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Rozhovor s novým šéfem Regie
se rozhodli, i kvůli dvěma malým dětem, vrátit zpět do rodiště
mojí ženy, která pochází právě
z Varnsdorfu.
Odkud pocházíte vy?
Pocházím z východních Čech,
konkrétně z Ústí nad Orlicí.
Co jste zatím ve městě
poznal a jak se vám líbí?

Novým ředitelem společnosti
Regia a.s. se na základě výběrového řízení stal Miloš Jirout,
se kterým přinášíme následující
rozhovor. Připomeňme, že Regia
spravuje byty ve vlastnictví města a byty ve vlastnictví mnoha
společenství vlastníků bytových
jednotek, spravuje a provozuje
městská sportoviště, provozuje
realitní kancelář a ubytovnu hostelového typu a spravuje sociální
ubytovny v ulicích TGM a Lounská. Stoprocentním vlastníkem
společnosti je Město Varnsdorf.

Jak dlouho žijete ve
Varnsdorfu a co vás sem
přivedlo?
Na konci října budeme
s rodinou ve Varnsdorfu čtyři
měsíce. Předtím jsme s manželkou žili osm let na Kladně a
pracovali v Praze. Po narození
syna jsme zjistili, jak je časově
náročné skloubit dojíždění do
Prahy s výchovou malého
dítěte a zvlášť v situaci, kdy
nemáte v místě bydliště možnost využít hlídání babiček. Po
narození druhého dítěte jsme

INZERCE

Hasiči měli plné ruce práce
Čtěte na str. 2

Adaptace ve Varnsdorfu pro
mne nebyla absolutně problém.
Ústí nad Orlicí je totiž město
s Varnsdorfem takřka totožné.
Zhruba stejná rozloha, stejný
počet obyvatel, velká textilní historie, město zasazené v krásné
přírodě na okraji Orlických hor
respektive Lužických hor. Stejně jako Varnsdorf. Město jako
takové jsem myslím už poznal

celé. Zaujala mne stavební architektura z období první republiky.
Také okolní příroda je úžasná a je
to něco, co moje děti na Kladně
neměly moc šanci vnímat.
Proč jste se přihlásil do
výběrového řízení?
Důvod je čistě prozaický.
Když jsme přijeli v červenci
Pokračování na str. 2

Materiály do zastupitelstva na webu
a další novinky z radnice
Již od říjnového zastupitelstva
si mohou občané na městských
stránkách prohlédnout a prostudovat materiály do zastupitelstva umístěné u pozvánky na
jednání. Po kliknutí na odkaz
u připraveného bodu jednání se
tak mohou seznámit se základními podklady jednání, které
dostávají v časovém předstihu
naši zastupitelé. V souladu se
zákonem o ochraně osobních
údajů jsou veškeré materiály
umísťované na stránky anonymizované speciálním softwarem
a neobsahují žádné osobní
údaje o konkrétních osobách.
Totéž se týká i zveřejňování
některých příloh, ve kterých žadatelé uvádějí osobní, rodinné či
ekonomické údaje o sobě nebo
o osobách blízkých. Tyto materiály nejsou tajné, jen jsou
neveřejné (důvěrné), a proto
jsou v úplném znění předkládány pouze v materiálech pro
zastupitele. Zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva

nepatří mezi povinnosti města,
společně s on-line přenosem
ze zastupitelstva se však jedná
o zvýšení transparentnosti a
atraktivnosti jednání našich
zastupitelů. Kvůli oběma novinkám musí zastupitelé na svém
nejbližším jednání ještě upravit
jednací řád zastupitelstva.
Od 12. října platí nová
Obecně závazná vyhláška č.
2/2015 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném 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. Celé
znění vyhlášky naleznete na
městských stránkách nebo na
městském Facebooku. Vyhláška
řeší pravidla pro pohyb psů na
veřejných prostranstvích v katastrálním území Varnsdorf, určuje
prostory pro volné pobíhání psů
a naopak místa, kam psi nesmí.
V druhé části určuje jakým způsobem je majitel psa povinen jej

Schránka důvěry
Čtěte na str. 2

Příští číslo Hlasu severu vyjde 6. listopadu 2015. Redakční uzávěrka 26. října 2015.

trvale označit, kdo tyto náklady
hradí a jak je prováděna evidence
psů a jejich majitelů.
Na městských stránkách také
vzniká nová aplikace pro občany,
kde se dozvědí o všech známých
dopravních omezeních ve městě
a o haváriích inženýrských sítí.
Plánované dlouhodobé, úplné
a částečné uzavírky pozemních
komunikací již dnes naleznete na
centrální evidenci uzavírek ČR www.dopravniinfo.cz.
A když
x
jsme už u těch uzavírek, tak
hned uvedeme jednu aktuální od druhé poloviny října bude asi
na jeden měsíc probíhat částečné
omezení dopravy v ulici Plzeňská. Uzavírka jednoho jízdního
pruhu bude probíhat po cca 40
metrech a bude se postupně
posouvat. Celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení budou
pro město provádět Technické
služby Varnsdorf, které zároveň
děkují za pochopení a respektování tohoto omezení.
js

Podzimní hry zahájily atletikou
Čtěte na str. 9
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Gymnázium je GYMNÁZIUM
V HS č. 18 ze dne 9. října 2015 byl zveřejněn článek Technické
gymnázium ve Varnsdorfu. Dovolte, abych jako ředitel Gymnázia
Varnsdorf krátce reagoval. Definice gymnázia je jednoduchá. A to
v tom, že GYMNÁZIUM je druhem školy poskytující všeobecné
vzdělání zakončené maturitní zkouškou (kód oboru 79-41-K/81).
Pan ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední
odborné školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf nejspíše myslel
obor vzdělávání technické lyceum (kód oboru 78-42-M/01), které
má škola ve svém rejstříku již řadu let zapsaný.
Z výše uvedeného důvodu se domnívám, že pojem technické
gymnázium je stejným nesmyslem jako všeobecná průmyslovka.
A možná i proto úroveň školství v České republice mnohdy vypadá
tak, jak vypadá. Ale třeba se mýlím, tak prosím za prominutí.
Gymnáziem se nelze prohlásit, gymnázium jako nejstarší a nejkvalitnější systém vzdělávání musí zkrátka být, a to nejenom po stránce
legislativní, ale především svým obsahem, duchem a tradicí.
Jiří Jakoubek, ředitel Gymnázia Varnsdorf

Nahlášení dočasně vyřazeného
vozidla do konce roku
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před
30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015
na úřad a sdělit adresu místa umístěného vozidla a jaký je účel jeho
využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a
už nepůjde přihlásit. V případě neoznámení adresy umístění a účelu
využití se dopouštíte přestupku podle § 83 odst. písm. e) zákona č.
56/2001 Sb., za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí
administrativní zánik vozu, nýbrž pokuta.
Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních
vozidel najdete na www.mdcr.cz.

