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Streetballu konečně přálo počasí
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Dne 9. září proběhlo vyhod-
nocení soutěže o nejkrásnější 
zahradu, kterou vyhlásilo město 
Varnsdorf. Soutěžící během let-
ních prázdnin posílali fotografie 
svých zahrad, předzahrádek 
čí dokonce balkónů. Porota 
ve složení Přemysl Brzák, 
František Marschner, Roland 
Solloch, Gabriela Synková a 
Jiř ina Trebatická vybrala tř i 
výherce.

Na 1. místě se umístil pan Vu 
Van Linh, 2. místo obsadila paní 
Iva Farová a třetí příčka patří paní 
Heleně Wesche. Porota také 
ocenila za nejhezčí balkonovou 
výzdobu paní Janu Haidlovou. 
Výhercům budou předány ceny 
z rukou starosty města 30. září.

Soutěž o nejkrásnější zahradu zná své vítěze

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 71

Vítězné fotografie zahrad 
budou zveřejněny v kalendáři 
města na rok 2016 a k nahléd-
nutí budou i na webových strán-
kách města. Všem účastníkům 

soutěže patří poděkování za 
zkrášlování nejen jejich zahrad, 
ale i našeho města!        

Roland Solloch, 
místostarosta

Vu Van Linh, 1. místo

Iva Farová, 2. místo

Helena Wesche, 3. místo

Jana Haidlová, nejhezčí balkonová výzdoba
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Vážení spoluobčané, 
slýchám stížnosti obyvatel 

na práci Městské policie 
Varnsdorf, jen málo z nich 
však je oprávněných. Někdy si 
totiž občané pletou pravomoci 
strážníka městské policie s pra-
vomocemi policisty PČR. Níže 
proto uvádím výtah pravomocí 
a povinností strážníků ze Záko-
na o obecní policii. 

Pro dobrou práci městské 
policie je velmi důležitá pomoc 
občanů. Vzájemný vztah MP a 
občanů musí být postaven na 
vzájemné spolupráci. Každý 
soudný člověk uzná, že hlídka 
nemůže být všude současně. 
Není možné stoprocentně 
spoléhat ani na kamerový 
systém. Přestože má 24ho-
dinový dozor, kamery nedo-
hlédnou všude. Obrovským 
problémem je vandalismus, 
trápí nás všechny. Strážník 
ani policista nezmůže nic, 
pokud nechytí pachatele při 
činu. Fotit si rozbité lavičky 
a rozsypané koše a následně 
z toho vinit městskou policii mi 
připadá trochu postavené na 

Bylo jich pět aneb
Pohotová a odvážná parta…

Čtveřice mladých varnsdorfských paintbalistů se vydala na 
dovolenou k moři. Cestou přibrala kolegu z Jičína a bylo jich pět. 
Jako v Poláčkově slavné knížce. Všichni se utábořili v kempu Dardin 
v chorvatském městečku Sveti Filip i Jakov. To by nebylo až tak 
zajímavé, kdyby… 

… kdyby v úterý 8. září půldruhé hodiny po půlnoci jednoho 
z nich neprobudily divné zvuky směrem od moře. Vyběhl ze stanu 
zjistit, co se děje, a vše bylo jasné: z restaurace Plaža Bar přímo 
pod jejich kempem šlehaly plameny. Vysoko, až k borovicím nad 
karavany rekreantů. Větve jedné z nich už začaly hořet. Mládenec 
nezaváhal ani na okamžik, probudil své spící kolegy a společně se 
pustili do záchranné akce. Z recepce pomocí tísňové linky zmobili-
zovali hasiče, probudili sousedy v okolních stanech včetně obyvatel 
dvou německých karavanů, které stály pár metrů od plamenů. 
Poté sbírali dostupné hasicí přístroje a nosili je kamarádovi, který 
s dalším rekreantem hasil požár nejprve v okolí stanů a karavanů. 
Později, když se podařilo sehnat hadice, snažili se proudem vody 
udržet oheň na uzdě do příjezdu hasičů i v prostoru restaurace. 
Škody se podařilo minimalizovat a především ohroženou část 
kempu zachránit před zkázou. 

Majitelé baru i kempu si ani po několika dnech nevzpomněli 
na slova poděkování. Proto pohotové a odvážné pětici vyslovuji 
uznání a dík alespoň touto cestou. Nejen za sebe, ale i jménem 
skupiny varnsdorfských turistů, kteří bydleli v nedalekém kempu 
Barbarossa.

A jména oné pětice? František Bělík, Roman Heidler, Tomáš 
Pšenička a Martin Švarc z Varnsdorfu a Petr Koloc z Jičína. 

Milan Hrabal

hlavu. Je to celospolečenský 
problém, a pokud to takto ne-
budeme vnímat a budeme ne-
teční, bude se to jen zhoršovat 
a stát víc a víc peněz. Všichni 
společně se musime snažit 
chránit náš společný majetek 
tak, jak je to běžné například 
v sousedním Německu. Neboj-
te se nahlásit výtržnosti či jiná 
porušení pravidel občanského 
soužití hned, jakmile uvidíte, 
že se dějí. Je to v zájmu nás 
všech. 

Oprávnění a povinnosti stráž-
níků městské policie stanovuje 
Zákon o obecní policii.

Obecní policie při zabez-
pečování místních záležitostí 
veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle tohoto 
nebo zvláštního zákona

a) přispívá k ochraně a bez-
pečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pra-
videl občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování 
obecně závazných vyhlášek a 
nařízení obce, 

d) podílí se v rozsahu sta-
noveném tímto nebo zvláštním 

zákonem na dohledu na bez-
pečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích, 

e) podílí se na dodržování 
právních předpisů o ochraně 
veřejného pořádku a v rozsa-
hu svých povinností a opráv-
nění stanovených tímto nebo 
zvláštním zákonem činí opat-
ření k jeho obnovení, 

f ) podílí se na prevenci 
kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad do-
držováním čistoty na veřejných 
prostranstvích) v obci, 

h) odhaluje přestupky a jiné 
správní delikty, jejichž projed-
návání je v působnosti obce, 

i) poskytuje za účelem 
zpracování statistických údajů 
Ministerstvu vnitra na požádání 
údaje o obecní policii.

Společnými silami zvládneme víc, nebuďme neteční! 

Místostarosta Josef Hambálek s předsedkyní komise prevence kriminality Romanou Cupalovou 
a velitelem strážníků Martinem Špičkou při pravidelné návštěvě panelových domů v Kovářské ulici

Mimo tyto zákonem dané 
pravomoci Městská policie 
Varnsdorf:

- spolupracuje s rychlou zdra-
votnickou službou při selhání 
srdce našich občanů (vozidlo je 
vybaveno přenosným automa-
tickým defibrilátorem) poskytuje 
pomoc RZS při ošetřování 
nemohoucích a agresivních pa-
cientů a zajišťuje místo přistání 
záchranářského vrtulníku,

- doručuje písemností odborů 
města a soudů,

- asistuje při řízení plynulosti 
dopravy při dopravních neho-
dách a společenských akcích,

- odchytává pro Odbor život-
ního prostředí toulavá zvířata 
a z pozemních komunikací 
odstraňuje kadavery uhynu-
lých zvířat,

- sbírá a odborně likviduje 
injekční materiál po drogově 
závislých,

- zabezpečuje hlídání měst-
ských objektů za pomoci pultu 
centrální ochrany,

- spolupracuje s odbory 
města (OSPOD, OŽP, SÚ, 
OSMI, EKO atd.) př i jejich 
šetřeních.

