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Živnostník roku Tomáš Kalný: S poctivostí nejdál dojdeš
Je velmi povzbuzující vědět, že
jsou v našem městě lidé, kteří dělají
díru do světa. A když slaví úspěch
díky kvalitní a poctivé práci, je to
prostě fantazie. Takovým člověkem je
Tomáš Kalný, který se během 18 let
vypracoval z “obyčejného” řemeslníka v majitele prosperující firmy Profi
Koupelny a vysloužil si titul Živnostník
roku Ústeckého kraje v soutěži, kterou pravidelně pořádají Hospodářské
noviny.
To ale nemusí být zdaleka konec.
Vítězství v kraji v konkurenci šesti
tisícovek přihlášených znamená pro
Tomáše Kalného postup do republikového finále. Pomoci dalšímu úspěchu
můžete i vy, pokud v první polovině
listopadu dáte našemu reprezentantovi hlas v internetové anketě na
www.zivnostnikroku.cz. O podrobnostech hlasování vás budeme aktuálně
informovat.

“Je to pro mě obrovské ocenění
za těch 18 let práce. Neznamená to
ale, že tím naše práce končí. Právě
naopak. Chceme dokazovat velké
věci a inspirovat ostatní řemeslníky,”
prozradil Hlasu severu živnostník
roku. Tím i naznačuje, co je klíčem
k úspěchu. “Na prvním místě poctivost. Dělám, jako bych dělal u nás
doma. A pak myslím to, že se chceme
neustále vyvíjet, jak v oblasti služeb,
tak nových technologií,” vysvětluje.
Začátky nebyly vůbec jednoduché.
“Dělal jsem věci, které byly na úrovni
klasické zedničiny, ale byl jsem si
jistý, že chci dělat hlavně obkladačství,” vypráví. Zlom nastal před
deseti lety. “Řekl jsem si, že si půjčím
peníze a povýším to na novou úroveň.
Koupil jsem si větší auto, udělal vizitky, dal reklamu do novin a opravdu se
to začalo vyplácet. Postupně se na mě
začali nabalovat i další šikovní řemeslníci. Dnes mám tolik práce, že bych
velmi rád svůj tým rozšířil o řemeslníky, kteří jsou poctiví a chtějí se učit
nové věci,” popisuje Tomáš Kalný.
Na první pohled sympaťák. Energický s jiskrou v oku, která prozrazuje,
že neustále vymýšlí, jak se posunout
ještě dál. Třeba se mu právě honí hlavou možná spolupráce s místním učilištěm. „Můj sen ještě nebyl zdaleka
naplněn. Rád bych ukázal svou práci
ve vyšší cenové kategorii s nejmoder-

nějšími materiály a doplňky,“ dodává
živnostník roku Tomáš Kalný.
Firma Profi Koupelny – Tomáš Kalný
se zabývá přestavbou umakartových

jader, koupelen a interiérů na klíč.
Více informací o vítězném živnostníkovi hledejte na www. tomaskalny.cz
Michal Haller

Kozí gouda z Varnsdorfu je nejlepší sýr regionu

Z OBSAHU ČÍSLA
str.
Krajské volby se konají
7. a 8. října

2

TOS má opět své vzdělávací
zařízení

3

Saská evropská cena
pro knihovnu

4

O pár děr méně aneb
Opravené silnice

6

Papírové království
Václava Chlana

8

Mlékárna z Varnsdorfu přivezla ze
Zahrady Čech 1. místo soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2016.
„Ceníme si prvního místa, protože
značku Regionální potravina může
používat i výrobek, který nevyhrál,
mohl jen splnit kritéria. Tohle je ale
něco víc - soutěž vypsaná na kalendářní
rok, kam se přihlásí řada výrobců
s řadou výrobků,“ uvedl vedoucí místního závodu spadajícího pod Polabské
mlékárny Jiří Svoboda. Všechny tyto
přihlášené výrobky porazila právě kozí
gouda z Varnsdorfu. „Není to její jediný
úspěch. Získala letos v kategorii sýrů
druhé místo v celorepublikové soutěži,
kam se také přihlašuje většina výrobců
sýrů u nás,“ doplňuje mimořádný
úspěch Svoboda.
Vybrané regionální výrobky jsou
v obchodech označené nápisem Regionální potravina v logu se symbolicky
zobrazenou krajinou v kruhu s typickým

zeleným zoubkovaným okrajem. Ministerstvo zemědělství uděluje tuto
značku sedmým rokem. „Jako malá
mlékárna se snažíme nějak vymezit
oproti konkurenci. Již před dvěma
roky jsme pořídili vlastní kozí stádo
a kontaktovali další místní producenty
mléka. Kozí mléko tedy získáváme zde
v regionu. Z něj pak vyrábíme celou
řadu - kozí goudu, kozí čerstvý sýr
(v bílé i uzené variantě), tvaroh i kozí
mléko,“ vyjmenovává.
Kozí gouda má specifickou už samotnou výrobu a to i proto, že v ČR
moc zkušeností s výrobou kozí goudy
není. „Ono uvařit dobrý sýr, dobrou
goudu, opravdu není tak jednoduché,
jak by se mohlo zdát. Pochopitelně
jsme u výrobního procesu kozí goudy
vyšli z našich zkušeností z výroby klasické goudy kravské. Ale kozí mléko se
chová jinak. Jak se opravdu povedla,
zjistíte až když dojde k procesu

zrání, což je minimálně 6 týdnů od
výroby. Když se pak povede sýr, který
v konkurenci sýrů z celé republiky získá
zmíněné ocenění, moc si toho vážíme a
jsme na ten sýr zkrátka pyšní,“ uzavírá
vedoucí varnsdorfské mlékárny Jiří
Svoboda.
Jana Ducháčková
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Zprávy