Výluka vlaků na trase
Drážďany - Žitava
Od 19. do 29. října platí na trase Dresden - Zittau výlukový jízdní
řád kvůli uzavření úseku mezi městy Ebersbach (Sachs) a Eibau.
Vlaky TLX z Liberce, které zčásti pokračují jízdu ve směru na
Varnsdorf, kvůli této výluce nestihnou v Žitavě přípoj na náhradní
autobusy směrem na Drážďany. Cestující z Liberce na Drážďany
proto musí využít předchozí vlak linky TL 70 do stanice Zittau.
Výluka ovlivní i cestující z Varnsdorfu, kteří putují směrem na
Drážďany. Některé linky rovněž nestihnou přípoj na náhradní autobusy. „Snažíme se o to, aby se v Mittelherwigsdorfu stihly přípoje ze
směru Seifhennersdorf - Rybniště - Varnsdorf na vlaky linky TL61
do Drážďan, které jezdí dřív. Prosíme cestující, aby přestup nahlásili
vlakovému personálu,“ doplnil mluvčí společnosti Vogtlandbahn-GmbH Uwe Miertschischk.
red

Schránka důvěry
Dobrý den všem! Chtěl bych Vás upozornit na špatný technický
stav pozemní komunikace ul. Pohraniční stráže ve Varnsdorfu! PS:
Je to rok od roku horší! Děkuji.
Jan Cibulka
Vážený pane Cibulko,
na základě Vašeho sdělení ze dne 13. října ve schránce důvěry
Vám sdělujeme, že oprava místní komunikace ul. Pohraniční stráže
bude zařazena do plánu oprav na rok 2016. V případě schválení
Radou města budou stavební práce provedeny v průběhu 3. čtvrtletí
roku 2016.
Petr Véle a Miloslav Hrubeš

strana 2

Rozhovor s novým šéfem Regie

Dokončení ze str. 1
do Varnsdorfu, začal jsem hledat práci. Jedna z mých cest
na internetu vedla na stránky
města, kde jsem narazil na vypsané výběrové řízení na pozici
ředitele společnosti Regia a.s..
To mne zaujalo. Proto jsem se
v krátké rychlosti snažil zjistit
veškeré informace o společnosti, abych si udělal představu
o tom, čím se zabývá. Následně jsem došel k závěru, že
moje praxe je pro tuto funkci
ideální a zkušenosti, které
mohu nabídnout, budou přínosem. Vše bylo velmi rychlé, byli
jsme ve fázi stěhování, sehnat
potřebné dokumenty do výběrového řízení, vytvořit krátký
náhled koncepce. Do výběrového řízení jsem se přihlašoval
v poslední možný den uzávěrky
přihlášek.
S jakou představou jste
předstoupil před vedení
města?
Před vedení města jsem při
výběrovém řízení předstoupil

s nabídkou svých velkých zkušeností v oblasti služeb a způsobu
jejich poskytování zákazníkům.
Posledních sedm let jsem pracoval u největšího alternativního
dodavatele elektrické energie a
zemního plynu, poslední tři
roky na pozici zástupce ředitele
zákaznické péče. S ohledem
na tuto skutečnost mám velké
zkušenosti s nastavením kvality služeb, managementem
a vedením velkých kolektivů.
I moje předchozí pracovní praxe
pochází z oblasti práce s klientelou a také rozvojem městských
sportovišť.

Jaké jsou vaše první dojmy
v nové funkci?
Období po nástupu bylo
velmi hektické. Bylo potřeba se
seznámit s rozsáhlou agendou
společnosti, s velkým počtem
zaměstnanců a celkově s celým
provozem. Výhodou služeb společnosti Regia a.s. je jejich velká
flexibilita a komplexnost. Správa
bytů, správa sportovišť, služby

ubytování pro sportovce, drobné
stavební úpravy, v neposlední
řadě služby realitní kanceláře.
Regia se stabilizovala a myslím,
že přišel čas se soustředit na
zkvalitnění všech služeb, které
společnost nabízí.
Jaké budou vaše první
kroky?
V současné chvíli je třeba
se zaměřit na kvalitu služeb
občanům. Zapracovat na jejich
zlepšení a rozšíření. Cílem by
mělo být, aby obyvatelé města
společnost Regia a.s. vnímali
jako součást své rodiny. Bydlíme
tu spolu a je na nás jak kvalitní
prostředí pro život si společně
vytvoříme. Za tímto účelem jako
první na pohled viditelná změna
dochází k renovaci starého loga
společnosti Regia a.s. a doplnění o motto, které by mělo být
jasným signálem, kam se bude
pracovní nasazení mé i celé
společnosti ubírat. To motto
zní Služby pro váš život.
Michal Haller

Hasiči měli plné ruce práce

Hned ke dvěma podobně rozsáhlým ohňům vyjížděli profesionálové i dobrovolníci během 14
dnů v Rumburku a ve Varnsdorfu. Jak jsem již naznačil, i scénář
byl v obou případech podobný.
Velký, opuštěný a téměř volně
přístupný dům s majiteli, kteří jej
nechávají napospas osudu a nájezdům squoterů, bezdomovců a
pochybných individuí. Oba domy
mají za sebou již minimálně jeden větší požár, a přesto jsou
stále nezajištěné a neopravené.
V případě Varnsdorfu se jednalo o starý podstávkový dům
s bývalou restaurací v Karlově
ulici, v Rumburku zase velký

zděný objekt v ulici Okružní.
Oba požáry zaměstnaly hasiče
několika jednotek na dlouhé
hodiny a způsobily tak jejich
zřizovatelům (obcím a HZS)

nemalé náklady. Bohužel tím
příběh obou domů nekončí,
i když asi oba nakonec stejně
skončí demolicí. K tomu se ale
ani jeden z majitelů nemá. js
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Dobrovolní hasiči dostali výbavu od hejtmana Kraje částečně uspěly s žádostí
i od kolegů z Großschönau
o dofinancování sociálních služeb
V rámci každoročního
Herbstmusikfestu, tedy podzimního hudebního festivalu,
pořádaného na dvoře hasičárny
v Großschönau, došlo dopoledne
k malé slavnosti. Starosta obce
Frank Peuker Großschönau
předával svým dvěma jednotkám
(Großschönau a Waltersdorf)
celkem 46 nových ochranných
přileb pro hasiče. Obec vybrala
nový typ přileb MSA v jasně
žluté barvě v maximální výbavě, tedy včetně integrovaných
LED svítilen. Předávání se
zúčastnil také starosta sousedního Varnsdorfu, který
z rukou svého kolegy převzal
pro hasiče kompletní hydraulické vyprošťovací zařízení Weber
ve složení“ rozpínák SP 60 L,

4.500 eur. Němečtí zastupitelé
však dali přednost spolupráci
s českou jednotkou a nechali
jí toto zařízení za symbolickou
cenu 1.250 eur. Varnsdorfské
hasiče teď čeká rozhodnutí, zda
umístí hydraulické zařízení do
vozidla Tatra z roku 2006, kde
je na něj připravena předmontáž, nebo zůstane na upravené
paletě na vozidle Mercedes
Unimog pro mimořádné situace
a havárie.
V odpoledních hodinách nastal na dvoře hasičárny teprve
ten správný mumraj. Dvě kapely
bojovaly o přízeň hasičů, všude
spousta jídla a dobrého pití,
prodejních, ale i řemeslných
stánků a atrakce pro děti. Varnsdorfští hasiči ve spolupráci se

i němečtí policisté pak společně
navštívili muzeum gumových člunů (Gummi schlauchboot fabrik),
které se v Großshönau vyráběly
od třicátých let až do roku 2008,
kdy zahraniční majitel továrnu ze
dne na den zavřel. Do objektu,
který odkoupilo město, se snad
v dohledné době přestěhuje
i technické muzeum, které v současné době obývá nevyhovující
prostory na druhé straně řeky
Mandavy.
Vydařené slavnosti večer
pokračovaly zábavou až do
brzkých nedělních hodin. Tak
zase napřesrok a třeba s více
českými prodejci.
Ale to nebyl jediný dárek,
který varnsdorfští dobrovolníci
dostali. O dva týdny dříve,

