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Vážení a milí čtenáři,
redakce Hlasu severu

vám přeje 
klidné prožití Vánoc, 

pevné zdraví 
a v roce 2016 

samé dobré zprávy!

Michal Haller, šéfredaktor

Josef Šusta: Nešlo vše 
zastavit a dělat starostu

                              Vážení spoluobčané,
čekají nás vánoční svátky a konec roku. 

Popřejme si vzájemně, aby Vánoce byly plné radosti 
a pohody, přátelských a rodinných setkání, aby byly plné 
pocitů štěstí a úsměvů nejen na dětských tvářích.

Konec roku je symbolickým bodem, kdy většina z nás bilancuje.
 Má to svůj význam. Zjišťujeme, co hezkého se nám v uplynulém 
roce povedlo, co nás potěšilo, za co jsme na sebe hrdí. 
Samozřejmě vzpomínáme i na věci, které se nepovedly, nepotěšily 
nás, nebo nás dokonce negativně ovlivnily. 
Důležité je najít motivaci pro vykročení do dalšího (doufejme lepšího) 
roku. I pokud se nám v minulém roce moc nedařilo, je dobré si 
najít ty momenty, které byste nikdy nevrátili zpět a pro které stojí za 
to si život užívat.   Zkusme se na ten konec dívat jako na nový začátek.
Tento rok byl pro nás všechny obrovskou lekcí. Možná jsme si mnozí uvědomili, co je vlastně 
v životě důležité. Buďme rádi, že nejsme mezi těmi, kteří musí bojovat o přežití, kteří musí ze 
své země utíkat před nebezpečím. My jsme se totiž uměli narodit. Trefili jsme se do jednoho 
z nejvyspělejších míst na zemi. Můžeme žít v zemi, která je bezpečná a prosperující, kde je 
dosažitelné kvalitní vzdělání, kde máme nádhernou přírodu. Pokud nepůjdeme jeden proti 
druhému, podaří se nám tuto naši malou zemi ještě více zvelebit a udržet ji krásnou i pro naše 
děti. Pojďme si užívat života. Užívat si každého hezkého dne v dnešní uspěchané době. Pojďme 
v sobě najít lidskost a vlídnost k ostatním. Nešiřme negativní energii.
Popřejme si společně do nového roku hodně štěstí a radosti. Zkusme tu pozitivní energii Vánoc 
přenést a rozložit do celého následujícího roku.                      Stanislav Horáček, starosta Varnsdorfu

Nováčkem ve varnsdorfské 
komunální politice je městský 
radní Josef Šusta. Exkluzivně 
pro vánoční číslo Hlasu severu 
poskytl úspěšný podnikatel a 
nyní i politik svůj vůbec první 
povolební rozhovor.

V komunální politice jste 
naprostý nováček. Co vás 
přimělo k tomu, abyste kan-
didoval ve volbách?

Především bych chtěl říct, že 
se necítím být politikem. Politi-
ka šla vždy mimo mě. Chodili 
za mnou v minulosti různí lidé, 
ale nikdy jsem se nenechal 
přemluvit. Až teď. Přesvědčily 
mě argumenty lidí, kteří tvořili 
kandidátku hnutí ANO.
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Czech POINT šetří čas a peníze
Řadu let je občanům města k dispozici kontaktní místo Czech 

POINT na obou budovách městského úřadu, tj. nám. E. Beneše 470 a 
ul. T. G. Masaryka 1838, odkud je možné si odnést ověřené výstupy -
např. výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, veřejného rejst-
říku, podat žádost o zřízení datové schránky atd.  Hlavním cílem  je 
zkvalitnit  vztah občana s veřejnou správou prostřednictvím tohoto 
kontaktního místa tak, aby na jednom místě bylo možno vyřídit více 
agend, učinit více podání a tím ušetřit občanům čas a peníze.

Martina Resová, vedoucí živnostenského úřadu

Cena vody pro rok 2016
Cena vody bude v regionu působnosti Severočeské vodárenské 

společnosti (SVS) pro příští rok ve výši 85,22 Kč/m3, z toho vodné 
43,20 Kč/m3 a stočné 42,02 Kč/m3 (uváděno bez 15 % DPH).

Ve vývoji ceny vody za poslední desetiletí došlo k výrazné změně. 
Zatímco meziroční navýšení ceny vody v roce 2005 činilo 10,2%, tak 
pro rok 2016 se vedení společnosti podařilo po zohlednění všech 
požadavků, připomínek a reálných možností stanovit cenu vody 
tak, že meziroční navýšení představuje pouze 2,1 %. Toto 2,1 %
navýšení odráží nejen současný vývoj inflace a spotřeby vody, 
ale také obsahuje zvýšení intenzity obnovy vodohospodářského 
majetku SVS a zvýšení výdajů na opravy. Nárůst 2,1 % v absolut-
ním vyjádření znamená navýšení ceny o 1,97 Kč za kubík vody ve 
srovnání s rokem 2015.

„Navýšení ceny vody je na spodní hranici možného cenového 
rozpětí, abychom neohrozili fungování vodohospodářského majet-
ku a zachovali sociální únosnost ceny vody. Nový Podnikatelský 
záměr SVS na roky 2016-20 je pro města a obce v našem regionu 
garancí, že cena vody zůstane pod hladinou sociální únosnosti,“ 
doplnil generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

SVS vznikla v roce 1993. Jejími akcionáři jsou více než čtyři 
stovky měst a obcí. Zodpovídá za zásobování obyvatelstva pit-
nou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. 
Rozsah majetku společnosti na území dvou krajů je v rámci ČR 
ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8 949 km vodovodů 
(bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3 916 km kanalizace 
(bez přípojek).

Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS, red

Některé změny spojené s novelou 
zákona o cestovních dokladech 

účinné od 1. ledna
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený 

cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan 
požádal o vydání cestovního pasu.

U cestovního pasu s biometrickými údaji vydaného ve lhůtě 
30 dnů činí správní poplatek 600 Kč s platností na 10 let, pro občany 
mladší 15 let činí 100 Kč s platností na 5 let. V případě, kdy občan 
při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném 
úřadu, zaplatí navíc správní poplatek ve výši 100 Kč. Tento správní 
poplatek bude vybírán při převzetí dokladu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí (tzv. 
rychlopas), se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů ces-
tovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, a to za správní 
poplatek 4.000 Kč, občanům mladším 15 let s platností na 5 let za 
správní poplatek 2.000 Kč. V tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v místě podání žádosti.

Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických 
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců 
(tzv. pasy na počkání).                                                                r

Kam se stromky po Vánocích
Po vánočních svátcích mohou občané Varnsdorfu odložit vánoční 

stromky k odpadovým kontejnerům na sídlištích nebo na trasu pytlo-
vého svozu tříděného odpadu v neděli 10. nebo 17. ledna. Stromky 
budou sváženy vždy následující pondělí. Mapu sběrové trasy najdete 
na webových stránkách města v záložce Vše o odpadech.

V posledním týdnu roku bude také posílen svoz nádob na tříděný 
odpad a vývoz kontejnerů na sídlištích.

 Přejeme všem občanům příjemné prožití Vánoc!
Odbor životního prostředí

Od 1. října 2015 vstoupila 
v platnost novela zákona o 
přestupcích. Zákon samotný 
počítá s tzv. dělenou účinností, 
což v praxi znamená, že kon-
krétně vymezené části novely 
nabývají účinnosti k odlišnému 
datu. Samotný zákon tak na-
bývá účinnosti 1. října 2016, 
s výjimkou určitých ustanovení, 
která nabyla účinnosti 1. října 
2015.

Tato novela reaguje na 
některé nedostatky v oblasti 
správního trestání. Zavádí přís-
nější postih recidivy vybraných 
druhů přestupků (zejména proti 
majetku, občanskému soužití a 
proti veřejnému pořádku), a to 
mnohdy až o polovinu sazby (od 
1. října 2016).

 Od 1. října 2015 jsou již 
výrazně vyšší sazby pokut ve 
zkráceném řízení. V případě 
blokového řízení z původních 
1.000 Kč na 5.000 Kč a v přípa-
dě příkazního řízení z původních 
4.000 Kč na 10.000 Kč.

 V případě  mladistvých, tedy 
osob, které v době spáchání 
přestupku dovršily patnáctý rok 
a nepřekročily osmnáctý rok 
svého věku, se horní hranice 

pokuty v ústním projednávání 
snižuje na polovinu, přičemž 
nesmí být vyšší než 5.000 Kč. 
Ve zkráceném  blokovém řízení 
se horní hranice pokuty u mla-
distvého snižuje na polovinu, 
přičemž však nesmí být vyšší 
než 2.500 Kč.

Oproti stávající úpravě došlo 
k rozšíření možností omezu-

jících opatření. Nově lze uložit 
zákaz vstupu též do jiných než 
demonstrativně vymezených 
míst (může jít o ulice, parky, pro-
stranství před obchody apod.). 
Nemusí však již být splněna pod-
mínka, že se v těchto místech 
podává alkohol, provozují se 
zde hazardní hry, sázky a hraní 
na hracích přístrojích. Nově lze 
toto opatření uložit i za přestupky 

proti pořádku ve státní správě a 
územní samosprávě a přestup-
ky proti majetku.

Novela přestupkového záko-
na přinesla novinku v podobě 
přerušení běhu lhůty pro pro-
jednání přestupku. Tato lhůta 
se přerušuje zahájením řízení 
o přestupku, jakož i vydáním 
rozhodnutí o přestupku, jímž 
je obviněný z přestupku uznán 
vinným. Je-li prvním úkonem 
v řízení vydání příkazu o uložení 
pokuty, přerušuje se běh lhůty 
jeho doručením. Přerušením 
běhu lhůty pro projednání 
přestupku začíná běh nové 
lhůty pro projednání přestup-
ku. Přestupek však nelze 
projednat, pokud uplynuly od 
jeho spáchání 2 roky.            r

Aktuální změny zákona o přestupcích

Úřad má nového tajemníka
S koncem roku skončí ve funkci současný tajemník Městského 

úřadu Varnsdorf Lubomír Samuhel. Nový šéf úředníků vzešel 
z výběrového řízení. Stane se jím dosavadní vedoucí organizačního 
odboru Ing. Radek Kříž, kterého se souhlasem ředitele krajského 
úřadu jmenoval starosta města Stanislav Horáček.

Radek Kříž je zaměstnancem úřadu od konce roku 1992, kdy začínal 
jako vedoucí Živnostenského úřadu. Rozhovor s novým tajemníkem 
chystáme do jednoho z prvních novoročních čísel Hlasu severu.              ha

Změna ve společnosti REGIA
V polovině minulého týdne se na základě návrhu předsedkyně 

dozorčí rady sešlo na mimořádném jednání představenstvo společ-
nosti REGIA a. s. Po zhodnocení tříměsíčního působení pana Miloše 
Jirouta ve funkci ředitele společnosti se představenstvo rozhodlo 
přijmout jeho rezignaci na funkci ředitele.

