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Osvětlení Plzeňské prochází rekonstrukcí Josef Hambálek: Varnsdorf

by měl být městem průmyslu,
zeleně, kultury a sportu

V rozpočtu města byly pro
letošní rok schváleny dvě investiční akce na veřejném osvětlení.
První - stavba nového osvětlení
v Barvířské ulici - byla dokončena v říjnu. Druhou akcí, která
právě probíhá, je rekonstrukce
v Plzeňské ulici. Zhotovitelem
jsou v obou případech Technické
služby města Varnsdorf.
Oprava osvětlení v Plzeňské
vyjde město zhruba na milion Kč.
Postupně bude vyměněno 23
stožárů a svítidel v úseku od
křižovatky s ulicí Mladoboleslavskou po křižovatku s ulicí Jiřího
Wolkera o celkové délce 800
metrů. Původní vrchní elektrické
vedení bude nahrazeno zemním
kabelovým rozvodem. Nové žárově zinkové třístupňové stožáry
vysoké 8 metrů budou osazeny
svítidly technologie LED.
Od druhé poloviny října
proto probíhají v Plzeňské ulici
částečná omezení dopravy.
Uzavírka jednoho jízdního pruhu

Vzhledem k tomu, že od loňských
komunálních voleb uběhl více než rok, pozvali jsme ke krátkému rozhovoru jednoho
z nových mužů ve vedení města. Úvodní
čtvrtinu volebního období jsme bilancovali s místostarostou Varnsdorfu Josefem
Hambálkem.
Jak vám funkce místostarosty změnila
život?
Jsem zvyklý na vysokou pracovní vytíženost, takže z tohoto pohledu to není výrazná změna. Mám rád, když vidím za sebou hmatatelné
výsledky své práce. V minulém Hlasu severu starosta vyjmenoval
dlouhý seznam toho, co se za tento rok udělalo v rámci investic a oprav
městského majetku. V tomto ohledu mohu být spokojen. Z hlediska
rodinného určitou změnu vnímám. Rozhodnutím o přijetí této funkce
jsem poslal pod drobnohled nejen sebe, ale i celou svou rodinu. Po
roce zvykání s tím už ale větší problém nemáme. Slušný člověk to
má v politice těžké, pokud se v ní beztrestně tolerují lži a pomluvy.
Jak řekl Albert Einstein: Dřív rozbiješ atom než pomluvu.
Pokračování na str. 2
INZERCE

Pokračování na str. 3

Registr volnočasových aktivit
Čtěte v příloze

Anička Dubovecká vyhrála logickou olympiádu
Čtěte na str. 6

8 gólů přinesl druhý domácí duel hokejistů
Čtěte na str. 8

Příští číslo Hlasu severu vyjde 4. prosince 2015. Redakční uzávěrka 23. listopadu 2015.
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Josef Hambálek: Varnsdorf by měl být
městem průmyslu, zeleně, kultury a sportu
Dokončení ze str. 1
Jak hodnotíte spolupráci se starostou, místostarostou a
koaličními partnery?
Spolupráce se starostou a místostarostou je vynikající. Stejně tak
spolupráce v koalici. Máme výhodu, že v koalici jsme lidé, kteří si
dokáží vzájemně naslouchat a neupřednostňujeme své osobní priority
před společnými cíli celé koalice.
Máte mimo jiné na starosti městskou policii. Jak hodnotíte její
práci a co jste udělali pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Důležitá je vzájemná spolupráce strážníků s občany města. Většina
lidí, kteří haní práci městské policie, vůbec netuší, co vlastně vykonává,
jaké má pravomoce, kolik lidí je na služebně v danou směnu a co
právě v ten daný okamžik musí řešit. Město je rozlehlé, hlídka vyráží
přednostně na oznámení občanů. Samozřejmě nejproblematičtější je
lokalita Kovářská. Ovšem nemůžeme být „Security Kovářská“, odkud
volají většinou stále ti stejní nespokojení lidé. Proto v současné době
zpracováváme žádost o dotaci na vytvoření několika míst pro asistenty
prevence kriminality, kteří by mohli v tomto strážníkům pomoci. Na
některých místech ve městě jsme modernizovali kamerový systém.
K pocitu bezpečí ve městě přispívá i veřejné osvětlení. Dosloužilé a
nefunkční sloupy se postupně vyměňují za nové LED osvětlení.
Za necelé 3 roky skončí vaše volební období. Jak by měl
Varnsdorf za tu dobu vypadat, abyste byl se svým působením
na radnici spokojený?
Z hlediska plánování a procesu přípravy velkých investic je jedno
volební období krátké. Naším cílem je mimo jiné navýšit nebo alespoň udržet zaměstnanost, která je základem sociální stability. Chtěli
bychom, aby se o Varnsdorfu mluvilo pozitivně, aby bylo městem
průmyslu, zeleně, kultury a sportu. Započali jsme například jednání
ohledně případného vzniku nové průmyslové zóny ve Varnsdorfu a
na to jsou 3 roky přirozeně málo. Také některá přání obyvatel města
jsou, řekl bych, z říše fantazie. To bychom museli mít kouzelný prsten. Co se týče například náměstí, dělá se studie na jeho úpravu
v návaznosti na projektově již zpracovávanou revitalizaci autobusového nádraží. Ale město přece nebude stavět hotel na náměstí jen
proto, aby zastavěl proluku, jak někteří navrhují. Musíme doufat, že
se jednou najde investor, který nabídne řešení. Až se takový najde,
město mu rádo v rámci svých možností vyjde vstříc. Budu rád,
když se některé věci podaří alespoň nastartovat.
Michal Haller

Varnsdorf vyhlašuje novou soutěž
o nejhezčí vánoční výzdobu
Po fotografické soutě ž i o nejkrásnější varnsdor fskou z ahradu
a balkon přichází město s další podobnou výzvou. Tentokrát se hledá nejhezčí
vánoční výzdoba!
O co v soutěži jde?
Mnozí z vás každoročně osvětlují svá okna, obrysy střech nebo stromky na zahradách. Často vídáme v oknech dekoraci, věnce na dveřích či betlémy. Nás vaše
aktivita velmi těší a zpříjemňuje nám všem, zejména pak těm nejmenším, vnímání
nejkrásnějších svátků v roce, vnímání Vánoc. Proto věříme, že vás v čase rozjímání a
klidu najde odhodlání k této soutěži mnohem více, než v případě letní soutěže.
Jak soutěžit?
Stačí k tomu velmi málo. Přihlásit se můžete přímo vy, ale
můžete přihlásit i svého souseda. Pošlete nám elektronicky
fotku se jménem, názvem ulice a číslem popisným na
e-mail soutez@varnsdorf.cz.
Všechny došlé fotografie budeme postupně vkládat na
městský web a facebook. Termín uzavření soutěže je
1. leden 2016. Výherce s nejhezčí výzdobou vybere
nezávislá komise. Autoři vítězných snímků budou
samozřejmě odměněni.
Roland Solloch, místostarosta

Registr volnočasových aktivit
Vážení spoluobčané, v příloze tohoto vydání naleznete
seznam všech volnočasových
aktivit, které fungují pro
varnsdorfské děti a mládež.
Na aktivity pro volný čas
organizované prostřednictvím
základních škol a gymnázia
nezapomínáme, tyto jsou však
cíleny na žáky konkrétní školy
a probíhají většinou těsně před
nebo po vyučování. V tomto
seznamu jsou zpřehledněny
pravidelné aktivity, které jsou
určeny široké veřejnosti.