Krajské volby se konají 7. a 8. října
Volby do zastupitelstev krajů se
budou konat ve dnech 7. a 8. října.
V pátek budou volební místnosti
otevřeny od 14 do 22 hod. a v sobotu
od 8 do 14 hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem. Po
učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu voličů obdrží volič od okrs-

Z policejního deníku
První pomoc při
dopravní nehodě

Při provádění preventivní kontroly hlídkou MP na ul. 5. května
byla zjištěna dopravní nehoda se
zraněním řidiče motorky. Hlídka
přes dozorčího směny přivolala
rychlou zdrav. službu a započala
s poskytováním první pomoci zraněnému řidiči. Muži jsme ošetřili
zraněné končetiny a po příjezdu
sanitky byl přepraven do nemocnice. Hlídka MP mezi tím usměrňovala dopravu v okolí dopravní
nehody až do příjezdu dopravních
policistů.

Mladí opilci vandaly

Na služebnu městské policie
bylo oznámeno, že po ul. Legií
se pohybuje skupinka tří mladíků, zřejmě pod vlivem alkoholu,
a převrátila betonový koš do
vozovky. Operátor kamerového
systému monitoroval tyto mladíky
a do uvedené lokality směřoval
vyslanou hlídku. Na autobusovém nádraží hlídka část mladíků
zjistila a provedla zákonem dané
úkony. Jeden ze ztotožněných
mladíků se k činu doznal, projevil
účinnou lítost nad svým jednáním
a za přítomnosti hlídky uvedl koš
do původního stavu.

Stážníci pomohli
záchranářům

V pozdních nočních hodinách
(2:45 hod.) bylo z dispečinku RZS
oznámeno, že došlo k napadení
osádky sanitky agresivním mužem.
Vyslaná hlídka v uvedené lokalitě
zjistila velice agresivního muže,
proti kterému musely být použity hmaty a chvaty sebeobrany a
následně byly použity i služební
pouta. Z důvodu jeho opilosti a
agresivního chování doprovodili
strážníci muže v sanitce až do
nemocnice Rumburk.
Martin Špička, velitel strážníků

2

kové volební komise úřední obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost a
státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
Varnsdorf je rozdělen na 13 volebních okrsků. Volič hlasuje ve volební
místnosti a volebním okrsku příslušném podle místa trvalého pobytu.
Hlasovací lístky budou dodány všem
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Na obálce s hlasovacími lístky
bude uvedeno číslo okrsku a příslušná
volební místnost.
Po obdržení úřední obálky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V tomto prostoru
vloží do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému

z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv. Pokud volič nevloží hlasovací

lístek do úřední obálky (šedé barvy),
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlasovacích
lístků, je jeho hlas neplatný.

Volební okrsky pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Číslo Volební okrsek
1. Městský úřad, nám. E. Beneše 470
2. Interaktivní základní škola, Karlova 1700
3. Klub Střelnice, B. Němcové 476
4. Základní škola, Východní 1602
5. Městské divadlo, Partyzánů 1442
6. Základní škola a mateřská škola, Bratislavská 994
7. Lidová zahrada, Karlova 702
8. Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, Kostelní 723
9. Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913
10. Mateřská škola, Pražská 2812
11. Základní škola, Edisonova 2821
12. Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260
13. Firma Silnice a mosty, Studánka 283

Oprava kolotoče po 50 letech
První děti se svezly na kolotoči
mezi paneláky v ulici Legií (za poliklinikou) před více než 50 lety. V roce
1964 postavili kolotoč tehdejší obyvatelé panelových domů svépomocí
pro své ratolesti. Ještě nedávno to
vypadalo, že oblíbená dětská atrakce
dosloužila: zohýbaná konstrukce a
místo sedátek poslední popraskané
prkno. Hrozilo nebezpečí úrazu.
Na to už se nemohl dívat Zdeněk
Bůbela, který žije v jednom z panelových domů a spolu s přítelkyní Šárkou
tu vychovávají teprve dvouletého
Maxmiliána. Spolu s několika sousedy
nakoupili materiál, narovnali kovový
rám, natřeli a doplnili kolotoč novými sedačkami. „Chceme, aby si naše
děti měly kde hrát. Tady ta možnost

nebyla, proto jsme se do toho pustili.
Ještě sem navezeme kačírek. Opravujeme i prolézačky a celý prostor,“
vysvětluje Zdeněk Bůbela. „Určitě
nebudeme vyhánět cizí děti, když
nám to tu nebudou ničit,“ dodává.
Aktivitu Zdeňka Bůbely oceňuje
i většina sousedů. „Jsem ráda, když se
dělá něco pro děti. Snažíme se, zvelebujeme, aby se nám tu hezky žilo. Ještě chceme doplnit takový plůtek,“ říká
Klea Čechová, předsedkyně společenství vlastníků jednoho z domů. Nadšení
neskrýval ani Alfred Hainrich – jeden
z rodičů, kteří kolotoč v roce 1964
stavěli. „Mám obrovskou radost, že
se našli pokračovatelé. Je moc dobře,
že se sem stěhují mladí s dětmi,“ pochvaloval si pamětník. Michal Haller
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Děti a mládež