Za Asociaci krajů České republiky byli na ministerstvu financí
jednat hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a radní Martin
Klika. Hejtman jako předseda sociální komise asociace a radní
jako její člen řešili spolu s ministrem financí Andrejem Babišem,
jeho náměstkem Janem Gregorem a náměstkyní ministryně práce
a sociálních věcí Zuzanou Jentschke Stöcklovou možnosti získání
potřebných financí na sociální služby. Ministerstvo financí přislíbilo
alespoň částečné navýšení chybějících peněz. Konkrétní částku
ještě musí projednat vláda.
Od počátku letošního roku přešlo financování sociálních služeb ze
státu na kraje. Ve všech krajích však chybí oproti loňskému roku na
financování těchto služeb 721,5 milionů korun. Jen v Ústeckém kraji
je to chybějících 62 milionů korun. Aby kraj naplnil potřeby všech,
kteří letos žádali o peníze na sociální služby, na provoz domovů pro
seniory, azylové domy, charitu, nízkoprahová zařízení či komunitní
centra, je navíc potřeba dalších 120 milionů korun.
„Jsme rádi, že se podařilo tabulkově navýšit platy zaměstnanců
v sociální sféře. Ovšem je potřeba, aby se ve financích počítalo
i s navýšením této položky, což se nestalo. Máme tedy méně peněz
než v loňském roce a na provozy organizací peníze chybí,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček. „Na jednání jsme jeli s cílem pokusit
se získat alespoň část peněz, které mohou zachránit několik organizací před ukončením činnosti. Právě v těchto dnech probíhá
vyhodnocování žádostí o znovuzařazení do Základní sítě sociálních služeb v našem kraji. Věříme, že se podaří získat prostředky
na dofinancování,“ dodal radní pro sociální oblast Martin Klika a
zároveň uvedl, že pro celkové krytí chybějících prostředků budou
vedena ještě další jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Vedení ministerstva financí chce s tímto návrhem přijít na jednání
vlády nejpozději v červnu.
Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje

Věděli jste, že ...
Jenom na katastru města Varnsdorf je evidovaných 18 železničních přejezdů s unikátním číslem pro případ nehody? Z toho
jich je 8 na trati směrem do Dolního Podluží a 10 na „německé
trati“ do Seifhennersdorfu. Proto také slyšíte projíždějící vlak
tolikrát houknout. Na rubové straně každého označení přejezdu
se na reflexní bílé fólii nachází černý pětimístný kód, začínající
písmenem P a čtyřmístnou číslovkou 3470 až 3486, jen přejezd na
vlečce do TOSu má jiné označení, a to P11078. V případě nehody
na problému u železničního přejezdu stačí toto číslo oznámit na
tísňové lince. Velmi tím urychlíte přijíždějící pomoc a vyloučíte
možnost záměny. A ještě jedna rada na závěr, třeba pro houbaře
nebo pěší turisty, kteří se dostanou v blízkosti tratě do komplikací:
na každé železniční trati v ČR je po každých 100 metrech umístěn
bílý patník (staničník) nebo bílá tabulka s černým číslem s uvedením kilometrické polohy (např. Jedlová za nádražím směrem na
Kytlice je 69,5). Každá trať má své unikátní kilometrické číslování,
které v dané oblasti není zaměnitelné. Stačí tak při nahlášení
události uvést toto číslo a svoji přibližnou polohu.
js

nůžky S 90 L, benzínový motorový agregát Bridge & Stratton,
rozpínací hydraulické válce
o délkách 55 cm, 75 cm a 120 cm,
sada řetězových úvazků s adaptérem na rozpínák a nouzového
ručního hydraulického pohonu.
Zařízení je z roku 1993 a do
konce loňského roku bylo se
všemi revizemi provozováno u
hasičské jednotky.
Jeho zůstatková cena je
v současné době v SRN cca

záchranáři z Českého červeného kříže ze Šluknova si pro děti
připravili mimořádnou atrakci.
Za pomoci hydraulické ruky
vyprošťovacího vozu Mercedes
vytvořili lanovku, na které po
celé odpoledne sváželi děti.
K dobré pohodě přispěl i stánek
českého Pivovaru Kocour, které
se točilo i na německých pípách
a také klasické české zákusky
od cukráře z Dolního Podluží.
Hasiči, záchranáři a čeští

v sobotu 26. září si na městském
stadionu v Krupce, v rámci vyhodnocení letošního ročníku
Tohatsu cupu, převzali zástupci
jednotky z rukou hejtmana
dar Ústeckého kraje, a to 6
třívrstvých zásahových obleků
TIGER plus a 10 zásahových
útočných hadic C 52 v celkové
hodnotě 91.851 Kč. Veškerý
získaný a darovaný materiál
bude sloužit pro ochranu občanů
města Varnsdorf a okolí. JS
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Poděkování za spolupráci
Chtěli bychom zde poděkovat VOŠ SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, jejíž studenti s učitelkami odborného
výcviku Michaelou Jedličkovou, Zuzanou Horčičkovou a Annou
Kopeckou-Šlechtovou se zúčastnili našich akcí Den pro maminky
a Křtiny maskota.
Veliké díky patří kadeřnicím, kadeřníkům, masérům, masérkám, kosmetičkám a manikérkám za úžasnou péči. Děti byly
nadšené z jejich malování obličeje a maminky z péče, která jim
byla věnována. A protože spolupráce s VOŠ SPŠ a SOŠ služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf je opravdu úžasná, můžete se těšit
na další akci již v prosinci.
Kolektiv DDM Varnsdorf
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Vedení města ocenilo hasiče,
kteří reprezentovali na světových hrách

Vše dobře dopadlo
Jeden z největších stromů ve městě, nemocnou velikou vrbu, kácel najatý odborník. Aby nespadla na skruže studny pod ním, pomohli s vyprošťovacím automobilem dobrovolní hasiči.
js

Jak se žije nevidomým
Barevné hračky, malované
obrázky, barvy v přírodě, maminka a tatínek - to vše, pro
nás tak samozřejmé, ale pro
některé lidi pouze představa,
nikoli skutečnost - to je svět nevidomých. Abychom dětem lépe
tento svět přiblížili, spolupracuje
naše mateřská škola již třetím
rokem s nadací Světluška, která pomáhá lidem se zrakovým
postižením.
Naše děti dostaly příležitost
ještě lépe poznat úskalí, ale také
kvalitu života, které přináší částečná nebo úplná slepota při besedě, kterou pro nás uspořádal
pan Hrabal v knihovně s pány
Romanem Vaňkem a Miroslavem Kaiserem. Děti si krátce
vyslechly jejich životní příběhy,
vyzkoušely si chůzi poslepu
s bílou hůlkou, číst braillovo
písmo, poznaly, jak mohou po-

máhat nevidomým speciální
pomůcky jako počítač a mobilní
telefon, které s nimi mluví, nebo
pomůcka pro lití nápojů... Pomyslnou třešničkou na dortu bylo
mazlení s jejich vodícími psy.
Je důležité dětem ukázat, že
i s handicapem se dá žít kvalitně, a že pokud budou chtít, tak
i jako malé děti mohou pomoci.

