylo otevřeno sedm 
prvních tříd. Po dvou mají školy 
v Edisonově ulici a na náměstí 
E. Beneše. V průměru tedy 
vychází na jednu první třídu 
a jednoho učitele př ibližně 

Návrat dětí do lavic a učitelů za katedry

Slavnostního otevření primy a vítání primánů na gymnáziu se zúčastnil litoměřický biskup Jan Baxant.
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22 žáků. Do přípravné třídy 
v Interaktivní ZŠ Karlova na-
stoupilo 15 dětí.

Vedení města Varnsdor f 
přeje všem školákům, školač-
kám, studentům a studentkám 
úspěšný a pohodový nový 

školní rok 2015 až 2016. Všem 
pedagogům přejeme hodně 
trpělivosti, pozitivní nálady, 
ale především hodně radosti 
z práce!           Roland Solloch, 

místostarosta, 
foto Ivo Šafus 

Starosta města Stanislav Horáček vítal prvňáčky v ZŠ na 
náměstí...

...a místostarosta Josef Hambálek navštívil ZŠ v ulici Bratislavská.



Když byl v roce 1990 schvá-
len národní park Saské Švýcar-
sko, byl to na mnoha frontách 
impuls k tomu, aby se jednalo 
i o vzniku národního parku na 
české straně. A trvalo to téměř 
deset let, než byl založen. Pře-
devším zpočátku měl záměr 
příliš mnoho odpůrců. Dokonce 
i někteří státní ochránci přírody 
a mnozí další argumentovali, 
že zájmy ochrany přírody jsou 
dostatečně zajištěny již existu-
jící chráněnou krajinnou oblastí 
Labské pískovce. Zpočátku byl 
vzniku NP kladen odpor nejen 
od většiny měst a obcí, mnoha 
neziskovek, ale i dalších úřadů 
a institucí. I samotné minister-
stvo tápalo a až v druhé polo-
vině devadesátých let začínal 
záměr nabývat konkrétnější 
podobu. Existovaly tři základní 
varianty - malá, střední, velká.
 A o těch se dále jednalo.

Národní park vznikal jako 
významné přírodní území z hle-
diska geomorfologie. Obecně 
národní parky nejsou jen místy, 
kde se přísně chrání příroda a 
jinak se nakládá s lesy v nich. 
Jde v tomto systému ochrany 
také o zvýšenou aktivitu v eko-
logické osvětě, turismu, atp. 
Tedy vytváření dobrého zázemí 
pro návštěvníky. 

Rok po vzniku NP jsme 
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Do přítoků Labe v Česku a Sasku vyplulo letos na jaře 200 tisíc 
malých lososů.

Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Děti zkoušely, co s nimi udělá alkohol
Na městském kamerovém systému byly obsluhujícím stráž-

níkem zjištěny dvě děti, které se na atrakcích dětského hřiště 
chovaly nepřirozeně. Vyslaná hlídka městské policie na místě 
zjistila dívku a chlapce, u kterých po provedení orientační de-
chové zkoušky byl zjištěn alkohol. Byla kontaktována sociální 
pracovnice, za jejíž účasti byly děti předány svým zákonným zá-
stupcům. Celá událost bude mít ještě dohru na odboru MěÚ.

• Zapomnětlivý řidič auta
Na služebnu MP bylo všímavým občanem našeho města ve 

večerních hodinách oznámeno, že na parkovišti před domem 
stojí zaparkované vozidlo a má v zámku klíče. Vyslaná hlídka 
MP na místě klíče od vozidla zajistila a cestou přes obvodní 
oddělení Policie ČR byl zjištěn majitel tohoto vozu. Následně 
byl vyrozuměn a své vozidlo si řádně zabezpečil. Díky vší-
mavosti našeho spoluobčana tomuto zapomnětlivci nevznikla 
žádná škoda.

• Zraněná žena s vnukem
V nočních hodinách bylo na služebnu MP oznámeno dispe-

činkem RZS, že mají zraněnou ženu, kterou budou převážet do 
nemocnice. Tato je doma sama a má u sebe na prázdninách 
svého vnuka. Z důvodu nezletilosti chlapce hlídka městské 
policie vyhledala chlapcova strýce. Tento se dostavil na místo 
a po provedení všech úkonů o předání nezletilého si chlapce 
převzal a odvezl do svého domova.

Od roku 2010 se starostové 
jednotlivých měst a obcí spo-
jených do Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska snažili mimo jiné ře-
šit neprůhledný „systém“ příplat-
ků a doplatků na bydlení, který 
vedl k obrovskému odčerpávání 
veřejných peněz do kapes spe-
kulantů. Mimochodem, při jeho 
zavedení se tato sociální dávka 
pohybovala řádově ve stovkách 
miliónů, v roce 2014 to bylo již 
13 miliard. Výsledkem tehdejší 
snahy byly pouze formální ná-
vštěvy tří ministrů a předsedy 
vlády bez náznaků řešení, a to 
až poté, co v druhé polovině 
roku 2011 bylo slyšet o našem 
regionu v nepříjemném kontextu 
v médiích. 

V loňském roce znovu oslo-
vilo dokonce všech 18 starostů 
premiéra Sobotku, aby svým 
vlivem urychlil potřebný legis-
lativní proces. Předseda vlády 
ani neodepsal. Parlament ČR 
schválil novelu zákona o hmotné 
nouzi, kde byla podmínka závaz-
ného stanoviska obce do zákona 
vložena dodatečně pozměňova-
cím návrhem poslance Stanjury, 
s cílem omezit nekontrolované 
vyplácení dávek. 

Když se řekne léčebna dlouhodobě nemocných, většinu z nás 
zamrazí v zádech a pomyslíme na ukončení životní cesty nebo při-
nejmenším na zdlouhavý, nepříjemný a strastiplný pobyt v neútulném 
nemocničním prostředí. Tento pohled na realitu života ale někdy může 
být zcela zavádějící. 

V našem městě máme v překrásné lokalitě uprostřed zeleně a 
lesů umístěnou moderní nemocnici poskytující ambulantní i lůžkovou 
péči. Ředitelem nemocnice je MUDr. Václav Jára a má vedle sebe 
tým zkušených, vstřícných a obětavých profesionálů, kteří každý 
den, každou hodinu pomáhají svým pacientům na cestě k uzdravení. 

Když letos v lednu naše maminka, paní Davidová, utrpěla úraz 
páteře a musela ve svých 82 letech nastoupit k léčbě do této nemoc-
nice, byli jsme nešťastní a plni obav a strachu o její zdraví. Vzhledem 
k závažnosti onemocnění se její pobyt na lůžkovém oddělení LDN 
3 prodloužil na několik měsíců. Byla to pro ni velmi těžká životní, 
psychická i duševní zkouška a několikrát byla velmi blízko závoje mezi 
pozemskou a duchovní dimenzí své existence a života.

Mnohokrát jsme se s ošetřujícím lékařem MUDr. M. Holišem radili, 
jak nejlépe postupovat při léčbě. 

Z našich setkání se den za dnem, krok za krokem odvíjel příběh 
postupného uzdravování naší maminky. S velkou pomocí trpělivých, 
laskavých a obětavých sestřiček na oddělení i ostatního personálu se 
dnes maminka cítí velmi dobře a těší se opět ze života a na návrat domů. 

Vrchní sestra Mgr. Adélka Jiránková nám také umožnila neformální 
setkání pacientů LDN s panem farářem Sollochem a vždy ochotně a 
s láskou pomáhá, aby se zde pacienti cítili dobře.