Toto je ve zkratce výčet 
některých činností, které MP 
Varnsdorf provádí. Na každé 
oznámení jsou strážníci povinni 
reagovat v souladu s platnými 
zákony. Všechny hovory jsou 
nahrávány a budeme se zabý-
vat každým podnětem, třeba 
i anonymním. Kontaktní telefony 
na MP jsou 602 106 759 a 412 
371 620.        Josef Hambálek,

místostarosta, 
ředitel městské policie 
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Vážený pane Ticháčku,
obdrželi jsme váš dopis 

ohledně zdravotního stavu stro-
mů v aleji na národní ulici. Máte 
naprostou pravdu, že stromy 
jsou ve špatném stavu. Na vině 
je nejen jejich stáří, ale též vlivy 
související s jejich stanovištěm -
frekventovanou ulicí. Podle 
mého názoru se však nejvíce 
na stromech podepsaly zcela 
chybné a neodborné sadařské 
zásahy v minulosti. Jistě jste 
si všiml, že prakticky každý 
strom má nějaké dutiny a vy-
hnívá zevnitř. Příčinou je tzv. 
„seřezání na hlavu“, při kte-

rém byly odstraněny všechny 
větve a holý kmen ponechán 
opětovnému vytvoření nové 
koruny. Zásadní chybou bylo, 
že tento zásah byl proveden 
v pokročilém věku stromů, kdy 
již nebyly schopny zahojit tak 
velké řezné rány. Důsledkem je 
vyhnívání kmene v místě větvení 
a rozlamování pod tíhou mlad-
ších a znovu zesílených větví. 
Zejména v případě lípy, která má 
měkké dřevo, hniloba postupuje 
dosti rychle. Takovýto zásah se 
má správně provádět již během 
růstu od mladého věku stromu, 
kdy se rány dobře zahojí. 

Tento problém se však netý-
ká jen Národní ulice, ale téměř 
každého stromořadí. Příkladem 
může být řada jírovců (kašta-
nů) za Střelnicí podél parku 
B. Němcové. Během letní vich-
řice byl jeden strom narušen, 
aniž bychom si toho všimli, 
a až po dvou týdnech došlo 
k rozlomení horní části kmene. 
Nádorovité útvary na kmenech 
lip skutečně mohou být reakcí 
na škodlivé vlivy okolí, nicméně 
pro stabilitu a ekologickou funkci 
stromu jsou podstatně méně ne-
bezpečné než hniloba. Na rozdíl 
od živočichů není rakovina u 
rostlin žádná závažná či fatální 
choroba. Jednorázové skácení 
a opětovné vysázení celé aleje 
proto prozatím neplánujeme. 
Jako reálnější se nám jeví 
postupné odstraňování nejvíce 
poškozených stromů. 

Tomáš Rejzek, 
odbor životního prostředí

RůznéŘádková 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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Prodám Seat Ibiza 1,2 TDI 
55 kW, najeto 73 000 km, tmavá 
metalíza. Spotřeba 3,8 l/100km 
nafty. Nové letní i zimní pneu. 
Cena 170.000 Kč při rychlém 
jednání dohoda možná. Rok 
výroby 2011. Informace na tel. 
603 179 511.
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KONVERZAČNÍ NĚM-
ČINA - potřebujete rychle a 
maxim.efektivně zvládnout 
základní konverzační němči-
nu - individuálně, efektivně, 
jednoduše, levně - významná 
pomoc zájemcům s poruchou 
učení jazyků - vermittlungsa-
gentur.nicke@seznam.cz, 
774 530 676.

Pronajmu garáž u KWL ve 
Varnsdorfu tel. 728 805 532.

Vaše podněty a připomínky nejen 
ve schránkách důvěry

Nemocné stromy Do autobusových 
zastávek prší

Některé přístřešky na za-
stávkách (např. U sportovní 
haly) jsou otevřeny ze tří stran 
a nechrání před deštěm, větrem 
ani sněžením. Ve zdejším pod-
nebí nikdy neprší ani nesněží 
svisle. I v okolních vesnicích a 
jižněji položených obcích jsou 
zastávky většinou ze tří stran 
uzavřené.                 J. Novotná

Autobusové čekárny na ul. 
Západní byly realizovány jako 
první tohoto typu cca. před 12 
roky. Byly to čekárny, které 
v té době již byly postaveny 
v Hradci Králové a f irma je 
v této podobě dodala i k nám. 
Další čekárny jsme již dělali 
s jedním i dvěma boky.Do 
budoucna určitě nebude až 
takový problém k těmto čekár-
nám doplnit boční stěny.

Petr Véle, odbor správy ma-
jetku a investic

Městská 
doprava

Okružní autobus jedoucí 
ráno jedním směrem odveze 
lidi z okrajových částí města 
např. na nákupy nebo k lékaři, 
ale neodveze je nazpátek. To je 
zvlášť nevýhodné pro obyvatele 
domu s pečovatelskou službou 
na Nemocniční ulici, kde není 
v přijatelné vzdálenosti k dispo-
zici žádný obchod se základní-
mi potravinami. Těžko mohou 
všichni jezdit taxíkem. Proč 
nejezdí autobus kyvadlově -
oběma směry? Všude má 
MHD jednotné jízdné a občané 
s průkazem ZTP jezdí zdarma. 
Ve Varnsdor fu platí všichni 
podle km.

J. Novotná

Váš návrh na rozšíření do-
pravní obslužnosti městského 
okruhu je rozhodně zajímavý, 
ale vzhledem k finanční nároč-
nosti a technickým problémům 
ho prozatím odkládáme.

Děkuji za váš zájem o naše 
město.

Stanislav Horáček, starosta

Chci se radnici zmínit o ne-
mocných stromech napadených 
rakovinou (různé boule na kme-
nech) na chodníku mezi hotelem 
Praha a bývalou spořitelnou, kde 
byla nedávno položena zámková 
dlažba.

Tento smutný a tristní pohled  
má na svědomí i člověk, kdy se 
v zimním období solí chodník a 
vozovka. 

Obzvláště první stromy od 
hotelu Praha - ty jsou zasaženy 
nejvíce.

Jedná se o 14-15 stromů  - 
Lípy a osázem novými mladými 
sazenicemi!

Nejen člověk, ale i stromy 
mohou být postiženy rakovinou. 
(popsáno v několika publikacích 
o stromech).