Třeba jen tím, že pozdraví a
popřejí hezký den.
Beseda byla báječná a už
nyní se těšíme na další setkání
s panem Vaňkem, panem Kaiserem a jejich úžasnými čtyřnohými přáteli Nabu a Nelsonem.
Všem moc děkujeme.
Děti a paní učitelky z MŠ
Stonožka

19/2015
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LIMMA – váš specialista
na mouky
NOVĚ V SORTIMENTU - ŠIROKÝ VÝBĚR RŮZNÝCH
DRUHŮ MOUK. PALETA BEZLEPKOVÝVH DRUHŮ

�

�

�

PEKAŘSTVÍ LIMMA, Varnsdorf, Pražská 2952
Otevírací doba: Po – Pá: 5:00 – 17.00 hod, So: 6:00 – 11.00 hod
www.pekarstvilimma.cz

www.facebook.com/PekarstviLimma

��

��

��

���

�

Praská 2951, Varnsdorf

KVALITNÍ TISK
vizitky | letáky | plakáty | poukazy | PF
a mnoho dalího...
Online kalkulace na www.sauneo.cz/tisk.
pite: info@sauneo.cz | volejte: 607 97 97 90 | www.sauneo.cz
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Na svatého Martina
nás čeká jedinečný dvojkoncert
Památník padlým v Nové Chřibské je dokončen
kytarových hvězd

Střípky z regionu

Na den přesně před rokem
se sešli členové Svazu ck.
vojenských vysloužilců Koruny
české, zástupci obce Rybniště
a další hosté, aby společně
odhalili a požehnali obnovený
památník 21 občanů Nové
Chřibské, kteří padli na bojištích
v první světové válce. Součástí
památníku je ale menší parčík,
který bylo zapotřebí také upravit.
A tak doslova do roka a do dne,
v roce, kdy si připomínáme nejen
90 let od výstavby pomníku, ale
i 70 let od konce ještě horší
druhé světové války, splnila
obec Rybniště svůj dřívější slib,
že po rekonstrukci památníku
se o místo bude řádně starat.
Výsledkem je důstojné pietní
místo, což ale představovalo pomocí pracovníků veřejné služby
obnovit veškeré kamenné zídky,
nechat ve Šluknově vyrobit nové,
ručně sekané kamenné sloupky,
osadit je a do nich umístit řetězy, nakoupit a osadit zahradní
mobiliář a nakonec na základě
návrhu jiřetínské zahradnice
paní Sabiny Chládkové dokončit
parkové úpravy. A tak bylo obnoveno pohodové odpočinkové
místo, které zde dlouho chybělo.
Na tomto místě se totiž otevírá

kouzelný výhled nejen do údolí
Chřibské, ale i na velkou část
národního parku České Švýcarsko. Od 11. června roku 1925
lze na zdejším památníku, na
památníku, na jehož zhotovení
uspořádali občané Nové Chřibské sbírku, číst nápis, který
v překladu zní: „Na paměť synům
vlasti, padlým ve světové válce
1914 - 1918, věnovala obec Nová
Chřibská“. Prostor památníku
dnes předal starosta Rybniště,
Ing. Roman Forfera občanům
znovu do užívání a zároveň
k němu položil první věnec. Dru-

hý věnec položil zástupce odsunutých Němců z Löbau, který
poděkoval všem přítomným za
účast, vzpomenul nesmyslných
obětí všech válečných konfliktů,
včetně těch nejnovějších, a
popřál všem lidem klidný život
v míru a přátelství. Zástupcům
obce a svazu vysloužilců také
poděkoval za obnovení tohoto
místa. Po krátké přednášce
o historii a rekonstrukci památníku byla vypálena čestná salva
a na závěr slavnosti zazněla
v podání vysloužileckého flašinetu rakousko-uherská hymna. js

Pro hutní materiál a do železářství
už můžeme i o víkendu
Zatímco se ráno rozednívalo,
my jsme navštívili právě dnes
oficiálně otevřenou prodejnu
pod starým známým názvem
Kovomat Varnsdorf. Prodejny
s železářským sortimentem
nejsou v našem městě žádnou
novinkou, tato má však něco
navíc. Řemeslníci i kutilové si
zde totiž mohou nakoupit, aby
neztráceli čas na vlastní práci,
už od sedmé hodiny ranní. A nejen to, otevírací doba prodejny je
rozšířena i na sobotní a nedělní
dopoledne, takže je možnost
i o víkendu dokoupit chybějící
nebo zapomenutý materiál. Třetím bonusem nové prodejny je
prodej hutního materiálu (jäkly,
kulatiny, černé plechy apod.) a
sítí do betonu (kari sítě), které si
na místě můžete nechat upravit
na potřebný rozměr.
js

O svátku svatého Martina, tedy ve středu 11. listopadu od 19
hodin, budou mít hudební fajnšmekři, milovníci kytarové virtuozity
a všichni, kdo mají rádi blues, možnost vychutnat si unikátní dvojkoncert v sále Lidové zahrady Varnsdorf.
Na koncertu vystoupí světoznámý kytarový viruos, skladatel
a aranžér Laurence Juber, který se proslavil především po boku
Paula McCartneyho. Sám vydal 23 sólových alb, získal dvě ocenění
Grammy, nahrál hudbu do několika filmů (např. do Hříšného tance,
bondovky Diamanty jsou věčné, Pocahontas, Dobrý Will Hunting)
a byl zvolen nejlepším akustickým kytaristou všech dob. Při koncertech nemohou posluchači uvěřit, že ke své hře používá pouze
jednu kytaru a svých deset prstů.
Druhý vystupující, Američan Linwood Lee Taylor se svou kapelou, předvede jasné a ostré blues, které bývá často přirovnáváno
ke geniálnímu stylu Jimmyho Hendrixe. Kromě Hendrixe můžeme
v jeho stylu rozpoznat klasiky žánru Alberta Kinga, Howlin´Wolfa,
Muddy Waterse či Freddyho Kinga. Linwood Lee Taylor koncertuje
převážně na východním pobřeží Spojených států, kde v minulosti
oslňoval společně se slavným Albertem Collinsem.
Kromě skvělé hudby se v tento den můžete těšit i na tradiční
svatomartinské víno a svatomartinskou husu. Předprodej vstupenek
probíhá ve varnsdorfském divadle, on-line na webu divadla nebo
v informačních centrech. Koncert finančně podpořil Ústecký kraj a
firma Retos Varnsdorf.
Martin Musílek, ředitel Městského divadla Varnsdorf

Řádková inzerce

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

Zaměstnání
Seriózní nabídka pro
svářeče (metoda TIG), montáže v cizině. Schopné svářeče
s jinou specializací odborně doškolíme. Provádíme si vlastní
přezkoušení dovedností. Jazykové znalosti (AJ, NJ) výhodou,
ale není podmínka. Nástup
možný okamžitě. Slušné ohodnocení a zabezpečení. Pracovní
poměr trvalý nebo jako OSVČ.
Kontaktní e-mail a další informace: j.zarnack@email.cz.

Různé
Prodám 10 pytlů černého
uhlí, baleno po 40 kg. Varnsdorf dovezu. Cena celkem
1.600 Kč. Tel. 607149 915.

+
+
+
+
+

provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

KONVERZAČNÍ NĚMČINA - potřebujete rychle a
maxim.efektivně zvládnout
základní konverzační němčinu - individuálně, efektivně,
jednoduše, levně - významná
pomoc zájemcům s poruchou
učení jazyků - vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz,
774 530 676.

Zde mohl být váš
inzerát za cenu
331 Kč
Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Rádi vám vždy
vyhovíme a poradíme.

Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte
412 372 241/linka 143

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování

+
+
+
+
+
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Restart KD
Rozkrok
V rámci restartu klubu KD
Rozkrok a jeho pravidelných
čtvrtečních odpoledních kaváren se rodí několik dalších
zajímavých aktivit.
Klub zahajujeme s novým
konceptem Do It Yourself - Do
It Together. Vytváříme místo
sdílení pro sebe, naše kamarády a spřízněný okruh lidí, který
se bude, jak doufáme, postupně
utvářet a rozšiřovat.
Rozkrok se nyní dostává ke
své podstatě a chce být zcela
baby-friendly. Vnitřní prostor
klubu je tím pádem nekuřácký,
nicméně kuřácká diaspora již
při zahajovacím čtvrtku 1. října
na terase začala spřádat plány,
jejichž výsledkem je zamýšlená
instalace venkovních kamen a
stříšky u vchodu.
Budeme otevírat každý
čtvrtek v 15 hodin a zavírat
mezi 20. a 22. hodinou. Vždy
ve čtvrtek tedy „Erko“ ožije
charakteristickou vůní kávy a
domácího koláče či polévky.
Doufáme, že klub ozvláštní
mimo jiné i specifický způsob
přípravy kávy, tzv. brew, drip či
filtr. Vše, co v kavárně nabízíme,
pochází z produktů nebo zdrojů,
které vycházejí z filozofie fair a
direct trade, lokálnosti a ideálně
bio/organic. S napečením koláčů nebo navařením se můžete
samozřejmě připojit.
Dále budeme příležitostně
pořádat zajímavé akce jako
filmové projekce, přednášky,
workshopy, hudební projekce
apod. Prostor je otevřen pro
pravidelná kavárenská setkávání a vytváří tak zázemí pro
besedy, společenské debaty,
různé intelektuální vize, vizionářská zasnění či polibky múz.
Zároveň zveme k zapojení se
do příprav a organizování. Do
It Yourself měníme na Do It
Together!
Po dohodě s několika maminkami by měly tematické
akce probíhat od 17 do 19 hod.
tak, aby na děti nebylo ještě moc
pozdě a nemusely odcházet
„v půli filmu“.
Začneme však lehce pragmaticky, po bazárku Ze škatulky
z minulého týdne, který na
sále tak trochu pokračuje, nyní
zakládáme potravinový klub
EkoLoko. Ti, kdož jsou na FB,
mohou akce sledovat a sdílet na
adrese facebook.com/groups/
245652705467714.
eRcrew

Spisovatelka Veronika Válková
vyprávěla dětem o holocaustu
Terezínské ghetto - Tajemný vlak do neznáma, to je
název knihy, o které s primou
a sekundou varnsdorfského
gymnázia besedovala 6. října
ve varnsdorfské knihovně Veronika Válková, spisovatelka,
autorka učebnic dějepisu a
pedagožka. Hlavním tématem
besedy, uskutečněné v rámci
projektu S knihou se nenudím,
byl holocaust a osudy dětí
v terezínském ghettu. Součástí besedy pak byla vědomostní soutěž,
v níž studenti prokazovali znalost české historie. Vítězné družstvo
si jako cenu odneslo sadu komiksů.

LITERÁRNÍ VARNSDORF 2016
Městská knihovna Varnsdorf vyhlašuje 12. ročník soutěže
Podmínky soutěže:
• věk soutěžících není limitován
• tematika příspěvků je libovolná
• všechny práce musí být původní, dosud nikde nepublikované
• soutěž je anonymní
Soutěžní kategorie:
PRÓZA
PUBLICISTIKA (reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu)
POEZIE
Organizace a vyhodnocení soutěže:
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 15. 01. 2016 na
adresu:
Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 1260,
407 47 Varnsdorf.
V levém dolním rohu obálky uveďte heslo „Literární soutěž“.
• Přijímají se pouze práce psané na psacím stroji nebo formou
tištěného výstupu z počítače, řádkování 1,5. Text je třeba psát
pouze po jedné straně formátu A4. Každá práce musí mít v záhlaví
uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo,
které si zvolí autor. Soutěžní příspěvek musí být zaslán ve čtyřech
vyhotoveních a nesmí mít více než 10 stran textu (tj. u prózy max.
18 000 znaků včetně mezer), u prací v rozsahu nad 10 stran
prosíme zaslat pouze úryvek v rozsahu do 10 stran.
• Autor k soutěžní práci přiloží zalepenou obálku, v níž budou
uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo
shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození,
adresa, číslo telefonu, e-mail.
• Dále autor přiloží na zvláštním listu papíru napsaný souhlas
s uchováním osobních dat pro potřeby soutěže a souhlas
s případným uveřejněním soutěžní práce bez nároku na autorský
honorář. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy
společně s vašimi příspěvky.
• Porota otevře obálky s osobními údaji soutěžícího až po vyhodnocení příspěvků.
• Originál soutěžní práce zůstane uložen v archivu Městské
knihovny Varnsdorf, kopie se rovněž nevracejí.
• Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Tři nejlepší práce
v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo
některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
• Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v červnu 2016.
• Organizátoři soutěže vydají do konce roku 2016 sborník vybraných prací. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku,
obdrží výtisk zdarma.
Informace podá: Městská knihovna Varnsdorf, tel. 412 372
678, 412 332 963, e-mail: reditelka@mkvdf.cz, hudebni@mkvdf.cz.
Práce, které nebudou vyhovovat shora uvedeným podmínkám
soutěže nebo budou odevzdány po termínu, budou ze soutěže
vyřazeny. Vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací
a výší finanční podpory z grantu případně sponzorských darů.
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Mandava Jazz 2015
Říjen začal v rytmu jazzu. Od 1. do 11. října se konal ve městech
na březích řeky Mandavy tradiční německo-český festival Mandava
Jazz. Festival otevřel v Pivovaru Kocour koncert skupiny Soul Resolution. Závěrečné vystoupení na pevné scéně přivítalo varnsdorfské
divadlo. Své umění tu předvedli Jiří Stivín a Co. Jazz. Úplnou tečku
udělal za festivalem populární koncert ve vlaku Trilex. Na cestu
hráli Deep M Ocean a Jan Navrátil Trio.
red, foto Ivo Šafus
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Vzpomínka
V úterý 22. září tomu byly 3 roky, co nás navždy opustil pan
Miroslav Dítě.
S láskou vzpomíná rodina.
V pondělí 26. října by se dožil pan Teodor Kasala 85 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka Julie a dcery
V úterý 27. října by se moje dcera
Romanka Schuppanová dožila 28.
narozenin.
S láskou vzpomíná táta s rodinou.
Ve čtvrtek 29. října tomu bude 20 let, co
zemřel pan Jan Švec.
Vzpomínají děti s rodinami.