Vedením společnosti byl pověřen pan Zbyněk Šimák, který se 
ve výběrovém řízení umístil na druhém místě.                                js

Pozor 
na používání 

zábavní 
pyrotechniky!
Právě nyní před blížícím se 

koncem roku je aktuální při-
pomenout, že od června platí 
v našem městě nová vyhláška 
o regulaci hlučných činností, 
kterou schválili zastupitelé 
28. května. Ta obsahuje také 
zákaz používání hlučné zábavní 
pyrotechniky a provádění pyro-
technických efektů a ohňostrojů 
způsobujících hluk na veřejných 
prostranstvích v zastavěné 
části města. Zákaz neplatí jen 
31. prosince, následně 1. ledna 
a pak na jaře 30. dubna.

Varnsdorfští městští stráž-
níci budou během svátků 
věnovat dodržování vyhlášky 
zvláštní pozornost. Používání 
pyrotechniky nebo provádění 
ohňostrojů mimo Silvestr a 
Nový rok je jednak přestupkem 
proti městské vyhlášce, ale je 
především bezohledné vůči 
starým a nemocným lidem. 
Nadměrným hlukem z před-
časných či opozdilých oslav trpí 
také domácí zvířata.               ha

Noční vlak ze Seifhennersdorfu
V celém Německu se mění železniční jízdní řád. U trilexu se 

nabídka pro cestující významně zlepší. Opět bude obnovena 
přeshraniční doprava přes Nisu do Polska. Poté budou jezdit až 
tři přímé vlaky z hlavního města Saska Drážďan do dolnoslezké 
metropole Wrocławi, která bude v nadcházejícím roce hlavním 
evropským městem kultury.

V železničním uzlu Liberec se zlepší návaznost na vlaky jedoucí 
do Tanvaldu, cestující tak budou mít více času na přestup. Navíc 
přibyde také noční vlak, jedoucí vždy ze soboty na neděli, ze Seif-
hennersdorfu do Hrádku nad Nisou. Denní jízdenka pro cestu tam a 
zpět na trati Liberec-Dresden-Spezial se nabízí od 250 Kč. Všechny 
celodenní jízdenky budou v prodeji ve vlacích.                               r
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Dokončení ze str. 1
Ve volbách jste uspěl a získal jste ze všech kandidátů nej-

více hlasů. Mnozí očekávali, že se stanete starostou. Proč 
jste se spokojil s pozicí radního?

Pro mě byly výsledky voleb obrovským překvapením. Vůbec 
jsem nečekal, že by to takhle mohlo dopadnout a neuměl jsem 
na to zareagovat. Nešlo vše zastavit a dělat starostu. Navíc si 
myslím, že nejsem vhodný typ na tuto funkci a chybí mi potřebné 
zkušenosti.

Čím byste chtěl městu během svého volebního období 
prospět?

Snažím se připomínat detaily a drobné věci, které jsou pro 
naše město udržitelné a dokáží nám tu zlepšit prostředí. Nejsem 
přítelem velkých investičních akcí. Hodně mi leží na srdci Hrá-
dek. Hrozně mě mrzí, jak pomalu se vše vleče. Městu by určitě 
prospělo, kdyby tahle dominanta ožila. Rád bych se také přičinil 
o zlepšení příhraniční spolupráce s okolními německými obcemi. 
Dlouhodobě bych chtěl, aby se v našem městě vylepšovalo pod-
nikatelské prostředí.

Jste majitelem dopravní firmy a pivovaru, máte velkou 
rodinu a teď ještě práce pro město... Není toho na jednoho 
trochu moc? Jak to zvládáte?

Špatně. Brzy se to snad zlepší, protože autodopravu předávám 
nejstaršímu synovi. Budu mít víc času i na pivovar, kde máme ještě 
spoustu práce. Čeká nás také stavba nové budovy pro dopravu, 
kde počítáme se zázemím pro řidiče.

Co vás jako městského radního nejvíce trápí?
Na úřadu je sice hodně lidí, kteří tu odvedou spoustu práce, ale 

nemůžu si pomoct, chybí mi větší komunikace, i když ze všech 
stran slyším, že se tak děje.

Co vás naopak nejvíce těší?
Těší mě, že se do akcí ve městě více zapojily technické služby. 

Jsem rád, že se plánuje výstavba sběrného dvora a uvažuje se 
o kompostárně. Tím město ušetří spoustu peněz.

Poslední dobou přibývá v politice lidí z podnikatelského 
prostředí. Je to dobře?

Myslím, že ano. Podnikatelé znají úsilí, které musí vynaložit, aby 
uspěli. Váží si práce, jsou praktičtí a lepší hospodáři. Samozřejmě 
ne všichni. Je to o lidech. Tím vůbec nechci říct, že podnikatelé 
jsou lepšími komunálními politiky než třeba učitelé nebo doktoři. Je 
dobře, když je politické zastoupení pestré. Osobně mi nezáleží na 
tom, kdo je členem jaké strany, ale na tom, jaký je to člověk.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva jste naznačil, že 
chcete odměnu, která vám za vaše funkce náleží, věnovat ve 
prospěch města. Stále to platí?

Ano. Určitě si nic pro sebe nenechám. Už mám i nějakou 
představu, jak s odměnami naložím, ale tu zatím nebudu pro-
zrazovat.

Jak budete trávit čas Vánoc?
Pracovat sice musím, protože máme hodně zvířat a ta svátky 

nezajímají, ale chci strávit co nejvíce času s rodinou. Chtěl bych 
všem lidem ve Varnsdorfu popřát, aby prožili konec roku ve spo-
lečnosti svých blízkých. To je to nejcennější.

Michal Haller, foto Ivo Šafus

Josef Šusta: Nešlo vše 
zastavit a dělat starostu Do komunální politiky vstoupil 

v roce 1990 a s menší přestávkou 
v ní působí dodnes. Nikdy nebyl 
členem žádné politické strany. 
Varnsdor fští znají lékárníka 
Jindřicha Šmída řadu let v roli 
zastupitele, nyní je poprvé čle-
nem městské rady. „Zastupitelé 
mají velmi omezené pravomoce. 
Jako radní se můžu na fungo-
vání města podílet koncepčněji, 
dostanu se k více informacím 
a mám větší možnost ovlivnit 
každodenní život,“ vysvětluje 
Jindřich Šmíd.

V Loretě Rumburk se bude 
rozdávat betlémské světlo. 
Zájemci si ho mohou odnést 
v sobotu 19. prosince od 
13.30 do 16 hod., poté v úte-
rý 22. prosince a ve středu 
23. prosince od 9 do 16 hod. Do 
barokní sakrální památky si pro 
betlémské světlo můžete přijít 
také o Štědrém dnu mezi 10. a 
12. hod. Nutná je vlastní svíčka 
nebo lucerna.

Do Šluknovského výběžku 
př ivezou betlémské světlo 
v sobotu 19. prosince vlakem 
z Kolína rumburští skauti z hnutí 
JUNÁK - český skaut. Na nádra-
ží v Rumburku dorazí přesně ve 
12.39 hod.                 Klára Mágrová

Betlémské světlo 
v rumburské 

Loretě

Hrádek - Burgsberg
Otevírací doba:
Duben - Září          Po - Ne     10.00 - 18.00 hod.
Říjen - Březen       Út - Ne     12.00 - 16.00 hod. 

Čtvrt století v komunální politice

Politika se podle něho od revo-
lučních let příliš nezměnila. „Už 
tenkrát byli lidi, kteří se o politiku 
zajímali. Pravda, po roce 1989 
plály větší vášně. Mezi politiky 
byly větší rozdíly. Vzpomínám 
si dokonce, že někteří spolu 
odmítali sedět u jednoho stolu,“ 
vzpomíná povoláním lékárník. 
Ještě v něčem vidí městský 

radní výrazný rodíl. „Tenkrát 
bylo město bohaté. Mělo co 
prodávat - pozemky, budovy, 
probíhala malá a velká privati-
zace. Přišli jsme o řadu nemovi-
tostí, jejichž majitelé naslibovali, 
že budovy opraví, ale nikdy se 
tak nestalo. Neubránili jsme 
se ani spekulantům. Tenkrát 
to ještě nebylo tak ošetřené,“ 
vzpomíná Šmíd.

V současné době je město 
ve zcela jiné situaci. „Hodně 
věcí se změnilo, ale největší 
problém vidím v tom, že nám 

odcházejí schopní a vzdělaní 
l idé. Není dobrou vizitkou 
města, když rodiče zrazují 
své děti od toho, aby se sem 
vracely. Nechtěl bych, abychom 
dopadli jako v Detroitu, kde sice 
stojí domy, ale není v nich ani 
noha,“ říká Jindř ich Šmíd. 
V současnosti trpí město ne-
dostakem odborníků v mnoha 

oborech. Dlouhodobě tu chybí 
např. lékaři a učitelé. „Mojí 
dlouhodobou snahou je, aby 
město bylo hezké, aby tu lidi žili 
rádi, vychovávali tu své děti a 
ty aby se k nám rády vracely. 
Jen tak získáme tolik potřebné 
zkušenosti a znalosti,“ doplňuje 
městský radní.

Vánoční svátky bude otec 
tří dětí trávit v rodinném kruhu. 
„Tradičně se salátem, kaprem 
od Pšeničků a s pohádkami,“ 
těší se Jindřich Šmíd.              

Michal Haller, foto Ivo Šafus

Radní Jindřich Šmíd při otevírání nového multifunkčního hřiště 
v Bratislavské ulici

Na jednání městského za-
stupitelstva
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Děti z varnsdorfských školek vánočně vyzdobily stromy v parku před knihovnou. Společná 
oslava se konala na začátku prosince a, jak je vidět z fotografií Iva Šafuse, stála za to!               r

Členové Fotbalového klubu Varnsdorf každoročně na Vánoce 
obdarovávají hendikepované děti v Mateřské škole Čtyřlístek a tráví 
s nimi příjemné adventní dopoledne. Letos přišli také a udělali tím 
dětem velkou radost. Darovali jim cvičební sady pro rozvoj hrubé 
motoriky, rovnováhy a obratnosti. Děti si pod vedením paní učitelek 
pro ně na oplátku připravily vánoční koledy a paní kuchařky upekly 
něco na zub.

Naše mateřská škola s tímto fotbalovým klubem spolupracuje již 
čtvrtým rokem. Děti zjara chodí na jejich domovský stadion, který je 
ohromuje svojí velikostí. Zde mají možnost se dosytosti vydovádět a 
pod dohledem zkušených hráčů se pokusit o fotbalové dovednosti. 
Moc si jejich zájmu vážíme a jsme rádi, že na tyto děti myslí. Za to 
jim patří velké poděkování.

