
Příští číslo Hlasu severu vyjde 23. října 2015. Redakční uzávěrka 12. října 2015.

CENA 6 Kč                                             ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY                                        www.varnsdorf.cz

ČÍSLO

18
9. ŘÍJEN 2015

INZERCE

Tvoří se registr volnočasových aktivit
Čtěte na str. 3

Unikátní varnsdorfský betlém z papíru
Čtěte na str. 6

Hřiště na Bratislavské si můžete objednat on-line
Čtěte na str. 4

Město Varnsdorf pořizuje 
nový územní plán na celé správ-
ní území, což jsou katastrální 
území Varnsdorf a Studánka 
u Rumburku. Tento záměr byl 
v roce 2012 schválen zastupi-
telstvem města, zpracovatelem 
je Projektový ateliér SAUL s.r.o. 
Liberec.

V souvislosti s pořízením 
nového územního plánu mohou 
občané města nebo fyzické či 
právnické osoby mající vlast-
nická či jiná práva k pozemkům 
nebo stavbám na území města 
v termínu do 31. října 2015 
uplatnit své návrhy na změnu 
funkčního využití těchto pozem-
ků nebo staveb. Připomínáme, 
že stejná výzva byla vyhlášena 
před 3 lety (od července do 
konce října 2012). 

Návrhy musí obsahovat: 
1. údaje umožňující identifika-

ci navrhovatele, včetně uvedení 
jeho vlastnických práv k pozem-
ku nebo stavbě na území obce 
(informace o parcele),

2. údaje o navrhované změ-
ně využití ploch na území obce 
(snímek katastrální mapy),

Nový územní plán města čeká na vaše návrhy
3. údaje o současném využití 

ploch dotčených návrhem navr-
hovatele,

4. důvody na provedení změ-
ny v území.

Návrhy je možné zasílat 
poštou na adresu MěÚ, elek-
tronicky na e-mail varnsdorf
@varnsdorf.cz nebo osobně 
předat do podatelny města 
Varnsdorf na MěÚ na náměstí. 
Bližší informace je možné získat 
přímo na úřadu územního plá-
nování (Václav Nechvíle, Radka 
Kamberská, tel. 412 372 241, 
kl. 163, e-mail: vaclav.nechvi-
le@varnsdorf.cz, radka.kam-
berska@varnsdorf.cz.

Uplatněné návrhy budou 
posouzeny a v případě splně-
ní požadovaných náležitostí 
zařazeny do projednávání 
územního plánu. Požadavky 
na změny územního plánu, 
podané v rámci výzvy v roce 
2012 na MěÚ Varnsdorf (od-
bor správy majetku a investic, 
úřad územního plánování) jsou 
samozřejmě evidovány a budou 
do projednávání zařazeny.

Václav Nechvíle
Pokračování na str. 2

Foto Svatopluk Dvořák
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V současné době pořizuje 
město územní plán, který je 
nezbytný pro jeho další rozvoj. 
Dovolujeme si požádat občany 
o vyplnění dotazníku, jehož 
rámcové informace umožní 
zpracovateli územního plánu 
sladit zájmy města s názory 
a zájmy jeho obyvatel. Tímto 
prodlužujeme termín uzávěrky 
tohoto dotazníku na 31. říjen 
2015 (původně 20. září). 

1. Co považujete za hlavní 
hodnotu obce? Čeho si na své 

Dotazník pro potřeby tvorby územního plánu 
obci nejvíce ceníte (z hlediska 
území a obecně)?

2. S čím máte v obci nej-
větší problémy? Co se vám 
nelíbí (z hlediska území a 
obecně)?

3. V čem vidíte hlavní roz-
vojový potenciál obce? Co by 
obec měla především rozvíjet 
(z hlediska území a obecně)?

4. Jaké záměry (akce, 
projekty) týkající se rozvoje 
obce by dle vašeho názoru 
měla obec v následujících 10 

letech realizovat (z hlediska 
území a obecně)?

Vyplněné dotazníky je mož-
né zasílat poštou na adresu 
MěÚ, elektronicky na e-mail 
varnsdorf@varnsdorf.cz nebo 
osobně předat do podatelny 
města Varnsdorf na MěÚ na 
náměstí. 

Odbor správy majetku a 
investic - úřad územního pláno-
vání Varnsdorf ve spolupráci se 
zpracovatelem územního plánu 
atelierem SAUL s.r.o. Liberec
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22. schůze Rady města Varnsdorf 
Žádost o prodej p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rum-

burku
Rada města rozhodla zveřejnit záměr.
Žádost o prodej p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rum-

burku
Rada města rozhodla zveřejnit záměr.
Prodej p. p. č. 4306/79, p. p. č. 4306/88 a části p. p. č. 

4306/53, vše v k. ú. Varnsdorf 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města převést tyto 

pozemky za cenu 150 Kč/m2.
Žádost o pronájem části p. p. č. 3465 v k. ú. Varnsdorf 
Rada města rozhodla zveřejnit pronájem.
Žádost o ukončení a pronájem části p. p. č. 4695 a části 

p. p. č. 4696/1, vše v k. ú. Varnsdorf 
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 12/2015 

k 30. 9. 2015 a dále pronajmout vše panu J. H. za účelem 
užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 
práva služebnosti

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni - právo slu-
žebnosti spočívajícímu v právu zřízení, provozování, údržby 
oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 3144 
v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE 
GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu 
ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní 
smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva 
služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene -
práva služebnosti uhradí oprávněný.

Odstoupení od smlouvy - Vypracování PD muzeum 
Rada města rozhodla odstoupit od Smlouvy o dílo na akci 

„Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy bu-
dovy muzea č. p. 415 Varnsdorf“ ze 4. 12. 2013 uzavřené mezi 
městem Varnsdorf a Ing. arch. Pavlem Horkým, AA-ATELIER 
ALFA, Ústí nad Labem.

Uzavření Dodatku č. 4 - Vodafone Czech Republic a.s. 
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením 

Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 40702 o nájmu části nemovitosti 
ze dne 10. 4. 2000, kterým se mění výše nájemného, možnost 
vedení optického kabelu a platnost nájemné smlouvy dle před-
loženého návrhu.

Odvolání a jmenování do pozice manažera prevence 
kriminality

Rada města rozhodla odvolat Lenku Holubovou z pozice ma-
nažera Komise prevence kriminality a dále rozhodla jmenovat 
paní Romanu Cupalovou do této pozice.

Návrh na vyplacení finančního příspěvku členu Aktivu 
pro občanské záležitosti RM

Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku 
členu Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka 
MěÚ.

Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům 
komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěv-
ku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu 
tajemníka MěÚ.

Vyplacení finanční odměny výhercům soutěže o nej-
krásnější zahradu

Rada města rozhodla schválit vyplacení finanční odměny 
výhercům soutěže o nejkrásnější zahradu dle předloženého 
návrhu.

Návrh na vypovězení Smlouvy o poskytování služeb 
s Ing. arch. V. K.

Rada města rozhodla vypovědět Smlouvu o poskytování 
služeb s Ing. arch. V. K. ze dne 8. 6. 2004.                              red

Důležitost územního plánu si 
uvědomují i obyvatelé našeho 
města. Prostřednictvím výše 
uvedeného dotazníku se už 
na úřadu sešla řada podnětů a 
připomínek. 

Na svém městě si lidé nejvíce 
cení např. sousedství s Ně-
meckem a možnost příhra-
niční spolupráce, zajímavou 
polohu v blízkosti národního 
parku nebo kostel sv. Františka 
z Assisi. Mezi hlavní hodnoty 
Varnsdor fu uvádějí občané 
v dotaznících samozřejmě také 
turistickou dominantu Hrádek. 
Pozitivně hodnotí knihovnu či 
opravené prostranství kolem 
tzv. Věžičky.

Nepochybně nejsilněji vní-
maným nedostatkem našeho 
města je chybějící náměstí. Mezi 
další negativa řadí lidé např. 

IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pokračování ze str. 1

NA TITUL NEDÁVEJ TO ZASTUPITELSTVO.
DEJ TAM MÍSTO TOHO DOTAZNÍK... TEN NAVAZUJE NA TEN ÚVODNÍ ČLÁNEK.
TEPRVE POD NĚJ PAK PŘIJDE POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2

NA STR. 2 ZAČNI NAHOŘE PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY...
A POD TO DEJ ZASTUPITELSTVO

Návrh na prodej p. p. č. 
895 a části p. p. č. 894/1, vše 
v k. ú. Varnsdorf

Zastupitelstvo města rozhod-
lo převést ornou půdu o výmě-
ře 116 m2 a trvalý travní porost 
o výměře 2 652 m2 (dle GP 
č. 5147-172/2015 část označena 
jako 894/1) za cenu 553.600 Kč 
manželům O. a J. Š. splatnou 
v den podpisu kupní smlouvy, 
s předkupním právem do doby 
kolaudace nízkopodlažního 
objektu ve výši prodejní ceny 
ve prospěch města Varnsdorf. 
Dále rozhodlo převést trvalý trav-
ní porost o výměře 385 m2 (dle 
GP 894/7) za 77.000 Kč panu 
M. K. splatnou v den podpisu 
kupní smlouvy. 