Parkoviště u hřbitova bylo připraveno na Dušičky
Stejně jako v minulých letech,
doznala plocha před obřadní síní
městského hřbitova další změnu. Po kompletní rekonstrukci
obřadní síně byla vydlážděna
plocha před síní, poté se odkanalizovala plocha parkoviště,
vyasfaltoval střední příjezdový
pás, zřídilo veřejné osvětlení a
v letošním roce dostala finální

podobu polovina parkovacích
stání. Čtyři místa pro tělesně
postižené a 18 klasických
parkovacích stání je provedeno
v klasické tmavé žulové dlažbě
s kostkami 10 x 10 cm, oddělení parkovacích míst a symboly
stání pro tělesně postižené jsou
vyplněné stejně velikou světlou
kostkou. Stavbu provedly za ne-

celých 400 tisíc vč. DPH v letních měsících technické služby,
a dle smlouvy ji předaly městu
do konce září. Pokud zastupitelé odsouhlasí návrh rozpočtu
na další investice, čeká nás
příští rok zrealizovat závěrečnou část parkovacích ploch a
celý prostor před obřadní síní
budu dokončen.
JS

Při tvorbě Dlouhodobého plánu prevence kriminality na roky
2016-20 byl přijat záměr na vytvoření registru. Informace byla
uveřejněna jak v Hlasu severu,
tak na městském facebooku a
na stránkách města, kde byl od
začátku října on-line dotazník.
Pokud se stalo, že se některé
aktivity v tomto seznamu
neobjevují, prostě se k nám
informace o nich nedostala.

Záměrem samozřejmě je,
aby každý rok proběhla aktualizace.Tipy na nově vzniklé
kroužky, nápady na zlepšení
seznamu, ale i případnou kritiku můžete během roku zasílat
e-mailem na renatahambalkova@gmail.com.
Renáta Hambálková, členka
komise prevence kriminality a
BESOS

Nahlédněte do městské kasy

Město spustilo novou elektronickou službu pro občany rozklikávací rozpočet
Zajímá vás, kam směřují peníze z městského rozpočtu a jaký je
aktuální stav jejich čerpání? Kolik peněz město vynakládá třeba na
školství, sport nebo kulturu? Kolik plánujeme, že nás letos bude stát
údržba silnic? Na tyto a
další otázky nyní snadno
naleznete odpověď díky
aplikaci Rozklikávací
rozpočet.
V rámci realizace
projektu z výzvy č. 22
IOP - Konsolidace IT a
nové služby TC obcím
jsme spustili novou
elektronickou službu,
která umožní široké veřejnosti udržovat si stálý
přehled o hospodaření
města. Data převzatá
z ekonomického systému radnice si pohodlně
Jednou z nejcennějších komodit jsou
prohlédnete nejen v současné době data. Součástí novinek
na svém počítači, ale v oblasti výpočetní techniky na úřadu je
i v mobilních zařízeních. i systém jejich zabezpečení. Kromě
Tuto i další realizované klimatizace, která udržuje v serverovně
nebo připravované celoročně konstantní teplotu, je dalším
elektronické služby bezpečnostním prvkem plynové stabilní
vnímáme jako jeden hasicí zařízení. Tento systém detekuje
z atributů moderního a vznik požáru a po vyhlášení poplachu
otevřeného úřadu 21. a vyslání informačních zpráv požár
století.
ORG uhasí.
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Žadatele o řidičák na motorku
čekají při jízdách novinky
K 1. listopadu se změnila vyhláška o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Nově jsou stanoveny určité úkony, které musí zvládnout žadatel pro jednotlivé
skupiny řidičských oprávnění na motocykly:
Před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení, vnějšího osvětlení vozidla,
směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici,
výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například
sekundárního řetězu, hnacího řemenu nebo hřídele, hladiny
oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou
výstroj, včetně rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě
ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní úkony
vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost a schopnost samostatného
ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle
spolujezdce:
1. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití
motoru vpřed a vzad se zatočením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan;
v případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem,
použije se podpěrný stojan,
2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování
zkušebního komisaře rychlostí chůze v přímém směru, bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu
po dráze ve tvaru „8“, opakované rozjetí s jednou nohou na
stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení
s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení
stability motocyklu,
3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km/h a vyhýbání se překážce při rychlosti nejméně
50 km/h (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km/h),
4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost
z rychlosti nejméně 50 km/h (u skupiny vozidel AM z rychlosti
45 km/h).
Odbor správních agend a dopravy, re

Upozornění na novelu vyhlášky
o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel
5. listopadu nabyla účinnosti nová vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy
nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním
pásem.
V rámci novelizace předmětné vyhlášky došlo, kromě jiného,
také ke stanovení nového vzoru Lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen posudek). Posudek může být vydán i v jiném formátu a uspořádání, ale musí
obsahovat náležitosti nezbytné ke zjištění, zda je dotčená osoba
zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Vzor naleznete
na webových stránkách mdcr.cz v sekci silniční doprava, řidičské
průkazy, informace o řidičských průkazech, potvrzení zdravotní
způsobilosti.
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů musí mít
posudek u sebe při řízení motorového vozidla řidič, který dosáhl
věku 65 let. Musí se jednat vždy o originál posudku, který vydává
posuzující lékař, kterým je vždy registrující praktický nebo tzv.
závodní lékař, po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské
oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.
Odbor správních agend a dopravy, re
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Osvětlení Plzeňské prochází rekonstrukcí
Dokončení ze str. 1
s omezením rychlosti se bude
postupně posunovat po cca
40 metrech. Dokončení rekonstrukce je naplánováno na
poslední listopadový den.
Stavba nového veřejného
osvětlení v Barvířské ulici vyšla
přibližně na 277 tisíc Kč. Šlo
o rozšíření osvětlení v úseku od
křižovatky s ulicí Krkonošská po
křižovatku s Husovou o celkové
délce 300 metrů. Instalováno tu
bylo 8 nových žárově zinkovaných
třístupňových stožárů vysokých
6 metrů s půlmetrovými výložníky.
Také zde jsou stožáry osazeny
svítidly technologie LED a jejich
propojení je provedeno zemním
kabelovým rozvodem.
Do společného výkopu s kabelovým vedením byla uložena
kabelová chránička pro případné
rozšíření městského kamerového
systému či optické datové sítě.
Petr Šimek, odbor správy
majetku a investic, foto Ivo Šafus
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Schůdnost chodníků ve Varnsdorfu

Již v létě jsem si stěžoval na
špatnost a neudržovanost chodníků ve Varnsdorfu a odpovědí
našeho nového starosty byly jenom nekvalifikované výmluvy, že
v sousedním Německu si každý
před domem chodník uklízí sám
a že to dělá i on. Právní situace
je ale úpně jiná, a to taková, že v
sousedním Německu je to zákonem dané, uklízet chodník před
svým pozemkem musí každý
sám. V České republice je ale
situace úplně jiná a to by měl
pan starosta Horáček vědět! Za
zajištění schůdnosti chodníků a

za škody zodpovídá v každém
případě vlastník komunikace
(chodníku)! Chodníky vlastní
město a ne majitele přilehlých
pozemků!
Sněmovna zbavila povinnosti údržby chodníků majitelé
přilehlých nemovitostí začátkem
tohoto roku.
Novela zákona nově stanovila, že za škodu způsobenou
závadou chodníku (listí, náledí,
sníh, bláto atd.) odpovídá nikoliv
vlastník přilehlé nemovitosti, ale
přímo vlastník chodníku, tedy
město Varnsdorf!