Veronika Strolená, ředitelka MŠ Čtyřlístek

Fotbalisté potěšili 
hendikepované děti

Děti oděly park do vánočního 

Slavnostnímu vyhlášení 
ankety Sportovec roku 2015, 
k terou pořádá komise pro 
vzdělávání, tělovýchovu a 
sport při radě města, přihlížely 
ve středu 9. prosince v měst-
ském divadle bezmála tři stovky 
návštěvníků.

Večerem vkusně provázel 
moderátor a sám vášnivý ma-
ratonec Milan Roudnický alias 
DJ Roura. O zábavu se staraly 
členky Stars a Babča Stars 
Varnsdorf, které pomohly i s vý-
zdobou pódia. Zřejmě největší 
aplauz sklidilo jejich originální 
vystoupení Pumpičkový or-
chestr. Pozadu nezůstaly ani 
dět i ze základní umělecké 
školy pod vedením třídní uči-
telky Aleny Smetanové.

Anketě o nejlepšího varns-
dorfského sportovce dominova-
li fotbalisté, kteří v letošní roce 
oslavili historický úspěch, i když 
nakonec zkalený nepostupem 
do nejvyšší soutěže. A-tým 
ovládl kategorii dospělý kolek-
tiv, Zdenko Frťala byl vyhlášen 
nejlepším trenérem a nadějný 
Miloslav Kučera tr iumfoval 
mezi mládeží. „Mým cílem 
je zahrát si v Anglii, ale to je 
ještě hodně daleko,“ svěřil se 
publiku Kučera.

Opěvovaný kouč Frťala ale 
přítomné příliš nepotěšil. Přes-

Vyhlášení ankety 
Sportovec roku 2015

Výsledky ankety
Mládežnický jednotlivec
1. Miloslav Kučera - kopaná
2. Štěpánka Ježková - basketbal
3. Filip Holubář - cyklistika

Mládežnický kolektiv
1.TJ Slovan Varnsdorf U 19 - juniorky basketbal
2. HC Varnsdorf
3. Stars Varnsdorf - cheers

Dospělý jednotlivec
1. Michal Malík - cyklistika
2. Jan Strož - cyklistika
3. Jiří Voráček - basketbal

Dospělý kolektiv
1. FK Varnsdorf - kopaná
2. TJ Slovan Varnsdorf - basketbal muži
3. OST Varnsdorf - silový trojboj

Trenéři
1. Zdenko Frťala - kopaná
2. Adam Cedrych - basketbal

tože už se zdál jeho návrat do 
Kotliny jistý, události posled-
ních dní tomu nenapovídaly. 
Jednání slovenského trenéra 
s fotbalovým Jabloncem po-
tvrdil těsně před uzávěrkou 
tohoto vydání mluvčí klubu 
Štěpán Hanuš: „Ano, s panem 
Frťalou jsme se už domluvili. 
V nejbližších dnech převezme 
tým Jablonce.“ „Nebudu se 
k tomu vyjadřovat,“ zaznělo 
pouze z úst t renéra roku 
v odpovědi na moderátorovu 
otázku.

Největší ozdobou slav-
nostního večera se ale 
staly bezpochyby juniorské 
basketbalistky Slovanu, které 
nenašly přemožitele v kate-
gorii mládežnických kolektivů. 
Při jejich vyhlašování to na 
pódiu vypadalo jako na módní 

přehlídce. „Jsme prostě holky. 
Občas si něco vyříkáme, někdy 
se i pohádáme, ale jinak jsme 
dobrá parta,“ okomentovala 
atmosféru v týmu U19 jeho 
mluvčí Terka.

Ceny předávali úspěšným 
sportovcům starosta města 
Stanislav Horáček a místosta-
rostové Josef Hambálek a 
Roland Solloch.

Michal Haller, 
foto Ivo Šafus
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Mikulášská na ledě
V neděli 6. prosince před obědem navštívil zimní stadion Mikuláš v doprovodu čerta a andě-

la. Akce, kterou pořádal hokejový klub spolu s varnsodrfským Junákem, pobavila především ty 
nejmenší.                                                                                                                                                      r

INZERCE

Severní království chce
oživit „zapomenutá 

místa“ na Šluknovsku
V neděli 6. prosince uspořádal Klub českých turistů ve Šluknově 

společenskou akci, jejímž hlavním cílem bylo slavnostní vyhlášení 
nového turistického mikroregionu Severní království. Tento projekt 
se postupně rodil několik let a vzešel z turistických aktivit v severní 
části Šluknovského výběžku, zejména pak z pochodu mezi obcemi 
Severní a Království. Protože v blízkém okolí Šluknova se nachází 
několik obcí nesoucích ve svém názvu šlechtický titul, vše směřovalo 
k nápadu této okolnosti využít ku prospěchu rozvoje turistiky a místní 
sounáležitosti.

Navrhovatelka projektu Severního království paní Helena Landová 
nakonec uspěla se svou žádostí u Ústecké komunitní nadace. Od této 
získala finanční příspěvek potřebný na financování různých aktivit. 
Místní řezbáři vytvořili reliéfy, které jsou dnes umístěny na „hraničních 
sloupech“ v obcích Císařský, Staré a Nové Hraběcí, Knížecí, Králov-
ství, Královka a Panský. Všechny tyto obce dosud stály z pohledu 
cestovního ruchu hodně stranou a aktéři vzniku Severního království 
doufají, že to může přinést kýžené oživení.

Pojďte si s námi ještě jednou zazpívat
O druhé adventní neděli pokračovalo „U Věžičky“ společné zpívání koled, tentokrát s dětmi ze 

základních škol. Ještě se můžeme těšit na jedno zpívání. Poslední, čtvrtou (neboli zlatou) neděli 
20. prosince zpříjemní účastníkům studenti biskupského gymnázia. Začínáme v 17 hodin.         r

Účastníci slavnostního vyhlášení, kterých se sešlo téměř sedm-
desát ze všech věkových skupin, v něděli po prohlídce šluknovského 
kostela svatého Václava vyrazili autobusem a několika doprovodnými 
vozidly navštívit všech sedm zastavení. U každého se zpívaly koledy 
a četla pověst vztahující se k danému místu. U poslední zastávky 
v Panském pak bylo připraveno vítání chlebem a solí i drobné pohoště-
ní, které pak pokračovalo bujarou veselicí po návratu do Šluknova.

Tím ale aktivity Severního království zdaleka nekončí, právě na-
opak. Nyní je potřeba rozšířit prospekt, který byl při této příležitosti 
vydán, zprovoznit webovou stránku a zejména vybudovat výstavní 
a informační expozici, která bude věnována historii a současnosti 
nového mikroregionu. Ta by měla být slavnostně zprovozněna 
ve šluknovském hotelu Erlec na konci května příštího roku, kdy 
začne také fungovat turistická nabídka třídenního pobytu s cyk-
lovýlety po Severním královstí. Tím by mohl celý záměr podpořit 
i místní lokální ekonomiku, neboť cílovou skupinou budou hosté ze 
vzdálenějších oblastí tuzemska a zahraničí.                Martin Zíka
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Anička Dubovecká si finále 
Logické olympiády užila

V pondělí 30. listopadu nastal pro Aničku Duboveckou z naší 5. A 
významný den. Jela totiž do Prahy reprezentovat nejen sama sebe, 
ale i rodinu, školu a naše město.

„Na republikové kolo Logické olympiády do Prahy jsem se těšila. 
Doprovázel mě tatínek. Celou cestu pršelo a před Prahou nás zdržela 
havárie. Trochu jsem se bála, že soutěž nestihnu. Proběhli jsme Staré 
Město a na Pražský hrad jsme dorazili na poslední chvíli. Na Hradě a 
nádvoří jsem byla poprvé a moc se mi tam líbilo. Celou soutěž jsem 
si chtěla hlavně užít a příliš se nestresovat. Při řešení logických úloh 
jsme používali různé pomůcky, bylo to zábavné. Myslím, že jsem 
svým umístěním udělala radost sobě, rodičům a všem z naší školy,“  
vyprávěla šťastná olympionička své zážitky.

V tom má Anička pravdu. Všichni jsme na ni pyšní. Do republikového 
finále Logické olympiády postoupila po vítězství v krajském kole a ani 
v Praze se neztratila. V konkurenci 65 dětí se umístila na vynikajícím 
čtrnáctém místě.              Věra Víšková, třídní učitelka, ZŠ nám. E. Beneše

Křtiny knihy Róži  Domašcyny 
Druhé světy vydané Městskou 
knihovnou Varnsdorf nabídly 
svěží hodinový koktejl namí-
chaný z básní, esejů, bajek a 
lidových „mouder“. Literární 
podvečer se uskutečnil 19. 11. 
v sálku knihovny v rámci tra-
dičního Mezinárodního svátku 
lužickosrbské poezie a nově 
pod hlavičkou celostátního 
Dne poezie. 

Autorka  četla ukázky origi-
nálů, které poté zazněly česky 
v podání dvojice interpretů -
editora a autora scénáře Milana 
Hrabala a studentky varnsdorf-
ského gymnázia Adély Pondě-
líčkové. Ta svým vyváženým 

Ke kapesním krádežím do-
chází každodenně, a to zejména 
v místech, kde se pohybuje větší 
množství lidí. Předvánoční čas je 
k tomu přímo stvořený.

Kapsáři vyhledávají místa, 
kde se pohybuje větší množství 
lidí (nákupní centra, hromadné 
dopravní prostředky, čekárny, 
sportovní a kulturní akce 
apod.). Kradou tak bleskově a 
nepozorovaně, že se okradený 
o chybějících věcech dozví 
často až později a mnohdy 
i na jiném místě. Zkušený zloděj 
dokáže vytipovanou věc ukrást 
do 2 vteřin! Mnohdy maskuje 
svou rychlou ruku přehozenou 
bundou.

Dávejte si proto pozor na kap-
sáře a mějte své věci neustále 
pod kontrolou. Vyhnete se tak 
nepříjemným zjištěním, stresům 
a zbytečnému vyřizování spo-

Taneční škola *STYL* manželů Josefových
pořádá pro zájemce o tanec od 21 do X let 

a zejména manželské páry
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Kde: Dům kultury Rumburk /malý sál/
Kdy: 8. ledna 2016 /pátek/ od 19 hod.

Zmeškali jste taneční pro mládež a teď toho litujete?
Chcete se připravit na plesovou sezonu a zdokonalit se v tanci?

Chcete strávit příjemný večer se stávajícími i novými přáteli?
Program

Výuka tanců standardních i latinskoamerických, národně spo-
lečenských, country, módních tanců atd. Celkem 8 lekcí včetně 
závěrečného Věnečku, 5. lekce prodloužená.