Návrh na prodej části p. p. 
č. 2309 v k. ú. Varnsdorf

Zastupitelstvo města rozhod-
lo převést zahradu o výměře 
212 m2  (dle GP č. 5162-173/2015 
jako 2309/2) za 63.600 Kč man-
želům J. a J. N. splatnou v den 
podpisu kupní smlouvy. 

Návrh na prodej p. p. č. 
3173 a p. p. č. 3174 v k. ú. 
Varnsdorf

Zastupitelstvo města rozhod-
lo převést trvalý travní porost 
o výměře 1 572 m2 a zahradu o 
výměře 1 467 m2 za 1.063.650 Kč
paní E. K. splatnou v den podpi-
su kupní smlouvy. 

Návrh na prodej části p. p. 
č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf

Zastupitelstvo města rozhod-
lo převést zastavěnou plochu 
o výměře 95 m2 (dle GP č. 
4276-66/2009 jako 5994/6) za 

Připomínky a podněty obyvatel k územnímu plánu
„málo pracovních příležitostí 
a tím pádem malou kupní sílu“, 
devastaci historických budov, 
příliš mnoho supermarketů, stav 
silnic a chodníků či vlakového a 
autobusového nádraží.

Kam by měl v následujících 
letech směřovat rozvoj Varns-
dorfu? 

Někdo chce „nalákat turisty 
na zajímavosti, nabídnout 
ucelený turistický balíček, 
spolupracovat transparentně a 
rovně se všemi restauracemi a 
penziony“. Jiný by zase zvelebo-
val sídliště: „Více odpočinkových 
míst na sídlišti. Na tom našem 
u Lidlu jsou slovy čtyři lavičky a 
jinak zhola nic!!!“ Dalším leží na 
srdci především pocit bezpečí: 
„Hlavně bezpečnost a monito-
ring města, městských parků. 
Chránit před vandalismem již 
stávající vybudované hřiště a 

veškerá prostranství. Lokality, 
které připomínají stezky odva-
hy, zabezpečit!“

Dalšími zmiňovanými projek-
ty, kterým by se měl Varnsdorf 
ve své nejbližší budoucnosti 
podle jeho obyvatel věnovat, 
jsou také „rekonstrukce staré-
ho nádraží do podoby důstoj-
ného příjezdového místa do 
města, které by mohlo sloužit 
i jako informační centrum“ 
nebo „oprava budovy muzea, 
likvidace ruin starých budov, 
oprava Červeného kostela.“

Zajímavý potenciál vidí lidé 
v areálu Varnsdorfského rybníku, 
tzv. Mašíňáku nebo Ria: „Koupa-
liště RIO, kemp, zázemí kempu, 
molo (loďky), kurt např. na beach 
volejbal, např. v návaznosti na 
hřiště za nemocnicí. Zvážit 
venkovní bazén 50 m...“      ha

28.500 Kč paní Z. J. splatnou 
v den podpisu kupní smlouvy. 

Návrh na prodej p. p. č. 
3354 a části p. p. č. 3355/1 
v k. ú. Varnsdorf

Zastupitelstvo města rozhod-
lo převést trvalý travní porost 
o výměře 938 m2 (dle GP č. 
5209-175/2015 jako 3355/4) 
za 187.600 Kč manželům T. a 
K. L. splatnou v den podpisu 
kupní smlouvy s předkupním 
právem do doby kolaudace 
nízkopodlažního objektu ve 
výši prodejní ceny ve prospěch 
města Varnsdorf a dále převést 
zastavěnou plochu, zbořeniště 
o výměře 151 m2 a trvalý travní 
porost o výměře 975 m2 (dle GP 
č. 5209-175/2015 jako 3355/3) 
za 225.200 Kč manželům T. Z. 
a V. Z. Ch. splatnou v den podpi-
su kupní smlouvy s předkupním 
právem do doby kolaudace 
nízkopodlažního objektu ve 
výši prodejní ceny ve prospěch 
města Varnsdorf. 

Nabídka bezúplatného 
převodu - Červený kostel ve 
Varnsdorfu 

Zastupitelstvo města rozhodlo 
přijmout nabídku na bezúplatný 
převod Červeného kostela ve 
Varnsdorfu do majetku města.

Bezúplatné předání majet-
ku k hospodaření příspěvko-
vým organizacím města

Zastupitelstvo města rozhodlo 
schválit bezúplatné předání ma-
jetku k hospodaření uvedeným 
příspěvkovým organizacím měs-
ta dle předloženého návrhu.

Stanovy dobrovolného 
svazku obcí Tolštejn 

Zastupitelstvo města roz-
hodlo schválit Stanovy dobro-
volného svazku obcí Tolštejn 
dle předloženého návrhu.

Zpráva o šetření dozorové 
činnosti Ministerstva vnitra

Zastupitelstvo města roz-
hodlo neměnit Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2012 o za-
bezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a estetické-
ho vzhledu města.

Obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2015, o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném 
prostranství 

Zastupitelstvo města roz-
hodlo vydat Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2015, o pravi-
dlech pro pohyb psů na veřej-
ném prostranství v katastrálním 
území Varnsdorf a o vymezení 
prostor pro volné pobíhání psů 
a o trvalém označování psů 
a evidenci označených psů a 
jejich chovatelů, v předloženém 
znění.

Žádost Nadačního fondu 
Hrádek-Burgsberg Varns-
dorf o účelovou neinvestiční 
dotaci 

Zastupitelstvo města rozhod-
lo schválit poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace Nadační-
mu fondu Hrádek-Burgsberg 
Varnsdorf na krytí vlastního 
podílu podpory MK ČR př i 
obnově hrázdění na Hrádku 
dle předloženého návrhu.   red
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Tvoříme registr 
volnočasových 

aktivit
Co dělat, když dítě nemá co 

dělat? Víme, že způsob trávení 
volného času má obrovskou 
souvislost s rizikovým chováním 
dětí a dospívající mládeže. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy uvádí tři základní 
typy rizikového trávení volného 
času mladistvých, které jsou 
spojené s výskytem nežádoucích 
celospolečenských jevů, jako je 
například kriminalita mládeže:

1. chronické sledování televi-
ze, hraní počítačových her,

2. bloudění a ubíjení nudy 
po ulicích a v restauračních 
zařízeních,

3. vyhledávání dramatických a 
dobrodružných aktivit pomocí ná-
silí, kriminality, drog a alkoholu.

Jako občané Varnsdorfu a 
především jako rodiče máme 
velkou výhodu, že v našem 
městě funguje velké množství or-
ganizovaných volnočasových zá-
jmových a vzdělávacích kroužků, 
klubů, sportovních oddílů, kam je 
možné děti přihlásit. Některé jsou 
organizované prostřednictvím pří-
spěvkových organizací města, ale 
velká část těchto aktivit funguje 
jen díky zapojení občanů, kteří 
svůj volný čas věnují právě práci 
s mládeží. 

Město si velmi váží těchto ak-
tivit a mnoho z nich každoročně 
podporuje na základě konkrét-
ních žádostí v rámci grantových 
příspěvků. Komise prevence 
kriminality rady města se shodla 
na tom, že by bylo dobré nabíd-
ku propagovat, zpřehlednit a 
pokusit se vytvořit jakýsi registr 
všech volnočasových aktivit 
v našem městě, který by se kaž-
doročně aktualizoval. Prozatím 
se soustředíme na aktivity pro 
děti a mládež, později je možné 
doplnit registr i o aktivity pro 
dospělé a seniory.

Žádáme proto všechny orga-
nizátory těchto aktivit pro děti a 
mládež, kteří mají zájem o nové 
členy, aby se zaregistrovali v nově 
tvořeném Registru volnočaso-
vých aktivit ve Varnsdorfu buď 
na stránkách www.varnsdorf.cz, 
nebo e-mailem na renatahambal-
kova@gmail.com.

Nezbytné údaje:
1. organizace
2. název klubu, kroužku nebo 

zájmové skupiny
3. cílová věková skupina
4. kontakt - jméno, telefon, 

e-mail, web
5. roční členský příspěvek 

na dítě
Termín uzávěrky byl stanoven 

na 30. říjen 2015.
Renáta Hambálková, Komise 

prevence kriminality a BESOS

Město zahájilo v MŠ Zahrádka 
výstavbu hřiště a zahrady

Podle schválené a odsouhlasené projektové dokumentace 
zahájila 18. září firma AQUATEST a.s. Praha v mateřské škole 
v Pražské ulici výstavbu Dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu. 
V průběhu minulých dvou zim byly v zahradě odstraněny přerostlé a 
poškozené stromy a dřeviny a nyní nastal čas na dlouho očekávanou 
výstavbu. V rámci výstavby bude na zahradě provedena terénní mo-
delace doplněná o komunikace ze žulových kostek tvořících mozaiku 
s přírodními motivy v kombinaci se zpevněnými mlatovými povrchy. 
Volné plochy určené pro hry budou střídat herní a výukové prvky, 
jeviště divadla s dřevěnou terasou a zahradní mobiliář (lavičky, koše 
apod.). To vše doplní vhodně vybrané listnaté a jehličnaté stromy 
a vysoké keře, nižší keře, popínavky a trvalky, bylinky, jahodníky a 
cibuloviny. Pro hygienu a osvěžení dětí bude sloužit vodoinstalace 
a mlhotrysky. V projektu je myšleno i na další uživatele zahrady, 
a tak nechybí budky, pítka a krmítka pro ptáky a hmyzí hotel. Na 
závěr se zahrada dočká opravy stávajícího oplocení a také instalace 
komposteru pro zelený odpad vzniklý při údržbě zahrady.