TOS má opět své vzdělávací zařízení
V polovině roku 1991 bylo
Střední odborné učiliště TOS Varnsdorf vyčleněno z tehdy státního
podniku a stalo se samostatnou
příspěvkovou organizací (podobně
jako učiliště s.p. Velveta, Elite a
SČE). Přesně po 25 letech má TOS
Varnsdorf a.s. opět své vlastní
vzdělávací zařízení. 1. září byla
zahájena výuka strojírenských
oborů na Střední průmyslové
škole TOS Varnsdorf. Bylo tak
úspěšně završeno dvouleté jednání vedení TOSu s krajským
úřadem a ministerstvem školství,
na jehož konci bylo zařazení
firemní Střední průmyslové školy
do rejstříku škol.
Slavnostního zahájení školního
roku se zúčastnili významní
hosté: ministr financí A. Babiš,
senátor Z. Linhart, předseda
představenstva hospodářské komory Děčín J. Aster a další. Zapomenout nelze ani na rodiče
nových studentů, kteří ve velkém
počtu přišli doprovodit své potomky na novou střední školu.
Výuka byla zahájena ve
čtyřech strojírenských oborech,
které jsou klíčové pro průběžné
doplňování pracovních sil nejen
TOSu, ale i dalších 12 firem
nejen našeho regionu, které se

připojily ke spolupráci s naší
školou,
včetně
poskytování
motivačních příspěvků žákům po
uzavření dohody, a to bez jakýchkoli budoucího závazků. Protože
škola je přímo v areálu TOSu a
praktická výuka probíhá v reálném pracovním prostředí, žáci
se od prvních dnů svého studia
seznamují nejen s chodem firmy
a výrobních dílen, ale poznávají
i vyspělé výrobní technologie.
Všem žákům je garantováno

první zaměstnání po úspěšném
ukončení školy.
Přesto, že je škola soukromá a
nedostává plný normativ nákladů
na žáka na zajištění teoretické
i praktické výuky jako školy státní, žáci školné neplatí. Naopak
od školy zdarma dostali učebnice
na odborné předměty a pracovní
oděv. A nejen to. Každý žák
obdržel navíc příspěvek 1000 Kč
na nákup dalších školních potřeb.
Další příspěvky na dojíždění,

ubytování a stravování budou
žáci dostávat měsíčně v průběhu
školního roku.
Stipendijní program školy
je pro žáky velkou motivací
pro dosahování co nejlepších
výsledků ve výuce, od 2. pololetí
1. ročníku bude stipendium ve
výši 300 až 1000 Kč měsíčně vypláceno v závislosti na dosaženém
prospěchu, chování a docházce.
František Hricz,
ředitel SPŠ TOS Varnsdorf

Cena za společenskou odpovědnost putuje do Varnsdorfu
A co škola připravuje v této
oblasti pro další rok? Chtěli
bychom otevřít další ročník Univerzity třetího věku, tentokrát
se zaměřením na výpočetní
techniku a její aplikaci v běžném
životě. Zaměřit se hodláme i na
realizaci poznávacích cyklů pro
žáky mateřských školek, přípravu
přednášek pro klub seniorů
atd. Pozornost budeme upírat
i směrem k dosažení maximální
spokojenosti zaměstnanců školy
a všech spolupracovníků. Dnes
můžeme nabídnout všem našim
žákům vzdělávaných v technických
oborech po úspěšném ukončení
studia
garanci
zaměstnání
ve spolupracujících firmách.
Za
samozřejmé
považujeme
rozšíření zájmové činnosti jak
pro žáky školy, tak i pro ostatní
zájemce. V rozvoji společenské
odpovědnosti škola využívá také
spolupráce s Ministerstvem pro
místní rozvoj. Ocenění našich
výsledků dokazuje, že město Varnsdorf a celý Šluknovský výběžek
nabízí kvalitní vzdělání i spokojený život.
Petr Jakubec,
V pátek 16. září se ve 13 hodin uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného kadeřnického saředitel školy
lonu VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf.

Školy vždy bývaly střediskem
vědění, kultury a společenského
života. V současné době a daných
ekonomických podmínkách není
snadné se této úlohy zhostit.
Proto nás těší, že VOŠ, SPŠ a SOŠS

a CR Varnsdorf v letošním roce
získala Cenu Ústeckého kraje za
společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor – ostatní.
Utkala se nejen s neziskovými organizacemi, ale i městy a obcemi.

Naše škola byla nejvýše hodnocena
v oblasti výchovy mladé generace
k zodpovědnému způsobu života,
podpoře aktivity a vzdělávání
seniorů, v péči o spokojenost
zaměstnanců i dalších oblastech.
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Konference k dvoustému
výročí narození sochaře
Vincenze Pilze se blíží
Ve středu 19. října 2016 v přednáškové aule vyšší odborné školy a střední
školy v Karlově ulici proběhne konferenční seminář s názvem Vincenz Pilz,
na kterém vystoupí odborníci z Čech
a Německa. Z příspěvků jednotlivých
účastníků bude publikován tištěný
česko-německý sborník.
Projekt 200 let Vincenze Pilze realizuje Městské divadlo Varnsdorf ve
spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy.
Finančně ho podpořil Euroregion Nisa
z Fondu malých projektů v Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 a
Město Varnsdorf. Přihláška pro zájemce o účast na konferenci je ke stažení
na stránkách varnsdorfského muzea
www.muzeum-varnsdorf.cz.