Kurzovné 800 Kč  za  osobu
Přihlášky

www.tanecniskolastyl.cz, nebo Jaromír JOSEF; Tel. 603 578 
627; E-mail: jaromir.josef@tiscali.cz
Následně můžete pokračovat v Hobby klubu dospělých TŠ Styl 
ve Varnsdorfu (treninky každé úterý od 19 hod.).

HOLDUJ TANCI, POHYBU, BUDEŠ FIT!

Druhé světy v knihovně
výkonem mile překvapila. 
Lidové písně zahrané nevido-
mým klavíristou Ladislavem 
Saifertem a obrazová prezen-
tace Ilony Martinovské vhodně 

doplnily kompozici pořadu. Křtin 
se zúčastnila také ilustrátorka 
knihy Lenka Vaňková a někteří 
spolutvůrci knihy.  

      gr, foto Ilona Martinovská

jenému s odcizením dokladů, 
platebních karet, mobilních 
telefonů apod.

Mohou vám k tomu napomoci 
následující rady. Věnujte pozor-
nost svému okolí a v případě, že 
se na vás někdo tlačí, snažte 
se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte 
se skupinám většího počtu lidí. 
Svá zavazadla nikdy nespouš-
tějte z očí. Kabelku noste pokud 
možno u těla a využívejte různá 
zapínání. Kabelky přes rameno 
mějte vždy uzavřené a pod 
kontrolou. Peněženku, dokla-
dy, mobilní telefony a ostatní 
cennosti nenechávejte navrchu 
tašek či kabelek. Při placení 
v obchodech nebo vybírání 
peněz z bankomatů je vhodné 
si všímat svého okolí, zejména 
pak, zda tuto činnost někdo ne-
pozoruje. Při ukládání zboží do 
zavazadlového prostoru vozidla 

mějte své věci, zavazadla 
stále na očích.

Co dělat, když se přesto 
stanete obětí kapesního 
zloděje? V případě odcizení 
financí, platební karty, do-
kladů, mobilního telefonu se 
neprodleně obraťte na Policii 
ČR. V případě odcizení plateb-
ní karty kontaktujte neprodle-
ně svoji banku a platební kartu 
zablokujte. V případě odcizení 
mobilního telefonu kontaktujte 
svého operátora a zablokujte 
SIM kartu. Upamatujte si co 
nejpřesněji, kde ke krádeži 
došlo, popř. popis pachatele či 
pachatelů. Ohlášením krádeží 
dokladů zamezíte případným 
dalším nepříjemnostem se 
zneužitím dokladů.

Petra Trypesová, mluvčí 
Policie ČR Ústeckého kraje

Neusnadňujte kapsářům práci!



Chcete inzerovat v Hlasu severu?

Rádi vám vždy vyhovíme a poradíme.
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,

volejte 412 372 241/linka 143.
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pi�te: info@sauneo.cz | volejte: 607 97 97 90 | www.sauneo.cz

KVALITNÍ TISK
Pra�ská 2951, Varnsdorf 

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

Online kalkulace na www.sauneo.cz/tisk.
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Různé

Nemovitosti

Zaměstnání

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

Hledáme zdravotní sestry 
na práci pečovatelek v Němec-
ku (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 němec-
kém jazyce, doklad o vzdělání 
(ověřený překlad) a rodný list 
(ověřený překlad).

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

údržba  by tového fondu +
vedení  účetn ic tv í  +

uby tování  +

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

Řádková inzerce

Prodej palivového dřeva 
buk, dub, suché, štípané. 
Super cena 800 Kč/m3. Bez 
dopravy. Tel. 775 154 041.

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

Osmileté Gymnázium Varns-
dorf hledá kvalifikovaného 
pedagoga pro výuku biologie, 
zeměpisu, německého jazyka, 
anglického jazyka a francouz-
ského jazyka pro 2. a 3. stupeň 
nejlépe v kombinaci uvedených 
předmětů. Nabídky (včetně 
strukturovaného životopisu) 
zasílejte do 29. února 2016 na 
adresu školy nebo na e-mail 
jakoubek@bgv.cz. Bližší infor-
mace o škole na www.bgv.cz. 
Tel. 412 371 423.

Prodej bytu 3+1 v OS, 
ul. Kollárova 2575, Vdf, na 
klidném místě, ihned k nastě-
hování, cena 730 tis. Tel. 728 
700 865.

Tvůrci konspiračních teorií
Naši varnsdorfští tvůrci konspiračních teorií se opět pustili 

do zcela nesmyslné konstrukce.
Bohužel si dali do spojitosti s fotbalem bod jednání Dohoda 

o partnerství, který však nijak s FK Varnsdorf nesouvisel a 
týkal se projektu MAS Český sever Tvorba místního akčního 
plánu vzdělávání pro území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk. 
O této dohodě se na radě nejednalo a bod byl stažen z jed-
nání, jak je uvedeno v zápisu. 

V tentýž den skutečně proběhlo setkání radních s před-
staviteli fotbalového klubu pány Gabrielem a Rýdlem, ale 
nebylo součástí jednání rady města. Šlo o informativní 
schůzku. Podobných setkání členů rady s různými subjekty 
probíhá celá řada a není na tom nic tajného, ani nekalého. 

A proč nebyl zápis z této 23. schůze RM zveřejněn ihned 
druhý den po jednání, jak je tomu zvykem? Prostě se stala 
chyba. Selhal lidský faktor. Zodpovědný zaměstnanec se 
vedení města za své opomenutí omluvil.

Domníváme se, že voliči ve volbách spravedlivě rozhodli, kam 
má nové vedení města směřovat a komu dát důvěru. Vítězné 
hnutí ANO, které má v sedmičlenné radě pět mandátů, se již ve 
svém volebním programu netajilo tím, že bude sport (a nejen 
ten) ve městě podporovat. V podobném duchu zní i programové 
prohlášení koalice. Děláme jen to, co jsme slíbili voličům. Do-
volím si tvrdit, že to děláme s rozumem. Nejsme hazardéři, což 
jsme dokázali i tím, že jsme nepodpořili postup FK Varnsdorf 
do nejvyšší soutěže. Bylo by to pro město finančně zničující. 

Uvedený příspěvek Iniciativy 2000 je bohužel dalším 
důkazem, jakých fabulací je tento spolek schopen. Jeho 
členové komunikují pouze písemně, obesílají různé 
redakce a zveřejňují své teorie na internetu. Na výzvy 
k osobnímu jednání nikdy nikdo z této skupiny nerea-
goval.                          Josef Hambálek, místostarosta

Záhadné usnesení 
z 23. schůze 

městské rady
Občané Varnsdorfu, přátelé,
zde je taková malá rekapitulace, abychom si do historie 

„varnsdorfské kotliny“ správně zařadili informace, které nám 
předkládá na webu města jeho rada.

Ještě v ten den, kdy se konalo X. zasedání  zastupitelstva -
22. října – nebylo na webu města zveřejněno usnesení 
z 23. schůze městské rady, která se konala 8. října. Obvykle 
přitom rada svá usnesení zveřejňuje hned následující den poté, 
co proběhla její schůze. Inkriminované usnesení tedy mělo na 
webu zpoždění 14 dní.

Usnesení z 23. schůze Rady města Varnsdorf v bodě 3.01 
neodpovídá skutečnosti. (Bod Dohoda o partnerství radní stáhli 
z programu jednání – pozn. redakce.) Neboť – dle vyjádření 
starosty města, který je zároveň členem rady – k jednání rady 
se zástupci fotbalového klubu nepochybně došlo (viz. záznam 
ze zastupitelstva – čas 2:19:33). Z programu jejího jednání tedy 
tento bod stažen být nemohl.

Dalším výstupem z 23. schůze rady a jejího jednání s FK je 
představa fotbalového klubu o tom, že pozemky mezi novou ho-
kejovou halou v Otavské ulici a fotbalovým stadionem v Kotlině by 
v budoucnu mohly být využity jako jeho další tréninkové plochy. 
Na veřejnosti ústy starosty takové plány FK zazněly poprvé. 
Území podél toku Mandavy od kostela sv. Petra a Pavla až 
k areálu bývalých kasáren by se tak stalo jednou velkou fotba-
lovou rezervací. Pokud se k tomu přičtou ostatní plochy, které 
v širším centru města zabírají sportovní stavby a areály, je zcela 
zjevná nepřiměřenost takových pozemkových záborů na úkor 
ostatní občanské vybavenosti a veřejného prostoru.

Nad takovými vizemi samosprávy o dalším budování města 
by pravděpodobně každý kompetentní městský architekt musel 
uvažovat o smysluplnosti svého poslání, za než nese profesi-
onální zodpovědnost. V této funkci zde 10 let působil inženýr 
architekt Vlastislav Kaut. O tom, kam by mělo směřovat budo-
vání Varnsdorfu, sepsal v lednu tohoto roku dokument Několik 
vět městského architekta k zastupitelům. Občané města stále 
marně čekají na zveřejnění tohoto dokumentu. Možná někde 
zde je skutečné pozadí evoluční výměny městského architekta, 
o které na X. zastupitelstvu hovořil starosta.

Kolik podobných „evolučních“ usnesení ještě stihne rada 
vytvořit ve zbývajících třech letech svého vládnutí?

Richard Bejr, Petr Kocůrek, Jiří Tesař, Miroslav Valko, Pavel 
Vodička st., Občanská iniciativa Varnsdorf 2000, redakčně 
kráceno
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Největší národní přehlídkou 
nových trendů v gastronomii je 
mezinárodní soutěžní výstava 
Gastrofest v Českých Budě-
jovicích, které se zúčastňují 
hotely, řetězce, výrobci gastro-
nomických zařízení a odborné 
školy. Součástí výstavy jsou 
i odborné soutěže. Jednou ze 
soutěžních disciplín je Carving -
ozdobné vyřezávání exotické-
ho ovoce.

V letošním roce se v této 
prestižní soutěži v konkurenci 
zástupců hotelů a gastrono-
mických škol z naší republiky 
a z celé Evropy neztratili ani 
žáci VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
Varnsdorf, oboru hotelnictví 
– hotelové školy, kde žákyně 
Tereza Doležalová a Sára 
Vrábelová získaly v kategorii 
Dekorativní dýně dvě třetí 
místa.

Dekorativní výrobky žáků 
varnsdorfské školy mohou 
zájemci obdivovat na cate-
ringových akcích, které škola 
zajišťuje.

Petr Jakubec, ředitel školy

Vánoční 
mše 

na Studánce
Vánoční mše v koste-

le sv. Františka z Assi-
si na Studánce se koná 
ve čtvrtek 24. prosin-
ce od 15.00 hod.