Vzhledem k tomu, že dotační titul byl vyhlášen ve druhém čtvrtletí 
letošního roku, nemohla být akce plánovaná v rozpočtu města a 
realizovaná v dřívějším termínu. V souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách se tuto zakázku podařilo vysoutěžit a uzavřít smlouvu 
v rekordně krátkém čase tak, aby se realizace stihla do 30. listopadu 
letošního roku.

Z důvodů technologické náročnosti stavby a koordinace dodava-
telských prací zachování požadované kvality a termínu je zapotřebí 
prodloužit pracovní dobu i na odpolední hodiny, víkendy a svátky. 
Z tohoto důvodu bychom rádi požádali obyvatele přilehlých domů 
o tříměsíční shovívavost a trpělivost.

Celková cena za realizaci tohoto projektu je 4.423.463,01 Kč 
včetně DPH, město Varnsdorf se na akci podílí 10% spoluúčastí.     js

Na „zimáku“ už se bruslí
Letos již v pátek 25. září byla zahájena bruslařská sezona. První 

veřejné bruslení pro občany v sezoně 2015-16 se konalo o víkendu 
před svatováclavským svátkem. V neděli odpoledne také domácí 
hokejový tým mužů odehrál první přátelské utkání s týmem HC 
Turnov. Na svatého Václava odehrály týmy mladších a starších 
žáků přátelské utkání s týmy HC Bílí Tygři Liberec. Další bruslení 
najdete níže v rozpisové tabulce a také na webových stránkách 
http://www.regiavdf.cz/sport/index.php?p=2.

Otvírací hodiny pro školy a veřejnost: 
Pondělí od 11.30 do 16.30 hod.
Úterý, středa a pátek od 8.00 do 16.30 hod.
Čtvrtek od 8.00 do 15.30 hod.
Sobota od 13.00 do 14.30 hod.
Neděle od 12.30 do 15.00 hod.                                    js

Organizace školního roku 2015-16
Vyučování v prvním pololetí školního roku 2015-16 bude ve 

všech základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 
2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí pak skončí 
ve čtvrtek 30. června. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. 
října 2015. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 
2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 
4. ledna.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 
2016.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny pro okres Děčín od 7. března do 13. března 2016.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 
25. března 2016.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 
31. srpna 2016.

Období školního vyučování ve školním roce 2016-17 začne 
ve čtvrtek 1. září 2016.                                                          red

Město Varnsdorf vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení funkce
TAJEMNÍK 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU VARNSDORF
Požadavky na uchazeče: 

1. Splnění předpokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů 
(úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let; 
je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací 
jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností 
stanovené zvláštním právním předpisem)
2. Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, 
Powerpoint)
3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu
4. K přihlášce se připojí tyto doklady:
• motivační dopis
• profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce) 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 
Sb. (lustrační zákon) osvědčující skutečnosti uvedené v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného zákona (toto se nepožaduje 
u osob narozených po 01. 12. 1971) 
(do doby vystavení lze nahradit příslušným čestným prohlášením 
ve spojení s předložením žádosti o vydání lustračního osvěd-
čení. Před případným jmenováním uchazeče do funkce bude 
požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie 
lustračního osvědčení)
• čestné prohlášení osvědčují skutečnosti v ust. § 2 odst. 
1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) (toto 
se nepožaduje u osob narozených po 01. 12. 1971)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 12. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2016, popřípadě dle dohody
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 30. 10. 2015 
Adresa pro podání přihlášky: 
Městský úřad Varnsdorf
Ing. Stanislav Horáček
starosta města
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ
Obálku je nutno výrazně označit: 
„Výběrové řízení na funkci tajemníka MěÚ Varnsdorf - 
NEOTVÍRAT.“

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče 
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu uchazeče
f) datum a podpis uchazeče
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Obyvatelé města mají další možnost, jak strávit volný čas. Zají-
mavé sportovní vyžití nabízí nové hřiště v Bratislavské ulici. Zahrát 
si tu můžete tenis, futsal, nohejbal, volejbal, házenou, basketbal 
i další sporty. 

Hřiště při ZŠ v Bratislavské ulici bylo vybudováno nákladem více 
než dvou milionů korun. Po malých úpravách bude sloužit školám, 
organizovaným sportovcům i široké veřejnosti.

Objednávat hřiště je možné telefonicky nebo jednoduše 
prostřednictvím rezervačního on-line systému na odkazu http:
//sportoviste.zsms-bratislavska.cz/rezervace. V rezervačním 
systému je možno pracovat tím způsobem, že opakující se 
aktivity lze zamluvit s dostatečným předstihem. Školáci zaplatí 
za hodinu pobytu 50, sportující mládež 100 a dospělí 150 Kč. 
Tel. na správce hřiště je 775 865 977.                          Red

Hřiště na Bratislavské si můžete 
objednat on-line

O informovanosti občanů před 
jednáním zastupitelstva

Minimální účast občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva 
města Varnsdorf není obtížné pochopit. Oni totiž nevědí, o čem to 
celé bude. Pozvánky na zasedání jsou sice zveřejňovány, o samot-
ném obsahu dokumentů, které budou projednávány, tam ovšem není 
uvedeno nic. Prozatím tak varnsdorfská veřejnost může jen zírat 
s otevřenou pusou, o čem že to vlastně ti zastupitelé diskutují.

Nejjednodušším a nejsolidnějším řešením by bylo tyto dokumenty 
zveřejnit v úplnosti a v autentickém znění na webových stránkách 
města. Zastupitelstvo jistě nepracuje s takovými materiály, jež by 
měly být označeny jako „tajné“. Totéž se týká všech materiálů, 
projednávaných městskou radou. Neboť tato rada je ze svých 
rozhodnutí zodpovědná právě městskému zastupitelstvu.

Na všech projednávaných materiálech jsou vcelku logicky 
klíčovými pasážemi důvodové zprávy. V nich by se veřejnost do-
zvěděla vše podstatné a mohla by tak pochopit, o co se případně 
v zastupitelstvu „bojuje“ mezi těmi, kteří zrovna vládnou na rad-
nici a těmi, kteří jim oponují. Což je klíčové pro zhodnocení kvalit 
komunálních politiků a jejich případné nominace a preference do 
nového volebního období.

Řada obcí a měst má takovou věc ve své komunikaci s občany 
vyřešenou. Pro příklad není potřeba chodit daleko. Stačí otevřít 
webové stránky od sousedů - například z České Lípy.

Zřejmě bychom se pak všichni dost divili, jak výrazně by stoupla 
návštěvnost - případně „sledovanost“ - jednání těch zasedání za-
stupitelstva Varnsdorfu, kde se bude projednávat něco podstatné-
ho. Jako je například rozpočet města, významné investice, územní 
plánování, rozvoj města apod. 

A co je neméně důležité. Na bod jednání zastupitelstva Návrhy, 
dotazy, připomínky a podněty obyvatel města by se občané mohli 
mnohem lépe připravit.

Pavel Vodička st., Občanská iniciativa Varnsdorf 2000

Vzhledem k tomu, že předmětná silnice č. II/264 je ve vlastnictví 
Ústeckého kraje a ve správě SÚS Ústeckého kraje, p.o., bude vaše 
žádost postoupena výše uvedeným organizacím. O umístění nové-
ho přechodu rozhoduje vlastník dotčené komunikace a především 
Dopravní inspektorát Policie ČR v Děčíně. Náklady na vytvoření 
nového přechodu včetně stavebních prací a nasvícení dle přísluš-
né normy jsou cca 300 tisíc Kč.   Odbor správy majetku a investic

Město Krásná Lípa je snad 
více než 30 let městem, kde 
se nacházejí tzv. vyloučené 
lokality, jak se dnes moderně 
říká. Bohužel dlouholetou rá-
doby „sociální“ politikou státu 
se problém spíše prohlubuje, 
než že by se řešil, jak předstí-
rají nejrůznější státní instituce, 
komise a ministerstva a utrácejí 
za to v celé republice ohromné 
peníze.

Prvním úkolem musí být za-
jistit lidem práci. Cesty mohou 
být různé. Město Krásná Lípa se 
o to snaží již od roku 1991. 
V té době jsem začínal praco-
vat u města jako parťák prvních 
pracovníků zaměstnaných přes 
úřad práce v rámci veřejně pro-
spěšných prací. A od té doby 
nabízíme maximálnímu počtu ji-
nak špatně zaměstnatelných lidí 
práci. Pokud nám stát pomáhá, 
pracuje jich u nás až 60 ročně. 
Bylo by dobré, aby podobným 
způsobem zaměstnávaly ne-
zaměstnané i státní, polostátní 
i krajské firmy. Povodí Ohře, 
správy a údržby silnic, Lesy ČR 
- všude tam se najde spousta 
manuální a jednoduché práce. 
Je to otázka i jisté společenské 
odpovědnosti.