Věřím, že se radnice bude  
co nejdříve zabývat  touto 
záležitostí. 

Děkuji za pozornost. 
Jiří Ticháček
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Unikátní výstava o varnsdorfské 
střelecké společnosti

Výstava s dlouhým názvem Poklady C. k. privilegované měšťan-
ské střelecké společnosti ve Varnsdorfu byla zahájena vernisáží ve 
středu 23. září v rumburském muzeu.

Na výstavě věnované historií nejstaršího spolku ve Varnsdorfu, 
který vznikl již v roce 1794, nebudou chybět malované dřevěné 
terče z 19. století, pušky, kuše, ceny pro vítěze klání, medaile, 
prapory ani historické fotografie.                     Josef Rybánský

SVS odstraňuje kanalizační výusť do Mandavy
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci 

roku 2015 - položením úseku nové splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém města 
zakončený na ČOV zajistí, že odpadní vody už nebudou výustí DC70 bez přečištění vypouštěny do 
Mandavy. 

„Naše investiční akce z kategorie strategických investic ve Varnsdorfu odstraní nevyhovující kanali-
zační výusť DC70 do Mandavy, takže odpadní vody budou novou kanalizací odváděny k přečištění na 
místní čistírnu odpadních vod. Tímto opatřením přispějeme ke zlepšení životního prostředí,“ vysvětluje 
Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Město Varnsdorf má v úseku ulic Mariánské a Moravské (od křižovatky ul. Čs. mládeže a 
5. května, přes křižovatku Erbenova a Národní do Moravské ul.) jednotnou kanalizaci, která je 
zakončena výustí DC70 do Mandavy. To je nevyhovující stav, protože odpadní vody jsou vy-
pouštěny do vodoteče bez čištění. Kanalizace neznámého stáří je tvořena úseky z betonu vnitř-
ního průměru 300 a 500 mm, vejčitého profilu 300/450 mm, zděného obdélníku 300/500 mm a 
U profilu. Dosud v tomto úseku byli na kanalizaci připojeni jen dva trvale žijící obyvatelé v č. p. 
1099, což se v souvislosti s rekonstrukcí objektu na nájemní byty změní a počet připojených 
obyvatel stoupne až na 65.

V rámci investiční akce SVS dojde k opatření, kdy bude vybudována nová splašková kanalizace 
z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 202,2 metrů, která splaškové vody odvede do hlavního 
sběrače v Národní ulici a dál na místní čistírnu odpadních vod. Na novou kanalizaci budou přepojeny 
stávající kanalizační přípojky. Výusť DC70 dále zůstane výustí pouze pro dešťové vody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2015. Stavební 
práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 
tohoto roku. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických, tj. legislativou vyvolaných investic. Celkový plánovaný 
objem investic vč. strategických pro tento okres je 160 milionů korun. V kategorii obnovy majetku je 
pro rok 2015 naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH. 

Jiří Hladík, mluvčí SVS

Malí i velcí příznivci bruslení 
a hokeje se letos dočkají re-
kordně brzkého začátku sezo-
ny. Otevření zimního stadionu 
v našem městě proběhne již 
25. září. Krytá ledová plocha 
tak bude veřejnosti k dispozici 
nejméně o dva měsíce v roce 
déle, než tomu bylo v minulých 
letech. Stadion proto také přilákal 
nové i staronové příznivce tohoto 
zimního sportu. Po více než šesti 
letech budou ve Varnsdorfu hrát 
týmy mužů a staré gardy, obě 

Zimní stadion v provozu už na konci září
družstva jsou přihlášena do 
krajské ligy. Po pěti letech se 
na náš stadion vrátí také liga 
neregistrovaných, která je 
složena ze šesti týmů z obcí 
děčínského a českolipského 
okresu. O využití naší ledové 
plochy projevily zájem i kluby 
ze sousedního Saska. 

Stadion bude otevřen ve všed-
ní dny od 8 do 22 hod. a o víkendu 
od 7 do 22 hod. Od pondělí do 
pátku budou v dopoledních ho-
dinách ledovou plochu využívat 

mateřské, základní a střední 
školy. V odpoledních hodinách 
se stadion zaplní hráči čtyř mlá-
dežnických týmů, mužů a staré 
gardy. Ve večerních hodinách 
bude stadion patřit již zmiňované 
lize neregistrovaných. Víkendová 
dopoledne budou většinou volná 
pro veřejnost a také pro bez-
platnou školičku bruslení, která 
startuje 3. října. Přesný rozpis 
obsazenosti ledové plochy 
bude dostupný na webových 
stránkách www.regiavdf.cz.

Milovníky a fanoušky hokeje 
zveme na zahájení sezony 
27. září od 15.45 hod. To se 
v přátelském utkání střetnou 
muži HC Varnsdorf proti HC 
Turnov 1931, který je nováčkem 
a zároveň i favoritem Krajské 
ligy Libereckého kraje. O den 
později 28. září se v prvním 
domácím mistrovském zápase 
představí týmy mladších a 
starších žáků, které se utkají se 
silným soupeřem HC Bílí Tygři 
Liberec. Mladší žáci nastoupí od 

13 hod. a starší žáci se představí 
od 15.15 hod.

Kdo by chtěl hrát hokej může 
mezi nás přijít jak v době ško-
ličky bruslení, tak i na trénink 
přípravky, který bude probíhat 
každé úterý a čtvrtek od 17 hod. 
a v neděli od 10 hod. Trenéry 
přípravky (rok narození 2006 
a mladší) jsou Jakub Damnitz, 
Karel Hornický a Jan Boczan.

Josef Hambálek, 
Stáňa Vaňková

Společný snímek před přátelským zápasem mezi varnsdorfskými hokejisty a jonsdorfskými Pantery.
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Akademie 
příslibu 

již šestým 
rokem

Středisko volného času na 
Gymnáziu Varnsdorf dokon-
čilo svou pomyslnou první 
pětiletku. Do té nové vstupuje 
počátkem školního roku s nad-
šením a radostí, co vše se za 
tu dobu povedlo zrealizovat. 
Akademie příslibu je svými 
volnočasovými aktivitami 
otevřena nejen pro studenty 
gymnázia, ale také širší ve-
řejnosti, která má zájem tyto 
aktivity využívat a pravidelně 
je navštěvovat. Středisko nabí-
zí opravdu nepřeberné množ-
ství činností (např. sportovní, 
kulturní, umělecké, vzdělávací 
aj.), kde si většina zájemců 
přijde na své. Více informací 
o nabídce předmětů lze na-
lézt na akademie.bgv.cz, kde 
je také možnost se v průběhu 
října u konkrétního vyučujícího 
bezplatně do Akademie přihlá-
sit.                    Jan Novota

Letošní říjen bude opět 
ve znamení skvělé hudby, a 
to především té jazzové. Do 
česko-německého příhraničí 
zamíří opět festival Mandava 
Jazz a nabídne blahodárný 
příliv vynikající hudby. Festi-
val nabídne celkem patnáct 
koncer tů jazzové nebo 
jazzem ovlivněné hudby a 
jeden workshop pro celou 
rodinu. Jako v předešlých 
dvou letech zahájíme festival 
1. října v pivovaru Kocour 
koncertem Soul Resolution, 
kdy nám toto mezinárodní 
uskupení předvede umně 
namíchanou směs jazzu, hip 
hopu a soulu. 