Šatlava na Tolštejně po 
60 letech opět obsazena
Koncem měsíce listopadu byly na hradě Tolštejně dokončeny 

všechny letošní práce v rozsahu cca 600 tis. Kč. V první řadě 
se jednalo o sanaci části několika hradebních zdí, které byly 
stabilizovány. Dokončeny byly práce na šatlavě, ve které po více 
jak 60 letech máme opět „uvězněného rytíře“ tak, jak tomu bylo 
v době, kdy na hradě působila rodina Münzbergerů.

Poslední, a tou největší atrakcí se od příští turistické sezony 
stane nová vyhlídka, která byla vybudována na stávající kruhové 
hradbě (hlásce - hladomorně) stojící v bezprostřední blízkosti 
hradní restaurace. Věřím, že dokončením těchto úprav stoupne 
návštěvnost na této kulturní památky, kterou naše obec vlastní, 
a bude ještě větší než tomu bylo v letošním i tak úspěšném 
roce. Přes turniket na tradiční vyhlídku v tomto roce prošlo 20,5 
tis. návštěvníků.

Vánoční program farní obce 
starokatolické církve 

Pondělí 21. prosince od 12 do 17 hod. 
Výstava betlémů v kostele

Úterý 22. prosince od 10 hod.
4. neděle adventní – eucharistie s přivítáním betlémského 
světla spolu se skauty

Středa 24. prosince od 14.30 hod.
Štědrý den – živý betlém

Středa 24. prosince od 24 hod. 
Půlnoční bohoslužba

Čtvrtek 25. prosince od 10 hod.
Hod boží – sváteční bohoslužba

Neděle 27. prosince od 10 hod.
Neděle sv. Rodiny – eucharistie

Čtvrtek 31.12. od 17 hod.
Sv. Silvestr – bohoslužba na poděkování za rok 2015

Pátek 3. ledna od 10 hod.
Zjevení Páně – eucharistie s žehnáním křídy, vody a  ka-
didla 

Projekt Dět i z kopečku 
zaměřený na prezentac i 
výtvarných prací naší mateř-
ské školy úspěšně pokračuje. 
Tentokrát děti vyzdobily če-
kárnu veterinární ordinace 
pana Žáčka. Doufáme, že 
postavičky z papíru i portréty 
zvířátek potěší čtyřnohé pa-
cienty i jejich lidské páníčky.

Marie Rejfová, 
MŠ Na Kopečku

Poděkování za podporu výše zmíněných projektů patří Minis-
terstvu kultury a Ústeckému kraji, jež na sanaci hradu a novou 
hlásku přispěly 160 tis. resp. 150 tis. Kč.

Zajímavostí celé akce je také to, že se na ní podílely výhradně 
místní firmy a živnostníci včetně zaměstnanců obce. Všem patří 
naše poděkování za precizně odvedenou práci.

Úpravy na hradě Tolštejně nebyly jediné, které jsme v letošním 
roce realizovali. Byla úspěšně dokončena tříletá rekonstrukce 
náměstí v rozsahu cca 20 mil. Kč. Dvouletou rekonstrukci všech 
kapliček a Božího hrobu na křížové cestě se též podařilo reali-
zovat s tím, že žádáme MK pro zmíněné poutní místo o udělení 
statutu národní kulturní památky. Areál, který obec také vlastní, 
stále rozvíjíme, včetně okolního lesa, ve kterém bychom chtěli 
do budoucna vybudovat lesopark. To vše pro potěchu místních 
občanů i návštěvníků našeho regionu.

V této souvislosti bych přál občanům Varnsdorfu, aby se míst-
ní radnici podařilo dokončit úpravy na Hrádku, vyprojektovat a 
zahájit výstavbu nové rozhledny na Špičáku a po nedávném 
převzetí Červe-
ného kostela do 
majetku města 
vytvořit důstojné 
místo, ve kterém 
se budeme spo-
lečně setkávat při 
různých kulturně 
společenských 
akcích. Na zá-
chranu této uni-
kátní stavby na-
šich předků již 
bohužel nezbývá 
mnoho času.

Josef Zoser, 
starosta Jiřetína 

pod Jedlovou

Nové trendy v gastronomii 
ve varnsdorfské škole

Děti z kopečku vystavují u veterináře Žáčka
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Atleti děkují partnerům za podporu
S blížícím se koncem roku je aktuální hodnocení celoročních 

aktivit. Výsledky těch sportovních mají základ v pracovitosti, pevné 
vůli a vytrvalosti. K tomu je třeba mít alespoň základní podmínky pro 
přípravu, vybavení, cestování. Vše je podmíněno finanční i věcnou 
podporou. Díky grantům Města Varnsdorf a Koncepci podpory spor-
tu ve Varnsdorfu byl atletický oddíl TJ Slovan dostatečně finančně 
zajištěn ve svých výkonnostních aktivitách.

Spolu s poděkováním městským orgánům je nezbytné poděkovat 
také ochotným a osvíceným spoluobčanům, kteří jako reprezentanti 
ekonomických subjektů či vlastního podnikání pomohli věcnými dary 
i financemi. Dík atletek a atletů všeho věku patří Haně Tognerové, 
Jindřichu Šmídovi, Rudolfu Synkovi, Pavlu Bukáčkovi a Miroslavu 
Vohnoutovi. Trenéři děkují také rodičům, kteří svou přítomností, 
podílem na dopravě a hlasitou podporou motivovali naše závodníky 
k maximálním výkonům.

Do roku 2016 přejeme zdraví a mnoho úspěchů všem. Atletice 
přejeme váš zájem a další podporu.

Členové atletického oddílu TJ Slovan Varnsdorf

Číslo   Uzávěrka    Vyjde 
             pondělí       pátek
  
  1           11. 1.            22. 1.
  2          25. 1.      5. 2.
  3            8. 2.  19. 2.
  4          22. 2.   4. 3.
  5             7. 2.  18. 3.
  6           21. 3.   1. 4.
  7             4. 4.  15. 4.
  8            18. 4.  29. 4.
  9             2. 5.  13. 5.
10           16. 5.  27. 5.

V 8. kole Krajské ligy mužů 
Libereckého kraje přivítali varns-
dorfští hokejisté 6. prosince na 
domácím ledu tým HC Česká 
Lípa. Pohled na průběžnou 
tabulku soutěže napovídal, že 
se proti sobě postaví poslední 
a předposlední tým soutěže.

První třetinu začali aktivněji 
hosté, kteří se více tlačili do úto-
ku. Byli aktivnější a nebezpeč-
nější. Ale byli to domácí, kteří 
v třinácté minutě z rychlého pro-
tiútoku otevřeli skóre. Vyrovnali 
hru a několika pěknými akcemi 
byli blízko dalšího úspěchu. 
Jenže v poslední minutě první 
třetiny hosté vyrovnali a do kabin 
se šlo za stavu 1:1.

Druhá třetina nabídla více 
bojovnosti a dramatičnosti. 
Rozhodčí měli plno práce a 
trestné lavice byly v perma-
nenci. Domácí šli opět do 
vedení, ale hosté vyrovnali a 
v následné početní výhodě šli do 
vedení. Závěr druhé třetiny ale 
patřil opět domácím, kteří přidali 
a srovnali stav na 3:3.

Vstup do poslední třetiny se 
povedl hostům. Než se domácí 
hráči po přestávce „probudili“, 
prohrávali o dva góly! Násled-
né vzepětí a snaha o korekci 
výsledku přinesla ovoce až 2 
minuty před koncem zápasu. 
V čase 58:14 snížili domácí 
na 4:5. V dramatickém závěru 
si hosté již výsledek pohlídali a 
zvítězili. Diváci, bylo jich 120, 
viděli zajímavé, dramatické 

Takovou akci by nevymyslel 
normální člověk, přesto se letos 
konal již 4. ročník. Vedle 246 stu-
dentů Gymnázia Varnsdorf si na 
šesti stolech zahrálo dalších 174 
návštěvníků z města a okolí, což 
znamenalo 420 aktivních hráčů. 
Nejmladšímu bylo 8 let a nejstar-
šímu 78 - rozdíl tří generací!

Tradiční Silvestrovský běh Varnsdorfem se bude konat už po 
51. Po dvacáté bude jeho součástí cyklistický závod horských kol. 
Populární akci spolupořádají komise pro vzdělávání, tělovýchovu 
a sport při radě města a oddíl atletiky TJ Slovan Varnsdorf.

Kde?
Náměstí E. Beneše

Kdy?
Ve čtvrtek 31. prosince

Jak se přihlásit?
V závodní kanceláři nejpozději 10 min. před startem příslušné 
kategorie

Závodní kancelář a občerstvení
Kancelář, šatna a občerstvení pro závodníky (čaj, chléb a 
guláš) ve školní jídelně

Startovné
Běžci dospělí 60 Kč, junioři a dorost 30 Kč
Cyklisté dospělí 70 Kč, junioři 20 Kč

Rámcový program
9.30 hod. - Běhy předškoláků, přípravky a žáků na 50 až 
800 m
10.15 hod. - Mílaři Open (1 650 m)
10.25 hod. - Mílařky Open
10.40 hod. - Cyklistický závod (okruh 2,5 km)
11.30 hod. - Hlavní závod Open na 5 km
10.00 hod. - Hod válečkem ženy
11.00 hod. - Hod kládou muži

Uzavírky
Od 8 do 14 hod. bude zcela uzavřeno náměstí E. Beneše. 

Úplné nebo částečné uzavírky se pak dotknou ulice Legií, Ná-
rodní, Otavské a Poštovní.

Pořadatelé uvítají dobrou náladu potvrzenou širokým úsmě-
vem. Naše silvestrovské dopoledne má uvolnit dostatečné 
množství endorfinu pro večerní bujarou zábavu. Připomínáme, 
že rok se láme s půlnocí. Není tedy nutné začínat s lámáním již 
před obědem.

Do roku 2016 přejeme všem zapojeným i zúčastněným pevné 
zdraví, kopu štěstí a svěžesti. Uděláte nám radost, sejdete-li se 
na Silvestra 2016 opět u nás!

Silvestrovský běh vstoupí do 
druhého půlstoletí

utkání se šťastnějším koncem 
pro českolipské hokejisty. Za 
podporu během zápasu hráči 
fanouškům před odchodem do 
kabin poděkovali.