Druhým důležitým úkolem 
je dostat děti do školy, poskyt-
nout jim vzdělání, pomoci jim 
po škole s úkoly, doučováním 
a výchovou, pokud to rodiče 
nezvládají. Děláme to ve měs-
tě dlouhá léta tak, jak nám to 
alespoň do nějaké míry systém 
umožňuje. Soustředí se na 
to dlouhodobě naše základní 
škola i příspěvková organizace 
Kostka, která organizuje dopro-
vodné činnosti.

Od začátku tohoto školního 
roku jsme však v centru pozor-
nosti, protože problém (který 
ani nevím, jak pojmenovat, 
jelikož se to v Čechách nějak 
nenosí...) řešíme tak, aby ale-
spoň do nějaké míry fungovala 
základní škola.

V první ročníku ZŠ máme 
tři první třídy. Jedna je s al-
ternativními metodami výuky 
a dvě „normální“. Na základě 
výsledků ze zápisu je však 
v jedné třídě větší procento 
Romů, ovšem pedagogicky 
posílená asistenty a speciál-
ním pedagogem. Tato snaha 
alespoň trochu řešit problém 
školní úspěšnosti všech žáků 
vyvolala u některých rodičů 
podporovaných místními „ak-
t ivisty“ neúměrnou reakci 
směřující nejen do školy, ale 
i na média a nejrůznější státní 
úřady. Výsledek? Prý segregu-
jeme Romy! 

Kdyby nám tak někdo po-
radil, co s tím, když romských 
dětí přibývá a naopak ostatních 
dětí je spíše méně? Stále častě-
ji se také stává, že rodiče těch 
„ostatních“ se rozhodnou dát 
své děti do jiné školy, v jiném 
městě. Teoretici státních i ne-
státních institucí zatím reálný 
recept nenašli. 

Smutný je fakt, že státní 
úřady a nejrůznější instituce -
samozřejmě nezávislé..., 
dají zdaleka nejen v tomto přípa-
dě spíše na romského aktivistu, 

než na lidi zvolené ve volbách a 
lidi z praxe. Organizace, kterou 
„aktivista“ vede, sbírá miliony na 
dotacích a na varovná upozor-
nění města nikdo nehledí. 

Mnohé základní školy daný 
problém teprve čeká, protože 
v rámci tzv. inkluzivního vzdě-
lávání budou rušeny praktické 
školy, jak prosadil ministr 
Chládek v novele školského 
zákona. Integrace za každou 
cenu! Učňovské školství už 
bylo v posledních dvaceti 
letech zničeno systémem fi-
nancování a pod heslem, že 
každý má mít maturitu. Tak teď 
další reforma pokračuje v zá-
kladním školství.

Zbyněk Linhart, senátor, 
foto Ivo Šafus

Inkluzivní vzdělávání... ale jak? 

Schránka důvěry -
Přechod pro chodce

Na ulici Žitavské, kde jsou paneláky, není přechod pro chodce. 
Děti tu přitom chodí do školy a auta tu jezdí rychle. Již několikrát 
se tu stala nehoda. Bylo by na místě udělat přechod pro chodce 
nebo značku, že tudy přecházejí děti.      Námět ze schránky důvěry

Na slovíčko se starostou
Úvodní ze slibovaných setkání vedení města se širokou veřejností 

se uskuteční v pondělí 26. října od 17 hodin v Městské knihovně 
Varnsdorf. Vedle starosty Stanislava Horáčka a místostarostů 
Josefa Hambálka a Rolanda Sollocha budou připraveni diskutovat 
také vedoucí odboru správy a investic Jaroslav Beránek, vedoucí 
odboru životního prostředí Přemysl Brzák, velitel městských stráž-
níků Martin Špička a zástupce velitele místního oddělení Policie 
ČR Miroslav Truhlář. 

Tématy úvodního setkání budou investiční akce města 
plánované na rok 2016, bezpečnost města a jeho obyvatel a 
životní prostředí. „Budu rád, když přijde hodně lidí ochotných 
konstruktivně debatovat. Uvažujeme o tom, že bychom podobná 
setkání pořádali pravidelně jednou za čtvrt roku. Mohla by to být 
zajímavá tradice,“ doplnil starosta Stanislav Horáček.               red

Podkladové materiály budou zveřejňovány 
na městském webu před každým 

zasedáním zastupitelstva
Městští zastupitelé se této problematice věnovali na svém zatím 

posledním zasedání 25. září a shodli se na zveřejňování podklado-
vých materiálů před každým zasedáním zastupitelstva. V současné 
době se řeší technické možnosti především s ohledem na Zákon o 
ochraně osobních údajů. Osobní údaje musí být před zveřejněním 
skryty. V případě porušení tohoto zákona by hrozily městu vysoké 
sankce. Rádi bychom na městském webu zveřejnili materiály už před 
následujícím zasedáním zastupitelstva, které se koná 22. října.

Jinak je to s materiály, které slouží jako podklady pro jednání 
městských radních. Ty jsou ze zákona neveřejné a nemají k nim 
přístup ani zastupitelé.

Stanislav Horáček, starosta
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Chcete inzerovat
v Hlasu severu?

Rádi vám vždy
vyhovíme

a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241.

RůznéŘádková inzerce

Nemovitosti

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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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.

Buddha, Ježíš a sou-
časnost. Setkávání každou 
druhou neděli v měsíci od 
16 hod. v COLOR-LIFE CEN-
TRU Dolní Podluží (lze najít na 
netu). E-mail: radopol@cen-
trum.cz.

Pronajmu 1+1 v ul. K. 
Světlé, max. 2 osoby, bez dětí, 
kauce. Tel. 722 673 847.

Hledáme nového kolegu na pozici 
PLETAŘ / PLETAŘKA

Pracovní náplň:
- obsluha pletacích strojů, doplňování materiálu, kontrola kvality
Pracovní úvazek:
-  plný
-  2směnný provoz (6-14 hod., 14-22 hod.)
Termín nástupu: 
co nejdříve
Místo výkonu zaměstnání: Varnsdorf
Požadavky:
- vzdělání střední odborné (vyučen), textilní zaměření výhodou
- manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, pozitivní přístup
Nabízíme:

- stabilní zaměstnání
- odpovídající ohodnocení
V případě zájmu doručte Váš pracovní životopis na ad-
resu: ELITE a.s., Východní 1733, Varnsdorf nebo zašlete na 
e-mail: elite@elite-cz.cz.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 13. 10. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Tradiční
loučení s létem

Ještě za slunného léta bylo 
napečeno, nazdobeno. Téměř 
padesátka natěšených seniorů 
přišla ve středu o svátku Lud-
mily do klubu Pohádka.  Dnes 
již tradiční loučení s létem, 
neboli buřtování, v příjemném 
prostředí atria Pohádky připra-
vil výbor Svazu důchodců ČR. 
Po brigádě uklizená zahrada 
i ošetřený trávník po zásahu TS 
byly k nepoznání. Dvě ohniště 
připravená k opékání buřtů, 
vstřícný přístup manželů Jany a 
Christose Panesových, k tomu 
vůně a chuť špekáčků, pivo, 
káva, čaj. Za pochopení a pod-
poru děkujeme Varnsdorfským 
uzeninám s.r.o.

Výbor Svazu důchodců
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Varnsdorfský betlém 
Warnsdorfer Weihnachtskrippe 

Warnoćanski boži narodk
Pod tímto trojjazyčným česko-německo-lužickosrbským názvem 

vydalo varnsdorfské nakladatelství Libuše Horáčková unikátní au-
torský papírový betlém Jiřího Škopka (1933). 

Na nevelkém archu známý umělec zachytil v hutné zkratce ty 
nejtypičtější znaky města: podstávkové a hrázděné domy, čtyři 
kostely (dva katolické, evangelický a starokatolický) a v pozadí 
výhled na hory, obklopující údolí, v němž město leží. Jasně modré 
nebe umožňuje i výhled na vzdálený Ještěd. Legendární osobnosti 
města zastupuje na přední straně poustevník Wernar opírající se 
o městský znak, mezi „darovníky“ se objevují Ludwig van Beethoven 
a Hanka Krawcec. Nemohou chybět ani zástupci tradičních sportů 
tohoto kraje - lyžníci a sáňkaři. 