Prostředí v nemocnici na jednotlivých odděleních je po rekonstrukci 
velice příjemné, vždy čisté, plné svěžího vzduchu. Díky originálnímu 
řešení odvětrávání základů budovy pomocí průduchů je v interiérech 
a na pokojích příjemná teplota i v letních měsících při vysokých ven-
kovních teplotách (nejstarší části objektu pochází z let 1928 až 1931). 
V exteriéru a okolí nemocnice je nádherný, odborně udržovaný park 
se vzrostlými stromy, okrasnými keři a útulnými zákoutími s lavičkami 
a cestami s bezbariérovým přístupem pro pacienty a jejich tolik potřeb-
nou relaxaci a odpočinek uprostřed čisté přírodní energie. 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili svoji úctu, důvěru a upřímné 
poděkování všem pracovníkům nemocnice a milým čtenářům 
doporučili: Nebojte se uzdravení a návratu zpět domů z LDN Ne-
mocnice Varnsdorf.                                              Vlastimil David

V půlce dubna letošního 
roku obdržely všechny obce 
v republice prostřednictvím 
datových schránek dopis 
z Ministerstva práce a sociálních 
věcí, týkající se vydávání závaz-
ného stanoviska k poskytnutí 
doplatku na bydlení lidem, kteří 
žijí dlouhodobě na ubytovnách. 
Tento doplatek je nyní sociální 
dávka určená pro osoby (rodi-
ny), které jsou v hmotné nouzi -
nejedná se tedy o příspěvek na 
bydlení. Podle sdělení MPSV je 
cílem doplatku „možnost uhradit 
odůvodněné náklady na bydlení 
tak, aby zůstala k dispozici 
alespoň minimální částka na ži-
vobytí“. Jenže města a obce se 
neměla podle čeho rozhodnout. 
„Sociální šetření“ totiž nejsou 
přístupná radě měst a obcí a ani 
starostovi a jiné podklady, jak mají 
města postupovat, prostě nebyly 
dodány. A tak některá města 
rozhodla, že nebudou k žádos-
tem vydávat žádná stanoviska 
a v několika případech skutečně 
došlo k nevyplácení těchto dávek. 
Mimochodem, za první čtyři mě-
síce letošního roku vydaly úřady 
práce na doplatcích na bydlení 
1,08 miliardy korun.

A nyní zajímavá věc, po 
zjištění komplikované situace 
„operativně“ změnil, po necelých 
dvou měsících, ministr vnitra 
pan M. Chovanec své původní 
stanovisko (závazný výklad 
ministerstva vnitra) a rozhodnutí 
o závaznosti souhlasu obcí 
zrušil, zároveň upozornil na 
pochybnosti o ústavnosti včetně 
vyjádření, že toto opatření je 
v zákoně „nesystémové a je nutné 
rychle připravit novelu“.

Takže na závěr jen smutné 
konstatování, že ačkoli se zákon 
nezměnil, úředníci z centrálních 
orgánů státu si udělali své vlastní 
nové výklady podle svých potřeb, 
stanoviska obcí k doplatku na 
bydlení budou pouze nezávazná 
a veškeré náklady státu a obcí, 
vložené do celého systému pro-
stě tiše, ale fakticky odplynou. 
No a všeobjímající nesystémové 
sociální dávky mohou podporovat 
další sociálně vyloučené lokality. 
A to šlo zatím jen o malou snahu 
omezit ubytovny, přestože řadu 
let je problém na mnoha místech 
již daleko více v bytech, celých 
domech či sídlištích.

Miroslav Jemelka, asistent 
senátora Z. Linharta

Kauza doplatku na bydlení

Jak se vrátit z LDN zpět 
domů a do života Národní park České Švýcarsko slaví 15 let

založili (město Krásná Lípa, 
Správa NP a ZO ČSOP Krásná 
Lípa) stejnojmennou obecně 
prospěšnou společnost. Ta ko-
lem roku 2007 byla na vrcholu 
svých aktivit a dodnes zajišťuje 
velkou řadu pozitivních činností 
v regionu, a to jak z hlediska 
ekologické výchovy, tak z hle-
diska cestovního ruchu, včetně 
provozu infocenter NP. 

Národní park Saské Švýcar-
sko letos slaví „kulaté“ čtvrtsto-
letí. Náš národní park jen 15. let. 
To je málo na nějaké zásadní 
hodnocení. Na druhé straně se 
dá trochu bilancovat. 

Po patnácti letech tedy 
můžeme říci, že se nenaplnily 

žádné katastrofické scénáře, 
jak mnozí dlouhá léta předpo-
vídali. Na druhé straně je mnoho 
rezerv v aktivitách a především 
ve velkých investicích do turis-
tické vybavenosti a přístupu 
k návštěvníkům a obyvatelům re-
gionu. Ale chápu, že to je o přís-
tupu a pojetí NP. 

Osobně jsem rád, že národní 
park existuje a že se daří ukazo-
vat pozitivní část toho počinu. Zá-
roveň ale myslím, že je na místě 
pokusit se udělat jej více otevřený 
a začít s ofenzívnějším přístupem 
ochrany přírody k veřejnosti.  

Zbyněk Linhart, senátor, 
foto Ivo Půr
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Toto byl můj první dojem 
po návštěvě všech školských 
zařízení, jejichž zřizovatelem je 
město Varnsdorf. Ke vzdělává-
ní našich dětí je důležitý nejen 
kvalitní pedagogický sbor, ale 
také příjemné prostředí škol a 
školek s náležitým vybavením, 
o které se město Varnsdorf 
snaží starat v rámci svých fi-
nančních možností. Samozřej-
mě je před námi ještě spousta 
rozdělané práce.

Rád bych se v rámci trans-
parentnosti zmínil o opravách a 
rekonstrukcích, které proběhly 
nebo zrovna probíhají na těchto 
objektech. 

Zkusme společně projít tyto 
budovy a začněme hned ve 
středu města. ZŠ náměstí dosta-
la nový kabát - začala první etapa 
opravy (nikoliv rekonstrukce) fa-
sády. V suterénu školy proběhla 
oprava skladového prostoru 
v bývalé kotelně a uhelně, pak 
oprava žlabů a svodů dešťové 
kanalizace, nová učebna PC po 
úpravách stávajícího poraden-
ského pracoviště. 

Naše druhá největší škola 
ZŠ Edisonova má v letošním 
roce nové sociální zařízení 
s opravenou venkovní kanalizací 
a některé třídy se dočkaly nové 
výmalby. Z vlastních finančních 
prostředků škola staví na 
zahradě pergolu, která bude 
sloužit nejen k posezení, ale 
i k venkovnímu vyučování. 

U ZŠ Bratislavská vzniklo 
krásné nové multifunkční hřiště, 
které bude zpřístupněno nejen 
škole, ale všem, kteří rádi spor-

Za svá školská zařízení se stydět nemusíme
tují. Díky otevření nové třídy 
mateřské školy v budově ZŠ se 
zvětšila kapacita o 25 míst (více 
o novinkách na ZŠ Bratislavská 
čtěte na str. 7).

Další školní budovou je ZŠ 
Karlova. I zde letos proběhla 
oprava suterénu a také opravy 
podlah. Doufám, že v příštím 
roce bude i tato škola mít 
novou fasádu a opravenou 
přístupovou cestu podle přání 
rodičů dětí této školy. 

ZŠ Východní se také dočkala 
opravy podmáčeného suterénu 
s výměnou oken pro zajištění 
větrání. 

I v našich mateřských školách 
bylo o prázdninách rušno. MŠ 
v Poštovní ulici má novou fasá-
du a opravené ozdobné prvky. 
MŠ v Seifertově ulici čeká ještě 
oprava nosních prvků střechy 
a celkové zateplení budovy. 
Kolektiv MŠ Zahrádka se těší 
na environmentální zahradu, 
na kterou město získalo dotaci 
z Ministerstva životního prostře-
dí. Ve všech ostatních školkách 
proběhly drobné opravy, např. 
podlah, elektroinstalací, kanali-
zace, výmaleb atd. Zajímavostí 
je nová koloběžková dráha 
na zahradě MŠ Na Kopečku 
v Národní ulici, kterou z peněz 
sponzorů máji k dispozici děti 
této školky. 