HC TS Varnsdorf – HC Česká 
Lípa 4:5 (1:1,2:2,1:2)

Góly: 13. Damnitz (Prokop, 

Damašek), 26. Bali Šoltés (Pro-
tcenko), 39. Kravets (Damnitz, 
Laakso), 59. Prokop (Damnitz, 
Laakso), 20. Preussler (Bauer), 
28. Krupička (Žák, Holčák), 36. 
Krupička (Holčák, Češka), 43. 
Bauer (Holčák), 46. Holčák 
(Ulbrych)         Jiří Laštůvka

Za celý den a noc se na 
gymnáziu odehrálo 2 024 setů, 
přesněji řečeno 38 127 míčků. 
Největší podíl na tom ovšem 
mají dva opravdoví maratonci -
Filip Holubář a David Čiháček, 
kteří vydrželi odehrát bez pře-
stávky celých 24 hodin, během 
nichž ukrojili z výše uvedeného 

koláče celých 375 setů (6 466 
míčků). Klobouk dolů! Stejný 
maraton si ovšem vsadili i oba 
tělocvikáři, Radka Holubářová a 
Petr Dopita, kteří nejenže celou 
akci před šesti lety dobrovolně 
a bez nátlaku vymysleli (hraje 
se každý lichý rok), ale všechny 
zápisy ze všech zápasů a setů 
také bezchybně spočítali. Dobře 
jim tak!

Vedle celého turnaje probíhal 
rovněž doprovodný program 
pro veřejnost. Rodičové mohli 
zhlédnout večerní výuku, 
vyslechnout studenty - hudeb-
níky, občerstvit se a celkově tak 
načerpat pozitivní energii, které 
máme na gymnáziu dostatek 
pro každého. Akci f inančně 
podpořilo Město Varnsdorf, 
takže velké díky a za dva roky 
zas a znovu na gymnáziu!

Gymnázium Varnsdorf

Maraton 24 hodin ve stolním tenisu

Těsná prohra hokejistů s rivalem z České Lípy

11             30. 5.   10. 6.
12             13. 6.   24. 6.
13             29. 8.     9. 9.
14             12. 9.   23. 9.
15             26. 9.   7. 10.
16           10. 10. 21. 10.
17           24. 10.   4. 11.
18 7. 11.  18. 11.
19           21. 11.   2. 12.
20              5. 12. 16. 12.

Hlas severu v roce 2016

Číslo      Uzávěrka       Vyjde 
                 pondělí         pátek
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Masopustní průvod prošel městem v únoru. Zastavil se na ná-
městí a poté se vydal vlakem do Pivovaru Kocour. Foto Ivo Šafus

Hrádek lákal návštěvníky z blízka i okolí. Centrem zábavy se stal 
např. v květnu na Den matek.                               Foto Ivo Šafus

Poprvé v historii klubu si varnsdorfští fotbalisté vybojovali právo 
postupu do nejvyšší domácí soutěže.  

V květnu se dotkli fotbalového nebe, co na tom, že z postupu 
nakonec sešlo. Pod největším úspěchem klubu je podepsán slo-
venský trenér Zdenko Frťala.

Závěr dubna patří už tradičně městské akci Pálení čarodějnic. 
Hořící vatru sledovaly na náměstí davy lidí. Foto Ivo Šafus

Městské slavnosti se v červnu poprvé konaly v areálu stadionu Kotlina. Bezpochyby největším 
tahákem bylo vystoupení populární skupiny Mandrage.                                           Foto Michal Haller

Poslední červencový den letošního roku byl pro naše město významný. V centru byl slavnostně 
uveden do provozu nově zrekonstruovaný prostor “U Věžičky”.                                     Foto Ivo Šafus

Významných oprav se dočkala školská zařízení. Na budově základní školy na náměstí byla v srpnu 
dokončena první etapa opravy fasády. Druhá čeká školu v roce následujícím.          Foto Michal Haller

ROK 2015 VE FOTOGRAFIÍCH HLASU SEVERU
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INZERCE

S nápadem na vytvoření venkovní posilovny přišli jak sami aktivní občané, tak komise prevence 
kriminality, ale obsahovala ji i řada předvolebních materiálů kandidujících stran a hnutí. V srpnu se stal 
nápad skutečností. Zbrusu nové street workoutového hřiště vyrostlo v areálu sportovní haly. 

                                                                        Foto Kateřina Tarnóczy

Rozsáhlé opravy se dočkala i nejstarší stále sloužící varnsdorfská škola v Bratislavské ulici. V září 
bylo slavnostně představeno nové oddělení mateřské školy, počítačová učebna a nové hřiště s umělým 
povrchem.                                                                                                                   Foto Michal Haller

Zastupitelé schválili v září novou 
vyhlášku, která upravuje povinnosti pro 
chovatele psů. Hlavními změnami, které 
přinesla, je povinnost mít psa na vodítku 
a označeného čipem. 

Foto Martina Petrášková

V říjnu začala nová etapa osvětlení města, která už počítá 
s využitím LED technologie. Jako první ozářila nová svítidla 
část Barvířské ulice. Následovala rekonstrukce osvětlení 
podél Plzeňské.                                        Foto Michal Haller

Od listopadu se můžeme pohodlně projít okolo “Mašíňáku”.  Ob-
novená stezka kolem Varnsdorfského rybníku navazuje na stávající 
cestu po hrázi a v zalesněném terénu pokračuje podél vodní plochy 
až na pláž k dřevěnému molu.                           Foto Michal Haller

Na první adventní neděli 29. listopadu se rozzářil městský vá-
noční strom.                                                            Foto Ivo Šafus



Jak třídit odpad v příštím roce
Pokud využíváte pytlový svoz tříděného odpadu, tak se vám bude 

hodit následující tabulka s termíny. Pokud odpady ještě netřídíte, tak 
určitě zkuste pytlový svoz. Žluté pytle na třídění dostanete na odboru 
životního prostředí nebo v městském infocentru zdarma. Svozová 
trasa vede každou druhou ulicí a nebudete muset nosit odpad dale-
ko, nebudete řešit problém s plnými barevnými kontejnery a ušetříte 
místo ve vaší popelnici. Podrobné informace a mapu svozové trasy 
najdete na webových stránkách města (v záložce Vše o odpadech) 
nebo přímo v kanceláři odboru životního prostředí.

Svozy tříděného 
odpadu 2016

Pozor, tento rok svozy 
probíhají v liché týdny!

leden       14., 28.
únor        11., 25.
březen     10., 24.
duben        7., 21.
květen       5., 19.
červen       2., 16., 30.
červenec 14., 28.
srpen       11., 25.
září            8., 22.
říjen           6., 20.
listopad     3., 18. (Pá)
prosinec    1., 15., 29.
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Vzpomínka

Poděkování

Narození

Listopad 
☼ Natálie Gyšová
Lada Šimonová
Daniel Gyšov

♣ Jan
Jitka Sobotová

☼ Veronika
Blanka Šmidílková
Zbyněk Šmidílek

Blahopřání

Svozy pytlového
tříděného odpadu
31. 12. 2015

Úmrtí
Listopad

Ing. Jana Kupečková      52 let
Walter Koder                   72 let
Herta Weisserová            87 let
Elisabeth Nováková         94 let
Vlasta Doubravová          95 let
Edita Matovičová                87 let
Libuše Chodová              85 let
Jan Pavlousek               67 let
Bohuslav Míka               58 let
Jiří Cerman                  84 let
Anežka Zítová              88 let
Sonja Kolková               69 let
Anna Krausová                64 let

Poradna ČOI
Česká obchodní 

inspekce poskytuje 
bezplatně rady

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

reklamací apod.
6. ledna

10.00-14.30 hod.
v zasedací místnosti

Městského úřadu 
Varnsdorf

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

24. 12. 2015
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

25. 12. 2015
MUDr. Jana Jůdová
Riegerova 773/72, Děčín II
tel. 412 519 622

26.-27. 12. 2015
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

1. 1. 2016
MUDr. Vladislav Lisachenko 
Karla Čapka 1, Děčín I
tel. 412 151 570

2.-3. 1. 2016  
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

Zubní 
pohotovost

V pondělí 7. prosince tomu bylo 20 let, co 
nás opustil pan Jaroslav Čermák. 

Vzpomíná manželka Danuše a vnuk 
Petr.

V neděli 27. prosince vzpomeneme nedo-
žitých 87 let paní Emilie Palatkové. 

Za vzpomínku děkuje dcera Mirka 
s rodinou.

V pátek 8. ledna vzpomeneme první 
smutné výročí, kdy nás opustil pan Jan 
Kříž. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Zarmoucená rodina

Poděkování Baby Marketu. Aktiv pro občanské záležitosti při 
Radě města Varnsdorf by touto cestou rád poděkoval majiteli firmy 
Baby Marketu panu Ing. Ivo Krejčímu za pravidelné poskytování 
věcných darů na Vítání občánků.

Ve čtvrtek 10. prosince oslavili 60 let společného života Miloslav 
a Anna Hromkovi. 

Do dalších let přejí zdraví, štěstí a spokojenost dcery s rodinami 
i vnoučata a pravnoučátka!

Vánoční 
provoz knihovny 

a městského 
infocentra (MIC)

Pondělí 21. prosince
ZAVŘENO

Úterý 22. prosince
13-18 hod.

Středa 23. prosince
13-18 hod.
(MIC 9-18 hod.)

Od čtvrtka 24. prosince do 
neděle 3. ledna
ZAVŘENO

Dům dětí a mládeže přeruší 
provoz od 28. do 31. prosince.

Varnsdorfské prodejní trhy
(parkoviště na Národní ul.)
v sobotu 19. prosince

od 8.00 do 16.30 hod.

Rozpis zubní akutní 
péče na konci roku
V pracovní dny kolem vánoč-

ních svátků budou zajišťovat 
akutní zubní péči následující 
ordinace vždy od 8 do 11 hod.

23. 12. 2015
MUDr. Věra Bartlová
Varnsdorf, Cihlářská 3124

28. 12. 2015
MUDr. Helena Bartlová
Varnsdorf, Cihlářská 3124

29. 12. 2015
MUDr. Ivana Hrozová
Varnsdorf, Poštovní 2060
(poliklinika)

30. 12. 2015
MUDr. Anna Chvojková
Varnsdorf, Poštovní 2060
(poliklinika)

31. 12. 2015
Z provozních a personál-

ních důvodů nelze zajistit.

 Všechny tři soutěže ligy měly 
k 7. 12. odehráno sedm kol z osm-
nácti, takže se blíží odvetná část. 
Většina varnsdorfských týmů se 
v tabulkách prozatím umísťuje 
v jejich středním pásmu. Uvádí-
me výsledky 5. - 7. kola.