Program konference
Vývoj Vincenze Pilze pod vlivem
žen
Ing. Peter Pinkas,
Heimatmuseum Nordböhmisches
Niederland, Böblingen
Pilzův učitel Johann Gruss st. –
restaurátor Růžencové slavnosti
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.,
Národní galerie v Praze
Severočeský rodák Josef Führich
(*1800 – †1876) a jeho kariéra
ve Vídni v letech 1840 až 1876
Mgr. Markéta Kroupová,
Oblastní galerie v Liberci
Vincenz Pilz a Světelský oltář
v Adamově
Jana Severinová – Karel Severin,
S:Lukas s.r.o. Brno
Sonda do problematiky Pilzova
pobytu v Římě
PhDr. Martin Musílek,
Městské divadlo Varnsdorf
Vídeňská Ringstraße a její architekti
Mgr. Jan Galeta, Filosofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně
Architekt a profesor Theofil von
Hansen a jeho stavby v Řecku a
Rakousku–Uhersku
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, New York
University Prague
Vzlety a pády Pilzovy kariéry
Mgr. Josef Rybánský, Oblastní muzeum v Děčíně pobočka Varnsdorf
Pokusy o vybudování Pilzova pomníku ve Varnsdorfu
Mgr. Josef Rybánský,
Oblastní muzeum v Děčíně pobočka

Nejkrásnější zahrada - oprava
V úterý 13. září proběhlo vyhodnocení soutěže o nejkrásnější zahradu,
kterou vyhlásilo i pro tento rok město
Varnsdorf. V minulém čísle Hlasu severu jsme omylem neotiskli správnou
fotografii Blanky Ramischové, která

Saská evropská cena pro knihovnu
Zástupci Městské knihovny Varnsdorf převzali v Drážďanech ocenění,
kterého se jí dostalo za dlouholetou
přeshraniční spolupráci. Stalo se tak
v podvečer 23. září v tamním sídle
Saského parlamentu. Cenu „Sächsische
Europapreis“ uděluje od roku 2003 Evropské hnutí Sasko (Europäische Bewegung Sachsen), které sdružuje spolky,
politické strany a firmy podporující
sjednocení Evropy.
Varnsdorfská knihovna je první zahraniční institucí, které se této pocty
v Sasku dostalo. Cenu za rok 2015 předávala prezidentka Evropského hnutí
Sasko a současně 1. viceprezidentka
saského parlamentu Andrea Dombois. Ve svém laudatiu vyzvedla přínos
knihovny pro mezinárodní porozumění
a vyslovila naději, že toto úsilí bude
pokračovat i v budoucnu.
Navrhovatelem nominace byl předseda Lužickosrbského svazu umělců
Benedikt Dyrlich. Udělení Saské evropské ceny je spojeno s finančním darem
500 eur (tedy něco přes 13 tisíc korun),
který věnoval prezident saského parlamentu Mathias Rößler.
Přednost před dalšími nominovanými uchazeči knihovna dostala především díky velkorysému mezinárodnímu
projektu „Městská knihovna Varnsdorf
– Setkávání přes hranice“ (2010-2013).
S ním byla spojena série populárně-naučných přednášek, besed, literárních
pořadů a soutěží, organizace výstav
a koncertů, vydání řady publikací,
vytvoření stálé expozice o Lužici a
obohacení fondu knihovny o knihy a
zvukové dokumenty. Různorodá spolupráce s Lužickými Srby navíc pokračuje
i po skončení projektu, zahrnuje například již 19letou tradici mezinárodních
svátků poezie.

Tím výčet přeshraničních aktivit
knihovny nekončí. Z prezentace,
kterou v Drážďanech uvedla ředitelka knihovny Ilona Martinovská,
se přítomné publikum dozvědělo
mj. také o projektech realizovaných spolu se seifhennersdorfským
spolkem Windmühle (se zaměřením
na regionální textilní tradice) a
kontaktech se seifhennersdorfskou
knihovnou, díky nimž se může rozšiřovat knižní fond o německojazyčnou literaturu.
Knihovna by samozřejmě ráda
v přeshraničních aktivitách pokračovala, jelikož díky obdobným
aktivitám zviditelňuje Varnsdorf a
jeho kulturní život v mezinárodním
měřítku.
MKV

Cenu uděluje od roku 2003 Evropské
hnutí Sasko.

obsadila v soutěži 3. místo. Paní Ramischové se omlouváme. Zahradu,
která získala pomyslnou bronzovou
medaili, si nyní můžete prohlédnout
na snímku níže.
Michal Haller