Blahopřání
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Zrušme tělocvik aneb Úspěch
našich borců v Praze
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV) založili
olympijští šampioni v desetiboji
Robert Změlík a Roman Šebrle
s cílem motivovat děti ke sportu
na základě vlastní zkušenosti.
„Ve školním věku jsme zažili
odznak zdatnosti a to nás
vedlo nejen k desetiboji, ale
ke konceptu sbírání odznaků a
zlepšování se. Když se někdo
zlepšuje, tak ho to motivuje.
Má potom chuť sportovat,“
řekl Robert Změlík.
Školáci plní v rámci OVOV
devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných (více na
www.ovov.cz). Na základě
zlepšování výkonů mohou získat bronzové, stříbrné, zlaté a

diamantové odznaky. Ti nejnadanější mladí sportovci se přes
školní a krajská kola mohou
probojovat až do republikového
finále, kde zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní
akce a setkají se s desítkami
olympioniků a sportovních
osobností. V současné době
běží OVOV společně se Sazka
Olympijským vícebojem a je do
něj zapojeno přes 1 100 škol.
Díky dokumentárnímu pořadu Zrušme tělocvik a paním A.
Vápeníkové a P. Lukešové se
objevil tento projekt i ve Šluknovském výběžku. Společně
s městem Varnsdorf pravidelně
organizují okresní kolo OVOV.
Opakovaně se přes okresní a

krajská kola probojovali až do
republikového finále v Praze
žáci ZŠ Edisonova Varnsdorf
a Gymnázia Rumburk.
Ve dnech 10. až 12. září se na
Julisce v Praze utkali ti nejlepší
z ČR, SR, Maďarska a Polska.
Naši borci ze Šluknovského
výběžku se v mezinárodní
konkurenci neztratili! Největšího úspěchu dosáhl Nikolas
Kováč ze ZŠ Edisonova, který
v obrovské konkurenci obsadil
3. místo. Další vynikající výkony předvedli Matěj Semerád
z Gymnázia Rumburk (5. místo)
a Oliver Svačinka ze ZŠ Edisonova (14. místo). Děkujeme klukům za perfektní reprezentaci
škol a regionu. Stanislav Hocko

Ve středu 28. října se dožije naše babička
Hilda Zapletalová krásných 88 let.
Přejeme jí hlavně zdraví, pohodu a
štěstí!
Synové, snacha, vnoučata, pravnoučata
a rodina Březinova

Úmrtí
Září
Rudolf Lukeš
Karel Popelka
Jindřiška Strnadová
Rozália Poláková
Miroslav Janáček
Danuše Zavadilová
František Čistecký
Ruth Maibaumová

79 let
84 let
90 let
80 let
75 let
81 let
84 let
86 let

Z ubní

pohotovost
24.-25. 10. 2015
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343
28. 10. 2015
MUDr. Renata Bolfíková
Varšavská 1863/7, Děčín VI
tel. 737 501 440
31. 10-1. 11. 2015
MUDr. Jiřina Miličová
Anenská 385/2, Děčín I
tel. 412 507 588

Svozy pytlového
tříděného odpadu
5. 11. 2015

Svépomocné
družstvo
Mandava
(koordinátor trhů
a občerstvení při
městských akcích)

vyzývá
a zve místní
obchodníky,
hospodské a velko
i malovýrobce
regionálních
produktů
ke spoluúčasti
na přípravě akcí.
Nejbližší událostí, jíž
se můžete 29. 11.
zúčasnit, je městské

rozsvícení
vánočního stromu.
Kontakt:
Ing. Helena
Lochmanová,
tel. 602 259 945

Poradna ČOI
Česká obchodní
inspekce poskytuje
bezplatně rady
a informace
občanům, zejména
o právech spotřebitelů, uplatňování
reklamací apod.
4. listopadu
10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti
Městského úřadu
Varnsdorf
nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25).

Na slovíčko se starostou

Úvodní ze 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 strážníků
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.
Farní obec Starokatolické
církve Vás zve na:

DUŠIČKOVOU
VZPOMÍNKU,
na modlitbu, vzpomínku
na všechny naše zesnulé:

v neděli 2. listopadu
od 16.00 hod.
na městským hřbitově
(u kašny).
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Podzimní hry 2015 zahájily atletikou
Turnaj čtyřher v Děčíně
Máme tu říjen, ale naštěstí jako každý rok nejen u nás ve
Varnsdorfu je začátkem podzimu slunečno a teplo. Toho využilo
pět hráčů tenisového oddílu a odjelo reprezentovat do Děčína
na tradiční OPEN turnaj v deblech v kategorií, kde součet věků
hráčů je nad 104 let. Dvojice Barborík - Lank, Krejčí-Mládek
a Ondráček - Gáll (ze Šluknova) si vedly střídavě úspěšně.
O vítězství či porážce občas rozhodoval pověstný chloupek
štěstí. Tak se stalo, že z 16 zúčastněných párů z Jablonce n.
N., Děčína, Velkého Března, Varnsdorfu a Šluknova se dvojice
Ondráček - Gáll dělila o krásné 3. místo. Duo Barborík - Lank pak
vyhrálo „utěchu“, což znamenalo 9. pořadí a Krejčí s Mládkem
skončili na 11. příčce. K lepšímu umístění v dost krutém systému
chyběl někdy i lepší poměr prohraných gamů. Ale tak to v tenisu
chodí. Další náš bývalý hráč z mužstva MŽIKu R. Šustr z České
Kamenice se svým děčínským spoluhráčem Ledvinou prohrál
v nabité kategorii do 104 let těsně až ve čtvrtfinále.
Na domácích kurtech nic nového. Probíhají pravidelné
tréninky dětí a mládeže, rekreanti občas obsadí dva nebo
tři kurty, jindy jsou dvorce plné hlavně díky našim dívkám
a ženám, které se do toho letos daly v plné parádě. Což
je velmi povzbuzující i pro ostatní. Takže si přejme, ať nám
počasí vydrží a abychom nemuseli zavírat kurty na konci
sezony, což je vždy oficiálně už 15. října.
Milan Klusoň

Letošní Peklo severu je minulostí
Závěrečný díl Pekla severu 2015 hostila 19. září Česká Kamenice.
Uvádíme konečné pořadí nejlepších bikerů Šluknovského výběžku a
za jmény v závorce umístění v uvedeném posledním závodu.
Naděje I do 6 let (39 klasifikovaných): 5. R. Synek (7.),
15. S. Koch (-). Naděje II 7-9 let (64): 12. O. Boczan (-). Mladší
chlapci (24): 7. J. Kudláček (6.). Starší chlapci a kadeti (26):
1. F. Srbecký (1.), 10. M. Huk (-).
Junioři a muži (58): 4. F. Holubář (4.), 6. T. Podrazil (2.),
14. M. Vansteenkiste (-). Veteráni I (54): 1. H. Schwarz (1.),
6. J. Novota (-), 8. Z. Kohout (8.), 12. M. Fatka (10.), 19. A. Vohanka
(-). Veteráni II (53): 3. J. Švorc (1.), 5. J. Boczan (8.), 9. J. Kroupa
(-), 12. J. Šeps (-). Veteráni III (23): 3. V. Šimonek (4.), 6. V. Zemler
(-), 8. P. Spurný (5.). 10. J. Fabry (-), 12. K. Bezchleba (-), 13. M. Vohnout (-), 16. M. Král (-).
Mladší dívky (18): 17. L. Vápeníková (-). Starší dívky a kadetky
(10): 9. N. Boczanová (-). Juniorky 17-35 let (23): 1. A. Lhotáková
(1.), 3. K. Zezulová (3.). Ženy 35 let a více (8): 2. J. Kovářová (2.),
3. L. Matějčková (-), 4. L. Mašková (-).
ZdS