Škopkův betlém tak nejen originálně rozšiřuje propagační 
materiály města, ale je pozoruhodným kulturním počinem 
v kraji, kde betlemářství má dlouhou tradici. Zajisté bude pří-
jemnou ozdobou letošních Vánoc nejenom varnsdorfských 
domácností. Varnsdorfský betlém je k zakoupení ve Informač-
ním centru v městské knihovně.                      Milan Hrabal

Absolvování studia technic-
kého oboru na vysoké škole 
je dnes zárukou získání per-
spektivního, dobře placeného 
zaměstnání. Humanitně zamě-
řené střední školy nepřipravují 
žáky v potřebném rozsahu pro 
studium technických oborů na 
VŠ. Proto Vyšší odborná ško-
la, Střední průmyslová škola 
s Střední odborná škola služeb 
a cestovního ruchu, Varnsdorf 
otevře ve školním roce 2016/
2017 školní vzdělávací pro-
gram Technické gymnázium. 
Pro žáky, kteří budou mít zá-
jem o technické zaměření, 
bude tento vzdělávací pro-
gram skvělá volba. Jedná se 
o čtyřletý maturitní obor, jehož 
hlavním cílem je připravit žáky 
na navazující studium na vy-
sokých školách technického 
směru, např. ČVUT, TU Libe-
rec, Univerzita J. A. Purkyně 
UL. Technické gymnázium 
klade důraz na výuku přírod-
ních věd, základů informatiky, 
mechatroniky, strojírenství, ale 
i cizích jazyků, což je pro tech-
nické vzdělání dnes nezbytné. 
Pro další studium absolventů 
tohoto oboru je výhodou 

Ve školním roce 2014-15 opět vybrala Národní agentura pro evropské vzdělávání naši školu VOŠ 
SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf k účasti na projektu Leonardo da Vinci. Jednlo se 
o zahraniční stáže studentů se zaměřením na technické obory, jako jsou strojírenství, elektrotechnika, 
informatika a grafický design. Ve čtrnáctidenních turnusech se v Německu vystřídalo 30 žáků ze 
středisek Karolíny Světlé a Mariánská.

Všichni frekventanti si přišli na své nejen po stránce odborné, ale i jazykové. Prožívali běžný studentský 
život v německy mluvícím prostředí, účastnili se výletů a exkurzí, měli příležitost se sportovně i kulturně 
vyžít. Museli komunikovat nejen se svými pedagogy, ale i s personálem v penzionu a v různých stravovacích 
zařízeních. Německé reálie, o kterých se dříve jen učili, zažívali každý den na vlastní kůži.

Na závěr každý účastník obdržel Zertifikat a Europass - mobilita, které jsou pro jejich budoucí 
zaměstnavatele dokladem o absolvované odborné praxi v zahraniční.      VOŠ a SŠ Varnsdorf, red

jmenování naší školy fakultní 
školou Fakulty managementu 
a výrobních technologií UJEP 
Ústí nad Labem a partnerskou 
školou Fakulty mechatroniky 

Technické gymnázium ve Varnsdorfu
Technické univerzity Liberec, 
což s sebou nese možnost 
rozsáhlé spolupráce během 
studia.

Petr Jakubec, ředitel školy

Získáváme praxi a dovednosti v zahraničí
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Chytré brýle jsou moderní 
technologií, která oslovuje 
širokou skupinu uživatelů. Na 
evropském trhu jsou však stále 
považovány za novinku. Svou 
povahou se tak staly jedním ze 
specifických marketingových 
nástrojů projektu Bez auta do 
Českosaského Švýcarska. 
Vlakem a autobusem k cílům 
mezi Labem a Horní Lužicí, 
jehož cílem je přilákat do regio-
nu Českosaského Švýcarska 
nové cílové skupiny turistů a 
nabídnout jim „jiný“ pohled na 
turistiku. Díky zobrazení navi-
gačních pokynů a užitečných 
tipů se lidé např. velmi rychle 
zorientují i v neznámém městě 
a budou si moci např. okamžitě 
přeložit nápisy v cizím jazyce. 
Jednou z aplikací je i turistický 
průvodce po turistických tra-
sách, které byly v rámci tohoto 
projektu také vytvořeny. Tímto 
produktem se nám nabízí nové 
možnosti vnímání reality, a to 
propojení skutečnosti s digitál-
ním světem.

Co Chytré brýle umí? Ob-
sahují seznam a popisy tras 
vytvořených v projektu (slouží 
jako průvodce po vybrané tra-
se). Jsou k dispozici v jazykové 
mutaci pro angličtinu, němčinu 
a češtinu. Umožňují uživateli 
fotografovat nebo natočit video 
a zaznamenat a sdílet s přáteli 
svůj aktuální zážitek. Nabízí 
uživateli v případě dostupnosti 
mobilních dat nebo připojení 

Hravé cvičení s miminky a dětmi 
od 1 do 3 let

Každé pondělí pořádá Kostka Krásná Lípa v podkroví školní 
družiny cvičení rodičů s dětmi - od 8 hodin probíhá cvičení 
s miminky od 3 do 6 měsíců, od 9.30 pak cvičíme s dětmi od 1 roku 
do 3 let. „Těší mě, že maminky a hlavně jejich děti mají o cvičení 
zájem a že si ho společně užívají,“ říká Hana Volfová. 

V kurzech děti adekvátně stimulujeme s ohledem na jejich 
psychomotorický vývoj. V období do 1 roku však velmi dbáme 
na správnou manipulaci podle technik paní Evy Kiedroňové, jež 
nejprve jednoduše vysvětlíme a ukážeme. Starší děti pozitivně mo-
tivujeme tak, aby spolupráce při cvičení vycházela z jejich vlastní 
potřeby nikoliv z tlaku ze strany rodičů či instruktora. Důležitou 
úlohu hraje rodič, který je pro dítě vzorem a motivací.

„Hravou formou posilujeme 
tělíčka, rozvíjíme psychomo-
tor ické, senzomotor ické a 
rozumové dovednosti či jem-
nou motoriku. U starších dětí 
zařazujeme také praktické do-
vednosti,“ říká Jana Votápková, 
lektorka cvičení. Veškeré cviče-
ní je doprovázeno písničkami a 
básničkami. K dispozici máme řadu pomůcek, které obměňujeme 
(např. míče a míčky různých velikostí, obruče, psychomotorický 
padák atd.), aby bylo cvičení co možná nejzábavnější.

Cvičení s dětmi je součástí projektu Kompetence v kostce, 
který byl spuštěn v roce 2014. Projekt financovaný Norskými 
fondy z programu Dejme (že)nám šanci, který spravuje Nadace 
Open Society Fund Praha, poskytuje ženám také poradenství, 
vzdělávání a služby péče o děti do 6 let. 

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Nový turistický cíl na okraji Šluknova
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) slavnostně zpřístupnil část území bývalé vojenské střelnice 

u Šluknova a vybudoval zde naučnou stezku. Návštěvníci se ode dneška dostanou od nedaleké chrá-
něné nivní louky po haťovém chodníku a mostku až ke tři sta let starému dubu.

Krásné místo na příjemné procházky, především pro obyvatele Šluknova, vzniklo v rámci progra-
mu Blíž přírodě. „Ten se snaží lidem poučnou i zábavnou formou přibližovat přírodu, kterou mají 
leckdy doslova za domem a o jejíž existenci třeba někteří neměli ani ponětí,“ řekla Zuzana Kučerová 
z NET4GAS.

Stezka představí malý Wenischův rybníček, mokřady a nivní louky nebo památný dub v prostoru 
bývalé střelnice, od které převzala i své pojmenování. Vyskytují se tu spíše běžné druhy rostlin a zvířat, 
ale pozorní návštěvníci mohou spatřit chráněné ledňáčky, ropuchy nebo čolky. Pozůstatky střeleckých 
pozic a dostřelišť jsou v terénu patrné ještě dnes. Malý i velký návštěvník si tak může na vlastní kůži 
vyzkoušet odhad vzdálenosti umístěných terčů v terénu na interaktivním prvku stezky. 

„Jedním z hlavních důvodů proč jsme vybrali do programu tuto lokalitu, byl památný dub, který 
jsme chtěli ukázat veřejnosti a je jakýmsi cílem a odměnou pro návštěvníky, kteří na stezku zavítají,“ 
říká člen místního sdružení ČSOP Pavel Bolík. Navíc dodává: „Díky haťovému chodníčku a mostku 
se nyní lidé bezpečně dostanou přes zamokřené části území suchou nohou a zvládnou to jak rodiny 
s dětmi a kočárky, tak handicapované osoby s doprovodem. Na konci si lidé mohou odpočinout pod 
zastřešeným posezením.“

Trasa stezky měří asi 450 metrů a nachází se dva kilometry od rozcestníku turistických tras 
na hlavním šluknovském náměstí. Návštěvníci se tam z centra dostanou po modré turistické tra-
se a dále po cyklotrase 3043. GPS 51.0094981N, 14.4694756E.                                     ČSOP

S chytrými brýlemi po Českosaském Švýcarsku

k internetu najít internetové 
jízdní řády. Software brýlí do-
káže díky integrované kameře, 
gyroskopu, systému GPS a dal-
ším snímačům přesně sledovat 
pohyb uživatele i okolí. Kvalitní 
obraz pokrývá celé zorné pole 
a současně umožňuje sledovat 
obsah ve 3D. Pomocí bezdrá-
tového připojení se chytré brýle 
dokáží spojit s ostatními „chyt-
rými zařízeními“ a umožňují 
tak procházet web, a dokonce 
nahrávat a publikovat videa.