Zástupci Městské knihovny Varnsdorf a členové Evropského hnutí Sasko.
Foto Z. Vajsová
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Všestranný umělec Josef Kestler
Článek je o člověku, kterého mnozí
z vás znají, ale málokdo ví, čím se zabývá a co ve svém oboru dokázal. Řeč
je o Josefu Kestlerovi. Většina ho zná
jako bubeníka kapely Kabát Revival
Varnsdorf, ale my si ho dnes představíme jako sochaře a malíře.
Narodil se ve Varnsdorfu a žije tu
dosud. Malování se věnoval už od
malička a ještě jako malý se zúčastnil
několika soutěží. V mládí si založil
vlastní reklamní agenturu, kterou ale
nakonec prodal, protože většina lidí
od něj žádala návrhy interiérů. Tím
pádem změnil obor působnosti a začal
pouze malovat. Navrhoval hlavně interiéry diskoték, barů a heren. Netrvalo
to dlouho a přišly nabídky na návrhy
obalů na CD a plakátů. S interiéry pokračoval a díky diskotéce ve Cvikově si
jeho práce všiml Aleš Brichta. Ten ho
požádal, aby mu navrhl obal na CD,
v čemž pokračuje dodnes.
Před pár lety přišel naprostý zvrat a
Josef Kestler dostal zakázku na tvorbu
soch. Nejdřív si nebyl úplně jistý, ale
zkusit se má všechno. Přišel s úžasnou
technikou, které si všimli i po republice. Jeho první kompozice děl byla pro
obchodní dům v Mladé Boleslavi. Měl
vytvořit pět objektů: Koloseum, Eiffelovu věž, Šikmou věž, antické sloupoví
a Sfingu - pro cestovní ruch, které nebyly později vystaveny jen v Boleslavi,
ale putovaly i na další výstavy.
Poté přišla jedna z nejlepších nabídek a to přímo z barrandovských
ateliérů. Požádaly ho o vytvoření kulis
pro film Wilsonov. Nejtěžší částí byla
Socha svobody. Dalším úspěchem bylo
malování kulis pro Barokní zámecké
divadlo ve Valticích. Velký úspěch
přišel s kanadským režisérem Davidem
Cronenbergem, který ho oslovil při výstavě předmětů ze svých filmů, která
se konala na Staroměstském náměstí.
Šlo o teleport z filmu Moucha, který
se do sálu výstavy nevešel, a tak byl
pan Kestler osloven, jestli by neudělal
kopii. Vyrobil tedy naprosto identickou
kopii teleportu, která se dala rozložit
na čtyři části, a byla tak lépe přenosná.

Dílo, kterého si nejvíce cení, se nachází v Pivovaru Kocour. Jde o pivní orloj, který však stále není hotový, a prý
se bude dodělávat ještě hodně dlouho.
Jedná se vlastně o první mechanický

pivní orloj v České republice. Můžeme
se těšit na mnohá zajímavá zdokonalení. Svou práci má Josef Kestler zároveň
jako zálibu, a proto jsou jeho díla dotažena k dokonalosti. Nikola Šimková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Reality

Pronajmu byt 3+1 v přízemí,
po rekonstrukci (plastová okna, zateplení), se zahradou a parkovacím
stáním, v rodinné vile ve VDF., ul.
Dvořákova. Kauce! Tel. 602 104 610
Pronájem garsoniéry ve Varnsdorfu. Bližší info - www.skzreality.cz, tel. 603 536 548.

Různé

Hodinový manžel a zámečnictví. Opravy vodo, elektro, malování, práce se dřevem, opravy plotů,
branek, stříhání živých plotů,
stromů a keřů. Tel. 607 716 983,
e-mail josef.knourek@post.cz
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O pár děr méně aneb Máme několik nových silnic
Výmol, zaduní tlumiče a řidič už
počítá, na kolik ho vyjde oprava
v servisu. Stav komunikací se v České republice rok od roku zhoršuje
a Varnsdorf není výjimkou. Byť to
možná nešlo na první pohled vidět,
do kapitoly doprava se v posledních
měsících investovalo několik milionů
korun. Opravy komunikací byly směřovány do druhé poloviny letošního
roku.
Město se během prázdnin podílelo
a nechalo opravit silnice a chodníky
v různých lokalitách. Zcela novým
povrchem se pyšní silnice v ulicích
Dvořákova, Otavská a Kozlova, která
je hlavní spojnicí z Plzeňské na hlavní
nádraží.
„Určitě budeme v opravách komunikací a chodníků pokračovat i v příštím roce. Počítáme s tím do rozpočtu,“ upozorňuje pracovník oddělení
dopravy a silničního hospodářství.
Asfaltový koberec dostala také silnice v ulici Kolínská společně s ulicí
Cyklistická, která se na ni napojuje.
Čerstvý povrch má také část silnice
v ulici Dolní Nábřeží. Další práce na
ni budou pokračovat v příští etapě
v návaznosti na práci Povodí Ohře.
Rekonstrukce se dočkala také silnice Hájenská, jenž vede v oblasti
Špičáku. Byla opravena technologií
těžké penetrace. O trochu lépe se
nám bude jezdit na hlavní nádraží
ulicí U Nádraží a Pohraniční Stráže,
kde město nechalo srovnat a přeskládat největší hrboly. V těchto dnech
se dokončuje zcela nový povrch silni-

ce v ulici Žižkova. „Dokonce roku nás
ještě čekají opravy místních komunikací na Studánce a ve Varnsdorfu
v ulici Zhořelecká technologií lehké
penetrace,“ říká Ivo Musil, který má
na starost městské komunikace. Během léta se tak stihlo opravit hned
devět silnic.
Opravují se také chodníky
Silnice však nejsou jediný problém. Především maminky s kočárky
tíží aktuální stav chodníků. Ten se
ale zlepší. Rekonstrukcí prochází
hned několik chodníků a zcela nový
vznikl v Dělnické ulici s návazností na
Bratislavskou podél multifunkčního
hřiště blízko základní školy. Několik desítek metrů nového chodníku
s betonovou zámkovou dlažbou
vzniklo v ulici Poštovní a Seifertova
podél mateřských škol. Nový chodník
vznikl mezi ulicemi Pražská a Západní. I nejdelší chodník v ulici 5. Května prochází rekonstrukcí a finišovat
bude v následujících dnech. Další
opravy čekají chodníky mezi ulicemi
Edisonova a Křižíkova.
„Od doby, kdy toto sídliště vzniklo,
neproběhla žádná výraznější oprava
a chodníky jsou opravdu ve špatném
stavu. Ten se však postupně zlepšuje,“ komentuje situaci na sídlišti
kolem Západní ulice místostarosta
Josef Hambálek. „Postupně projdou rekonstrukcí veškeré chodníky
v sídlištích,“ pokračuje. Nový povrch
chodníků bude tvořen zámkovou
dlažbou.
Foto a text Tomáš Secký

Chodník Dělnická, Bratislavská ul.