Žáci 9. ročníků ZŠ se budou 
zanedlouho rozhodovat o svém 
budoucím povolání. Strojírenské 
firmy v regionu nabízí perspektiv-
ní zaměstnání. Proto VOŠ, SPŠ 
a SOŠS a CR, ve snaze reflek-
tovat potřeby zaměstnavatelů 
v regionu Šluknovského výběž-
ku, zvýšit motivaci a zájem žáků 
o studium technických oborů a 
současně zlepšit uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce, uza-
vřela Smlouvu o vzájemné spo-
lupráci s organizacemi - TOPOS, 
a.s., Šluknov; PLASTON CR, 
s.r.o., Šluknov; VENTOS s.r.o., 
Rumburk; Teamwelder s.r.o., 
Jiříkov; STROJÍRNY Rumburk 
s.r.o.; Karned Tools s.r.o., pro-
vozovna Děčín; HAAS+SOHN 
Rukov, s.r.o., Rumburk; KOVO-
VÝROBA Beránek s.r.o., Praha. 
Již několik let spolupracujeme na 
základě rámcové dohody s TOS 
VARNSDORF, a.s. a v jednání 
je uzavření smlouvy s Benteler 
Automotive Rumburk s.r.o. a 
FESTOOL s.r.o., Česká Lípa.

Naším společným cílem je 
podpora informovanosti žáků 
o vzdělávací nabídce školy a 
nabídkách firem k uskutečnění 
odborného výcviku, praxe a 
poskytování podpory při studiu 
preferovaného oboru. Společná 
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  & CO JAZZ QUARTET
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Strakapoud 
hledá 

dobrovolníky
Dobrovolnické centrum 

Strakapoud nabízí l idem 
z našeho města již třetím 
rokem možnost stát se po 
dobu jednoho školního roku 
dobrovolníkem, který jednou 
týdně na 2 hodiny poskytne 
vytipovanému žáčkovi s vý-
ukovým handicapem svoje 
znalosti a dovednosti.

Po dvou letech existence se 
stále setkáváme s vděčností 
ze strany učitelů a narůstající 
poptávkou ze strany rodičů. 
Do programu se v loňském 
roce zapojilo 8 dobrovolníků, 
kteří odvedli skvělou práci. 

Mladí lidé mají možnost se 
v programu něčemu novému 
př iučit pod metodickým a 
supervizním vedením a také 
získat certif ikát za odpra-
cované hodiny. Pro starší 
dobrovolníky může být vět-
ším přínosem získaný pocit 
užitečnosti a nové kontakty 
s mladou generací. 

Na pomáhání je nejlepší to, 
že nás nic nestojí. A dobrý po-
cit, který se velmi brzy dosta-
ví, nic a nikdo nenahradí.

Více informací získáte na 
webových stránkách dcstra-
kapoud.cz nebo kontaktujte 
koordinátorku Petru Šimko-
vou, tel. 608 433 492. 

Virtuální univerzita třetího věku 
otevírá podzimní semestr

Všem zájemcům o studium Virtuální univerzity třetího věku 
sdělujeme, že podzimní semestr bude zahájen v úterý 29. září 
v 9 hodin. Tématem je Etika jako východisko z krize společnos-
ti. Studijním dnem budou opět úterky (vždy jednou za 14 dní). 
Každý semestr se skládá ze 6 seminářů. Semináře se konají 
v kanceláři MAS Český sever (dříve MAS Šluknovsko) ve Varns-
dorfu, Národní 486.

Pokud se chcete zařadit mezi naše studující seniory, rádi vás 
uvítáme. Všechny nezbytné informace vám sdělíme a nabídneme 
vám vyplnění přihlášky. Napište nám na massluknovsko@at-
las.cz nebo zavolejte na 724 778 296 (od pondělí do pátku vždy 
od 9 do 15 hodin).                 MAS Český sever, z.s. Varnsdorf

účast na náborových akcích, 
schůzkách s žáky a rodiči na 
burzách škol a rodičovských 
schůzkách by měla vést žáky 
a jejich rodiče ke kvalifikované-
mu rozhodnutí o dalším studiu, 
které může být podpořeno be-
nefity firmy již v průběhu studia 
(prospěchové stipendium, pří-
spěvek na pomůcky, příspěvek 
na ubytování nebo stravování, 
garance zaměstnání po absol-
vování studia apod.).

Vzájemná spolupráce bude 
orientovaná i do úpravy škol-
ních vzdělávacích programů
zařazením nových poznatků 
o technologiích a technologic-
kých postupech do výuky, za-
řazením přednášek odborníků 
z praxe do výuky a realizací 
stáží pedagogů na odborných 
pracovištích ve firmách.

Spoluprací budeme podpo-

rovat studijní a zájmové akti-
vity žáků spoluorganizováním 
soutěží, motivačních pobídek 
v rozvoji technické tvořivosti a 
manuální zručnosti, podporou 
vzniku studijního a informačního 
technického centra (IQ park) a 
podporou účasti žáků a peda-
gogů na technických veletrzích a 
výstavách. Jako významný vzdě-
lavatel v regionu se budeme sna-
žit s podporou firem vytvořit, vám 
žákům, kvalitní podmínky studia 
technických oborů s možností 
orientace na konkrétního zaměst-
navatele a vysokou mírou uplat-
nitelnosti po absolvování studia.

Mnoho dobrých studijních 
výsledků a hodně štěstí při ži-
votním rozhodování o profesní 
orientaci vám za VOŠ, SPŠ a 
SOŠS a CR, Varnsdorf a spolu-
pracující organizace přeje

Petr Jakubec, ředitel školy

Mandava Jazz již potřetí 
ve Varnsdorfu

V dalších dnech poplujeme 
po hudebních mandavských 
vlnách do sousedního Sei-
fhennersdorfu (Otto Hejnic 
Trio ve Windmühle), do Ži-
tavy (Manfred Krug a Uschi 
Brüning v divadle), do Mitte-
lherwigsdorfu (Qferau + Zora 
v Kulturfabrik), nazpět proti 
proudu do Rumburku (Open 
Source Trio v kostelíku Na 
kopečku), znovu po proudu 
do Großschönau (Pulsar Trio 
na nádraží), do Žitavy (Bea & 
Banda v Kronenkino, Holler 
My Dear ve Wächterhaus) a 
opět proti proudu do Hainewal-
de (Trio Diktion + Alexander 
Göpfert na zámku, Krüger 
& Pfeifer + DJ Barrio Katz 
v Kuxbau). 