Přiložené fotografie svědčí
o tom, myslím si, že schůdnost
někter ých chodníků, podmíněno spadaným a vlhkým
listím, které se při příštích
přízemních mrazících promění
v pravé kluziště, opravdu není
dána. Znovu zdůrazňuji, že
za způsobené škody, vzniklé
třeba úrazy občanů na těchto
chodnících, je zodpovědný, a
to v plném obsahu, vlastník
komunikace, tedy město
Varnsdorf!
Jan Gabriel,
neslepý občan Vdf

Chodec jde z bezpečnostních důvodu radši po vozovce!

Odpověď starosty
Vážený pane Gabrieli,
již v minulém vašem příspěvku jste mě obvinil, že porušuji
zákony týkající se údržby města. Přiložil jste fotografie, kde
z plotu a rozpadající se zídky
vaší zahrady vyrůstá plevel na
přilehlou veřejnou komunikaci.
Odpověděl jsem vám, že stejně
jako většina obyvatel Varnsdorfu si pořádek kolem svého plotu
udržuji sám, že domov a jeho
okolí by přeci měly být vizitkou
každého občana. Ve vašem
novém příspěvku jste si opět

před svým domem nafotil listí
a obviňujete mě, že neznám
jako starosta povinnosti obce
ohledně údržby...
Technické služby provádějí
pravidelný úklid chodníků a
komunikací a vynakládají na
to nemalé finanční prostředky.
Pokud snad někdo nezaznamenal také početnou armádu
pracovníků VPP (veřejně
prospěšné práce), která letos
uklízela a ještě stále uklízí napadené listí, musí být opravdu
slepý. Takže si dovolím tvrdit,

že město se snaží si své povinnosti plnit, jak může. Ale bylo
by opravdu dobré, abychom si
před každou stížností zametli
hlavně před svým prahem.
Byl bych opravdu rád, kdyby
z vaší rozpadající se zídky a
plotu v příštím roce již žádný
plevel nerostl a nezohyzďoval
tak okolí. A překvapuje mě, že
se podepisujete jako občan
Vdf, ačkoli jím ve skutečnosti
nejste.
Stanislav Horáček,
starosta

Plán zimní údržby

Pro účely plánu zimní údržby se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:
1. silnice I. třídy a dopravně
důležité silnice II. třídy,
2. zbývající úseky silnic II.
třídy nezařazené do 1. pořadí
a dopravně významné silnice
III. třídy,
3. ostatní silnice III. třídy
nezařazené do II. pořadí a
udržované zpravidla jen pluhováním,
4. neudržované - silnice, na
nichž není provozována osobní
linková doprava a na nichž není
nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní
údržbu (na tuto skutečnost musí
být uživatelé upozorněni způsobem stanoveným ve zvláštním
předpise).
O zpracování plánu zimní
údržby pro místní komunikace

rozhodují obce podle velikosti
obce a dopravního významu
místních komunikací. Pokud
obce rozhodnou o zpracování
plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy,
přihlédnou k tomuto pořadí
důležitosti:
1. rychlostní a sběrné místní
komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní
komunikace ke zdravotnickým
zařízením a další významné
místní komunikace,
2. sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí
a důležité obslužné místní
komunikace,
3. ostatní obslužné místní
komunikace,

4. neudržované - místní
komunikace, na nichž není
třeba vykonávat zimní údržbu
z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec
upozorní uživatele způsobem
v místě obvyklým).

PŘIJĎTE POVZBUDIT
VARNSDORFSKÉ
HOKEJISTY

Neděle 22. listopadu
15.30 hod.
Zimní stadion
HC Varnsdorf vs.
VTJ Liberec
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Okresní hospodářská komora
jednala ve Varnsdorfu
V úterý 27. října zasedalo ve Varnsdorfu představenstvo Okresní
hospodářské komory Děčín. Cílem tohoto výjezdního jednání bylo
otevření specifických otázek týkajících se rozvoje podnikání ve
Šluknovském výběžku. Za zmínku stojí zejména čtyři body, které si
zde dovolím ve stručnosti shrnout.
Za velmi pozitivní příspěvek k řešení hospodářské situace v našem
regionu považuje OHK Děčín záměr na zřízení soukromé Střední
průmyslové školy TOS Varnsdorf. Ten se nachází ve stadiu pokročilých příprav a je zatím ojedinělým regionálním projektem duálního
vzdělávání, tzn. přímého propojení teoretického studia s technickou
praxí. Pozoruhodné je, že se jedná o iniciativu místní firmy. OHK Děčín
dlouhodobě registruje nedostatek technických kádrů, které naléhavě
potřebují firmy na Děčínsku, a proto bude v rámci svých možností
činnost SPŠ TOS Varnsdorf podporovat.
Naopak méně povzbudivé jsou zprávy týkající se nového vysokonapěťového 110 kV elektrického vedení, na kterém je do značné míry
závislý rozvoj podnikatelského sektoru na Šluknovsku, a to zejména
v již existující průmyslové zóně Rumburk a plánované průmyslové
zóně Varnsdorf. Ve hře je vznik několika stovek nových pracovních
míst. Energetici se bohužel zatím potýkají s negativním postojem
dvou obcí, které mají výhrady k tomu, aby trasa vedení probíhala přes
jejich katastrální území. OHK Děčín tuto okolnost zmiňuje na každém
kompetentním jednání a doufejme, že se situaci podaří vyřešit již
v průběhu příštího roku.
Představenstvo Okresní hospodářské komory Děčín ocenilo
činnost Místní akční skupiny Český sever (dříve MAS Šluknovsko), která již několik let podporuje různé rozvojové aktivity
v našem regionu a v minulosti pomohla zprostředkováním dotace
i několika podnikatelským subjektům. Za velmi významné považujeme
snahu o oživení cestovního ruchu, například projektem Tolštejnského panství. Jak známo, cestovní ruch zaznamenal výrazný úpadek
v důsledku dnes již historických sociálních nepokojů. Renomé Šluknovska jako atraktivní turistické destinace se bohužel nepodařilo
plně obnovit a ekonomické ztráty v tomto resortu se odhadují v řádu
stovek milionů korun. Proto budou OHK Děčín s MAS Český sever
v budoucnosti spolupracovat a společnými silami rozvíjet potenciál,
který v cestovním ruchu a místním podnikání nepochybně je.
Poslední zajímavou zprávou zejména pro podnikatelské subjekty
a živnostenskou veřejnost je, že OHK Děčín má po delší době opět
své zastoupení na Šluknovsku, respektive přímo ve Varnsdorfu.
Od loňského roku zde působí člen představenstva Martin Zíka,
jehož rolí je přenášet kompetentní podnikatelské požadavky z tohoto nejsevernějšího českého regionu na jednání OHK a
přes ní pak dále do vyšších rozhodovacích úrovní. K osobnímu jednání je možné se objednat na čísle 775 855 303. V budoucnu
se zvažuje též zřízení kanceláře místního zastoupení OHK Děčín přímo ve Varnsdorfu.
Martin Zíka, člen představenstva OHK Děčín

Nestalo se to i vám?
Benešovští policisté čelí nenaplněným pohledávkám s poukazy. Lákavé poukazy na focení vytahaly lidem z děčínského okresu
v průběhu uplynulého roku již několik stovek z peněženek. Benešovští policisté pracují na několika oznámeních, která se týkají zajímavé
nabídky na focení zveřejněné prostřednictvím internetu. V současné
chvíli vše prověřují s ohledem na možný přečin podvodu.
Zájemce či zájemkyně má možnost získat kupón na focení
v hodnotě 250 až 300 Kč. Obsahem zakázky je příslib vytvoření desítky fotografií za výše uvedený obnos. K úhradě poukazu dochází
na základě telefonické domluvy. Platí se hotově. Mladý štíhlý muž
výměnou za získané finanční prostředky předá CD nosič, na kterém
se nachází faktura a poukaz na focení. Termín focení je domluven
telefonicky. Následuje focení. Zpravidla v ateliéru na Staré Olešce
či v Boleticích nad Labem na Děčínsku. Poté vše umlkne. Výsledek
se nedostaví. Žádné fotky. Jen rozčarování.
Nepřipomíná vám to něco? Pokud jste se stali obětí takového jednání, neváhejte kontaktovat policisty z OOP Benešov nad Ploučnicí
na telefonu 974 441 300, případně na tísňovou linku 158.
Petra Trypesová,
krizová interventka Policie ČR Ústeckého kraje
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Výstava varnsdorfských výtvarníků
V knihovně se uskutečnila vernisáž zajímavé výstavy místních
výtvarníků. Díla více než desítky varnsdorfských autorů budou
k vidění ve spolkové místnosti do konce listopadu.