Chodník Poštovní ul.

Chodník Seifertova ul.
Chodník 5. května ul.

Chodník Seifertova ul.
Chodník Pražská ul.
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Dokončení ze str. 6

Chodník Západní ul.

Silnice Hájenská

Chodník Západní ul.

Silnice Kolínská

Silnice Cyklistická

Silnice Kozlova

Silnice Dolní nábřeží

Silnice Otavská

Silnice Dvořáková

Silnice Žižkova
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Návštěvníci od Berlína
po Litoměřice až k nám
Vzácní hosté zavítali do auly školy
v sobotu 17. září. V tento den totiž
vyvrcholily oslavy 20 let od založení
samostatného Biskupského gymnázia
ve Varnsdorfu. „Chtěli jsme umožnit
absolventům z dosavadních třinácti
maturitních ročníků setkání v prostorách svých studií se všemi svými učiteli, pamětníky a zakladateli školy.
Určité zklamání z mé strany je menší
počet studentů a návštěvníků, než
jsme předpokládali. Především někteří
z pamětníků se nemohli zúčastnit ze
zdravotních důvodů a těm určitě přejeme brzké uzdravení. Atmosféra setkání byla přesto příjemná,“ zhodnotil
ředitel gymnázia Jiří Jakoubek.
Mezi hosty dorazili například generální vikář Biskupství litoměřického
Martin Davídek, zástupkyně školního
inspektorátu Ústeckého kraje Varja
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Paučková, starosta města Stanislav
Horáček se starostou z let 1994-1998
Vladimírem Bartoněm, nebo první ředitel Biskupského gymnázia Varnsdorf
Antonín Foret.
„Studenti našeho gymnázia především odcházejí na vysoké školy a
jen malá část se jich vrací do míst,
kde studia začali. Značná část jich
zůstává v Praze, ale nejsou výjimkou
země celé Evropy. Během dne jsem
měl možnost mluvit s absolventkou,
která vystudovala v Berlíně, nyní tam
i žije a na setkání speciálně z Berlína
přijela. Je absolventkou naší první
oktávy, která je typickým představitelem výše uvedených slov, ale to
platí samozřejmě i pro ostatní absolventské ročníky,“ zmínil současný
ředitel gymnázia.
Jana Ducháčková

Papírové králoství Václava Chlana

Papírovému modelářství se věnuje
celý život. „Jako malý chlapec jsem sice
začínal s plastovými modely, ale to mě
moc neuspokojovalo. Modely byly brzy
hotové a také příliš drahé. Papír byl
zajímavější,“ vzpomíná na své začátky
pětasedmdesátiletý Václav Chlan.
Nenápadného muže sice brzdí vleklé
zdravotní problémy, to mu ale nebrání, aby se dál plně věnoval svému
životnímu koníčku. Nejšťastnější je
v dílně mezi stovkami modelů od hradů
a zámků, přes lokomotivy a letadla až po
kosmické lodě. Když s pomocí manželky
začne vybalovat z krabic další a další
skvosty, rázem se ocitáte v úžasném papírovém království, kde fantazie nezná
hranic a kde je králem Václav Chlan.

„Mezi nejnáročnější modely patří
určitě ropná plošina. Hodně si cením
také petřínskou rozhlednu. Je jich
jen 20 na světe, protože architekt
Pavel Havránek více nedovolil. Jedno
poschodí váží 5 gramů,“ vypráví Václav
Chlan, kterého v jeho městě mnoho
lidí nezná. Přitom patří už dlouho
mezi nejlepší papírové modeláře
v republice. Dá se dokonce říci, že vyhrál, co se dalo. Je několikanásobným
mistrem ČR a držitelem řady uznání a
ocenění.
Ve Varnsdorfu spřízněné duše nenašel, dojíždí proto do bašty papírového
modelářství Neratovic, kde je členem
místního centra modelářů.
Michal Haller
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Paintball: Zábava s trochou adrenalinu
Klečím mezi barevnými nábojnicemi,
připravena v bojovém postoji a s nabitou zbraní v ruce.Čekám na správnou
chvíli k zahájení útoku. V místnosti
kolem mě jsou pečlivě rozprostřeny
úkryty z palet a ze stropu visí speciální
sítě. Na sobě mám maskáčový overal,
rukavice a na hlavě kapuci a ochrannou
masku. Cítím, jak mi v žilách koluje
krev. Snažím se mít čistou hlavu a
soustředit se pouze na zasažení cíle.
Úspěšně. Konečně jsem našla činnost,
při které nemusím myslet na věci, které mě poslední dobou tolik tíží. Je to
zvláštní pocit, který se mi líbí.
S adrenalinem v krvi ještě nějakou
dobu terč bedlivě sleduji a poté vypálím. První tři rány jdou mimo, další výstřel již cíl zasáhne. Prázdná plechovka
pozvolna padá k zemi a následně k ní
dopadají i ostatní. Úkol splněn.
Pořadatele Tomáše z varnsdorfského
AdrenalinPointu můj výkon udivuje a
s radostí mi oznamuje, že se můžu připojit ke zkušenějším hráčům a členům
paintballového kroužku, kteří si právě
doplňují zásoby barevné munice do paintballových zbraní - značkovačů. Sám
se mezitím věnuje nováčkovi a vysvětluje mu zásady bezpečnosti.
Ujímá se mě druhý pořadatel Dan
a zasvěcuje mě do pravidel hry team-deathmatch. Principem je vyřadit
všechny protihráče zasaženímspeciálním nábojem, po němž nezůstane čistý.