Další den, tedy 10. října, 
poplujeme až do Varnsdor-
fu, kde v městském divadle 
proběhne koncert slavného 
českého nejen jazzmana, 
ale především hráče na 
všechny dechové nástroje 
Jiřího Stivína s jeho spolu-
hráči Co. Jazz Quartet. Na 
neděli 11. října jsou opět 
připraveny dva koncerty ve 
vlaku Trilex (Deep-m-ocean, 
Jan Navrátil Trio) na trase 
Seifhennersdorf – Liberec a 
zpět. O téměř týden později 
se uskuteční ještě jeden 
koncert, a to mimo proud 
Mandavy, Triosence ve Fla-
chsspinnerei v Hirschfelde. 

Festival na české straně 
f inančně podpořilo město 
Varnsdorf a Státní fond kul-
tury. Hlavními pořadateli jsou 
spolek S radostí a Hillerische 
Villa. Vstupenky na koncerty 
ve Varnsdorfu a v Rumburku 
jsou v prodeji v Městském 
divadle Varnsdorf, buď přímo 
v pokladně divadla, nebo na 
webových stránkách. Podrob-
né informace o programu, 
vstupném, jízdním řádu jazzo-
vého vlaku či o workshopu 
naleznete na webových 
stránkách mandavajazz.cz, 
na webu Městského divadla 
Varnsdorf nebo v tištěných 
programových letácích.

Příjemnou plavbu na hu-
debních vlnách!

Martin Musílek

Škola, firmy a vzájemná podpora technických oborů
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Poděkování

26.-28. 9. 2015 
MUDr. Renata Bolfíková  
Varšavská 1863/7 Děčín 
Tel. 737 501 440

3.-4. 10. 2015
MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72 Děčín II
Tel. 412 526 250

Zubní 
pohotovost

Poradna ČOI
Česká obchodní 

inspekce poskytuje 
bezplatně rady

a informace 
občanům, zejména 
o právech spotře-
bitelů, uplatňování 

reklamací apod.
7. října

10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

Městského úřadu 
Varnsdorf

nám. E. Beneše 
(přízemí, dveře č. 25)

Úmrtí

Srpen
Jarmila Martincová       85 let
Marta Nyčová                 85 let
Jaroslav Sedláček                   94 let
Jiří Hromek                                        70 let
Ing. Jan Šeps                         90 let
Viléma Kuhnelová            78 let
Ludmila Tesařová          67 let
Věra Michálková               97 let
Zdenka Holečková          87 let
Bohumil  Plocar             77 let
Věra Kothajová             85 let
Drahoslava Kudláčkov   66 let
Jaroslav Hrstka             82 let
Rudolf Salač                   68 let
Josef Jelínek                 67 let

Ve čtvrtek 4. září měl poslední rozloučení pan Rudolf Salač. 
Děkuji mu za všechno, co pro mě udělal a za lásku, kterou mi 
40 let dával.                                                              Renata

Touto cestou děkujeme kolektivu LDN 1, lékařům a primáři 
MUDr. Škodovi za péči o pana Salače v posledních dnech jeho 
života. Dále bychom chtěli poděkovat přátelům a známým za 
účast na posledním rozloučení, pohřební službě Kamélie a 
panu Suchardovi za smuteční projev.           Synové s rodinami

To si pište, že jsem si ten den 
užil, jako každý, kdo vyhraje. 
12. září se konalo Mistrovství 
ČR vodicích psů Memoriál 
Miroslava Fišera v Praze u OC 
Flora. Bylo nás 20 nejlepších 
kvalif ikovaných soutěžících 
z celé republiky. 

Losovalo se podle abecedy, 
takže když losovali mě, zůstáva-
ly 4 míčky. Ještě jsem se optal, 
jaká tam jsou čísla. Prý 1, 7 a 
další už si nepamatuji. Tak jsem 
lovil a lovil, až jsem vylovil tu 1. A 
já chtěl 7. To je mé šťastné číslo. 
Když se vše zklidnilo, přišli pro 
mě a já šel na start. 

První frekvence se šla do me-
tra a kolem obchodního domu 
Flora - přechody, chodníky, 
rychlá chůze, překážky atd. Na 

přišlo na řadu vyhlášení. Když 
vyhlásili druhé místo, ten pocit 
se nedá ani popsat! Tolik lidí 
kolem mě a každý fotil a přáli 
nám. To jsem vážně nečekal. 
Bylo to krásné. Byl jsem úplně 
překvapen z vítězství. Vím, že 
Nabík je šikulka, ale porazit 20 
nejlepších soutěžících a k tomu 
i minulou mistryni ČR!

Cestou domů jsme v mik-
robusu vytáhli šampus, který 
žena koupila. Doma na nás 
už čekaly chlebíčky a vínko 
a zbytek rodiny. Rád bych 
zmínil své poděkování hlavně 
zesnulému Josefu Meclovi tam 
nahoru, protože vím, že by měl 
obrovskou radost. Dal si na Na-
bíkovi obzvlášť záležet. 

I pro Mirka Kaisera je to 
úžasný výkon dostat se do 
první desítky, protože toto 
byl prestižní závod. Je to mé 
nejcennější vítězství. Všichni 
psi jsou na vysoké úrovni, 
velmi dobře vycvičeni, a proto 
je velmi těžké bodování a 

konci první části šli napsat body 
a jen mi řekli, že jsme udělali 
2 nepatrné chybičky a chůze se 
psem byla prý luxusní. Byli jsme 
i brzy zpět. Pak jsem přešel na 
druhou část frekvence, nasadil 
Nabíkovi klapky a vyrazili jsme 
do obchodního domu. Trochu 
problém s dveřmi jsme měli  -
místo nich mi označil výlohy 
jinak trasa byla celkem dobrá, 
samé překážky, eskalátory atd. 
Nakonec poslušnost. Tu dal Na-
bík jen s jednou maličkou chybou. 

No a pak, jak to bývá, každý se 
chodil ptát, aby měl informace. 
To čekání bylo dlouhé. Pokecal 
jsem snad s každým. Mirek měl 
číslo 8. Tak jsme čekali až do 
soutěží a šli společně na oběd. 
Konečně se blížila 17. hodina a 

stanovení vítěze. Nechtěl bych 
být v roli porotců. Měli jsme 
krásné počasí, tak jsme si 
ten den náležitě užili. Vyhráli 
jsme putovní pohár, který je ze 
dřeva a na kterém jsou známky 
všech vítězů s letopočtem, kam 
přibyde i ten můj. Celý rok se 
budu o něj starat a zase za 
rok na MČR ho budu předávat 
dalšímu mistrovi. 

Díky, pane Mecle!
Byl to člověk, který si vy-

sloužil můj obrovský respekt, 
hned od začátku. Bylo to v den 
otevřených dveří ve středisku 
vodicích psů v Jinonicích, kam 
jsme zavítali s manželkou. Už 
při vstupu mě ohromila úpra-
va areálu. Později jsem se 
dozvěděl, že se na úpravě 
velkou měrou podílel právě 
pan Mecel. Pochopi l jsem 
hned, že jeho práce je jeho 
druhým domovem. 