Řádková inzerce

Nemovitosti

Zaměstnání

Pronájem 2+1 ulice Karlova.
Byt po rekonstrukci ihned k nastěhování. Tel. 736 613 314.

Hledáme zdravotní sestry
na práci pečovatelek v Německu (Drážďany, Erfurt). Trvalý
pracovní poměr. Podmínkou
odborné vzdělání - zdravotní
sestra - znalost němčiny na
úrovni B2 (schopnost dobře
se domluvit). V případě zájmu
zašlete na e-mail: j.zarnack@
email.cz životopis v německém jazyce, doklad o vzdělání
(ověřený překlad) a rodný list
(ověřený překlad).

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 412 372 241.

Společnost Polabské
mlékárny a.s. provozovna
Varnsdorf hledá vhodného
kandidáta na pozici - pasterant. Jedná se o práci na plný
úvazek, dvojsměnný provoz.
Místo výkonu: Polabské mlékárny a.s., 5. května 2467, 407
47 Varnsdorf. Mzdové podmínky: od 14.000 Kč. Datum
nástupu: okamžitě. Minimální
vzdělání: úplné s maturitou.
Praxe v potravinářství vítána.
Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, naturální
výhody. Zaslání životopisu na
adresu: malypetrova@polabske.cz. Tel. 412 372 451 (paní
Malypetrová).

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
Němec (šedesátník) z Hainewalde, hledá ženu (60-68
let) na vážný vztah. Posledních
43 let jsem žil ve Švýcarsku a
pak se vrátil do svého rodného
kraje. Mám velký dům, ale jsem
v něm sám. Hledám proto milou
a štíhlou partnerku, která nejlépe trochu ovládá německý, anglický nebo francouzský jazyk.
Čím budeš štíhlejší, tím více tě
budu nosit na rukou. Odpovědi
na adresu: Novoměstská 947,
407 47 Varnsdorf.
Prodej palivového dřeva
buk, dub - suché, štípané.
SUPER CENA: 800 Kč/m3.
Tel. 775 154 041.
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provoz sportovišť
správa bytů pro SVJ
prodej nemovitých věcí
prohlášení vlastníka budovy
zprostředkování ocenění (tržní/administra�vní)

rekonstrukce bytů a bytových jader
pronájem nebytových prostor
údržba bytového fondu
vedení účetnictví
ubytování
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Děti z kopečku na náměstí
V rámci projektu Děti z kopečku, kterým se naše mateřská
škola prezentuje na veřejných i soukromých prostranstvích ve
Varnsdorfu, jsou výtvarné práce předškolních dětí vystaveny
v přízemí budovy ZŠ na náměstí E. Beneše. Ve spolupráci
s vedením základní školy se tak budoucí školáci mohli pochlubit
svými dovednostmi a současně se seznámit s prostředím, které
je napřesrok čeká.
Marie Rejfová

Vážení rodičové!
Ve školním roce 2016/17 otevíráme běžnou třídu s hodinovou dotací anglického jazyka a třídu s tříhodinovou dotací AJ.
Navýšení dotace je možné díky dvěma povinným hodinám a
možnosti zařazení dítěte do kroužku anglického jazyka. Výuka
jazyků je podpořena kvalifikovaností pedagogů, jejich účastí
na seminářích a školeních, tvořivými metodami i poctivým
přístupem k dětem.
Pro nové prvňáčky budou opět připraveny dílničky, v srpnu
škola nabízí Dny školáka (29.-31.). Pro šesťáky nabízíme upravené osnovy s navýšením hodinové dotace tělesné výchovy,
ve studijní třídě je hodinová dotace navýšena v přírodovědných
předmětech.
Naše škola každoročně sbírá nejen zkušenosti, ale i úspěchy
v různých vědomostních olympiádách, stejně jako v pohybových
a sportovních soutěžích.
Navštívit školu nebo si domluvit osobní schůzku je možné kdykoli. Ve středu 20. ledna 2016 se uskuteční den otevřených dveří.
Pro návštěvníky je připravena prohlídka školy, učeben, vybavení
a samozřejmě vystoupení dětí. Rádi v tento den přivítáme i naše
bývalé žáky. Určitě je překvapí postupná změna školy. Bližší
informace o škole najdete na www.zs-namesti.eu.
Václav Zemler, ředitel ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Víte o gymnáziu
v Rumburku, že…
aneb Den otevřených dveří
Víte, že gymnázium v Rumburku navštěvuje každý rok kolem
400 studentů? Že letos zahájilo už 110. školní rok? Má už více
než 4 a půl tisíce úspěšných absolventů, které postupně vzdělávalo přes 400 učitelů? Bylo v anketě České studentské unie
vyhlášeno už třikrát za sebou Gymnáziem roku Ústeckého kraje?
Je fakultní školou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem?
Nabízí studentům od 2. ročníku volbu studia ve čtyřech tematicky
zaměřených blocích (matematicko-technický, přírodovědný, humanitní a jazykový)? Je dlouhodobě velmi úspěšné při přípravě
žáků na technické i humanitní vysoké školy? Zajišťuje výuku tří
světových jazyků? Umožňuje studentům zdarma získat mezinárodně uznávaný jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom?
Připravuje studenty na soutěž Jugend debattiert international,
kterou organizuje Goethe-Institut Praha? Je zapojeno do mezinárodního projektu Erasmus? Organizuje pro studenty výměnné
pobyty v Německu a exkurze do Berlína a Anglie? Navázalo
úzkou spolupráci s gymnázii v Sebnitz a Seifhennersdorfu a
má v zahraničí i řadu dalších partnerských škol? Má k dispozici
tři učebny výpočetní techniky a řadu multimediálních a odborných učeben? Je zapojené do projektu Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu? Otevírá každoročně kolem 15 zájmových kroužků
(mj. plavání, florbal, gymnastika a parkour, otužování, turistika či
robotika)? Má vlastní školní televizi? Je nejsevernějším gymnáziem v České republice a spoustu dalších věcí?
Přesvědčte se sami na dni otevřených dveří v sobotu
28. listopadu nebo přímo v době výuky v úterý 9. února
2016. Více informací na www.gymrumburk.cz.
ájé
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Anička Dubovecká ovládla krajskou
logickou olympiádu
I v letošním roce se žáci naší
školy zúčastnili soutěže Logická olympiáda a navázali tak na
úspěchy z let předešlých. Tuto
soutěž pořádá Mensa České
republiky a je založena na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a
pohotového rozhodování.
Zatímco v kategorii B (žáci
druhého stupně) nám postup
do krajského kola unikl o vlásek,
v kategorii A (žáci 2. až 5. ročníků) se nám vedlo o poznání lépe.
V nominačním kole si skvělým
výsledkem zasloužila postup
žákyně 5. A Anna Dubovecká.
Krajské semifinále se konalo
6. listopadu v Ústí nad Labem
a Anička zde přímo zazářila!
V silné konkurenci 45 nejlepších
žáků z celého Ústeckého kraje
získala nejvíce bodů a vybojovala si tak 1. místo a postup do
celorepublikového finále, které

se bude konat 30. listopadu
v Míčovně Pražského hradu.
Aničce moc gratulujeme a
přejeme hodně úspěchů! Věří-

me, že i v Praze všem dokáže,
jak moc umí logicky myslet.
Iva Priclová, výchovná
poradkyně ZŠ nám. E. Beneše