Po krátkém zaškolení mě Dan zařazuje
do týmu B.
Zpočátku se nijak neprojevuji a
z úkrytu mlčky pozoruji spoluhráče,
jak společně vymýšlejí nejlepší taktiku
k poražení soupeře. Zpozorovala jsem,
že naše skupina má dobrého vůdce, díky
kterému nakonec vítězíme.
Po krátké pauze a doplnění kuliček
do značkovačů se zúčastníme dalšího
boje, který se odehraje ve dvou patrech
vnitřní arény. Tentokrát se zapojuji i já.
Uběhne krátký čas a jsme ve vedení.
Soupeř se stahuje a my proto vyrážíme
do útoku. Špatné načasování ale hraje
do karet soupeři. Ztrácíme velitele.
Rychle se stahujeme se soupeřem
v patách do druhého patra. Nakonec
jsem zasažena pořadatelem Danem do
helmy. Hra končí. Dnešní skóre je 1:1.
Po sundání ochranné masky zašpiněné žlutou barvou si ještě chvíli nacvičuji
střelbu na místní paintballové střelnici
a nakonec po rozloučení s hráči a pořadateli odcházím plná nadšení a dojmů
z vydařeného odpoledne domů.
Adrenalinové hry tohoto typu jsem
se zúčastnila poprvé v životě. Paintball
ve mně dokázal vyvolat dobrý pocit.
Mám chuť chopit se znovu takové výzvy
a těším se, až se na barevné bojiště
opět vrátím.
Hana Bučková,
Hlas severu junior,
Foto AdrenalinPoint Varnsdorf

Tradiční posezení seniorů
navštívil starosta města
Každou středu se pravidelně schází
senioři v klubu Pohádka na odpolední
posezení u kávy či čaje, během něhož
jsou pro seniory připravené zajímavé
besedy a jiné aktivity. Na besedy jsou
zváni hosté, kteří mají seniorům co zajímavého sdělit a srdečné pozvání přijal
také starosta města Varnsdorf Stanislav
Horáček, který seniorům odpovídal na
dotazy a podněty, informoval je o dění

ve městě, co se podařilo vybudovat, ale
také na co by se město rádo zaměřilo
v následujícím roce.
Neoficiální posezení se starostou
bylo spojeno s opékáním buřtů, u kterého si přítomní vyměňovali příhody
ze života. Akce se jako vždy vydařila
a další setkání se starostou proběhne
během listopadu.
Jana Panesová, Tomáš Secký

Festival lokální ekonomiky
se zabýval sociálním podnikáním
a zemědělstvím
Město Chřibská se v sobotu 24. září
stalo dějištěm 4. ročníku Festivalu lokální ekonomiky. Místo konání festivalu
se sice každý rok obměňuje, avšak tradičně je jím obec ležící na území Místní
akční skupiny Český sever, která je
spolu s hostitelskou obcí pořadatelem
celé akce. Partnerem festivalu byla
Celostátní síť pro venkov.
Smyslem festivalu je snaha o oživení
místní ekonomiky formou obnovy místní produkce a různých dalších aspektů
společenského života. Snažíme se
pomáhat tam, kde je k tomu největší
potenciál, a proto jsme za hlavní letošní téma zvolili sociální zemědělství a
sociální podnikání.
Čtvrtou národní konferenci, která se
uskutečnila v Domě seniorů na náměstí
ve Chřibské, zahájila Ing. Eva Hamplo-

vá za MAS Český sever spolu s Janem
Machačem, starostou Chřibské. Pozvali
jsme řadu fundovaných odborníků
z celé České republiky s osobními
zkušenostmi při zakládání a provozování sociálních firem, zaměstnávajících
osoby, znevýhodněné na trhu práce.
Aby byla paleta přednášek komplexní,
doplnili jsme přednášky o vystoupení
zástupců MAS, informujících o možnostech čerpání finančních dotací z fondů
EU na založení sociálních firem.
Festival
každoročně
doprovází
farmářský trh regionálních produktů,
určený široké veřejnosti a doprovázený
kulturním programem. Letošní farmářský trh finančně podpořil Ústecký kraj.
Přednášky našich hostů uveřejníme na
www.masceskysever.cz.
Dana Dudková, MAS Český sever
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VZPOMÍNKA
Dne 5. října uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil manžel,
otec, dědeček pan
Stanislav Suchopár.
Vzpomíná celá rodina.