Zasloužil si i můj hluboký 
obdiv v práci, které byl od-
daný tělem i duší - naprostý 

profesionál. Už při prvním 
kontaktu s ním jsem pocho-
pi l, že je to č lověk, k terý 
své práci naprosto rozumí. 
Umožnil spoustě lidem být 
nezávislými a soběstačnými. 
Důkazem toho je i můj velký 
kamarád pejsek Nabu, který 
je nejen šampionem, ale 
především nenahraditelným 
kamarádem v mém životě, 
za kterého mu budu do smrti 
vděčný. Je v něm kus jeho 
duše, kterou budu stále cítit. 

Pejska Nabíka mi předávala 
jeho dcera Eva Bendová, pro-
tože Pepíček neměl už dost sil 
na předání. Poznal jsem, že 
právě ona je pokračovatel-
kou jeho poslání. Je to velmi 
těžká, ale záslužná práce, 
kterou musí každý cvičitel 
dělat s láskou. Nabíček do-
sáhl neskutečných výsledků, 
na které jsem patřičně hrdý, 
a věřím, že i on by byl. Určitě 
o nás ještě uslyší, i když bude 
přihlížet jen shora. 

Roman Vaněk

Pozvánka na 
bohoslužbu 

Zveme na tradiční 
ekumenickou bohoslužbu 
na poděkování za letošní 
úrodu v neděli 4. října od 
10 hod. do Starokatolického 
chrámu v Tyršově ulici. 

Roland Solloch, farář

MISTŘI! NABÍČEK JE ŠAMPIOOON! 
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Běžci okusili i kola
Osmý díl běžeckého seriálu Muffrun, závodů pro širokou veřej-

nost u rybníku Racek v Rumburku, doprovázelo sluníčko, muffiny, 
točená zmrzlina a pohoda na pláži. Takové bylo srpnové pokračo-
vání běžeckých závodů. Poslední prázdninová neděle se zasloužila 
o slabší účast, silné jádro se však sešlo. Nejlepší čas byl 13:20 minut 
v kategorii mužů. Vítězové a nejlepší varnsdorfští účastníci jed-
notlivých kategorií - canicross ženy: Š. Nikitinová, Jiříkov; canicross 
muži: 1. Š. Skopový, Cvikov; děti do 9 let: K. Hanzel, Rumburk, 
4. S. Koch; děti 10-15 let: S. Krákorová, Rumburk; ženy: T. Masopusto-
vá, Rumburk, 3. J. Neubauerová; muži: O. Motl, Praha, 3. K. Valenta.

Seriál pohárových závodů 
Českého poháru MTB MARA-
TONŮ uzavřel finálový závod, 
jímž byly Rallye Sudety v Tepli-
cích nad Metují. Jiří Švorc dojel 
tentokráte na 18. pozici, což mu 
po pěti závodech seriálu přines-
lo v konečném pořadí 9. místo. 
A jak hodnotí své letošní celkové 
vystoupení v ČP XCM?  „K Su-
detům bych ve zkratce řekl, že je 
to úplně jiný závod než ostatní. 
Standardně na ČP přijede ma-
ximálně 200 lidí, ale na Sudety 
se na dlouhou trasu přihlásí 650 
lidí, takže se konkurence se 
nedá srovnat s jinými závody 
ČP. Sudety jsou velký pojem, 
proto se říká, kdo nejel Sudety, 
není biker. Je to závod především 
o hlavě. Letos jej z Varnsdorfu 
jak na dlouhé, tak na střední trati 
nikdo nedojel. Celkové umístění 
ČP bych neřešil. Za poslední 
leta mám najeto nejméně, co 
jsem kdy měl, a tomu také od-

Závody českých cykloseriálů

povídají výsledky. Ježdění mne 
baví, nechci se rovnat s místními 
borci, a proto se zaměřuji hlavně 
na velké závody.“

Prvním zářijovým závodem 
seriálu Kolo pro život byl Znoj-
mo Burčák Tour Kooperativy. Na 
stupně vítězů se po absolvování 
57 km na vesměs rovinaté trati 
opět postavili stejní borci jako 
v předešlých závodech. S tím 

rozdílem, že si Jan Strož zo-
pakoval druhé umístění z Kar-
lových Varů (foto) a s vítězem 
M. Ulmanem prohrál velmi těsně 
až v závěrečném spurtu. Třetího 
P. Boudného tentokráte nechali 
za sebou o více jak tři minuty. 
A ten navíc musel čelit ataku šes-
ti dalších soupeřů. O umístění 
všech rozhodovaly centimetry. 

ZdS, foto Miloš Lubas

Blíží se jubilejní ročník podzimních her
Tyto hry, letos již podesáté, jsou určeny pro žáky 2. stupně 

základních škol, případně pro žáky gymnázií (prima-kvarta). Úvod 
obstarají atletické soutěže, které budou i pro žáky 6.-7. ročníků 
(nezapočítávají se ale do hodnocení PH) - termín pátek 2. října od 
8.30 hod. na stadionu v Kotlině. Pokračovat bude kopaná pouze pro 
chlapce - pondělí 19. října od 11.30 hod. na „umělce“ v Kotlině. Jako 
třetí přijde na řadu košíková rozložená do dvou dní. Chlapci - čtvrtek 
26. listopadu od 11.30 hod. v tělocvičně Národní ul. Dívky - pátek 27. 
listopadu od 11.30 hod. v tělocvičně Národní ul. Závěr her tradičně 
obstará florbal - úterý 8. prosince od 8.00 hod. ve sportovní hale. 
Soutěže se konají v rámci Grantového programu města Varnsdorf. 
Veškeré dotazy lze směřovat na e-mail: info-@zs-namesti.cz.          V.Z.

Zářijový večerní desetikilometrový závod Birell Grand Prix Praha 
absolvoval Pavel Vodička (na fotu s číslem 95): „Na start jsem dorazil 
opět těsně před výstřelem, jak si možná pozorný divák mohl všimnout 
ve vysílání ČT sport. Ještě v pátek jsem pro bolest kotníku uvažoval 
o přenechání registrace. I proto mne čas 36:49 min. docela potěšil. 
Běželo se mi dobře, doběhl jsem sice na 85. místě, 54. v kategorii a 
41. mezi běžci Čech. Děkuji touto cestou za podporu sponzorům VI-
TALYTE.cz a Royal Bay.“ Další dva členové BK Varnsdorf se vydali do 
Rumburku na Tour de Zeleňák. Pavel Herman i Karel Valenta si závod 
užili a oba dojeli na běžce na slušných pozicích i s přijatelnými časy. 
Pavel i přes pád byl v cíli celkově 381. (65. v M29) za 2:16 hod. a Karel 
254. (70. mezi M49) s výkonem 1:58 hod.                         red, foto archiv PV

Vyhlášení Sportovce roku 2015
Sportovní komise vyhlašuje anketu Sportovec roku 2015 ve 

Varnsdorfu. Navrhovat jej mohou jak fyzické osoby, tak i sportovní 
a zájmové spolky na území našeho města. Vyhlášeni budou: spor-
tovec roku v kategorii mládeže a dospělých, kolektiv roku mezi 
mládeží a kolektiv roku mezi dospělými. Zároveň bude vyhlášen 
i trenér roku 2015. 