Na závěr bych rád poděkoval 
jménem vedení města všem, 
kteří se starají nejen o výchovu 
a vzdělávání našich dětí, ale 
zároveň pečují o svěřený ma-
jetek.              Roland Solloch, 

místostarosta

Na budově ZŠ na náměstí byla dokončena první etapa opravy fasády. Druhá etapa čeká školu 
v následujícím roce.

Novou fasádu získá také historická vila MŠ v Poštovní ulici. Tady se ještě pracuje.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MŠ Na Kopečku v Národní ulici se může pochlubit novou kolo-
běžkovou dráhou.

Budova školy na náměstí byla dokončena v 19. století.

V MŠ v Poštovní ulici je do-
končena zatím část fasády smě-
rem od silnice.
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Největší zaměstnavatel 
v regionu společnost TOS 
Varnsdorf chce v ulici Západní 
postavit novou mateřskou školu 
pro 50 dětí. Projekt je zatím ve 
fázi vypracované architektonic-
ké studie. Vedení společnosti 
by jej nejraději realizovalo ve 
spolupráci s městem, ale je 
připraveno i na vlastní variantu. 
„Stabilizovali jsme firmu. Zjistili 
jsme, že dokážeme čelit i nějaké 
té krizi. Teď se chceme více an-
gažovat v našem blízkém okolí a 
v rozvoji regionu,“ vysvětlil Jan 
Rýdl starší. „Zatím jsme fungo-
vali především jako sponzoři, 
ale myslím, že prospěšnost je 
o něčem jiném. Chceme rozšířit 
své aktivity, kultivovat prostředí 
města a udržet tu mladé, aby 
tu zapustili kořeny. Školka je 
správný začátek,“ doplnil.

Školka, která už má i pra-
covní název Tosanka, by měla 
být moderním zařízením, 
které bude přirozeně připra-
vovat děti na život. Neměla 
by chybět výuka cizích jazyků 
a rukodělné práce. Zajímavé 
je netradiční pojetí samotné 
budovy, která se snaží přiblížit 
dětskému světu. „Elipsovitý 
tvar byl zvolen nejen z důvodu 
urbanistického začlenění tohoto 

rekonstrukce  by tů  a  by tov ých  jader  +
pronájem neby tov ých  prostor  +

údržba  by tového fondu +
vedení  účetn ic tv í  +

uby tování  +

+  provoz  sportov išť
+  správa  by tů  pro  SVJ
+  prodej  nemovi tých  věc í
+  prohlášení  v lastn íka  budov y
+  zprostředkování  ocenění  ( t r žn í/administ ra�vní )

INZERCE

TOS chce postavit novou školku
objektu do řešeného území, ale 
i kvůli možnosti běhání dětí pod 
přestřešenou terasou. Říká se, 
že elipsa je nejlepší trajektorie 
běhu vůbec. Zároveň však vy-
tváří vnitřní dvůr - atrium, které 
schovává dítě vůči okolí a nabízí 
tak různé atmosféry prostoru, 
ale i vizuálního propojení vnitř-
ních prostorů školky s přilehlou 
zahradou. Vycházíme z teorie, 
že předškolní dítě si hraje pře-
devším ve skupinách po třech, 
proto se návrh snaží o možnost 
soukromí dítěte a možností vol-
by hrát si samo, nebo v menší či 
větší skupině. Vnitřní prostor je 
doplněn zavěšenými houpacími 
křesly a modulárními konkávní-
mi hady,“ píše se ve studii, jejíž 
autory jsou Radomír Grafek a 
Matěj Čunát z varnsdorfského 
ateliéru RG architects studio. 
Bližší informace o tomto 
projektu najdete na webu rgar-
chitects.cz.       Michal Haller
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Správný výstavní snímek se fotí ze zadu, aby byly vidět správné 
proporce.

ZŠ Edisonova Varnsdorf 
nabízí jazykové kurzy an-
gličtiny s rodilým mluvčím. 
2 skupiny - mírně pokročilí, 
pokročilí. Lekce 90 minut 
1x týdně, 2.000 Kč/pololetí. In-
formační schůzka 21. 09. 2015 
v 17 hodin na ZŠ - služební 
vchod (oranžový pavilon), zahá-
jení kurzu v dalším týdnu. Další 
info na tel. 412 371 740 nebo 
na info@zsedisonova.cz.

Různé

Řádková inzerce

Nemovitosti
Prodej RD ve Varnsdorfu 

v ulici Olbrachtova, 4+2, se za-
hradou, ihned k nastěhování. 
Cena 1.395.000 Kč. RK pouze 
s prověřeným zájemcem. Tel. 
731 263 416.

Zaměstnání
Seriózní nabídka pro 

svářeče (metoda TIG), mon-
táže v cizině. Schopné svářeče 
s jinou specializací odborně do-
školíme. Provádíme si vlastní 
přezkoušení dovedností. Jazy-
kové znalosti (AJ, NJ) výhodou, 
ale není podmínka. Nástup 
možný okamžitě. Slušné ohod-
nocení a zabezpečení. Pracovní 
poměr trvalý nebo jako OSVČ. 
Kontaktní e-mail a další informa-
ce: j.zarnack@email.cz.

47letý, mladě vypadající, 
rozumný, sportovně založený 
muž německé národnosti 
hledá příjemnou, milou českou 
ženu se zájmem o turistiku, ly-
žování, camping, prostě vše, 
co společný život zpříjemňuje. 
Láska, něha a náklonnost by 
neměly pro nás být cizí. Máš 
zájem? Ozvi se na tel. 0049 
176 11 26 16 04.

pi�te: info@sauneo.cz | volejte: 607 97 97 90 | www.sauneo.cz

KVALITNÍ TISK
Pra�ská 2951, Varnsdorf 

vizitky | letáky | plakáty | poukazy | PF
a mnoho dal�ího...

Online kalkulace na www.sauneo.cz/tisk.
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Víkendový recepční na 
1-3 víkendy v měsíci. Vhodné 
pro studenty i aktivní dů-
chodce, Pá (odpoledne) - Ne 
(odpoledne) s ubytováním a 
stravou. Mzda 2-3 tis./víkend 
+ stravování a ubytování 
zdarma. Požadujeme trestní 
bezúhonnost, SS vzdělání, 
spolehlivost, pečlivost. Jazy-
kové znalosti podmínkou (AJ 
nebo NJ), pracoviště Mělník, 
možný příspěvek na dopravu, 
životopis zasílejte prosím na 
prace@ludmila.cz.

Servis PC a notebooků, 
zálohování, obnova dat z for-
mátovaného HDD. Sestavuji 
PC na míru, pro domácnosti 
i kanceláře. Tvorba a údržba 
webových stránek. Natáčení a 
střih videí. Martin Roger Sabol, 
tel.: +420 737 499 942, e-mail: 
sabolm@seznam.cz.

Jalovice Magdaléna
 je šampionkou 
svého plemene

Zajímavým chovatelským úspěchem se může pochlubit varnsdorf-
ský zemědělec Anton Herman. Úspěchem o to větším, že se cho-
vem skotu plemene belgické modrobílé zabývá jen ve svém volném 
čase. Slovák původem z Revúce se přistěhoval do Varnsdorfu před 
10 lety. Začínal jako veterinář u státní správy, nyní je zaměstnancem 
Spojených farem. Jalovice Magdaléna a Jannie z jeho soukromé 
farmy zcela ovládly na konci června Národní výstavu hospodář-
ských zvířat, kterou hostí Brno jednou za dva roky. 690 kg vážící 
Magdaléna se stala šampionkou a o 20 kg lehčí Jannie skončila 
druhá. „Mám z toho radost a je to i věc prestiže. Potěší, když o vás 
píší v odborných časopisech např. v Belgii nebo Nizozemsku,“ řekl 
Hlasu severu Anton Herman.