Více než povedené dopoledne mohli v pátek 2. října
na stadionu v Kotlině zažít
nejen závodníci, ale i rozhodčí
a příchozí. A to za ideálního
atletického počasí, výtečných
výkonů, nasazení závodníků
a ve sportovní atmosféře provázející všechny skoky, běhy,
hody a vrhy. To vše doplněné
výbornou organizací, kterou
zajišťovala ZŠ náměstí E.
Beneše. Tabulku rekordů
u staršího žactva měnil Martin
Vaňák (ZŠ E. Beneše), který
ve skoku dalekém doskočil na
metu 535 cm. U mladšího žactva rekord ve skoku dalekém
vyrovnal Gerhát z Gymnázia
Varnsdorf. Ze stejné školy pak
tabulku přeměnily dívky ve štafetovém běhu 4 x 60 m - nový
rekord činí 35,5 s. V týmech
byl nejvyrovnanější souboj
v kategorii starších dívek, kde
o vítězství ZŠ Edisonova rozhodla závěrečná štafeta.
Výsledky týmů - mladší

žactvo, dívky: 1. Gymnázium 46
bodů, 2. ZŠ Edisonova 36, 3. ZŠ
náměstí E. Beneše 25. Chlapci:
1. Gymnázium 52 bodů, 2. ZŠ
náměstí E. Beneše 35, 3. ZŠ
Edisonova 29. Starší žactvo,
dívky: 1. ZŠ Edisonova 47 bodů,
2. Gymnázium 47, 3. ZŠ náměstí
E. Beneše 13. Chlapci: 1. ZŠ
náměstí E. Beneše 56 bodů,
2. Gymnázium 37, 3. ZŠ Edisonova 22 bodů.

Atletika na třech frontách
Poslední prodloužený víkend měsíce září měl pro trenéry atletického oddílu hektický
průběh. V sobotním mezikrajovém utkání mladšího žactva
(České Budějovice, Pardubice,
Hradec Králové, Ústí n. Labem
a Liberec) reprezentovala Liberecký kraj i Natálka Susová.
Na jablonecké Střelnici ve své

ži družstev nejmladšího žactva
v Jablonném v Podještědí. Soutěžilo se v trojboji (50 m, skok
daleký a hod míčkem). Varnsdorfské družstvo chlapců (foto)
postoupilo do finále z druhého
místa ve skupině. Družstvo bylo
po prázdninách doplněno o nově
příchozí adepty atletiky, takže
nastoupilo v plném počtu. Do

parádní disciplíně (hod kriketovým míčkem) sice nebodovala,
ale v běhu na 600 m družstvu
připsala 3 body a sobě osobní
rekord v hodnotě 1:57,22 min.
V konečném hodnocení liberecké družstvo zvítězilo a
Natálka si ze Střelnice přivezla
zlatou medaili.
Neděle patřila finalové soutě-

společného měšce bodově přispěli J. Zajíček (ročník narození
2004) 249 body, P. Kamenický
(2004) 233, J. Tomašov (2005)
197, M. Janda (2006) 183,5,
J. Vaněk (2004) 167, O. Boczan
(2006), D. Vambera (2004) 87 a
A. Kalivoda (2006) 84,5 bodem.
Body dvou nejmladších M. Košína (2007) a M. Klause (2006) se

Běžci zápolili s Ještědem
Vyznavači dlouhých tratí se zúčastnili dalších běžeckých akcí.
Na Ještědu vedla trať pouze lesem, převýšení na 18 km dlouhé trati
bylo přes 1 000 m. Pavel Vodička k závodu uvedl: „Stálo hodně sil
vydržet a všechny ty kopce vyběhnout. Bylo však pro mne nakonec
velkým zadostiučiněním, když jsem se objevil v cíli za 1:40:09 hod.
a skončil na 9. místě v mé kategorii, což je z mého pohledu v tak
silné konkurenci prima výsledek.“ Rumburský Ondřej Motl si dále
doběhl pro třetí místo v kategorii (8. celkově) s excelentním časem
1:28:52 a Jirka Tůma pak skončil na 118. příčce (41. v kategorii)
s časem 1:56:06
ZdS

Do pořadí Podzimních her
se počítají jen výsledky starších
kategorií, takže pořadí je následující: Gymnázium (84 body),
ZŠ náměstí E. Beneše a ZŠ Edisonova (69 bodů). Další soutěží
her byla v pondělí 19. 10. malá
kopaná (pouze chlapci). Hry jsou
součástí Grantového programu
Města Varnsdorf, ceny všem zúčastněným předával místostarosta
Josef Hambálek. Václav Zemler

nezapočítávaly. Celkové pořadí
finálové soutěže: 1. AC Česká
Lípa 1 758 bodů, 2. AC Turnov
1 740, 3. AC Mladá Boleslav
1 591, 4. LIAZ Jablonec 1 578, 5.
TJ Slovan Varnsdorf 1 508, 6.
AC Jablonec 1 443, 7. AC Slovan
Liberec 1 074, 8. SK ZŠ Jablonné
v P. 1 055, 9. Cvikováček Cvikov
463 bodů.
V neděli a o pondělním
svátku patřil liberecký městský
stadion Krajským vícebojařským
přeborům v kategoriích od staršího žactva výše. Varnsdorfská
atletika zde měla v této náročné soutěži jedinou zástupkyni.
Mezi dorostenkami absolvovala sedmiboj Sára Godlová a
v prvním dnu soutěže si vylepšila tři osobní rekordy - na 100
m překážek 18,06 s, ve výšce
1,40 m a v kouli 9,90 m. Pouze na 200 m byl čas 29,68 s.
horší, přesto po prvém dni byl
reálný atak druhého místa.
Pondělí však přineslo bodovou bídu. Dálka 4,08 m, oštěp
v novém osobním rekordu
25,73 m a závěrečných 800 m za
2:58,81 min. S bodovým součtem sedmi disciplin 3 120 bodů
tak Sára obsadila třetí místo a
brala bronzovou medaili. Protože
v roce 2016 bude Sára nadále
v dorostenecké kategorii, slibuje
její pracovitost ještě další úspěchy. Blahopřejeme!
Jaroslava a Stanislav Skaličtí,
trenéři

První výhra by měla tým nakopnout

Dva úspěchy juniorek venku
Nováček 2. basketbalové ligy mužů TJ Slovan Varnsdorf hostil
na úvod soutěže Slavoj BK Litoměřice B a o den později Slunetu
USK Ústí. Se Slavojem odešel poražen 64:82 (16:18, 29:44, 48:61).
Proti Slunetě pak 63:77 (13:19, 34:40, 44:56). Proti předním týmům
soutěže bodovali nejvíce Lehroch 31, Šišulák 29 a Novotný 20. Cíle
Slovanu jsou jasné a skromné - zachránit se. Tomu mohou přispět
i někteří hráči béčka a z U19, kteří se jeví perspektivně. Výborně
si vedly juniorky U19. Dokázaly zvítězit v Kladně 58:61 (6:16,
18:34, 34:44) a na Aritmě Praha 41:81 (16:19, 23:44, 37:57). Nejvíce
bodů Keslerová 35, Jínévá 20, Martinovská 19 a Grobarčíková 17.
Béčko mužů neuspělo v Mostu 82:67 (25:12, 43:26, 61:40) a u BK
Skřivánek Ústí 83:51 (20:13, 49:31, 66:39).
TJ Slovan-basket

Další turnaj v šipkách na Kovárně
Již tradicí se staly turnaje v elektronických šipkách na Kovárně.
V závěru uplynulého měsíce se konal SVATOVÁCLAVSKÝ, do
kterého se přihlásilo 24 hráčů a své boje svedli na třech šipkových
automatech v systému 301 masters out double KO. Mezi nimi bylo
i několik nováčků, kteří si ve velké konkurenci během turnaje opravdu
nepočínali špatně. Příkladem toho byl i Petr Košín, který nenašel
přemožitele a zaslouženě celý turnaj vyhrál. Nejlépe z žen se opět
umístila Z. Elfmarková. Konečné pořadí: 1. P. Košín, 2. J. Peleška,
3. P. Švihlík, 4. J. Mrkvička atd.. Všem zúčastněným děkujeme za
skvělou atmosféru během turnaje a vítězi gratulujeme.
Míka