Pokud víte, že se ve vašem okolí vyskytují dobří sportovci a že 
svými výkony reprezentují naše město, prosíme o zaslání návrhu 
těchto sportovců do 16. října na e-mail zbynek.regia@tiscali.cz.

Podmínky návrhu 
Jednotlivci 
Sportovec musí mít trvalé bydliště ve Varnsdorfu, návrh musí 

obsahovat jméno, příjmení, rok narození, adresu sportovce a krátký 
výčet jeho úspěchů v roce 2015. 

Kolektiv 
Sportovní kolektiv musí reprezentovat město Varnsdorf, návrh 

musí obsahovat přesný název kolektivu včetně adresy. 
Trenér 
Návrh kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, tréno-

vaný sport a výčet úspěchů za rok 2015.
Hlasovací kupony pro veřejnost s navrhovanými sportovci 

najdete v Hlasu severu č. 20, který vyjde 6. listopadu.             red

Ani děvčata z volejbalové 
akademie nezahálela a na svém 
soustředění ve Varnsdorfu od-
vedla kus práce. Soustředění se 
zúčastnilo 15 dětí z celkových 16 
(12 celodenně + 3 na odpolední 
tréninky). Tréninky byly zaměře-
ny jak na fyzickou zdatnost, tak 
na techniku odbíjení.

Den nám začínal vždy 
společnou snídaní v prosto-
rech sportovní haly, kde nám 
poskytli veškeré zázemí. Po 
dopoledních trénincích probíhal 
společný oběd v ZŠ Edisonova 
a následoval polední klid vypl-
něný znalostními soutěžemi 
a rozborem hry na videu. Po 
řádném odpočinku jsme se na 
odpoledním tréninku převážně 
věnovali taktice hry a přípravě 
hry na následující sezonu. 
Mladší děvčata pilovala hru na 
svojí nadcházející první sezonu, 
kde udělala kus práce. Starší se 
věnovala taktice hry a pohybu 
na hřišti, kde zaznamenala vel-
ký posun dopředu. Po každém 
odpoledním tréninku šla děvča-
ta regenerovat do bazénu, kde 
využívala hlavně vířivku a tobo-
gán. Ve středu, jsme si trošku 
v nasazení oddychli a vyrazili 
na společný výlet na Hrádek. 
Po návratu na nás čekal připra-
vený táborák a za účasti rodičů 
jsme si zpříjemnili odpoledne. 
V pátek proběhl závěrečný 
turnaj, kde si děvčata ověřila 
své dovednosti, a každá byla 
odměněna maličkostí za svůj 
celotýdenní výkon a hlavně 
vytrvalost. 

Příměstské volejbalové soustředění Varnsdorf
Trenéři a asistenti byli velmi 

mile překvapeni hlavně nasaze-
ním všech zúčastněných a nako-
nec i rádi, že všichni ve zdraví 
přežili. Rádi bychom vás pozvali 

na nábor nových volejbalistek a 
volejbalistů, a to každé úterý a 
čtvrtek od 17 do 18.30 hod. ve 
sportovní hale.

VAŠ SI
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Michal Švorc dojel ve stejném 
závodu třetí.

Streetballu konečně 
přálo počasí

Až 3. turnaj Letní Streetballové Ligy Šluknovska 2015 umožnil 
konání venkovní varianty, neboť ty předešlé, jak už HS dříve 
uváděl, se kvůli nepřízni počasí odehrály v halách. Slunečné po-
časí, skvělé venkovní hřiště u varnsdorfské sportovní haly, dobrá 
muzika, možnost masáží, občerstvení a válení se v trávě to vše 
umocňovalo velkou pohodu. Účastníci se tentokrát utkali ve dvou 

    Rumburský TOUR DE ZE-
LEŇÁK je už léta (jel se po 31.) 
pro mnoho cyklistů srdíčkovou 
záležitostí a mají jej ve svém ka-
lendáři zaškrtnutý velmi tučně. 
Jsou i tací, kteří se jej zúčastní 
i přes různé zdravotní neduhy. 
Prostě u toho nesmí chybět. 
První zářijový víkendový den 
se vydalo na tento závod opět 
z Dymníku více jak 560 účast-
níků všech kategorií, když ka-
pacita závodu byla stanovena 
700 startujícími. Letos všem 
„pláchli“ někde na dvacátém ki-
lometru kousek za Šluknovem 
dva borci Post SV Görlitz a 
s více jak jedna a půl minutovým 
náskokem na pronásledovatele 
si to po dalších více jak třiceti 
kilometrech mezi sebou roz-
dali o celkové vítězství. Jako 
třetí přivedl početnou skupinu 
na cílovou čáru varnsdorfský 
Tomáš Podrazil (loňský vítěz), 
čtvrtý byl další německý cyklista 
a pátý dojel Jan Novota. Jezdci 
od třetího do dvacátého deváté-
ho pořadí se vešli do časového 
rozpětí 1:28:05 až 1:28:52 hod. 
Dále uvádíme nejlepší umístění 
cyklistek a cyklistů Šluknov-
ského výběžku v jednotlivých 
kategoriích - Ženy do 39 let: 
2. K. Zezulová, 9. A. Fedurco-
vá; Ženy do 49: 1. L. Mašková, 
4. R. Holubářová; Ženy do 
59: 3. L. Matějčková, 6. J. Vrtíl-
ková, 8. B. Michalinová, 10. M. 
Smrčková; Muží do 29: 3. T. Pod-

razil, 21. M. Vansteenkiste; M39: 
2. J. Novota, 17. A. Vohanka, 
23. Z. Kohout; M49: 7. J. Švorc, 
15. J. Boczan; M59: 3. M. Vo-
hnout, 8. J. Peterka, 12. J. Mádl, 
14. J. Fabry; M69: 11. O. Košín, 
12. J. Podlešák, 13. P. Tlapák, 
14. A. Matušek; M69+: 1. H. Mi-
chel, 3. Z. Řezníček, 5. K. Grof; 
Týmy (sčítají se časy šesti 
nejrychlejších členů družstva): 
4. CC Varnsdorf, 5. Michelovic 
team (posílený třemi borci ze 
středních Čech), 7. CK Šluknov-
sko - Bicykl Kříž Team; Historická 
kola: 4. J. Havlíček. Koloběžky: 
5. J. Pešek. Po vyhlášení 
výsledků kategorií následovala 
tombola o ceny pro závodící, 
bohatý doprovodný program 
a v pokročilém večerním čase 
i tombola pro diváky. 