Chytré brýle budeme vyu-
žívat v rámci turistických akcí, 
které pořádáme pro širokou 

veřejnost. První akcí, kde 
jsme brýle představili, byl výlet 
z Dolního Žlebu na nejvyšší 
saskou stolovou horu Grosser 
Zschirnschtein (Velký Černý 
kámen), kterého se zúčastnilo 
přes 40 lidí.

V rámci marketingové kam-
paně tohoto projektu se pořídili 
i další produkty, které mají rozší-
řit a zpestřit turistickou nabídku 
v tomto regionu. Jedná se o tzv. 
chytré hodinky a elektrokola, 
které budeme také představo-
vat na vybraných akcí pro ve-
řejnost.         Dana Štefáčková, 

České Švýcarsko o.p.s.



Svozy pytlového
tříděného odpadu

22. 10. 2015

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Středa 14. 10. 2015
8.00-16.30 hod.
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Vzpomínka

Poděkování

10.-11. 10. 2015 
MUDr. Olga Sudová  
Fugnerova 600/12 Děčín I
Tel. 412 513 989

Zubní 
pohotovost

V pátek 2. října uplynulo již 10 let, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, táta a 
dědeček pan Antonín Jupa. Děkujeme 
všem, kteří s námi uctí jeho památku tichou 
vzpomínkou. 

Dcera, manželka Irena s vnučkou 
Klárou

V pátek 9. října tomu bude rok, kdy nás 
navždy opustila naše milovaná maminka, 
babička a prababička paní Vlasta Taran-
tíková. 

S láskou vzpomínají dcery Blanka a 
Alena, vnoučata a pravnoučata. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

 Velké poděkování hasičskému záchrannému sboru 
Varnsdorf a dalším složkám za rychlou a pohotovou pomoc 
při vyproštění mé babičky z bytu.                            V. CH. 

Město Varnsdorf
Aktiv pro občanské záležitosti

pořádá pro seniory našeho města každoroční akci

Den úcty ke stáří,
která se koná v úterý 20. října

na Střelnici Varnsdorf.
Začátek akce je od 17 hodin.

Program, hudba k tanci a občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

Srdečně zveme všechny seniory!

Premiérový Mandava Run klepe na dveře
Třetí říjnovou sobotu je pro všechny milovníky sportu připraven 

1. ročník běžeckého závodu Mandava Run, kterým se také uzavře 
čtyřdílná série vytrvalostních závodů MandaOne. Běžecké odpo-
ledne startuje v 15 hodin hlavním závodem na 7,6 km se startem 
i cílem v Pivovaru Kocour. Následovat budou Dětské závody a 
především Family Race, kde se ocení společný rodinný výkon 
rodiče s dítkem. 

Trať hlavního okruhu povede po nové cyklostezce přes hranici 
do NDR a dále po „panelce“ na okruh přes Frenzelberg, který se 
poběží proti směru hodinových ručiček a zpět stejnou cestou do 
pivovaru. Celá trať má převýšení 130 metrů a vede rozmanitým 
terénem - štěrk, panely, tráva.

Rodiče závodících dětí v Dětských závodech dostanou možnost 
se předvést ve své plné kráse a ukázat svým dětem, jak se správně 
běhá. Vybrané dítě do rodinného týmu vybojuje ve svém závodě 
tátovi či mámě startovní pozici na startu. Pokud dítě v kterékoliv 
kategorii ve svém závodě vyhraje, rodič startuje z první vlny. Pokud 
dítě doběhne ve svém Dětském závodě druhé, rodič startuje z druhé 
vlny se ztrátou 10 vteřin, v pořadí třetí dítě ve svém závodě vybojuje 
rodičovi handicap 20 vteřin atd.

Závod začne 17. října prezentací od 14 hodin s předpokládaným 
koncem v 18 hodin, kdy budou slavnostně vyhlášeny výsledky. Více 
informací k závodu lze nalézt na www.MandaOne.cz.              red

Mládežnická základna FK 
Varnsdorf čítá v současné 
době 12 družstev, z toho 
sedm jich hraje ligové soutěže 
(dorosty U19, U17 a U16, st. 
žáci U15 a U14 a ml. žáci U13 
a U12), jedno hraje liberecký 
krajský přebor (st. přípravka 
U11), tři týmy hrají děčínský 
okresní přebor (st. přípravka 
U10 a ml. přípravky U9 a U8). 
Družstvo nejmladších U7 zatím 
pravidelnou soutěž nehraje.

Již několik let splňujeme 
náročné podmínky pro udělení 
statutů Sportovního centra mlá-
deže (dorosty) a Sportovního 
střediska mládeže (žáci), což 

V FK Varnsdorf působí tucet mládežnických týmů
nám umožňuje poměřovat se 
s nejlepšími kluby v republice. 
Pod vedením kvalifikovaných 
trenérů s nejvyššími licencemi 
se snažíme o důsledný rozvoj 
herních dovedností a pohybo-
vých schopností s důrazem na 
individuální rozvoj hráčů, který 
preferujeme před umístěním 
jednotlivých družstev v tabul-
kách svých soutěží.

V uplynulých dvou letech 
jsme pro plynulý přechod 
hráčů z dorostu do kategorie 
dospělých zřídili tým U21, který 
hrál celostátní Juniorskou ligu. 
I díky tomu se nám do kádru 
našeho A mužstva prosadili 

naši odchovanci, např. On-
dráček, Halbich, Čurgali, 
Kučera a Klouda. Dalšími 
hráči druholigového týmu 
dospělých z našeho regionu 
jsou Kotiš, Filip a Martan.

Letos jsme přes řadu pozi-
tiv juniorský tým nepřihlásili, 
přesto jsme ale připravili pro 
tyto naše odchovance z U19 
možnost uplatnění, kdy po 
ukončení jejich působení v do-
rostu mají velkou možnost hrát 
za naší farmu, kterou jsme ve 
spolupráci s Novým Borem 
zřídili, a mohou tak zvyšovat 
svou spor tovní výkonnost 
v tamním divizním týmu.

Do nové sezony Fotbalo-
vé národní ligy vstoupilo A 
mužstvo FK Varnsdorf pod 
novým vedením. Žezla se ujal 
Roman Skuhravý poté, co se 
Zdenko Frťala vrátil domů na 
Slovensko. Asistentem se mu 
stal Lukáš Plšek, který zároveň 
trénuje naši farmu v Novém 
Boru. Další novou osobou 
v realizačním týmu je Libor 
Macháček, který je trenérem 
brankařů u A týmu a zároveň 
trenérem U 19. 

Roman Skuhravý s trénová-
ním začínal u mládežnických 
týmů Jablonce. S odstupem 
času se propracoval až do 
pozice hlavního trenéra A 
mužstva Jablonce n. N., kdy 
v sezoně slavil zisk českého 
fotbalového poháru po vítěz-
ství ve finále nad FK Mladá 
Boleslav, čímž si Jablonec 
zajistil start ve třetím předkole 
Evropské ligy 2013/14. Po konci 
sezony podepsal s Jabloncem 
dvouletou smlouvu. Na za-
čátku nové sezony 2013/14 
(12. července 2013) získal s tý-
mem český Superpohár, když 
Jablonec porazil l igového 
šampiona, tým FC Viktoria 
Plzeň, poměrem 3:2. Po sezo-
ně 2013/14 v Jablonci skončil 
a na trenérské stoličce tohoto 
klubu ho nahradil Jaroslav Šil-
havý. Naposledy vedl doroste-
necký tým Dukly Praha. 

Vizitka nového lodivoda 
prvního týmu Romana Skuhravého

„Laťku si kluci v minulé sezoně 
nastavili vysoko a je pravděpo-
dobné, že většina bude očekávat 
podobné umístění. Je jen na nás, 
jak se vypořádáme se změněnou 
rolí a tlakem. Jsem přesvědčen, 
že letošní ročník bude velice vy-
rovnaný. Cíl je jedna věc, realita 
druhá. Chci, aby naše mužstvo 
mělo herní tvář, radost z vlastní 
hry a každé utkání hrálo na hra-
nicích svých možností. Vyžaduji 
po hráčích snahu o útočný, ná-
tlakový fotbal s uměním reagovat 
na jednotlivé herní situace,“ řekl 

Roman Skuhravý krátce po 
svém nástupu k varnsdorfským 
fotbalistům.

Zbyněk Přibyl, FK Varns-
dorf, foto Radek Petrášek

Zbývající domácí zápasy 
podzimní části

18. 10. 2015 15.30 
FK Varnsdorf - České Budě-
jovice
01. 11. 2015 14.00 
FK Varnsdorf - Vlašim
15. 11. 2015 13.30 
FK Varnsdorf - Třinec
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Krajské atletické soutěže družstev 
Konec prázdnin a nový školní rok oživily krajské soutěže družstev. 