Garda i béčko JK Trans zahájily výtečně
Úvodním futsalovým vystoupením nové sezony na severu Čech
byl turnaj RAF DĚČÍN VETERÁNS LIGY hraný v Libouchci. Garda
JK Trans Varnsdorf v něm zdolala Rozbušku Boletice 3:1 a Tenis
Proboštov 5:1. Bodově stejně úspěšné bylo SK Jílové a Eurosport
Teplice. Kanonýrem turnaje se stal Václav Fišer z JK Trans s pěti
zásahy.
Zahajovací turnaj okresní 1. AUTOCENTRUM JÍLOVÉ LIGY hostila varnsdorfská sportovní hala. Domácí béčko JK Trans si připsalo
plný počet bodů, když porazilo Jílové B 3:0, Transco Bohemia Děčín
4:0 a Las Žlebas Děčín deklasovalo vysoko 18:0. Benteler Rumburk
uhrál ze tří utkání šest bodů, když dvakrát vyhrál a jednou odešel
poražen. Tým SLŠ Šluknov nastoupil čtyřikrát, připsal si dvě vítězství
a dvě prohry. Nejlepším hráčem turnaje se stal Miloslav Hloušek
z Autocentra Jílové B, nejlepším střelcem pak Miloslav Kučera z JK
Trans Varnsdorf B za sedm přesných zásahů.
ZdS

V nadále nezáviděníhodné
pozici a po zhruba třetině
odehrané sezony čekal áčko
FK Varnsdorf páteční večerní
duel ve Znojmě (foto: Znojemský deník)u jednoho z předních
aspirantů na postup do nejvyšší
soutěže. O výsledku 2:0 rozhodly dva góly domácího kanonýrka
R. Šamánka těsně před poločasovým hvizdem a krátce po
přestávce, kdy domácí na hosty
doslova vletěli. Znojemští si před
1 000 diváky vytvořili ještě další
šance, ale míč za svá záda už
Porcal nepustil. Odložené utkání
v Hradci Králové přineslo remízu 4:4 (3:2). Sled gólů: 0:1, 3:1,

3:4 a po PK 4:4. V duelu v Kotlině s Českými Budějovicemi se
FK dočkal první výhry sezony.
Výsledku 3:2 (2:1) dal finální

podobu v 90. + 1. min. střídající
Ladislav Martan vrátivší se po
zranění do sestavy. Odraz ze
dna tabulky tak nastal! ZdS

Medailové žně pro OST Varnsdorf
Ani v letním horkém období
Oddíl silového trojboje Varnsdorf nezahálel a absolvováním
4 pohárových soutěží posbíral
řadu cenných kovů.
Již v závěru června se uskutečnil 6. ročník Bořislavského
Giganta, kde OST měl zastoupení trojici závodníků. Dvě zlaté
si v kategorii dorostenců odvezl
Richard Šos a ve stejné kategorii
byl David Kovalčík dvakrát druhý.
V mužské kategorii EQUIP (podpůrné dresy) si vybojoval Luboš
Šos zaslouženě dvě třetí místa.
Borci oddílu se zúčastnili
i tradiční Lounské mrtvoly, kde
opět zabojoval Richard v dorostencích a za výkon 240 kg bral
zlatou medaili. Nezaváhal ani
L. Šos. Vyhrál kategorii muži
EQUIP, přičemž mu stačilo
zvednout činku vážící 310 kg.
Nejvyšší příčky se podařilo obsadit také na skvěle obsazeném

Mladší
žáci válí
Krajská liga mužů LK:

VTJ Ještěd Liberec - HC TS
Varnsdorf 14:2. Nyní čeká muže
domácí duel s Turnovem v NE
25. 10. od 15.30 hod.
Liga starších žáků B LK: BK
Mladá Boleslav - HC TS Varnsdorf
23:2, HC TS - HS Česká Lípa 3:7.
Další zápas je ve STŘ 28. 10. od
9.00 s Frýdlantem a ve ČTV 29.
10. od 15.30 s Českou Lípou. Liga
mladších žáků D LK: BK Mladá
Boleslav - HC TS Varnsdorf 3:7,
HC TS - HC Česká Lípa 9:5, HC
Benátky n. J. - HC TS 6:9. Příští
domácí utkání: ÚT 27. 10. od 17.00
s Frýdlantem. ŠKOLA BRUSLENÍ probíhá každou sobotu a neděli
od 11.00 hod. ZDARMA. ZdS

Příbramském poháru. Zde se
v životní formě představil D. Kovalčík. V kategorii benchpress
RAW (bez podpůrných dresů)
obsadil skvělé druhé místo výkonem 145 kg a v mrtvém tahu
RAW dokonce vyhrál v novém
osobním maximu 245 kg. Druhé
místo pak ukořistil mezi muži do
100 kg RAW Jan Pianka, když
uzvedl 190 kg vážící činku.
Ani na tradiční vrchlabské
„pohárovce“ „Benchpress & Deadlift Cup“ náš oddíl nechyběl.
V benchpressu RAW obsadil dorostenec D. Kovalčík po výkonu
130 kg čtvrté místo a R. Šos pak
s velkým náskokem vyhrál mrtvý

tah v osobním rekordu 252,5 kg.
Stejně si vedl i J. Pianka. Obhájil prvenství z loňského ročníku
v mrtvém tahu v kategorii do
100 kg výkonem 207,5 kg.
L. Šos zvládnutím 300 kg
v mrtvém tahu navíc obsadil třetí
příčku v kategorii nad 100 kg.
Oddíl tak v soutěži družstev
v mrtvém tahu zopakoval druhé
místo z minulého ročníku. Závěrem se sluší poděkovat Městu
Varnsdorf za podporu v rámci
sportovní koncepce města. Dále
děkujeme všem, kteří pomáhali
v přípravě i na soutěžích, zejména oddílovým kolegům L. Žítkovi
a D. Piankovi.

Stolní tenisté v plném zápřahu

Ještě před prvními zápasy stolních tenistů TJ Slovan Varnsdorf
v soutěžích kraje a okresu sezony 2015-2016 proběhlo v oddíle několik turnajů. Ten o přeborníka Varnsdorfské ligy za účasti osmnácti
hráčů vyhrál L. Žatečka ml., před J. Somičem a P. Šimkem. Další
akcí byl turnaj zaměstnanců a. s. TOS Varnsdorf. Mezi šestnáctkou
stolních tenistů zvítězil J. Jícha před J. Šálkem a Z. Slavětinským.
Třetím zápolením byl turnaj neregistrovaných pod patronací MUDr.
P. Janáka. Na turnaji si zahrálo deset borců a vítězem se stal
J. Gerboc, druhý skončil L. Kovář a třetí M. Exnar.
Dosavadní výsledky týmů Slovanu Varnsdorf v okresním přeboru a okresní soutěži - OkP: Slovan E - Slovan B
8:10, Slovan C - Slovan D 7:11, Slovan B - Slovan D 14:4, Slovan E - Slavoj Děčín A 9:9. OkS: Slavoj Děčín B - Slovan F
14:4, SKST Děčín F - Slovan F 3:15.
M. Exnar
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