Samotná soutěž se skládá z řady „disciplín“ a chovatelé i jejich 
zvířata se na ni musí pečlivě připravovat. „Den před soutěží se 
nechávají zvířata stříhat a těsně před začátkem se dokonce če-
šou,“ doplnil Herman. Hodnotí se nejen exteriér, ale také pohyb a 
schopnost komunikace. „Normálně jsou obě velmi přátelské, ale 
tam se Magdaléna na začátku zablokovala, až jsem se bál, že nás 
vyhodí za nezvladatelnost. Nakonec se uklidnila a všechno dobře 
dopadlo,“ popsal chovatel.

Narozdíl od plemen běžně chovaných u nás vypadá tento skot, 
jako by trávil většinu svého života v posilovně. Belgické mod-
robílé plemeno je oblíbené především pro nadprůměrný obsah 
svaloviny. Zvířata na farmě pana Hermana z toho ale strach mít 
nemusí. „Zaměřuji se na chov. Rád bych měl jednou nějakých 
30 až 40 matek a byl samostatným farmářem, ale spíš říkám, že si 
šlechtím na důchod,“ usmívá se Anton Herman.        Michal Haller
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Za devaterými horami a sed-
mero údolími ve městě při zem-
ských hranicích žila byla jedna 
milá a hodná paní knihovnice, 
co měla ráda děti a literaturu. A 
děti měly rády ji. Byla totiž jako 
z pohádky. Když kterékoli z nich 
přišlo k ní do knihovny, vždycky 
měla pro ně úsměv, vlídné slovo 
a hlavně - pěknou knížku, která 
jako kdyby byla napsána přímo 
tomu dítěti na míru. A děti se 
k ní rády vracely a četly a 
četly, až z nich vyrostli dospělí 
čtenáři, kteří na svou paní kni-
hovnici dodnes rádi vzpomínají. 
Ti nejstarší jsou už nějaký ten 
pátek v důchodu, ale když se 
jich zeptáte na paní knihovnici 
z dětského oddělení knihovny 
v tom malém městě při zem-
ských hranicích, v očích se jim 
rozsvítí veselé světýlko… 

Takhle by mohl začít téměř 
pohádkový příběh o varnsdorf-
ské paní knihovnici Zdence Ho-
lečkové. Ale jak by vypadal její 
nepohádkový portrét? Ten už 
není třeba vymýšlet, můžeme 
citovat z pracovního hodnoce-
ní: „Láska k dětem, dlouholeté 
pracovní zkušenosti spolu 
s knihovnickými znalostmi jsou 
předpokladem pro mimořádně 
dobré pracovní výsledky, kte-
rých dosahuje. Její soustavná 
a cílevědomá činnost zaměře-
ná již na předškolní věk formou 
literární výchovy, později lekcí 
v knihovnické gramotnosti a 
dalších akcí pro žáky ZDŠ, má 
obrovský význam. Vždyť vede 
děti k správné životní orientaci, 
k trvalému návyku číst, dobré-
mu vztahu ke knize a kulturním 
hodnotám vůbec.“

A jaký byl soukromý život 
paní knihovnice Zdenky 
Holečkové? Narodi la se 
17. dubna 1928 v Horním 
Starém Městě u Trutnova 
v textilácké rodině Františka 
a Žofie Karasových. Po čase 
Karasovi přesídlili do Bělé pod 
Bezdězem, kde Zdenka absol-
vovala Obecní a měšťanskou 
školu (1934-1943). Záhy také 
vstoupila do skautského hnutí. 
Po základní škole nastoupila 
do Učňovské obchodní školy, 
obor knihkupec a nakladatel. 
Studium dokončila po válce ve 
Varnsdorfu u firmy A. Diess-
ner a syn, kde po vyučení 
pracovala jako prodavačka. 
Později nějaký čas prodávala 
v knihkupectví u pana Reklu-
se Josefa. Ve Varnsdorfu se 
aktivně zapojila do práce ve 
skautské organizaci. Vedla 
dívčí oddíl Veverek. 

Skautská činnost jí dala 
ještě něco navíc - poznala zde 
Vladimíra Holečka (později zná-

O Paní Knihovnici Ženy výtvarníka 
Josefa Poláčka

Nedávný jubilant varnsdorfský výtvarník a grafik Josef Poláček je 
i v 90 letech stále aktivní. Pro přátele vydává své Pohledy a pořádá 
výstavy. Nedávno byly jeho práce k vidění v Jiřetíně pod Jedlovou 
nebo v Rumburku. V Domě kultury Střelnice tu vystavoval své celo-
životní dílo na téma Ženy ve výtvarné tvorbě Josefa Poláčka. 

Josef Poláček je členem České unie karikaturistů a držitelem 
Řádu bílé opice za tvorbu a propagaci kresleného humoru.        ha

mého vedoucího modelářského 
kroužku), za kterého se 2. října 
1948 provdala. Narodily se jim 
dvě děti: dcera Alena, která se 
po vzoru své maminky stala 
knihovnicí (ve Varnsdorfu, Os-
travě a Uherském Hradišti) 
a syn Vladimír, který už léta 
ve Varnsdor fu působí jako 
učitel. V roce 1951, na dobu 
vojenské služby pana Holečka, 
se rodina odstěhovala do Vejprt. 
Po návratu do Varnsdorfu paní 
Holečková pracovala nejprve 
ve školní družině v Seifertově 
ulici, potom v Domě pionýrů 
a mládeže. Do místní knihov-
ny nastoupila v roce 1961 a 
působila ve zdejším oddělení 
pro děti a mládež prakticky až 
do roku 1987. Za více než třicet 
let přivedla k četbě literatury 
tisíce dětí několika generací. 
Své nejpilnější čtenáře nikdy 
nezapomněla. Byl jsem jedním 
z nich. Před několika lety jsem 
ji navštívil, abych jí předal ně-
jaké fotografie, a ona mi mezi 
řečí prozradila, že si pamatuje 
nejenom mnohé své čtenáře, 
ale i jejich čtenářská čísla - a 
hned mi řekla to moje. Doma 
jsem si na průkazce, již mám 
z dětství schovanou, ověřil, že 
se nemýlila.

Význam paní Holečkové pro 
kulturnost varnsdorfských ob-
čanů je sice nezměřitelný, ale 
určitě nezpochybnitelný. Tato 
legenda knihovnictví nejen 

ve Varnsdorfu, ale i v celém 
děčínském regionu navždy 
odešla z tohoto světa ve čtvr-
tek 20. srpna 2015. V myslích 
svých bývalých čtenářů však 
zůstává dál. 

Nebylo mi dopřáno rozloučit 
se osobně se „svou“ knihovnicí 
a je mi to moc líto. Ona by mi 
na to jistě s úsměvem řekla: 
„Nevadí, tak přijď někdy jindy.“ 
Jenže žádné „jindy“ už nebude. 
Tak se loučím za sebe i všech-
ny její (kdysi) malé čtenáře tímto 
skromným článkem. Vzpomínku 
na paní Holečkovou zakončím 
slovy jednoho z jejích čtenářů. 
Napsal mi je, když se dozvěděl, 
že ji už nikdy nepotká: „ …nepo-
vím nic, o čem byste nevěděl -
o tom, že jejíma rukama prošly 
generace čtenářů, z nichž 
každému dokázala vybrat „to 
pravé ořechové“ (alespoň já 
měl tu zkušenost), o širokém 
rozhledu po dětské literatuře, a 
hlavně o všestranné ochotě… 
„její“ dětské oddělení bylo jakou-
si varnsdorfskou oázou vlídnosti 
a laskavosti.“

Milí čtenář i, zkuste si 
vzpomenout, jaká byla první 
knížka, kterou jste si v dětském 
oddělení varnsdorfské knihovny 
vypůjčili. Určitě při tom vzpomí-
nání znovu strávíte pěkné chvíle 
s úsměvem „své“ paní knihovni-
ce Zdenky Holečkové.

Milan Hrabal, 
foto z rodinného archivu
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1. září bylo za účasti staros-
ty, místostarostů, městských 
radních a dalších pozvaných 
hostí slavnostně představeno 
nové oddělení mateřské školy, 
nová počítačová učebna a nové 
hřiště s umělým povrchem.