Znám své tělo aneb Budu doktorem
Víte, jak se jmenují nejdůležitější orgány lidského těla? Kde
jsou uloženy a jak fungují? Co
nám škodí a co prospívá? Na
tyto a spousty dalších otázek
nám přišly do MŠ Stonožka
odpovědět studentky se SZŠaOA v Rumburku. Budoucí
zdravotní sestřičky si pro naše
předškoláky připravily besedu

plnou zajímavých informací
o našem těle.
Děti se seznámily s názvy,
funkcí a místy uložení jednotlivých orgánů v tělě člověka.
Vyzkoušely si rozebrat a zase
složit maketu lidského těla i kostru dospělého člověka. Nakonec
si vše hravou formou zopakovaly
a kdo ví, zdali se vprávě v tento

moment a právě díky této besedě
nerozhodlo o novém budoucím
lékaři či lékařce.
Ať už to dopadne jakkoli,
děkujeme paní učitelce Miluši
Vytlačilové a jejím žákyním za
zajímavé a veselé dopoledne
v naší mateřince. Na další spolupráci se již teď těší děti a učitelky
ze Stonožky!
MŠ Stonožka
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Letná Jany Šteflíčkové aneb folk, Karáskovy vánoční trhy - mimořádný zážitek
blues a jazz inclusive
V půvabném prostředí histo- zvířat, košíkářské zboží, vlněné perníčky z Pulsnitzu i horké
rického dvora (Bulnheimischer
Hof) a na parkovišti u Karáskova muzea v Seifhennersdorfu
se konají v neděli 29. listopadu
tradiční přírodní vánoční trhy
s více jak 60 prodejci z celého
Saska a severních Čech.
Na trzích si budete moci
nakoupit vánoční dárky, např.
veselé figurky ze dřeva a keramiky, likéry z lesního ovoce a
bylinné produkty z revíru Karla
Stülpnera (Krušné hory), originální dřevěné hračky z Jizerských hor, kožešiny domácích

deky, ručně vyrobené vánoční
ozdoby, módní pláťěné oblečení, vzácné minerály a kameny,
hornolužické a severočeské knihy a obrázkové svazky, české
šperky a mnoho dalšího.
Samozřejmě bude k mání
plno dobrot k okamžité konzumaci nebo koupi. Pestrá
nabídka bude zahrnovat čerstvě uzené pstruhy, speciality
z divočiny, drůbeže, kozí sýry,
tvaroh a maso, chutné klobásy
ze statku, domácí zeleninu,
křupavý Karáskův chléb nebo,

rakytníkové víno a medovinu.
V Karáskově vánočně vyzdobeném muzeu můžete obdivovat
výstavu s názvem Zázračný svět
minerálů. Kdo si bude chtít nechat určit svůj typ, bude mít
k tomu příležitost.
Karásek a jeho zdatní kumpáni vás srdečně zvou na tyto
vánoční trhy do centra hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf od 13.00 do 18.00
hodin. Další informace naleznete
na www.karaseks-revier.de.
Karasek-Museum,
Seifhennersdorf

Do Varnsdorfu zavítá pražská písničkářka a držitelka prestižních ocenění z festivalu Zahrada (2006) a Taisawards (2010) Jana
Šteflíčková, aby před zdejším publikem pokřtila své zbrusu nové
CD Letná.
Nejlepším doporučením pro milovníky dobré hudby je fakt, že
si ji v roce 2010 jako support pro své dva koncerty v ČR vybral
legendární bluesový mág John Mayall. Divadelní fanoušci ji mohou
znát také z účinkování v proslulé Ypsilonce. Na jejím koncertě budou
mít příležitost poznat další, velmi výraznou část jejího talentu. Na
koncertě bude k mání také první sólové CD Jany Šteflíčkové, které
je možné získat právě jen na koncertech.
Nenechte si ujít další mimořádný zážitek letošní podzimní hudební
sezony a přijďte. Koncert Jany Šteflíčkové se koná v sálku Městské
knihovny Varnsdorf v úterý 1. prosince od 18 hod.
Mhra, foto Josef Ženatý

Světová premiéra ve varnsdorfském divadle
Do městského divadla
Varnsdorf nepřijíždějí umělci
„jen odehrát“ svá divadelní či
hudební vystoupení, ale posledních několik let sem jezdí
i tvořit. Například v tomto roce
hostilo divadlo v letním období
dva rezidenční umělecké pobyty, během kterých vznikala zcela
nová divadelní představení.
Prvním tvůrčím týmem byla
v červenci dvojice Ondřej Lipovský a Barbora Debnárová, která
bude své nové dílo dokončovat
začátkem roku 2016 v Číně.
Další uměleckou skupinu
hostilo divadlo v září. Na týden
se tu usadil Jakub Čermák se
svým tvůrčím týmem a jejich
nové představení by mělo být
k vidění do konce roku.
V těchto dnech hostí Městské
divadlo Varnsdorf mezinárodní
uměleckou skupinu s názvem
Chantier des Images, jejímiž
členy jsou tanečnice a choreografka Nikola Križková, tanečník
a choreograf Damiano Ottavio

Bigi, režisér Amador Artiga, hudební skladatel Michal Reynaud
a mistr světla David Prokopič.
Své nové představení GIVE ME
10 SECONDS dokončují právě
na prknech varnsdorfského
divadla a zároveň ho tu také
poprvé uvedou.
Po několika desítkách let se
tedy v našem divadle odehraje
světová premiéra profesionálního divadelního představení.
Premiéra proběhne 27. listo-

padu od 19 hodin ve velkém
sále divadla. Po představení je
naplánováno i bohaté občerstvení pro všechny diváky této premiéry. Vznik představení Give Me
10 Seconds podpořil Ústecký
kraj, Sixt a Nová síť, z. s. Více
informací o představení lze nalézt na internetových stránkách
divadla divadlo.varnsdorf.cz.
Martin Musílek, ředitel Městského divadla Varnsdorf

Svatomartinský lampionový průvod
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Narození

Pohotovost

Září, říjen

Nemocnice
Varnsdorf

♣ Daniel
Martina Siváková
Václav Danko

Lékařská pohotovostní
služba

♣ Václav Krajdl
Klára Posseltová
Pavel Krajdl

Tel. 412 372 445-7, kl.233
Ordinační hodiny
Pondělí až pátek
od 18.00 do 21.00 hod.
Sobota a neděle
od 9.00 do 21.00 hod.

♣ Vít Vakulenko
Jana Podzimková
Vladimír Vakulenko
♣ Zdeněk Sivák
Kristýna Siváková
Zdeněk Kuča

Chirurgická ambulance
Tel. 412 372 445-7
Ordinační hodiny
Pondělí až pátek
od 8.00 do 17.00 hod.