Družstvo žen TJ Slovan Varnsdorf šlo do závěrečných dvou kol 
s dostatečným bodovým náskokem na třetím místě tabulky. Absence 
vysokoškolských studentek a nepochopení kolektivní zodpovědnos-
ti ze strany zařazených „čtrnáctek“ přinesly nedostatečné bodové 
zisky. Ve čtvrtém kole to znamenalo 4. místo a v pátém dokonce 
5. pořadí o půl bodu za českolipským béčkem. Přes tento propad 
zbyla na ženy bronzová pozice na stupních vítězů. Konečné pořadí 
letošního ročníku soutěže: 1. AC Turnov 509,5 bodu, 2. TJ LIAZ Jab-
lonec B 427,5, 3. TJ Slovan Varnsdorf 259, 4. AC Rumburk 251,5, 5.
AC Č. Lípa B 162,5 bodů. 

Žákovská družstva po prázdninách absolvovala třetí kolo ve sku-
pině B. Mladší žákyně doplněné o mladší ročníky dívek nestačily 
na věkově vyrovnané soupeřky a skončily na 4. místě. V průběhu 
soutěže nasbíraly nejvíce pomocných bodů Natka Susová 165, 
Miluška Pásková 161, Anička Dubovecká 135 a Maruška Šulcová 
115. Nejmladší žáci ve třetím kole udržely 2. místo a spolu s česko-
lipskými hochy absolvují ještě finálové boje. Na postupu se bodově 
nejvíce podíleli Pepa Tomašov se 196 body, Matěj Janda přidal 187, 
Jakub Zajíček 158 a Honza Vaněk 113 bodů.              S. Skalický

S nejistotou 
jsme odjeli 16. září k atletické-
mu čtyřboji do Děčína. Nakonec 
jsme byli všichni spokojeni nejen 
s výsledky jednotlivců, ale i týmů. 
Starší dívky obsadily sedmé 
místo, mladší žáci se zaskvěli 
místem třetím. Nejlépe dopadli 
starší žáci. V sestavě Martin 
Vaňák, Roman Nagy, Jindřich 
Diviš a Jan Jasanský obsadili 
druhé místo a jen o pověstný 
vlásek jim uniknul postup do 
krajského finále. V jednotlivcích 
se nejlépe v kategorii mladších 
žáků umístil Jakub Jetmar - byl 
druhý, ve starších žákyních 
Lucka Chalupová čtrnáctá a 
ve starších žácích dominoval 
prvenstvím Martin Vaňák. 

Naší škole se dařilo také na 
okresním kole v přespolním 
běhu. Bohužel, jsme už jedinými 
zástupci našeho regionu, kteří 
se soutěží pořádaných AŠSK 
(Asociace školních sportovních 
klubů) pravidelně zúčastňují. 

Spokojenost atletických týmů ZŠ náměstí

V přespolním běhu pokračo-
vali starší žáci v tradici vybojová-
ní si stupňů vítězů a i přes velkou 
převahu děčínských škol svoji 
bojovností a zarputilostí „urvali“ 
třetí místo. A to v konkurenci 

11 škol! Velká gratulace směřuje 
k sestavě těchto běžců (na fotu 
zleva) Tomáš Fajt, Daniel Pípa, 
Roman Nagy, Jan Jasanský a 
Martin Vaňák. 

V. Zemler, nám. E. Beneše

V úvodním měření sil krajského přeboru II. třídy se utkal Slovan 
Varnsdorf A s ASK Lovosice A, s kterými remizoval 9:9. Sestava a 
body Pavel Šimek 4,5, Martin Neuman 2, Ondřej Gola 1,5 a Ladislav 
Žatečka ml. 1. Proti favoritovi jsou to dva cenné body, protože Lovo-
sice skončily v minulé sezoně v této soutěži na druhém místě. 

TJ Slovan/stolní tenis

Stolní tenisté na úvod s remízou

Přebornický titul do Varnsdorfu
Zdá se, že v atletickém oddílu Slovanu je založeno na další 

Špotákové. Po zlaté medaili a přebornickém titulu mladší žákyně 
Natky Susové v hodu míčkem výkonem 48,25 m dopomohl hod ke 
zlatu také žákyni Elišce Mendelové. Přebornický titul však nezís-
kala pouze za hod. V konkurenci 38 dívek totiž zvítězila v krajském 
přeboru nejmladších žákyň ve víceboji (50 m, míček, dálka, 600 m). 
V součtu bodů byl hod rozhodujícím. Proti druhé nejlepší závodnici 
(38,03 m) získala výkonem 50,07 m 150 bodů navíc. V konečném 
pořadí čtyřboje zapsala 1 669 bodů před jabloneckou Kubáčkovou 
s 1 632 body. Jedenáctiletá přebornice koketovala s atletikou před 
třemi roky. Nakonec zvolila házenou. Po prázdninách se do atletic-
kých sektorů vrátila a hned využila to, co jí házená dala. Není na 
tom nic neobvyklého. Házená byla i na počátku hvězdné kariery 
světového rekordmana Honzy Železného.                         S. Skalický

Závod Noční časovka Jed-
lová absolvovalo 11 odvážlivců 
(z toho 2 ženy), vesměs členů 
CC Varnsdorf. Loňské prvenství 
obhájil A. Vohanka před M. Vo-
hnoutem a J. Fabrym.

Horská časovka BLUE-
-STONE  pro dvoučlenné 
týmy na trati Waltersdor f - 
Horní Světlá přilákala v neděli 
13. září za příjemného počasí 
80 startujících, mezi nimiž bylo 
33 ze severu Čech a zejmé-
na z Varnsdorfu. Nevedli si 
opět vůbec zle. A. Vohánka 
s J. Švorcem vyhráli nejpočet-
nější zastoupenou věkovou 
kategorii 70-99 let společného 
věku (14 dvojic). Jedni z dalších 
favor itů, duo J. Novota - 
H. Schwarz, závod nedokonči-
lo. K tomu J. Novota uvedl: „Po 
500 m se Herbymu rozložil 
pedál, prostě umřela ložiska 

a bylo po závodě. I já osobně 
mám nyní neuvěřitelnou smů-
lu, padám nebo bodnu kolo. Na 
Sudetech bych vyhrál krátkou 
trať, ale potkal jsem obrovský 
hřebík, takže nic. A na DAAK 
Tour spadnul. V nohách mám 
po vysokohorské přípravě 
velkou sílu, ale nedaří se mi 
to prodat.“ V kategorii nad 100 
let si palmu vítězství odnesli 
V. Zemler s M. Vohnoutem a na 
bronz dosáhli P. Spurný s V. Ši-
monkem. Ve smíšených párech 

70-99 let zvítězili K. Loubková 
s Mar t inem Duboveckým a 
v kategorii do 36 let svedli 
tuhý souboj o druhé místo dua 
F. Pešek - J. Kudláček a Ma-
touš Dubovecky - A. Haufert. 
Z druhého místa se radovali 
prvně jmenovaní, byli rychlejší 
o šest sekund. Ostatní přední 
umístění obsadili a další dvě 
kategor ie ovládli němečtí 
cyklisté a cyklistky. Kompletní 
výsledky lze nalézt na: http://
radclub-oberlausitz.de/      ZdS

V regionu se jely dvě časovky  

Tým mužů odehrál přátelské 
utkání s HC Turnov a neuspěl 
v něm 1:10 (0:4, 1:1, 0:5). Mi-
strovská odveta snad dopadne 
lépe. Týmy žáků prověřili vrs-
tevníci HC Bílí Tygři Liberec. 
Mladší prohráli 1:13 a starší 
žáci 2:17. Kluci ale okusili led 
v plné výzbroji teprve od pátku. 
Vstupné na všechna utkání bylo 
dobrovolné.                                ZdS

           Premiérová 
             utkání 

na zimním stadionu

Naši trenéři Tomáš Heteš a Tomáš Franěk se zúčastnili dne 
19. září mezinárodního turnaje čtyřher v Bogatynii za účasti do-
mácích hráčů, Zhořelce, Žitavy a Frýdlantu. Turnaje se účastnilo 
10 dvojic hrajících ve dvou skupinách. Z každé postupovaly první dvě 
do semifinále, naši hráči postoupili z prvního místa. V semifinále na-
razili na dvojici z Frýdlantu a vyhráli 6:1. V druhém semifinále zvítězili 
obhájci titulu z Bogatynie nad hráči ze Zhořelce 6:4. Ve finálovém due-
lu se T. Heteš a T. Franěk utkali s borci Bogatynii, obhájci prvenství 
K. Burbem a P. Jackowiakem. Těm nedali šanci a vyhráli 6:2. Našim 
hráčům moc blahopřejeme.           L. Franěk, předseda TO Slovan 

Trenéři slaví další úspěch 
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        Basketbalové 
        soutěže rozehrány

Po postupu v Českém poháru přes tým ze Slaného čekal basket-
balisty áčka TJ Slovan Varnsdorf ve druhém kole této soutěže celek 
béčka Slavoje Litoměřic. Ten se představil s vesměs mladými, ale již 
v mnoha druholigových utkáních otrkanými borci. Do poloviny utkání 
si vytvořil solidní bodový náskok poměrem bodů 31:49 a ve druhé 
části jej již udržoval. Domácí dali příležitost také mladým hráčům 

Po prázdninách se konal 12. září v Novém Boru 1. Judo champion 
cup, na němž poměřilo svoje síly a dovednosti přes 200 mladých 
judistů a judistek z 19 klubů v kategoriích mláďata, mladší a starší 
žáci a mladší a starší žákyně. 
Také varnsdorfský oddíl zde 
měl svoji zástupkyni, a to Elišku 
Kohoutovou. Ta bez zaváhání 
vybojovala zlatou medaili ve 
své váhové kategorii a byla 
oceněna porotou jako nejtech-
ničtější závodnice turnaje ve 
své kategorii. Pořadateli akce 
byly kluby SK Judo Nový Bor 
ve spolupráci s TJ Lokomotiva 
Česká Lípa - oddíl judo, jejichž 
30 startujících nadějí tohoto 
sportu si vybojovalo 29 medailí, 
z toho 8 zlatých.