Základní a Mateřská škola 
Bratislavská se postupně stá-
vá místem, kde děti nacházejí 
to nejlepší prostředí pro své 
učení, celkový rozvoj svých 
schopností a dovedností. 
V posledních několika letech 
se tato nejstarší škola ve měs-
tě přeměňuje do podoby školy 
moderní a současné.

První zásadní změnou bylo 
vybudování 1. oddělení MŠ 
v roce 2012 a tím se jako 
jediná škola ve Varnsdorfu 
zařadila do proudu, který se 
napříč ČR šíří, a to je využí-
vat stávající školské objekty 
k účelům jim určeným. Ve chví-
li, kdy nejsou zcela naplněny 
běžné třídy základní školy, se 
vybudování oddělení MŠ jevilo 
jako dobrý nápad. Praxe toto 
potvrdila a spojení základního 
a předškolního vzdělávání bylo 
natolik přínosné pro všechny, 
že jsme se rozhodli kapacitu 
MŠ rozšířit o další oddělení 
a dnes můžeme přivítat do 
nově otevřeného oddělení 
dalších 25 dětí. 

V historii školy asi nebylo 
mnoho období, která by se 
dala označit za revoluční. 
Tolik změn k lepšímu, to se 
stejně jako v pohádkách stává 
maximálně jednou za sto let. 
Posuďte sami: v návaznosti na 
vybudování nového oddělení 
MŠ byly rozšířeny parkovací 
plochy; rozbitý asfalt a beto-
nové panely, které dříve tvořily 
chodníky a zpevněné plochy, 
byly nahrazeny zámkovou 
dlažbou; byly instalovány 
herní prvky z akátového dře-
va a nerezu pro děti ZŠ a MŠ 
za přispění dotace z Fondu 
hejtmanky ÚK; probíhá po-
stupná výměna osvětlovacích 
těles a revitalizace elektro-
instalace; internet rozveden 
v celé budově, každá třída ZŠ 
i MŠ má svou vlastní inter-
aktivní tabuli; výměna všech 
oken a osazení žaluzií; vybu-

Nejstarší varnsdorfská škola se oblékla do nového
dování zahradního altánu -
letní třídy za pomoci nadační-
ho příspěvku ČEZ; instalace 
dřevěných soch v prostorách 
školní zahrady (sponzorský 
dar); zatím největší proměnou 
prošla škola v době letošních 
prázdnin, kdy došlo k realizaci 
záměru vybudování 2. odděle-
ní MŠ; vybudování zcela nové 
PC učebny, která bude sloužit 
dětem k výuce i zábavě.

Další velkou chloubou ško-
ly se stává víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, které 
bude sloužit nejen našim 
žákům, ale i žákům ostatních 
varnsdorfských mateřských, 
základních i středních škol. 
V době, kdy hřiště nebude 
využito ke sportování škol-
ních dětí, bude k dispozici 
sportovním oddílům, spolkům 
i jednotlivcům. Kolaudace a 
předání k užívání je otázkou 
několika příštích dní a poté 
budeme všemi dostupnými 
způsoby veřejnost informovat 
o způsobu, jakým bude možné 
si hřiště zarezervovat. K tomu-
to účelu bude spuštěna elek-
tronická aplikace, přístupná 
z webových i facebookových 
stránek školy, odkaz chceme 
umístit i na další servery. 

Petr Šmíd, 
ředitel ZŠ a MŠ Varnsdorf, 

Bratislavská



Dne 6. září uplynulo 8 let od úmrtí a 16. září 
vzpomeneme nedožitých 80 let našeho drahé-
ho manžela, tatínka a dědečka Milana Liebla. 
Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou manželka a synové s rodinami 

Dne 7. září to byl rok, co nás opustil milovaný 
manžel a tatínek pan Jiří Havel. 

Stále vzpomíná manželka Jiřina, synové 
Daniel a Pavel.

Dne 14. září by se dožila 63 let moje žena 
Květoslava Schuppanová. 

Vzpomeňte se mnou. Manžel Míra

Dne 19. září tomu bude již 5 let, co nás 
opustila manželka, maminka a babička paní 
Jana Svobodová. 

Vzpomínáme. Rodina Svobodová

Svozy pytlového
tříděného odpadu

24. 9. 2015

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 23. 9. 2015
8.00-16.30 hod.
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Vzpomínka

Poděkování

Narození

☼ Laila Šimková
Petra Šimková
Jan Šimek

☼ Isabella
Dana Veselá
Patrik Ďorď

☼ Adélka
Lenka Zajíčková
Jakub Richter

☼ Terezie Boumová
Kateřina Makalová
Miroslav Bouma

Tímto chceme poděkovat personálu LDN 2 ve Varnsdorfu za 
výbornou péči, kterou věnovali naší mamince Věře Kothajové 
v posledních měsících života.                        Rodina Kothajova

Děkuji touto cestou MUDr. Pavlu Richterovi a sestřičce 
Iloně Tóthové za obětavou a dlouhodobou péči o manželku 
Zdenku Holečkovou.                                              Manžel

 Dne 29. srpna uplynulo 13 let od chvíle, kdy nás opustil pan 
Siegfried Muck.                                           Stále vzpomínají přátelé.

Prázdniny skončily a s nimi 
i celá řada modelářských akcí, 
takže nebude nezajímavé se 
poohlédnout, co se na nich 
odehrálo. 

4. a 5. července se konaly 
soutěže upoutaných modelů 
v prostředí fotbalového hřiště 
v Rybništi. Zúčastnilo se jich 
46 startujících z Čech, Němec-
ka a Slovenska. Nejobsazenější 
kategorií byly upoutané školní 
modely, které létaly v soutěži o 
Pohár Tolštejnského panství. Z 
varnsdorfských se na stupně ví-
tězů prosadili Albert Svoboda a 
David Pecinovský. Soutěžilo se 
také v kategoriích upoutaných 
maket a upoutaných sportovních 
maket, kde skončil na pěkném 
3. a 4. místě Petr Skurčák.

Velkým úspěchem je, že 
více jak polovinu soutěžících 
tvoří mládež a počet účast-
níků každoročně přibývá. Za 
LMK Varnsdorf soutěžilo 14 
závodníků!

O týden později proběhlo 
v Olomouci mistrovství světa 
v kategorii F3D (radiem řízené 
rychlostní modely pro závod 
kolem pylonů), kterého se 
zúčastnil i člen LMK Varnsdorf 
František Hovorka. Coby me-
chanik nejlepšího českého týmu 
Novák-Hovorka z reprezentační-
ho družstva ČR se stal mistrem 
světa pro rok 2015. Ve stejném 
termínu obsadil na veřejné 

Modeláři nezahálejí a mají opět mistra světa 

Poslední srpnovou sobotu se 
v Jiřetíně pod Jedlovou konal 
tradiční cyklistický závod Samat 
Tour 2015. 

Pod heslem Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se! se na 
letošním 12. ročníku sešel opět 
rekordní počet závodníků. Své 
síly si přijelo poměřit celkem 117 
malých i velkých cyklistů. Zvláš-
tě nás těší každoroční zájem 
malých účastníků. Na startu se 
jich sešlo 81 - jak závodníků na 
kolech, tak ale i těch nejmenších 
na odstrkovadlech.

Celou akci provázel vtipným 

Mistři světa v kategorii F3D. F. Hovorka na nejvyšším stupínku 
druhý zprava

komentářem moderátor Vratislav 
Krupa a měl tak zásluhu na 
příjemné atmosféře závodu. Pro 
všechny zúčastněné byl odmě-
nou jedinečný sportovní zážitek 
a věcné ceny, které věnovali 
sponzoři akce. Žádný závodník 
neodešel s prázdnou. Všichni si 
odnesli žlutá trička s logem akce. 
Letošní perníková srdce byla 
domácí výroby!