♣ Tobias Richter
Jana Behúnová
Josef Richter

Úrazová ambulance
nepřetržitě

☼ Nela Sykáčková
Michaela Nováková
Igor Sykáček

Nemocnice
Rumburk

♣ Oldřich
Michaela Floriánová
Miloslav Formáček

Lékařská pohotovostní
služba

♣ Filípek
Pavlína Bláhová
Filip Frančiak

Úmrtí
Říjen
Věroslav Šimon
Vlasta Šlejmarová
Peter Hollý
Eva Jirmusová
Herbert Marenec
Věra Černá
Václav Funda
Jan Šefr
Hildegarda Štiková
Jana Rozehnalová
Petra Doležalová

89 let
84 let
90 let
68 let
75 let
66 let
68 let
76 let
88 let
74 let
71 let

Vzpomínka

V sobotu 21. listopadu vzpomeneme nedožitých 95 let
pana Aloise Kociána a
30. prosince uplyne 9 let od
chvíle, kdy nás opustil.
Vzpomínají děti s rodinami.

Lesní ul.,
MUDr. Josef Kořínek
Tel. 412 332 535
Ordinační hodiny
Pondělí až pátek
od 18.00 do 21.00 hod.
Sobota a neděle
od 10.00 do 19.00 hod.

Z ubní

pohotovost
21.-22. 11. 2015
MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín II
Tel. 412 519 622
28-29. 11. 2015
MUDr. Vladyslav Lisachenko
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 516 712

Svozy pytlového
tříděného odpadu

3. 12. 2015
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Skvělá byla pouze první třetina
HC TS Varnsdorf - HC
Frýdlant 3:5 (3:1,0:1,0:3)
Druhé domácí utkání Krajské ligy mužů Libereckého
kraje odehráli varnsdorfští
hokejisté 8. listopadu 2015
s týmem HC Frýdlant. Domácí
do utkání doslova vlétli a
z prvního útoku otevřeli skóre
zápasu. A v nastoleném tempu pokračovali celou první
třetinu, kterou s přehledem
vyhráli 3:1.
Ve druhé třetině hosté
evidentně přidali na tempu
i důrazu v osobních soubojích. Hra se vyrovnala, ale
vstřelit branku se povedlo
jen Frýdlantským, i když na
straně domácích bylo také
několik slibných šancí. Hra se
přiostřila a na ledě proběhlo
několik výměn názorů a strkanic včetně boxerské vložky.
Do kabin se odcházelo za
stavu 3:2 pro domácí.
Do třetí třetiny vlétli hosté
a varnsdorfské hráče začali
přehrávat. Ti se snažili ubránit
výsledek i za cenu faulů. Následovalo vyloučení a hosté
trestali - vyrovnali na 3:3.
V poslední desetiminutovce
Frýdlantští opanovali hru a
přidali další branku na 3:4.
Domácí se snažili alespoň
o vyrovnání. Vše zaměřili
na útok, ale po ztrátě puku
v útočné třetině hostů Frýdlantští z rychlého protiútoku,

tři na jednoho pojistili své
vítězství. Domácím evidentně
došly síly a rozhodčí zvládli
nervózní závěr bez dalších
„malérů“.
Diváci, viděli zajímavé,
dramatické utkání, které
sledovali z nových tribun. Za
bouřlivou podporu během
zápasu hráči divákům před
odchodem do kabin poděkovali. Škoda, že průběh

utkání ovlivnily nepřesné
výroky rozhodčích.
Rekapitulace vstřelených
branek - domácí: 00:36 Matějka (Laakso), 11:58 Bafia
(Oplt), 18:14 Falta (Laakso).
Hosté: 16:09 Mikan (Peřina
Jiří), 34:28 Peřina Jiří (Potocký), 44:00 Pešek (Kotrč),
53:55 Čejka Jan, 57:57 Peřina
Jiří. Střely na branku: 25:50.
Text a foto Jiří Laštůvka

Poradna ČOI
Česká obchodní
inspekce poskytuje
bezplatně rady
a informace
občanům, zejména
o právech spotřebitelů, uplatňování
reklamací apod.

2. prosince
10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti
Městského úřadu
Varnsdorf
nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25).

Pohled na tabulku po 5. kole
1. HC Lomnice n. P.
5 5000
2. VTJ Ještěd Liberec 5 4001
3. HC Frýdlant
5 2012
4. HC Česká Lípa
5 1103
5. BHK Turnov
5 1013
6. HC TS Varnsdorf
5 0104

50:15
41:23
21:33
23:31
25:28
18:48

15
12
7
5
4
2
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Neúnavný Karel Valenta
Další cenné kovy
pro siláky z OST

Ve dnech 23.-25. října se uskutečnil v Trutnově mezinárodní
Carpathian Cup 2015 v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém
tahu. Šampionát je možná trochu neprávem nazýván „malou
Evropou“, jelikož hojnou účast podpořilo 10 zemí z celé Evropy.
Z oddílu silového trojboje (OST Varnsdorf) do bojů zasáhli Daniel a
Jan Piankovi. Dan se zúčastnil mrtvého tahu RAW (bez podpůrných
dresů) a premiérově ve váze do 56 kg, jeho bratr Honza zvolil mrtvý
tah Equip (s podpůrným dresem) ve váze do 60 kg. Coby úřadující
evropští šampioni byli favority na zisk nejvyšších příček.
Dan se do soutěžení vrátil po nepříjemném zranění obou bicepsů,
ale na „place“ to naštěstí tolik znát nebylo. Stal se absolutním vítězem kategorie open (věk 25-40 let, bez ohledu na váhu závodníka),
když postupně nazvedal 170, 180 kg a třetím pokusem dal velmi
lehce i 185 kg. Ten znamenal zároveň nový světový rekord ve váhové
kategorii do 56 kg. Druhý byl další český reprezentant Kloupar a
třetí Ital Lo Porto. Bratr Honza po výborné přípravě nezklamal a
napodobil Dana. Získal ve své váze rovněž titul absolutního vítěze po
třech úspěšných pokusech na 185, 200 a 205 kg. Ale to nebylo vše.
Přidal též čtvrtý pokus s 210 kg, kde s velkým přehledem překonal
stávající světový rekord. S velkým odstupem za sebou nechal jak
Litevce Kasparse, tak i třetího Wojcika z Polska.
Závěrem se sluší poděkovat Městu Varnsdorf za podporu v rámci
sportovní koncepce města Varnsdorf. Dále vyjadřujeme poděkování
všem, kteří pomáhali v přípravě i na samotné soutěži, zejména
oddílovému kolegovi Ladislavu Žítkovi a též Evě Slavíkové, která
pomáhala přímo v zákulisí Karpatského poháru. OST Varnsdorf

Šest týmů města v Lužické lize

Ve třetí dekádě října zahájila 15. sezonu Lužická hospodská
liga v kulečníku, své tři soutěže. Nechybí v nich opět družstva ze
Šluknovského výběžku, proti uplynulému ročníku ještě dvě přibyla
(ve 3. LL Hopo Horní Podluží a Odpadlíci Varnsdorf). Mezi třiceti
týmy tří soutěží jich je tak celkem čtrnáct. Mnoho zajímavých derby
severu nebo i přímo ve Varnsdorfu je tedy opět zaručeno.
V 1. LHL potvrzoval po třech odehraných kolech roli favorita
Pilínkov Liberec, který stejně jako Český Lev Mimoň A třikrát vyhrál.
Dvě výhry na svém kontě měly týmy KK Rumburk, RC Peklo Varnsdorf a Sloupák Varnsdorf. Družstva Rafani Rybniště, Rychlá rota
Zdislava a U Jelena Velký Šenov A zvítězila jednou, nulové konto
zatím patřilo KK Šluknov a Sport Bar Nový Bor A.
2. LHL vedl bez ztráty bodu celek U Koláče Jablonné v P. a dvě
vítězství a jednu remízu uhrál tým Herna U Miloše Česká Lípa.
Třetí byl Nový Jitrovník Království, když prohrál jen u vedoucího
Jablonného 4:2. O sedmé až deváté pořadí se s jedním vítězstvím
dělila družstva U Jelena Velký Šenov B, BSC Mělník Varnsdorf a
Ťukálkové Království. Bez bodu byl Sportbar Nový Bor B.
V nejnižší 3. LHL byly bez porážky týmy Hopo Horní Podluží a
Skalice Boudy. Následovali Odpadlíci Varnsdorf a U Jelena Velký
Šenov C s dvěma výhrami. Mezi pět týmů s jedním vítězstvím patřila
i Kovárna Varnsdorf.
Termíny domácích utkání varnsdorfských družstev najdou
zájemci v „přehledech“ uvnitř každého čísla HS.
ZdS