1. LL: Sloupák Varnsdorf -
Český Lev Mimoň A 4:2, Rafani 
Rybniště - Sloupák 2:4, Sloupák -
Pilínkov Liberec 0:6; RC Peklo 
Varnsdorf - KK Rumburk 
4:2, Sport bar Nový Bor - RC 
Peklo 4:2, RC Peklo - U Jelena 
Velký Šenov A 2:4. Sloupáku pa-
třilo po 7 kolech 5. a RC Peklu 
6. místo. Vzájemné derby je na 
pořadu v PÁ 8. ledna 2016 ve 
Sloupáku. Bez ztráty bodu vedl 
Pilínkov před ČL Mimoň A a KK 
Rumburk. V pořadí 42 hráčů 
1. LL po 7. kole - hra na 4 koule 
(volná) bylo umístění nejlepších 
varnsdorfských hráčů následu-

jící: 10. J. Šimonek (Sloupák, 
7 utkání/8 bodů), 14. V. Jupa 
(Sloupák, 5/6), 15. P. Hemmer 
(RC Peklo, 3/6), 17. M. Novotný 
(RC Peklo, 4/6).

2. LL: Nový Jitrovník - BSC 
Mělník Varnsdorf 4:2, U Mlej-
na Radvanec - BSC Mělník 
6:0, BSC Mělník - Tragédi Čes-
ká Kamenice 0:6. BSC Mělník 
neprožívá dobrou sezonu a 
spolu se Sportbarem Nový Bor 
B uzavírá tabulku. Druhé lize 
vládnou týmy U Koláče Jablon-
né a Nový Jitrovník Království.

3. LL: Kovárna Varnsdorf -
Odpadlíci Varnsdorf 4:2, Pařezáci 
Zdislava - Kovárna 2:4, Kovárna - 
Český Lev Mimoň C 4:2;  Kovárna 
Varnsdorf - Odpadlíci Varnsdorf 
4:2, SK Žibřidice - Odpadlíci 
2:4, Odpadlíci - Pařezáci Zdislava 
4:2. Odpadlíkům patřila po sed-
mi kolech 5. příčka, Kovárna 
byla na 6. místě. V čele byl tým 
Skalice Boudy před Hopo Horní 
Podluží a U Jelena Velký Šenov 
C. V pořadí 45 hráčů 3. LL po 7. 
kole - hra na 4 koule (volná) byl 
J. Fučík (Odpadlíci, 7 utkání/12 
bodů) druhý.   

ZdS

Jak si vedou Varnsdorfští 
v Lužické lize?
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Šachové 
střípky

Skvělý závěr podzimu měl 
A-tým stolních tenistů TJ Sokol 
Filipov. V souboji dvou nejlep-
ších družstev krajského pře-
boru I. třídy porazil na svých 
stolech přesvědčivě TJ Sokol 
Lenešice A poměrem 10:3. Do-
mácí nezvládli jen úvodní čtyř-
hry a v pořadí druhou dvouhru. 
Třemi výhrami se na úspěchu 
podílel i nejlepší hráč soutěže 
varnsdorfský Tomáš Franěk. 
Pomohl tak svému týmu dostat 
se do čela soutěže. Poslední 
zápasy podzimu hráli Filipovští 
12. 12. ve Smolnici (6. v tabulce) 
a 13. 12. u SKST Teplice B (2.). 
Od soupeřů přivezli remízu 9:9 a 
zejména výhra 7:10 s Teplicemi 
jim upevnila vedení v soutěži. 
Nyní o tři body.

V krajském přeboru II. třídy 
skupiny C neuspěl TJ Slovan 
Varnsdorf u TJ Sokol Terezín 
těsně 10:8 a při stejném počtu 
dosud získaných bodů si oba 
soupeři znovu prohodili své 
postavení na konci tabulky. 

Z krajského a okresního stolního tenisu

Desáté Podzimní hry varnsdorfských škol pokračovaly po 
úvodních atletických soutěžích (informace v HS 19) kopanou, 
jak v propozicích her jest uvedeno. Tu absolvovaly pouze týmy 
chlapců. Vyhrál výběr ZŠ náměstí, když porazil Gymnázium 
Varnsdorf 1:0, smírně se rozešel 1:1 se ZŠ Edisonova a 
k prvenství mu postačily čtyři body. Gymnazisté vyprovodili 
„Edisonku“ přídělem 8:1, skončili tak druzí a na poražený celek 
zbylo třetí místo.

Jubilejní Podzimní hry vyhrálo
Gymnázium Varnsdorf

Oporou varnsdorfských je On-
dřej Neumann (ročník 1980) s 
bilancí 23 výher a 17 proher. V 
Terezíně byl úspěšný ve všech 
svých čtyřech utkáních. Béčko 
TJ Sokola Filipov, třetí tým ta-
bulky, prohrálo u lídra soutěže 
SKST Děčín B 13:5 a bude 
přezimovat páté se ztrátou čtyř 
bodů na vedoucí tým.

Poslední výsledky týmů 
Slovanu Varnsdorf v okresním 
přeboru a v okresní soutěži. 
OkP - Slovan B (po 10. kole 
k 1. 12. v tabulce 6.): Slovan 
B - Markvartice A (1.) 4:14, 
Benešov B (11.) - Slovan B 4:
14, Slovan B - Malá Veleň (8.) 
10:8; Slovan C (10.): SKST 
Děčín C (2.) - Slovan C 12:6, 
Slovan C - Děčín D (5.) 2:16, 
Benešov B (11.) - Slovan C 8:
10; Slovan D (7.): Slavoj Děčín 
A (3.) - Slovan D 12:6, Slovan 
D - Děčín C (2.) 9:9, Děčín D 
(5.) - Slovan D 3:15; Slovan E 
(4.): Slovan D (7.) - Slovan E 4:
14, Děčín E (9.) - Slovan E 8:

10, Slovan E - Markvartice A (1.)
9:9. Úspěšnost předních  hráčů 
Slovanu v OP: 2. Ondřej Gola -
Slovan D, 24/23/1 (95,8 %),  10. 
Jiří Somič - Slovan B, 31/23/8 
(74,2 %), 11. Vladimír Chlán ml. -
Slovan E, 35/25/10  (71,4 %).  
OkS - Slovan F (5.): Slovan F -
Slavoj Děčín C (4.) 8:10, Slovan 
F - Slavoj Děčín B (2.) 3:15, Slo-
van F - Děčín F (6.) 17:1.         ZdS

Vánoční turnaj mládeže se 
konal zároveň jako 3. turnaj 
Velké ceny Libereckého kraje 
2015-2016 a nebylo tedy divu, 
že se jej zúčastni lo téměř 
60 mladých šachistů ročníku 
narození 2001-2009. Orga-
nizátorem byl DDM Liber tin 
Česká Lípa. Své zastoupení na 
akci měl i ŠK DDM Varnsdorf 
a jeho hráči si opět vedli velmi 
dobře. Ve věkové skupině U8 
byl Marian Mikuš druhý (v ko-
nečném pořadí všech účastníků 
23.) a Matěj Hejný osmý (42.). 
O rok starší kategorii U9 navíc 
vyhrál Michal Papoušek (6.). 
V U12 skončil Marcel Locker třetí 
(7.) a skvělou vizitku varnsdorf-
ských šachových nadějí doplnil 
vítězstvím Václav Paulus v U15, 
který se zároveň stal celkovým 
vítězem turnaje, když v osmi 
utkáních uhrál 7,5 bodů. Jedinou 
remizu zaznamenal s českolip-
ským Tomášem Sichrovským, 
který se v kategorii U12 umístil 
druhý (4. celkově). V celkovém 
pořadí byl druhý Kryštof Hofman 
z Kamenického Šenova a třetí 
Julián Přenosil z České Lípy. 

ZdS

Třetí pokračování her obstarala košíková. Při neúčasti dal-
ších celků hrála tři družstva chlapců dvoukolově. Turnaj vyhrálo 
Gymnázium, ze čtyř utkání prohrálo pouze jednou, a to se ZŠ 
Edisonova. A protože ta odešla dvakrát bez úspěchů se ZŠ ná-
městí, zbylo na ni opět třetí pořadí a ZŠ náměstí skončila druhá. 
V průběžném pořadí škol nyní mělo Gymnázium a ZŠ náměstí 
po všech absolvovaných turnajích shodný ukazatel hodnocení, 
a to 7 (součet počtu umístění). Třetí ZŠ Edisonova vykazovala 
součet umístění 10. V košíkové děvčat byl jasný favorit. Hráčky 
Slovanu Varnsdorf v celku Gymnázia nedaly nikomu šanci i jen 
na dílčí úspěch. Vyhrály čtyřikrát přesvědčivě s celkovým skóre 
90:12 a plným počtem bodů. Dívky ZŠ Edisonova dvakrát porazily 
soupeřky ze ZŠ náměstí a patřilo jim druhé místo. Všechna utkání 
košíkové s přehledem rozhodoval Adam Cedrych.

Před závěrečnými florbalovými turnaji chlapců a děvčat se do 
čela dostalo Gymnázium (8) před ZŠ náměstí (10) a ZŠ Edisono-
va (12). Ve sportovní hale se tedy ještě daly očekávat dramatické 
souboje plné napětí o konečné umístění. Jedna z variant nazna-
čovala, že by všechny školy mohly mít shodný součet umístění 
14. Florbal chlapců nakonec pro sebe rozhodla ZŠ Edisonova 
dvěma výhrami a bezbrankovou remízou s Gymnáziem, které 
bylo druhé, ZŠ náměstí skončila třetí. O prvenství „Edisonky“ 
rozhodlo lepší skóre. Nyní už o celkovém vítězství Gymnázia 
bylo jasno a ve hře zůstalo druhé pořadí. Nejtěsnější výhra 
1:0 florbalistek ZŠ Edisonova nad ZŠ náměstí pak rozřešila 
tajenku. Florbalistkám sice vládlo Gymnázium Rumburk, ale 
jeho výsledky se do Podzimních her nezapočítávaly. Konečné 
pořadí her: 1. Gymnázium Varnsdorf 12, 2. ZŠ Edisonova 15, 
3. ZŠ náměstí 16.