Děkujeme účastníkům závo-
dů, fanouškům, organizátorům 
a především sponzorům, kteří 
věnovali pěkné a hodnotné 
ceny pro všechny závodníky, 

SAMAT TOUR 2015 SE JEL PO DVANÁCTÉ 
které byly odměnou za námahu 
i motivací do dalších sportov-
ních klání. Těšíme se opět 
za rok na startu v dalším, již 
13. ročníku cyklistického závodu 
Samat Tour 2016 v Jiřetíně pod 
Jedlovou. 

VÝSLEDKY
Kategorie A (61 závodníků)
Odstrkovadla: 1. Štěpán 

Matovič, 2. Adéla Surmajová, 
3. Anežka Pacinová. Želvička: 
Pavel Oreški. Děti do 7 let: 
1. Jan Kohout, 2. Veronika Dit-
trichová, 3. Marie Hubková. Děti 
do 10 let: 1. Ondřej Boczan, 
2. Vojtěch Jelínek, 3. Jan Šeps.

Kategorie B (20)
Holky: 1. Nikola Boczanová, 

2. Štěpánka Ježková, 3. Nela 
Petružálková. Kluci: 1. Jakub 
Neubauer, 2. Jan Matějka, 
3. Martin Špiroch.

Kategorie C (36)
Ženy: 1. Jana Kovářová, 

2. Táňa Trubačová . Muži ama-
téři: 1. Filip Srbecký, 2. Pavel 
Karban, 3. Vlastislav Hottmar. 
Muži profíci: 1. Herbert Švarc, 
2. Tomáš Podrazil, 3. Aleš Vo-
hanka.             Barbora Dvořáková

Hlavní pořadatel závodu 
SAMAT s.r.o., výrobce 
plastových oken a dveří, 
Cyklosport Bartys Rum-
burk a Ruli.

Děkujeme sponzorům:
AB Elektor Bukáček, 

Aluprof, Amann, Auto Kelly, 
Autoservis Šrejma, Bartys, 
Berner, Cukrárna Dlask, 
Cukrárna Sluníčko, Cukrár-
na Venezia, Dárky z Věžičky, 
Deceuninck, Egermann, Eko 
servis, Falta, Fima, Gealan, 
Geze, Haas+Sohn, Heroal, 
Hörmann, IVT Petr Vágner, 
Jindřich Ritschel, Kadeřnic-
tví Maruška, Krupovi - VHM, 
Ladeo, Lyreco, Merlin café 
J.p.J., Mühl, Noprosu, Nobilis 
Tilia, Pavlů Complex, Radek 
Sadil, Rina Sport, Ruli, Řez-
nictví Vohnout, Safety Mas-
ter, SaM Varnsdorf, Samat, 
Schäfer a Sýkora, Soudal, 
Schrődingerův institut, Ra-
dek Tesař, Ratio, T-mobile, 
VBH, VOD, VP Trend, Würth 
a Your Lowe Italka.

soutěži UŠ v Hradci Králové 
2. místo Vladimír Svoboda.

Koncem srpna se uskutečnilo 
dvoutýdenní soustředění mlá-
deže a všech vedoucích, kteří 
se starají o modelářský dorost 
ve volném letu na letišti Raná 
u Loun. Celkem 15 žáků a junio-
rů trénovalo na MČR mládeže 
a učilo se létat s RC modely. 
Během tohoto tábora postavi-
la většina i nějaký model pro 
soutěž házedel. Soustředění 
absolvovala také desítka zku-
šených seniorů, kteří pracují 
převážně při výcviku mládeže. 
Poslední den soustředění 
se zúčastnila menší skupina 
účastníků veřejné soutěže UŠ 
v Rakovníku a mezi 12 soupeři 
si naši borci vedli velmi dobře. 
Mezi seniory triumfoval Vladi-
mír Svoboda a dvě druhá místa 

přidali žák Albert Svoboda a 
junior Jaromír Cimpl.

Prázdniny samozřejmě vypl-
nila i řada ukázek modelářů na 
dětských táborech.         

Josef Bartík 

Modelářské kroužky pod 
vedením LMK Varnsdorf ve 
školním roce 2015-16 

DDM Varnsdorf - začáteč-
níci každou středu od 15 do 
17 hod. 

DDM Varnsdorf - pokročilá 
mládež každý pátek od 15 do 
18 hod. 

Městská knihovna Varnsdorf - 
každou sobotu schůzky starších 
členů LMK od 9 do 12 hod. 

CDM Česká Kamenice - kaž-
dé úterý od 15 do 17 hod. 

DDM Rumburk - každý čtvr-
tek od 15 do 17 hod. 

INZERCE
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Koncem července se dostavilo na tenisové kurty Slovanu 
Varnsdorf 28 tenistů z Česka, Německa, Polska a Slovenska, 
aby se zúčastnili 9. ročníku mezinárodního tenisového turnaje 
mužů Euroregion Nisa. Počasí ovšem od ranních hodin překazi-
lo plány pořadatelům a připravilo jim horké chvíle. Slabý deštík 
přešel v silný a vytrvalý, takže v 9.00 hodin byly kurty pod vodou. 
Po jeho skončení začala bitva o co nejrychlejší uvedení plochy do 
hratelných mezí. Hrstce dobrovolníků se nakonec podařilo takřka 
nemožné - ve 12.30 hotovo! O půl hodiny později již hráči načali 
první dvouhry, pozdě večer i několik deblů a vše se samozřejmě 
dohrávalo až v neděli - za krásného slunečného počasí. V singlech 
zvítězil tenista České Lípy, který porazil ve finále našeho mladého 
hráče Marcela „Macana“ Mládka. Třetí skončil Tomáš Franěk. 
V deblech ovládly finále páry z České Lípy a Nového Boru. Na 
třetím místě skončili opět domácí tenisté J. Hambálek s J. Sucho-
melem. Gratulace opět patří všem, poděkování organizátorům, 
sponzorům a obsluze v klubovně za výborný servis.          M. K.

ÚČASTNÍKY EUROREGIONU 
NISA ZASKOČIL DÉŠŤ

Malý lužický cyklomaraton 
neboli Fofr cup v Prysku se jel 
již koncem června a oslavil letos 
své 20. jubileum. Jako součást 
seriálu Pekla severu byl předpo-
sledním závodem tohoto roku a 
samozřejmě na něm nechyběla 
řada startujících téměř všech 
kategorií z Varnsdorfu a také 
Šluknovského výběžku. Závě-
rečný díl Pekla severu hostí 
19. září Česká Kamenice a 
lze očekávat zajímavé boje 
o konečné umístění.

V kategorii naděje I si mezi 
21 soupeři vybojoval 6. místo 
varnsdorfský R. Synek, který 
si po šesti závodech drží 
v průběžném pořadí ještě 
o stupínek lepší umístění. Mezi 
staršími chlapci a kadety vy-
hrál v Prysku F. Srbecký před 
M. Klausem. A právě mezi nimi 
se letos rozhodne o vítězi této 
kategorie, neboť mají před 
ostatními suverénní náskok. 
Kategorii juniorů a mužů ovládl 
J. Matoušek před F. Holubářem. 
Zatímco vítěze v celkovém 
hodnocení umístění na bedně 
nemine, druhého v pořadí jistě, 
neboť absolvoval pouze dva 
závody seriálu. Ve veteránech 
I si prvenství zajistil rumburský 
H. Schwarz, na sedmém místě 
dojel Z. Kohout. Vítěze již čeká 
i celkově nejvyšší příčka, před 
svými dvěma nejbližšími proná-
sledovateli má náskok více jak 
350 bodů (za vítězství se získá-
vá kolem 200 b.). Do pořadí na 

Peklo severu 2015 ještě čeká jeden závod

Houmrův triatlon 
na nových tratích 

Dlouhá léta patří k pravidelným letním akcím v regionu jiříkovský 
Houmrův triatlon, na němž krom sportovních výkonů nechybí celo-
denní doprovodný program pro celé rodiny a na závěr také hudební 
festival. Letošní ročník doznal několik změn. Plavecká část byla 
z důvodu počtu startujících (294!) přesunuta na rybník Mexiko a 
i cyklistická část se musela z důvodů výkopových prací konat na 
jiné trati, a to Jiříkov - Filipov - Zámeček - Jiříkov. Ohlasy byly dle 
pořadatelů pozitivní. 