Domácí porážka a duel v Hradci odložen

                       Přípravný a pohárový duel na úvod
Před oficiálním zahájením druholigové sezóny jsme si pozvali 

na přátelské utkání celek Basket Košíře, který bude od této sezóny 
nastupovat v I. lize. Až do sedmé minuty první čtvrtiny jsme drželi 
krok. Buben dokonce trojkou překlopil vedení na naší stranu. Pak 
se nám ale přestalo dařit střelecky a soupeř šňůrou 18:0 dal utkání 
nový směr. Zlepšenou obranou a především zastavováním rychlých 
protiútoků jsme druhou čtvrtinu prohráli pouze o bod. Na konečném 
výsledku tohoto utkání nám příliš nezáleželo. Důležité bylo vyzkou-
šet především útočné kombinace a dát příležitost všem hráčům 
z lavičky. Svou premiéru za A tým si tak prožili také dva hráči U19 
Vašut a Lukeš. Podařilo se nám více méně splnit cíle, které jsme 
si před utkáním stanovili. Škoda jen nízkého procenta střelby ze 
střední a dlouhé vzdálenosti. Utkání by určitě slušel menší bodový 
rozdíl. Přesto si všichni hráči zaslouží pochvalu především za 
bojovnost a energii investovanou do utkání s atleticky a technicky 
skvěle vybaveným soupeřem. Což ocenilo na středeční večer 
slušných 90 diváků bouřlivým potleskem. TJ Slovan Varnsdorf A -
Basket Košíře 58:89 (16:31, 16:17, 13:24, 13:17). Body Slovan: 
Šišulák 15 (1x3), Voráček 15, Buben 14 (3x3), Lehroch 4, Relich 4, 
Zamrzla 2, Hougbedji 2, Vašut 2. Trestné hody: 9/7 (78 %) - 18/10 
(56 %). Trojky: 4 - 3. Fauly: 22 - 12.   

V prvním kole Českého poháru hostil domácí Slovan basketba-
listy ze Slaného. Po hodně těsném výsledku 76:75 (21:17, 47:37, 
58:57) postoupil dále a v sobotu 26. 9. hostí od 17.00 hod. v dalším 
kole poháru béčko Litoměřic.                         TJ Slovan-basket

skupinách, dětské (U16) a po dohodě se ženami pak ve skupině 
smíšené, nad 16 let. Dvě střelecké soutěže v trojkách a trestných 
hodech tradičně vyplnily volná okna mezi zápasy. A jak se umístily 
týmy ve třetím turnaji? Kategorie U16: 1. Tvaroháčci, 2. AK47, 
3. Nejmenší, 4. Jeřábci. Kategorie smíšená 16+: 1. XXX (Tři 
křížky), 2. Trenéři, 3. ŠFM, 4. - 6. místo Koblížci, Oheň na střeše, 
3D, 7. - 13. B-Girls, Všehochuť, Co u plotny?, Boom-Kekkomsta, 
Opičák, Černej Humor, Debakl.                               Text a foto BAŠ

Za příjemného slunečného 
svitu, ale v chladném pod-
zimním počasí se jel 5. ročník 
ČASOVKY LUŽ, pořádaný CC 
Varnsdorf, na trati z Mařenic 
k chatě Luž - délka cca 5,6 km,
převýšení 260 m. Časovku 
vyhrál Ivo Machek (tým Se-
verní větry/SK Blíževedly) za 
13:25 min. před Janem Novotou 
(13:41) a Michalem Švorcem 
(13:56) - oba na fotech. Ti jediní 
se vešli s časem pod 14 minut. 
Z žen byla nejrychlejší Iva Loub-
kovou (15:43,03) před Kateřinou 
Loubkovou (15:43,27), Kateři-
nou Pultarovou (19:52) a Lenkou 
Maškovou (20:16).          ZdS

Ani ve třetím domácím du-
elu FNL sezony 2015-2016 se 
nepodařilo FK Varnsdorf plně 
bodovat. V cestě mu stál do 
po pět kol soutěže neporazený 
neporažený tým Táborska. Po 
úvodní příležitosti novice v týmu, 
nigerijského borce Chukwudy 
Chukwumy spolu s Adamem 
Ondráčkem se dostal FK do 
vedení až po dalekonosné stře-
le Pavla Tvarohy ze 12. minuty 
utkání. A mohl přidat Radimem 
Jurčou branku navíc. Činit se 
ovšem musel na druhé straně 
také brankař Radek Porcal. 
Brzy po přestávce, v 50. min. 
srovnala stav senegalská akvi-
zice v týmu soupeře I. B. Traore, 
který přišel na plac krátce před 
poločasem. Po dalších dvaceti 
minutách se trefil na 2:1 další 
střídající hráč hostů, bosenský 

A. Džafič. Pak soupeře podržel 
při domácí šanci Nikolase Daníč-
ka gólman M. Toma a účet utkání 
nakonec uzavřel brankou na 
1:3 již v nastaveném čase opět 
I. B. Traore. Hostům se tak velice 
vydařila střídání, zatímco domácí 
doplatili na nevyužití svých šancí 
a zůstali tak na předposledním 
místě tabulky. Dalším soupeřem 
FK měl být ve svém domácím 
prostředí exligový Hradec Krá-
lové. Z důvodu hromadného 
infekčního onemocnění domá-
cích hráčů bylo utkání odloženo 
na neurčito.

Dorosteneckým týmům 
U19, U17, U16 se vstup do 
nové sezony vůbec nevydařil. 
Po devíti zápasech (nejstarší 
celek) a po šesti střetnutích 
u obou mladších měly tyto celky 
v půlce září na svém bodovém 

kontě dohromady šest  bodů. 
V posledních duelech se už 
dostavily přijatelnější výsledky 
a snad i odvedené výkony: U19 -
Ústí 0:3 (0:0), Motorlet - U19 2:1 
(1:0); U17 - Most 0:2 (0:1), Písek -
U17 5:0 (2:0); U16 - Most 2:1 
(1:0), Písek - U16 0:1 (0:0).

Tým U14 sehrál celkem 
vyrovnaný zápas v Trutnově. 
kde prohrál 3:0 po poločase 
3:0. Sestava: Meidl, Belo, Bla-
hník, Džavík, Jetmar, Nácar, 
Pajkrt, Farkaš, Svatoň, Rus, 
Mann. Střídající: Štefan, Motl, 
Černý. Hodnocení nejlepšího 
hráče Ondřeje Manna: „Škoda 
zbytečně inkasovaných gólů 
v prvním poločase. Ve druhé 
půlce jsme začali ještě více 
bojovat, a myslím, že jsme 
odehráli dobrý poločas“. Poté 
tým porazil v přáteláku Nový 
Bor v jeho prostředí 1:2.       ZdS

Další cyklo závody v regionu

Jan Novota míří v časovce za 
druhým místem.