Závěrečné vyhlášení pořadí škol na hrách se neslo 
v slavnostním duchu. Ceny předával místostarosta Varns-
dorfu Roland Solloch. Díky Grantovému programu mohli 
soutěžící převzít poháry a sportovní potřeby. Pořadatel-
sky celý seriál Podzimních her zajišťovala ZŠ náměstí 
E. Beneše Varnsdorf.             V. Zemler, foto www.zs-namesti.eu

Cyklokrosový 
TOI TOI CUP 

2015
Poslední letošní závod se-

riálu se jel v Mladé Boleslavi. 
Vyhrál jej R. Šimůnek před V. 
Niplem a Polákem Konwou. 
Michal Malík skončil dvanáctý a 
stálo jej to v průběžném pořadí 
ústup o jednu příčku zpět, je 
tedy sedmý. Vede T. Paprstka 
před V. Niplem a L. Petrušem. 
Domácím vrcholem bude MČR 9. 
ledna 2016 v Kolíně.              ZdS

V mikulášském období, konkrétně v pátek 4. 12., proběhlo druhé 
kolo III. ročníku VARNSDORFSKÉ ŠKOLNÍ LIGY MINIHÁZENÉ. 
Ve sportovní hale se jej aktivně zúčastnilo kolem 130 dětí ze šesti 
základních škol. Miniházená se hrála na dvou hřištích systémem 
každý s každým a program zápasů trval přes 4 hodiny. Po jejich 
odehrání došlo na následující pořadí. Kategorie 2.-3. třídy: 1. ZŠ 
Dolní Podluží, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Edisonova, 4. ZŠ Seifertova, 
5. IZŠ Karlova, 6. ZŠ Bratislavská. Kategorie 4.-5. třídy: 1. ZŠ 
náměstí, 2. ZŠ Seifertova, 3. ZŠ Bratislavská, 4. IZŠ Karlova, 5. 
ZŠ Dolní Podluží, 6. ZŠ Edisonova. Malí házenkáři byli za své 
sportovní výkony odměněni nejen diplomy, medailemi, ale i dobrým 
pocitem z pohybové a sportovní aktivity. Turnaj tradičně uzavřel 
příchod Mikuláše, anděla a tří hrozných čertů. Oddíl házené TJ 
Slovan Varnsdorf děkuje touto cestou všem učitelům a trenérům 
z TJ Slovan Varnsdorf za pravidelnou celoroční práci s dětmi 
na školách v kroužcích házené.    J. Žďárský, foto TJ Slovan

MINIHÁZENÁ I S ČERTY
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Krajská liga mužů LK:  HC TS Varnsdorf -  HC Česká Lípa 
4:5, HC Frýdlant  - HC TS VDF 8:4. Příští domácí utkání jsou na 
programu v lednu 2016.

Liga starších žáků B LK:  STŽ - HC Poděbrady 4:8, HC 
Frýdlant - STŽ 2:6. Další domácí zápas: SO 19. 12. od 16.30 hod. 
s Lomnicí n. P.

Liga mladších žáků D LK: Česká Lípa - MLŽ 2:0, MLŽ - Čes-
ká Lípa (přátelské utkání) 9:0, HC Frýdlant - MLŽ 6:5, MLŽ - HC 
Jablonec n. N. 9:0. Další domácí zápas: SO 19. 12. od 14.30 hod. 
s Lomnicí n. P.

Období kolem posledních svátků v roce je tradičně plné 
turnajů, nejinak tomu je ve Varnsdorfu u hokeje. A letos to 
bude prvně pod střechou zimního stadionu! O víkendu 19. -
20. 12. si zahrají O pohár starosty města žáci. V sobotu od 
9.00 do 13.00 hod. to budou žáci 2. tříd a v neděli od 8.00 
do 13.00 hod. žáci 4. tříd. Turnaj starých gard nebude letos 
chybět, koná se v pátek 25. 12. od 9.00 do 14.00 hod.        HC

Tým FK si to rozdal se starou gardou
Již tradicí se stal hokejový 

zápas mladíků FK Varnsdorf 
proti staré fotbalové gardě. Ač 
nejde o výsledek, ale především 
o zpestření konce roku, nasaze-Hokejové výsledky s dalším 

programem klubu

Basketbalové áčko mužů TJ 
Slovan mělo o mikulášském 
víkendu v domácím prostředí 
za soupeře Sokol Kbely a AŠ 
Mladou Boleslav a stále se 
muselo obejít bez zraněných 
hráčů M. Činky, J. Relicha a 
J. Voráčka. S pražským týmem 
(foto), sousedem ze spodních 
pater tabulky, nezačali domácí 
nejlépe, ale pak stav 9:14 otočili 
na 20:18. Ve druhé desetiminu-
tovce vedení udržovali a skvělou 
trojkou P. Bubna zároveň s po-
ločasovým gongem upravili na 
40:35. Vedení mohlo být výraz-
nější, ovšem třeba úspěšnost 
trestných hodů byla dost špatná. 
Po změně stran hosté zápas ve 
třetí části rozhodli, když ji vyhráli 
9:24 a v závěrečném dějství si 
již získaný náskok pohlídali. 
Kbely-Varnsdorf 60:76 (20:22, 
40:35, 49:59). Mladá Boleslav 
patří k druholigovým favoritům 
a od začátku utkání se skóre 
podle toho vyvíjelo k výsledku 
55:104 (10:28, 29:53, 40:76).  
Nejvíce bodů v obou duelech 
dali V. Lehroch 32, P. Buben 
17, J. Novotný 14, J. Šišulák a 
J. Schilling po 12.

Juniorky U19 měly doma za 
soupeře družstvo Slovanu Lito-
měřice, tým ze špice juniorské 

Benteler pomohl béčku 
JK Trans do čela tabulky

Na třetím turnaji DECE COMPUTERS EXTRALIGY ÚK každý 
z týmů vybojoval alespoň bod. Sezonou prozatím proplouvá suve-
rénně Autocentrum Jílové a po třetím kole má plný počet 27 bodů. 
Ozdobou turnaje byl souboj aspirantů na extraligový titul, tedy právě 
Jílového s JK Trans Varnsdorf A. O jeden gól byli nakonec šťast-
nější Jílováci. JK Trans krom toho zaznamenal ještě dvě výhry a 
posunul se ze čtvrtého místa na stupínek stříbrný. Ode dna tabulky 
se odrazili hráči Sokola Bělá. Ziskem sedmi bodů za dvě vítězství a 
jednu remízu poskočili až na šestou pozici. Jen po bodu si z turnaje 
vezly týmy Bumika Děčín (obhájce titulu!), DeCe Computers Děčín 
a SC Stap Vilémov, pro něhož to znamenalo pokles z osmé příčky 
na samé dno. Hráčem turnaje byl zvolen Tomáš Jägr z JK Trans 
Varnsdorf, střelecky se nejvíce prosazoval Denis Egrt z FC Louka 
Košťany, který zaznamenal šest gólů. Výsledky týmů z výběžku: 
JK Trans - Vilémov 3:0, - Jílové 4:5, - Turbo DC 3:1; Vilémov - Me-
talliga Teplice 5:5, - Jílové 3:5.

RAF Děčín veteráns liga ÚK již vykročila do odvet základní 
části soutěže. Nejlépe se na jejím letošním posledním turnaji 
představil nováček soutěže Eurosport Teplice - ze tří utkání 
získal sedm bodů a výrazně si pomohl k posunu na třetí místo. 
Velký favorit ligy SK Jílové nepřišel o neporazitelnost, ale zvítězil 
jen jednou a dvakrát remízoval. Přesto si náskok v čele tabulky 
nepatrně navýšil, protože jeho největší konkurent JK Trans Varns-
dorf v Libouchci nastřádal čtyři body za výhru, plichtu a porážku. 
V pohodě ale drží stříbrnou pozici. Výsledky prvních tří týmů: 
SK Jílové - Nota-Slovanka DC 1:1, - Bělá 3:3, - Rafani DC 4:0; JK 
Trans - SK Rafani DC 2:0, - Sokol Bělá 0:0, - Nota-Slovanka DC 
0:2; Eurosport Teplice - Boletice 6:0, - Proboštov 2:0, - Bělá 1:1. 
Pořadí po 4. turnaji: 1. Jílové 27 bodů, 2. JK Trans 22, 3. Eurosport 
Teplice 17, 4. Bělá 16, 5. Slovanka - Nota Děčín 13, 6. Ludvíko-
vice 11, 7. Rafani Děčín 11, 8. Boletice 8, 9. Proboštov 4 body.  

Čtvrtý turnaj okresní ligy vyšel na výbornou béčku JK Trans 
Varnsdorf. Všechna svá čtyři utkání dovedlo do vítězného 
konce, a protože vedoucí Jílové překvapivě podlehlo Benteleru 
Rumburk, dostalo se o tři body do čela okresní ligy. SLŠ Šluk-
nov zůstala přes dvě prohry třetí.                              V. V., ZdS

ní a bojovnost obou týmů byly na 
vysoké úrovni. Navíc na ledě se 
zcela smazal generační rozdíl. 
Žádný kotouč ani souboj nebyl 
předem ztracen. V každém týmu 
vynikala nějaká osobnost, ale 

rozhodující bylo týmové pojetí. 
I proto se stav přeléval z jedné 
strany na druhou. Nakonec vý-
sledkem 6:5 „urvala“ vítězství 
stará garda, i když v závěrečné 

power-play jednou inkasovala. 
Branky vítězů: Quaiser 3, Ho-
vanycz, Fojtíček, Novák, Císař, 
za poražené J. Kučera, Jurča, 
Čurgali, Macháček a vlastní. 
Týmy nastoupily v těchto se-

stavách - FK: Kvída - Porcal, 
Rudnytskyy, J. Kučera, M. Ku-
čera, Jurča, Ondráček, Samoel, 
Juroška, Pajer, Čurgali, Martan, 
trenér brankařů Macháček, Tva-

roha, Zbrožek, koučem týmu byl 
Milan Tajnert. STG: Tesař - Uhlíř, 
Quaiser, Hovanycz, Beneš, Foj-
tíček, Holubec, Novák, Zemler, 
Mrtka, Váňa, Císař. 

V. Z., M. H./foto hcvarnsdorf

Juniorky drží střed ligové tabulky
ligy. Problémem v duelu nebyla 
ani tak neúčast dvou hráček 
základní sestavy Martinovské 
a Keslerové, jako opakující se 
zbytečná nepozornost v někte-

rých fázích hry.  Nebýt tomu 
tak, mohlo dojít k překvapení a 
nedojít k prohře 55:66 (18:22, 
27:36, 44:48). V ligové tabulce 
jim patří 7. místo a mohou jej 

pojistit 20. 12. doma v duelu 
s Libercem.

Kadeti U17 se střetli dvakrát 
s BK Horejsek Děčín. Skvělým 
závěrem vybojovali výhru 

u soupeře 67:83 (23:18, 46:
36, 60:58) a potvrdili ji celkem 
hladce v domácím prostředí 
výsledkem 77:59 (16:14, 40:26, 
60:37).           TJ Slovan-basket                                                                                       
                       

Trenér Frťala v Jablonci
Titulek fotbalového příspěvku v minulém Hlasu severu zněl: Do 

odvet s trenérem Frťalou. Asi nejen mezi příznivci i jen občasnými 
zájemci o varnsdorfské fotbalové dění bylo ihned zaznamenat zvý-
šenou naději v lepší fotbalové výsledky áčka FK. Všechno je ale 
jinak, události se rychle mění. Do na podzim trmácejícího se prvoli-
gového Jablonce byl zkraje prosince angažován nový sportovní ředi-
tel, médii léta notně probíraný Ivan Horník, který vzápětí za již dříve 
odvolaného trenéra Šilhavého vyhlédl pro tým ze Střelnice Zdenko 
Frťalu. Ten již nyní další českou prvoligovou výzvu neodmítl.     ZdS