Kategorii HOBBY (46 startujících absolvovalo 375 m plavání, 
20 km na kole a 2 km běhu) letos celkově těsně vyhrál J. Sršeň (38 
let) z Hrádku n. Nis. před juniory F. Novákem (17) a F. Srbeckým 
(16), všichni se s časem vešli pod 47 minut. Pátý byl M. Doubek 
z Velkého Šenova (mezi muži druhý), šestý varnsdorfský P. Friese 
(mezi muži třetí) a osmý rumburský M. Semerád. V kategorie 
KLASIK (108 startujících absolvovalo 375 m plavání, 20 km na 
kole a 5 km běhu) zvítězil o více jak dvě a půl minuty Michal Švorc 
(19 let, čas 55:02 min.), který se po dlouhodobém zranění vrací do 
bývalé formy a začíná opět sbírat přední umístění. Pátý se umístil 
P. Suchý (Krásná Lípa, 2. v M49), šestý A. Vohanka (4. v M39), osmý 
M. Spurný (vítěz M59), desátý M. Vohnout (2. v M59) a jedenáctý 
J. Šeps (3. v M49). V této kategorii startovala ještě řada dalších 
varnsdorfských sportovců. Nejdelší závod Houmrova triatlonu je 
kategorie SPORT (27 startujících čekalo 750 m plavání, 40 km na 
kole a 10 km běhu) a stala se kořistí pardubického P. Petráška 
v čase 1:46:23 hod. Čtvrtý skončil V. Bouček (Vilémov, 1:50:04) a 
sedmý J. Tomek (Rumburk, 2:02:34). Štafety svědčily týmům, které 
měly varnsdorfské zastoupení. Té delší (4 štafety, 750 m plavání, 
40 km na kole a 10 km běhu) dominoval s desetiminutovým násko-
kem ReTOS Varnsdorf ve složení Kohout, Řeháček, Netolický a do-
sáhl času 2:10:59 hod. Na kratší variantě (10 štafet a 375 m plavání, 
20 km na kole a 5 km běhu) zvítězil varnsdorfsko-rumburský tým 
Vitalyte.cz ve složení Vodička, Jirásek, Holubář, který se jako jediný 
s časem 55:37 min. dostal pod hranici jedné hodiny.                   ZdS

druhém a třetím místě by mohl 
ještě zasáhnout J. Novota, jeho 
ztráta na současné bramborové 
pozici není velká. Z. Kohoutovi 
patří osmá pozice a i on by si 
ji ještě mohl malinko vylepšit. 
V pořadí veteránů II skončil 
na Fofr cupu čtvrtý J. Boczan. 
Průběžně je třetí a v posledním 
závodě by jeho postavení mohl 
ohrozit čtvrtý J. Švorc, který 
ztrácí 82 bodů (jel však jen tři 
závody). V popředí průběžného 
pořadí jsou ještě J. Kroupa (8.) 
a J. Šeps (11.). Pořadí veteránů 
III zaznamenalo výhru V. Pau-
dery, šesté a sedmé místo si 
připsali V. Šimonek a P. Spur-
ný. Paudera ještě bude muset 
o konečnou výhru bojovat stejně 
jako Šimonek pro udržení si třetí 
pozice. Polepšit si mohou také 
V. Zemler (6.), P. Spurný (9.), 

J. Fabry (10.) či M. Vohnout (13.). 
Všichni navíc odjeli minimum zá-
vodu letošního „pekla“. Kategorii 
juniorek s přehledem vyhrála K. 
Loubková před K. Zezulovou a 
A. Lhotákovou. Tyto závodnice 
a navíc I. Loubková si i rozdělí 
konečné umístění na prvních 
čtyřech místech. Mezi ženami 
se neztratily závodnice rumbur-
ských cykloklubů L. Matějčková 
a J. Kovářová. Vybojovaly druhé, 
resp. třetí pořadí. V opačném 
sledu si drží na stejných místech 
průběžné pozice. Čtvrtá je varns-
dorfská L. Mašková i přesto, 
že bodovala v jediném závodu. 
O posledním dějství seriálu „pek-
la“ v České Kamenici i konečném 
pořadí seriálu bude Hlas severu 
informovat v některém ze svých 
nejbližších čísel.           

ZdS, foto Tomáš Dvořák

V průběhu letních měsíců 
bylo odjeto mnoho cyklistických 
závodů a z důvodů redakční do-
volené nemohli být čtenáři Hlasu 
severu informováni o tom, jak si 
na nich vedli závodníci z výběž-
ku či přímo ti varnsdorfští. Uvá-
díme akce z českých pohárů a 
Kola pro život.

ČESKÝ POHÁR MTB 
CROSS COUNTRY (XCO) má 
své letošní závody již odjety. 
V Brně a Kutné Hoře (MČR) 
pokračoval Michal Malík 
s dojetými pozicemi na začátku 
druhé desítky výsledkových 
list in (14., 11.) a v celkové 
klasif ikaci letošního poháru 
si zapsal 11. pořadí. Celkově 
zvítězil Jaroslav Kulhavý před 
Janem Škarnitzlem a Janem 
Nesvadbou. Závěrečný závod, 

CYKLISTICKÉ VÝSLEDKY LÉTA
kutnohorské MČR, se stal ko-
řistí Ondřeje Cinka, druhý byl 
Kulhavý, třetí Škarnitzl. 

ČESKÝ POHÁR MTB 
V MARATONU (XCM) zapsal 
své předposlední dějství tohoto 
roku závodem Krušnohorský 
MTB QWERT maraton v Mezi-
boří u Litvínova dlouhém 95 km.
Jiří Švorc opět vylepšoval svá 
umístění v pohárových závodech 
(minule 10. v Lomnici nad Popel-
kou) a vybojoval si 7. pořadí v 
kategorii M40-54. V průběžném 
pořadí si o dvě příčky polepšil a 
patří mu stejné umístění. Seriál 
pohárových maratonů končí 
12. září finálovým závodem ČP, 
jimž je Rallye Sudety v Teplicích 
nad Metují.

Seriál KOLO PRO ŽIVOT 
měl v kalendáři prázdninových 

měsíců pět závodů. Byly jimi 
Bikemaraton Drásal Holešov, 
Praha Velká Chuchle - Karl-
štejn, Šumavský MTB maraton 
na Zadově, Karlovarský AM bike-
maraton a Manitou Železné hory 
v Chrudimi. V posledních čtyřech 
uvedených si velmi dobře počínal 
Jan Strož. Třikrát dokončil závod 
na bronzové pozici a v Karlových 
Varech byl druhý. V průběžném 
pořadí seriálu se tak dostal na 
třetí místo za své největší sou-
peře Pavla Boudného a Matouše 
Ulmana (oba ze stáje ČS-Acco-
lade cycling team). Ti si také 
zatím připsali nejvíce vítězství 
či druhých míst, časové rozdíly 
v závěrech jednotlivých závodů 
však bývají nyní mezi uvede-
nými třemi cyklisty minimální.   

ZdS
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Pohárový postup a bod v lize
Utkání 2. kola pohárové soutěže, nesoucí od léta 

nový název MOL Cup, absolvoval varnsdorfský tým 
u nabuzeného nováčka ČFL v Dobrovicích (před duelem ze čtyř duelů 
6 bodů a 10. místo). Hosté se snažili mít hru stále pod kontrolou, 
navíc solidně posílený a kvalitní celek domácích do hodiny hry inka-
soval dva góly (35. Matěj Kotiš, 53. Fahrudin Durděvič). Branku na 
1:2 vstřelily Dobrovice až jedenáct minut před koncem. Oba soupeři 
pak ještě měli v závěrečném čase po jedné dobré šanci, ale stav 
se již nezměnil. FK Varnsdorf tak přivítá ve středu 23. září v Kotlině 
FC Slovan Liberec. O postup se ještě hraje v jednom zápase, 
v dalším, 4. kole už budou i odvety.