RHL vede Varnsdorf

Rumburskou hokejovou ligu (RHL) opět hraje i výběr varnsdorfských hokejistů a vede si znovu výtečně. Po devíti odehraných zápasech mu patřila nejvyšší příčka průběžného pořadí,
neboť všechny zatím vyhrál při skóre 147:50. Branek v této
lize padá opravdu hodně. Bodově nejblíže jsou varnsdorfským
hokejistům celky Šenova (výsledek vzájemného duelu 12:3) a
Bostonu (9:6 a 10:5). Ligu hraje sedm týmů a utkávají se především ve večerních hodinách každý den krom pátku.
ZdS

Běžci z našeho nejsevernějšího regionu se zúčastnili řady
dalších podzimních závodů.
Nejvíce vytíženým z nich byl
počtem startů zřejmě Karel
Valenta. Na 119. ročníku legendárního závodu Běchovice Praha, vypsaném jako MČR
v silničním běhu na 10 km, si s
časem 38:50 min. doběhl v závěru měsíce září pro 29. místo
mezi třemi stovkami stejně starých borců. Pavel Vodička dosáhl na čas 36:45 min., skončil
v kategorii 37. mezi 74 věkovými
vrstevníky a stačilo to na 89.
místo v poli 3 000 běžců. (oba
na spodním fotu po závodech).
Ani v den státního svátku
K. Valetna nelenil a vyrazil na
akci, na kterou se již rok těšil.
Běh MilešovKa(p) jej totiž
loni velice nadchl, takže zlákal
k letošní účasti své další běžecké
partnery. Karel trať dlouhou 17,5
km s 800 m převýšení zvládl
z Teplic na vrchol Milešovky
v čase 1:26 hod. a zajistil si tak
celkově 14. místo (5. v kategorii)
mezi cca 250 startujícími. Kolega
Ondřej Motl (ASK Slavia) skončil
v kategorii na 9. místě za 1:23
hod. a Tomáš Novotný (BK Varnsdorf) na 24. s výkonem 1:24 hod.
Valenta nechyběl ani na
posledním díle běžeckého
seriálu RunTOUR v Praze na
Ladronce začátkem října, kde
si zaběhl oba závody. „Ten
na 5 km jsem absolvoval jako
vodič nevidomého sportovce
(viz foto nahoře) a poté i ten
s desetikilometrovou distancí,
kde jsem bojoval o udržení
předních pozic v rámci seriálu“,
uvedl varnsdorfský běžec a
sdělil více podrobností: „Díky
nesmírné motivaci padly mé
dva osobní rekordy na jednom
závodě - 5 km (tedy první kolo)
jsem zaběhl pro mne za neuvěřitelných 18:18 min. a závod
pak dokončil za 37:48 min., čímž
jsem stáhl osobní rekord o více
než půl minuty. Euforie byla tak
velká, že bych snad objal i banán podávaný jako občerstvení.
Tento výkon potvrdil mé první
místo v kategorii v rámci seriálu
a zajistil páté místo celkově,
tedy spokojenost. Stejně jako
loni jsem získal spolu s dalšími
borci titul RunTOUR mastera,
což je cena za to, že jsem objel
v rámci seriálu za závody celou
republiku bezmála 3 300 km.“
Na Krossu pod Jedlovou
běžel K. Valenta den po pražském závodu spolu s věrným

pejskem Bellinkou canicrossovou 7 km dlouhou trať a
doběhl si pro druhé místo
(28:22 min.) za O. Motlem
(27:08). T. Novotný doběhl na
7 km osmý (31:00) a J. Zajíček
vyhrál 3 km s časem 15:37 min.
Červený okruh v Doksech
byl další běžeckou štací pro
více sportovců Šluknovského
výběžku. Některé z výsledků:
drobotina r. n. 2009, 100 m:
6. Gabriela Čepeláková, výkon 1:16 min; přípravka II
dívky r. n. 2006, 250 m: 3. Michaela Čepeláková, 1:02 min;
muži A 1983, 9,2 km: 15. Jakub Conk (Rumburk), 41:38
min; muži B 1974, 9,2 km:
3. Karel Valenta, 35:13 min.
Běh okolo Lemberku měl
na startu rovněž mnoho startujících z našeho regionu. Na
10 km dlouhém běhu se běžec
4x drápe do kopce k hradu, a
to pořádně mokrou loukou.
V parádní konkurenci se Valenta zlepšil o dvě minuty, nechal
za sebou i loni třetího J. Jíru,
ale přesto skončil čtvrtý, i když
spokojený. „Vděčím za výkon
O. Motlovi, který absolvoval
5km trať, kterou vyhrál. Poslední dvě kola mne na trati koučo-

val a vybičoval k výkonu, který
bych sám nedal. Díky Ondro!“
Pavel Vodička se krátce po
nemoci vydal koncem října vyzkoušet síly na závod Hronov Náchod. Začínal opatrně, vybíhal z první čtvrtiny startovního
pole a nakonec se mu podařilo
doběhnout jako 41. a 25. v kategorii s časem 33:14 min.

Pro vyznavače tělesného
pohybu jedna informace navíc.
Každý týden se ve středu běhá
závod na Dymníku o různých
distancích (3, 5, 10, 21 km).
Průběžné pořadí nejlepších:
1. Jiří Podrazil, 2. Karel Valenta,
3. Milan Roudnický.
A na závěr jedno upřesnění.
V Hlasu severu číslo 19 byl v příspěvku Běžci zápolili s Ještědem
uveden jako jeden ze zápolících
Pavel Vodička. Nebylo tomu
tak, byl jim Karel Valenta. red

Hokejové výsledky
a další program týmů
Krajská liga mužů LK: HC TS Varnsdorf - HC Frýdlant 3:5 (podrobnosti, foto na str.8). HC Lomnice n. P. - HC TS Varnsdorf 12:
2 (tabulka po pěti kolech na str. 8); Příští domácí utkání mužů: NE
22. 11. od 15.30 hod. s VTJ Ještěd Liberec.
Liga starších žáků B LK: STŽ - HC Frýdlant 9:5; Příští zápasy
doma: SO 21. 11. od 15.00 hod. s HC Mladá Boleslav, NE 29. 11.
od 16.30 hod. s HC Benátky n. J.
Liga mladších žáků D LK: MLŽ - HC Nová Paka/Jičín 3:4. Příští
zápasy doma: SO 21. 11. od 13.00 hod. s HC Mladá Boleslav, NE
29. 11. Od 14.30 hod. s HC Benátky n. J.
ŠKOLA BRUSLENÍ probíhá každou sobotu a neděli od 11.00 do
12.00 hod. ZDARMA. Nutné je mít ve vybavení helmu (možnost
zapůjčení od trenérů na stadionu), silné rukavice a nějaké to pití.
ZdS