 Text a foto H. Salayová

Stop v poháru a v lize stále bez výhry
Po nesehraném utkání 

v Hradci z důvodu hromadného 
infekčního onemocnění domá-
cích hráčů (utkání odloženo 
na 14. října???) čekal fotbalisty 
FK Varnsdorf pohárový zápas 
s FC Slovan Liberec, který se 
po čase vrátil do špice naší 
nejvyšší soutěže a usiluje také 
o prosazení se v Evropské lize. 
I přes mnohá zranění nadšený 
a dobrý výkon dovedl domácí 
tým po vyrovnávajících gólech 
Nikolase Daníčka (v 77. na 
1:1) a Davida Halbicha (v 90. na 
2:2) k penaltovému rozstřelu. Po 
zahozeném prvním pokusu Pav-

la Tvarohy byli za FK úspěšní 
jen Fahrudin Durdevič s Janem 
Kvídou. Když pak ve čtvr té 
a páté sérii selhali jeho oba 
střelci branek z normální hrací 
doby, stačily Liberci k postupu tři 
úspěšně zvládnuté penalty.

  Ve FNL poté čekalo sobotní 
dopolední střetnutí v Pardubi-
cích, jejichž tým v týdnu vypo-
klonkoval z pohárové soutěže 
prvoligové Teplice (3:0). Oba 
týmy tak měly za sebou zda-
řilá pohárová vystoupení, ale 
s rozdílným výsledkem. Varn-
sdorfský FK šel do vedení ve 
25. Kristiánem Zbrožkem. Dal-

ší gólový zásah už se hostům 
nepodařil, Pardubice po změně 
stran stupňovali tlak a brankami 
v 69. a 82. minutě zvrátily zápas 
na výsledek 2:1 ve svůj pro-
spěch. Nasazení pohárového 
gólového žolíka Davida Halbi-
cha v závěru zápasu už Varn-
sdorfským nepomohlo. V dalším 
kole přicestoval do Kotliny celek 
Frýdku-Místku, soused z neza-
jímavých tabulkových pozic. 
Navíc oba soupeři stále čekali 
na první výhru ve stávající dru-
holigové sezoně. Oba celky si 
nakonec po nezáživném utkání 
a výsledku 0:0 body rozdělily a 
zůstaly na svých pozicích.     ZdS

  

Další úspěch 
varnsdorfského juda

a až v závěru předvedli několik pohledných úspěšných samostat-
ných akcí, kterými upravili konečný výsledek na 57:81. Dál jdou tedy 
v poháru Litoměřice B, které nyní přivítají tým BK Kondoři Libe-
rec. 

Dále uvádíme úvodní výsledky nastávající sezony některých bas-
ketbalových družstev Slovanu. Oblastní přebor severních Čech: 
Muži B - BK Horejsek Děčín C 87:74 (30:23, 49:43, 67:62). Body 
Slovan: Š. Ježek 24 (6x3), Pasovský 14, Beran 12 (1x3), Houngbedji 
9, Šolc 8, M. Šimák 7 (1x3), Lukeš 6, Zamrzla 6 a Lukačovič 1. Muži 
B - ASK Lovosice 75:83 (23:19, 40:34, 61:59). Body Slovan: Š. Ježek 
22 (3x3), Pasovský 20, Beran 14 (2x3), M. Šimák 10, Poláček 4, 
Janoušek 4 a Šolc 1. Liga juniorek U19: TJ Slovan Litoměřice - 
Juniorky 73:43 (16:10, 39:20, 58:34). Body: Hrabáková 12, Chlánová 
11 (3x3), Grobarčíková 7, Jínová 6, Keslerová 3 (1x3), Martinovská 
3 a Pejšková 1.                                      TJ Slovan-basket, foto ZdS

Futsalisté znají termíny turnajů 
Veteránská liga, oficiálně RAF DĚČÍN VETERÁNS LIGA, zahá-

jila minulý víkend svým úvodním turnajem v Libouchci futsalovou 
sezonu na severu Čech. Ve Varnsdorfu mohou příznivci zajít na 
další turnaj už tuto sobotu 10. října, kdy se na úvod představí ve 
sportovní hale týmy okresní 1. AUTOCENTRUM JÍLOVÉ LIGY 
(rozpis vybraných utkání s časy zahájení je uveden ve sportovní 
části přehledů tohoto HS). Vedle tradičního účastníka této soutěže 
varnsdorfského béčka JK Trans a loňského nováčka ligy Lesní 
školy Šluknov přibude z výběžku další tým, kterým je rumburský 
Benteler. Celkem bude tuto soutěž hrát osm týmů, které čeká sedm 
turnajů. O týden později se pak rozehraje krajská DECE COMPU-
TERS EXTRALIGA ÚK, kde se představí rovněž v sedmi turnajích 
deset celků. Chybět pochopitelně nebude áčko JK Trans a SC Stap 
Vilémov. Dále jsou uvedeny turnaje ve varnsdorfské sportovní hale 
(z důvodů termínové kolize s jinými sporty mohou nastat v průběhu 
sezony změny): SO 10. 10. Okresní liga, SO 24. 10. Veteránská 
liga, SO 7. 11. Krajská liga, SO 6. 2. 2016 Okresní liga, SO 20. 2. 
Krajská liga. Další turnaje se odehrají tradičně v hale v Libouchci 
a všechny mají jednotný čas zahájení v 9.00 hod.                 ZdS

INZERCE

V uplynulých třech měsících 
se konalo dalších několik závodů 
čtvrtým rokem stále populárněj-
ší RunTour, závodů pro zkušené 
(10 km), ale i méně otrkané a 
nadšené běžce (5 km). Vše v 
přátelské atmosféře, bez tlaku na 
rekordní časy a v cíli s medailí a 
diplomem pro každého. Dějištěm 
bývají přitažlivá místa osmi měst 
ČR, nechybějí tam ani běžci ze 
Šluknovského výběžku.

Čtvr tou štací seriálu byl 
Liberec. Na 10km trati si Karel 
Valenta časem 43:32 min. do-
běhl pro celkové 28. a 2. pořadí 
v kategorii M49. Krásnolipský 
Jaroslav Hofman (M49) skončil 
za čas 47:59 celkově na 64. 
místě a Tomáš Novotný (M39) 
byl za 50:31 klasifikován jako 88. 
v pořadí. Na start se postavilo 
500 běžců a běžkyň. Na 5 km 
se Pavel Vodička umístil celkově 
12. za čas 20:23 min. a rumbur-
ský Jakub Špalek (oba M39) 
v barvách AC Slovan Liberec 
14. za 20:34 min. Startovalo 
více jak 400 nadšenců. V Brně 
brali na 10 km K. Valenta za čas 
39:29 min. 3. a P. Vodička za 38:
50 11. místo ve svých kategori-
ích. J. Špalek skončil na 5km trati 
8. s časem 18:28. Delší trať mě-
řila o nějaké stovky metrů více 
než obvyklá „desítka“. Na start 
v Ostravě dorazil P. Vodička se 
zpožděním. „Poprvé v Ostravě, 
a start v areálu vysokých pecí 
Vítkovice jsem pro 45minutové 
zpoždění Pendolina málem 
zmeškal. Do cíle 5km trati jsem 
pak dorazil za 17:41 min. na 
4. místě.“ K. Valenta se tohoto 
dílu RunTour nezúčastnil, jelikož 
právě polykal v sedle kola cestu 
ve firemní výzvě Benteler Epic 
z Malacek do Chrastavy. Na 

Přední umístění na RunTour 
trase dlouhé přes 460 km strávil 
spolu s 50 kolegy ze sedmi po-
boček Benteleru přes 27 hodin 
rozdělených do tří dnů! V Plzni si 
P. Vodička vylepšil na 5 km oso-
bák o půl minuty na 16:48 min. 
„Bylo z toho 3. místo, ale posled-
ní kilometr jsem musel odolávat 
nájezdu tří soupeřů. Vydržel 
jsem, stálo to hodně sil, ale 

podařilo se.“ K. Valenta si zvolil 
svých tradičních 10 km. „Doběhl 
jsem celkově 25., v kategorii byl 
2., avšak s časem 39:09 min. 
panuje relativně spokojenost.“ 
V Plzni se na obou tratích 
představilo více než 1 000 star-
tujících. Krom toho se souběžně 
pořádají i dětské závody, kterých 
se zúčastňují stovky dětí.  red