Odložený duel s Karvinou (foto) se uskutečnil v reprezentační 
přestávce ve středu 26. srpna. Utkání skončilo bez branek 0:0. 
V úvodním dějství byli nebezpečnější hosté, domácí zase měli více 
ze hry po přestávce (rohy 7:1), ale byli bezzubí v koncovce, a tak 
si varnsdorfští fotbalisté odvezli cenný bod. Z utkání v Olomouci 
s jejím béčkem se čekal další nějaký ten zisk do tabulky. Rezervní 

Řada cyklistických akcí pro-
běhla i v našem okolí. Vybrali 
jsme do výsledků alespoň ty 
nejbližší. V polovině měsíce 
se jela široké veřejnosti určená 
Tour de Jedlová na 11km trati 
od restaurace Lidová zahrada 
k rozhledně na Jedlové. Vý-
sledky dle kategorií: M 16-29 
let: 1. O. Motl; M 30-39: 1. A. 
Vohanka; M 40-49: J. Švorc; 
M 50-59: 1. M. Vohnout; M 60-
69: O. Krejčí; Ženy: 1. L. Maš-
ková; Koloběžky: 1. J. Pešek; 
Cyklo-vozík: 1. R. a A. Ham-
plovi; Běžci. 1. K. Valenta (čas 
42:56 min.). Mezi 54 startujícími 
vyhrál celkově J. Švorc (26:43) 
před A. Vohankou (27:30) a 
O. Motlem (28:03). Posledním 
borcům v pořadí se podařilo 

Cyklo závody v regionu

Rekordní účast v Kytlicích
Závod Kytlický minitriatlon v malebné přírodě našich Lužických 

hor představuje pro sportovní obojživelníky zvládnout 0,5 km plavá-
ní, 16 km MTB a 7 km v běhu. Z varnsdorfských účastníků se dařilo 
zejména těm v kategorii Muži 40+ (20 startujících), kde M. Spurný 
dokončil závod na třetím místě se ztrátou dvou minut na vítěze. 
Do první desítky výsledkové listiny se ještě zapsali V. Zemler (5.), 
M. Vohnout (6.) a A. Haufert (7.). V družstvech si sestava Souhrada, 
Holubář, Valenta týmu Why not? zajistila druhé pořadí a na vítězné 
Lužické horaly ztratila téměř pět minut. Třetí bylo rumburské trio 
Herbyho kočičky (Tvrdá, Schwarz, Matějčková). Dalších několik 
družstev s varnsdorfským zastoupením se pak umístilo v soupe-
ření třiceti čtyř týmů na 6. až 14. pořadí. Pořadatelé děkují všem 
závodníkům za účast na 29. ročníku KMT. V panujícím vedru okusilo 
triatlon v Kytlici 84 jednotlivců a 34 družstev, což představuje 186 
závodníků a nový rekordní počet dosavadních ročníků.          ZdS

tým Hanáků však byl bez bodů, takže hladový, a navíc měl mož-
nost využít hráčů z A-týmu. Což se stalo. V základní sestavě jich 
nastoupilo šest (např. i matador J. Rajnoch) a další z nich, Jakub 
Plšek navíc zaznamenal hattrick. Varnsdorf měl možnosti pouze 
upravovat stav, když šance měli Pavlo Rudnytskyy za stavu 1:0 a 
Radim Jurča při stavu 3:0. Konečný výsledek zněl 5:0 (2:0), když 
dvě dobré příležitostí soupeři ještě zneškodnil gólman Radek Porcal. 
V neděli 13. 9. hostí varnsdorfští fotbalisté od 17.00 hod. Táborsko 
a o týden později zajíždí do Hradce Králové.  

ZdS/foto MFK - Ivo Dudek

Luž jsou součástí ser iálu 
Českolipský silniční pohár. 
Také na ní nechyběli cyklisté 
ze Šluknovského výběžku. 
V kategorii M 19-29 skončil 
T. Hobza pátý, v M 30 -39 
A. Vohanka čtvrtý a v M 40-
49 J. Švorc třetí. Mezi muži 
50-59 let dojel J. Mádl čtvrtý, 
M. Vohnout pátý, jiřetínský 
K. Bezchleba šestý, J. Fabry 
osmý a rumburský R. Kame-
nický devátý. V kategorii mužů 
nad 60 let byl H. Michel čtvrtý. 
V průběžném pořadí (zbývá od-
jet pět závodů) si z uvedených 
borců nejlépe vedou J. Fabry 
a R. Kamenický. Oba bodovali 
v šesti z dosavadních jedenácti 
závodů a připadá jim momentál-
ně 5., respektive 6. pořadí.      red

zvládnout trať v časech několik 
minut pod jednu hodinu. 

O týden později se konal 
jeden z nového seriálu spor-
tovních závodů MANDAONE, 
které se konají v okolí řeky 
Mandavy. Byl jim závod Okolo 
Vlčí hory (dalšími jsou XC 
Hrádek, Triatlon Varnsdorf a 
Mandava Run - ten se usku-
teční 17.10.). Uvádíme nej-
přednější umístění sportovců 
klubů Šluknovského výběžku: 
M 30: 1. J. Novota, 6. A. Vohanka, 
7. Z. Kohout; M 50: 2. M. 
Spurný, 3. M. Vohnout; 
M 60: 3. H. Michel; Z20: 1. A. 
Lhotáková, 2. K. Zezulová. 
Uvedený závod stejně jako 
si lniční časovka do vrchu 
Lužický hrb na trati Cvikov -

Basketbalisté TJ Slovan 
Varnsdorf vybojovali v minulé 
sezoně Severočeské ligy třetí 
příčku a získali tak právo postu-
pu do 2. ligy. Účast v třetí nej-
vyšší soutěži u nás je pro klub 
historický úspěch, zároveň ale 
přidělává starosti funkcionářům. 
Rozpočet vzrostl a sponzoři se 
hledají jen těžko. Vedení klubu 
je nejen proto při stanovení cíle 
pro nadcházející sezónu střízli-
vé. “V podstatě máme jedinou 
ambici a tou je zapracování 
mladých hráčů do týmu,” říká 
trenér Jiří Beran.

Premiéra ve 2. lize čeká 
varnsdorfské basketbalisty 10. 
října. To přivítají před domácím 
publikem Slunetu USK Ústí 
nad Labem. Ještě před tím je 

Trenéři zároveň úzce spolupra-
cují s  Basketbalovou akademií 
Šluknovska a jezdí trénovat po 
celém výběžku. Šikovnější děti 
pak  hrají za Slovan. 

Roční náklady klubu se 
pohybují kolem 600 tisíc Kč, 
většina peněz jde přitom právě 
na mládež.   Michal Haller, 

foto Ondřej Uher

ale čeká ostrý start sezóny 
v podobě úvodního vystoupení 
v domácím poháru. Jejich sou-
peřem v 1. kole bude 19. září 
BC Slaný, rovněž účastník třetí 
nejvyšší soutěže.

Varnsdor f se spoléhá na 
přízeň věrných fanoušků, kteří 
navštěvují zápasy v hojném 
počtu a dokáží vytvořit skvělou 
atmosféru. V minulé sezoně 
chodilo na základní část kolem 
130 lidí, na play-off až tři stov-
ky. “Jsou náš šestý hráč. Díky 
nim doma moc neprohráváme. 
Jsou tak výborní, že jim občas 
po zápase děkují i soupeři,” 
pochvaluje si Beran.

Největší pozornost věnuje 
ale klub, který má 130 členů, 
dlouhodobé práci s mládeží. 

Basketbalisté vyhlížejí historickou sezonu