Martan zajistil důležité body

První druholigová
výhra mužů
Ve třetí sérii dvou víkendových utkání mělo áčko mužů TJ Slovan
výhodu domácího prostředí. A čekali ho silní soupeři ze špice druholigové tabulky. Vedoucí tým soutěže ze Slaného držel s domácími
dlouho těsný bodový kontakt. Třetí část hry pak vyšla skvěle Slovanu
a překvapivé první druholigové vítězství 79:69 (21:17, 39:37, 60:49)
si už ohlídal. Stínem utkání bylo zranění Voráčka, kterého však velice
dobře nahradil pod oběma koši Novotný. Body vítězů: Novotný 18,

Buben 13 (2x3), Voráček 12, Vakulenko 8 (1x3), Schilling 6 (2x3),
T. Doležal 5, Šišulák 4, Lehroch a Houngbedji po 4, Zamrzla 3 (1x3)
a M. Doležal 2.
Nedělní zápas s BK Kladno už měl jiný průběh a hosté jej dovedli ke své jasné přesvědčivé výhře 64:117 (23:38, 35:61, 43:88).
Domácím chyběli zranění Voráček, Šišulák a zahráli si tak mladíci
Vašut s Lukešem z U19. Body Slovanu: Buben 18, Lehroch 12 (1x3),
Vakulenko 9, Schilling 8 (2x3), Sucharda 5, Houngbedji 4 (1x3),
Vašut 4, Lukeš a Novotný po 2.
Juniorky U19 čekala dvě těžká utkání na palubovkách dvou
favorizovaných pražských týmů. Oba měly na kontě porážek nulu,
takže juniorky Slovanu mohly přijatelnými výsledky jen překvapit.
Nestalo se. Prohry 90:42 (18:15, 42:24, 64:32) u BLK Slavia Praha
a 73:27 (24:2, 38:9, 57:17) u USK Praha B vypovídají o směrování
k jasným výsledkům v obou utkáních. O nejvíce bodů hráček Slovanu
se v obou utkáních se postaraly zejména hráčky Grobarčíková 19,
Keslerová 15, Martinovská 12, Hrabáková 7 a Chlanová 6.
Béčko mužů zajíždělo v oblastním přeboru k BK Litvínov, odkud
se vrátilo poraženo 107:65 (29:17, 54:28, 74:51).
Junioři U19 zvítězili v KP středních Čech na Kladně 44:73
(18:26, 23:43, 36:63) a uspěli i v domácí hale s Mělníkem 91:67
(29:13, 43:30. 60:44). Plný počet bodů ze tří dosud odehraných
utkání tak znamenal průběžné prvenství v Krajském přeboru
středních Čech.
Kadeti U17 si po čtyřech prohrách připsali první a zcela přesvědčivé vítězství v poměru 148:28 (34:3, 73:13, 112:18) s Kostelcem n.
Č. L. Poté neuspěli v České Lípě 78:66 (28:7, 41:19, 59:37) a i doma
s Roudnicí 40:93 (11:27, 17:49, 31:74). Nejvíce bodů v posledních
dvou střetnutích dali Polák 29, Novák 17, Strnad 13, Vuong 12 a
Kabát 11.
Mladší minižákyně U13 zaznamenaly v oblastním přeboru
severních Čech střídavé výsledky: TJ Slovan Litoměřice - U13
54:36, TJ Lokomotiva Liberec - U13 37:41, BK Česká Lípa - U13
31:64, BK Levhartky Chomutov - U13 91:17.
TJ Slovan-basket

Čtrnácté kolo Fotbalové
národní ligy proti sobě opět
svedlo dva týmy z konce tabulky.
Varnsdorfský FK tentokráte nehrál doma jako v devátém kole
s Frýdkem (0:0), ale musel se
pokusit o bodový zisk v domácím prostředí Vyšehradu,
kterým je nyní stadion na
Žižkově. Hostům opět selhala
koncovka (např. dvě gólové
příležitosti Martana, jedna Durděviče). Na šance byl zápas

v podstatě vyrovnaný. Ale když
se v obraně objeví skulinka jako
v 82. minutě, kterou Vyšehrad
využil k jediné brance utkání,
těžko v takové situaci už
pomýšlet na bodový zisk. Na
ten druhý tříbodový v podzimu
už tedy zbývala možnost jen
v utkání doma s Třincem nebo
pak předehrávce jara v Sokolově (SO 21. 11. dopoledne).
FK Varnsdorf nepropásl hned
první příležitost a v nedělním

nevlídném počasí si zásluhou
dvou gólů Ládi Martana z 31.
a 68. minuty připsal výhru
2:0. Ta sice nestačila k odpoutání se ze dna tabulky, ovšem
ztráta pouhých dvou bodů na
deváté místo Českých Budějovic je minimální a měla by být
i vzpruhou. Rozhodně tak bude
na jaře hrát o „Černého Petra“
hodně týmů FNL a nebude už
předem jediný odsouzený jako
Kolín v sezoně 2014-2015. ZdS

Futsalové ligy mají za sebou po dvou turnajích

Další, v pořadí druhý turnaj
sezony má za sebou okresní
1. Autocentrum Jílové liga.
Ve sportovní hale v Libouchci
se vedlo nejlépe Autocentru
Jílové B, vyhrálo své tři zápasy.
Vedoucí tým soutěže po prvním
kole, béčko JK Trans Varnsdorf,
ztratilo remízou se SLŠ Šluknov
a zbylá dvě utkání vyhrálo. Nadále tak vede tabulku o bod před
Jílovým B. Šluknovským středoškolákům se daří, v dalších dvou
zápasech nezaváhali a patří jim
nyní třetí pozice ligy. Zklamáním
bylo vystoupení Benteleru
Rumburk. Ze čtyř duelů nezískal ani bod. Výsledky týmů
z výběžku: JK Trans - Benteler
4:2, - Dumbo DC 9:3, - Hezouni
DC 5:0 KONT.(Hezouni turnaj
neabsolvovali), - SLŠ Šluknov
3:3; SLŠ - Las Žlebas DC 16:3, Transco Bohemia DC 4:1; Benteler - Jílové B 0:6, - Transco
Bohemia DC 2:6, - Las Žlebas
3:5. Nejlepším hráčem tohoto
turnaje byl zvolen Pavel Vomáčka a kanonýrem Martin Žďánský
s osmi přesnými zásahy, oba ze
SLŠ Šluknov.
Týden po okresní lize
následoval ve varnsdorfské

sportovní hale v pořadí rovněž
druhý turnaj DeCe Computers
Extraligy ÚK. Šlágrem byly
souboje obhájce titulu Bumika
Děčín s tradičními aspiranty na
celkové prvenství Autocentrem
Jílové A a JK Trans Varnsdorf
A. Bumiko si vedlo s polovičním ziskem. Zápas s JK Trans
rozhodlo pro sebe v poslední
minutě, Jílovému již nestačilo
vzdorovat a prohrálo nečekaně
jasně 9:0. Vítězové v probíhajícím ročníku ligy ještě neztratili

bod. Hráčem turnaje se stal Jiří
Beránek z JK Trans a střelecký
primát si zajistil Jan Konečný
z Košťan, rozvlnil sítě branek
soupeřů sedmkrát. Výsledky
týmů Šluknovska: JK Trans A Bumiko DC 2:3, - DeCe Computers DC 4:2, - Metalliga TP 3:1;
Vilémov - Bělá 4:2, - Želenice
0:2, - Košťany 3:10. Po druhém
turnaji vede Jílové A (18 bodů)
před Bumikem (15), Želenicemi
(13), JK Trans (13), Košťany (9),
Vilémov je osmý (4). V.V., ZdS
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