BLAHOPŘÁNÍ
V pátek 21. října
oslaví krásné 85. narozeniny naše maminka, babička a
prababička Blažena
Štěpánková.
Hodně zdraví do dalších let přeje
syn Mirek a Věra s rodinami.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 11. října od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 19. října
od 8 do 16.30 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
8.-9. 10. 2016
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
15.-16. 10. 2016
MUDr. Jana Jůdová
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 523 410

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 20. října

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad

v úterý 18. října
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První podzimní týden proběhlo další setkání jubilantů
Celkem 16 občanů našeho města
oslavilo v měsíci září své další životní jubileum. Při této příležitosti
se konalo tradiční slavnostní setkání
jubilantů, které pravidelně probíhá
v obřadní síni za účasti představitelů
města. Ke slavnostnímu stolu jsou
zváni ti, kteří v daném měsíci oslavili
80 let, 85 let, 90 let a pak všichni,
kteří slaví každé další narozeniny.
I tentokrát na hosty čekalo malé
pohoštění, u kterého se oslavenci
zajímali především o chod města, nastínili, co je trápí a společně zavzpomínali na prožité i současné chvíle
svého života.
„Během kávy vždy probereme, co
je ve městě nového, ale také to, co
seniory tíží. Jsou to pro nás důležité

ÚMRTÍ
Jaroslava Nekovářová 73 let
Ing. Arnošt Paznocht 89 let
Ladislav Věchet
87 let
Milena Kolková
65 let
Milena Smetanová
69 let
Jaroslav Kapusta
72 let
Miluše Novotná
87 let

podněty,“ dodává místostarosta Roland Solloch, který následně obdaroval jubilanty drobným darem.
Příští setkání oslavenců je plánováno na 27. října. Poděkování za přípravu setkání patří odboru správních
agend.

Sportovní škola Bratislavská
Dětství je nejdůležitějším obdobím v
životě člověka. Proto se v naší mateřské
škole snažíme, aby ho děti prožívaly co
možná nejplnohodnotnějším způsobem.
A nejpřirozenějším projevem dítěte je
pohyb. Pohyb je životní potřeba, je to
poznávání a prožívání. Je znakem radosti a zdraví.
V mateřské škole Bratislavské klademe zvýšený důraz na pohybovou oblast
u dětí. Cvičíme se švihadly, padákem,
na stepper bedýnkách, v terénu, děti
si osvojují míčové techniky, hrajeme
pohybové hry sloužící k aktivizaci
celkového psychomotorického vývoje,
využíváme činky, látky, stuhy ke cvičení, často stavíme překážkové dráhy,
kde je zapotřebí různorodý pohyb.
Cizí nám při cvičení není ani kladina či
ribstole. U dětí považujeme za důležité
především správné držení těla a nácvik
a vývoj správných pohybových vzorců,
odpovídajících jejich věku.
Pohyb u dětí nevnímáme jednostranně, právě naopak, snahou mateřské
školy je, aby si děti vytvořily ke sportu

Hasiči na Kopečku
V poslední horký den na děti naší
mateřské školy čekalo obrovské překvapení. Kolem desáté hodiny přijelo pod
Kopeček vozidlo Hasičského záchranného sboru Varnsdorf. Kromě techniky

Seznam zúčastněných jubilantů
Alena Bukáčková
Hildegard Vítková
Věra Svobodová
Anna Kopičová
Stanislav Horáček
Tomáš Secký

samotné děti nejvíce bavila obrovská
vodní stěna, ve které si mohly zařádit.
Obvyklé dopoledne se tak proměnilo v
úžasný zážitek.
Marie Rejfová,
MŠ Národní

zdraví vztah a aby si v budoucnu samy
dokázaly vybrat, který pohyb je nejvíce
baví a je pro ně vhodný. Děti proto mají
možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty
i netradiční cvičení.
Jako výhodu nejvíce považujeme
tělocvičnu, která je součástí základní a
mateřské školy a lze do jejích prostor
pohodlně přecházet. Tělocvična je
prostorná a umožňuje dětem rozmanitý
pohyb. Nově vybudované multifunkční
hřiště, které také patří k prostorám
školy, využíváme vždy, když nám přeje
počasí.
Ve školním roce 2016/2017 plánujeme s dětmi absolvovat předplavecký
výcvik, bruslení, lyžařský výcvik,
sportovní soustředění, a jiné sportovní
akce, kterých se budou moct účastnit
nejen děti, ale také jejich rodiče.
V nabídce mateřské školy, v podobě
doplňkových činností, je i sportovní
kroužek, kde prohlubujeme pohybové
dovednosti získané během aktivit v mateřské škole. Nabízena je dětem jóga
prostřednictvím které se učí správné
technice dýchání, naučí se relaxovat
a koncentrovat. Jako všechna cvičení
v mateřské škole je jóga dětem nabízena hravou formou a v přiměřených
intervalech.
Prostě a jednoduše se v mateřské
škole Hvězdička s dětmi nikdy nenudíme - pohyb je každodenní součástí
našeho společného žití.
Sportovní MŠ Bratislavská

Atletické mladší žákyně ve finále Dětské sportovní dny s FK Varnsdorf
Po několikaleté pauze byl stadion
v Kotlině místem výkonnostní atletické
soutěže. Z pověření výboru LKAS uspořádal atletický oddíl TJ Slovan 3. kolo
krajského přeboru družstev mladšího
žactva ve skupině B. Na stadionu soutěžila dvě družstva TJ LIAZ Jablonec,
po jednom z AC Česká Lípa, AC Rumburk, dále Cvikováček Cvikov a domácí
TJ v kategorii dívek i chlapců. Věkově
se jednalo o dívky a hochy od 11 do 13
let. Ve sprintu na 60 m, skoku dalekém
i vysokém, hodu kriketovým míčkem,
běhu na 800 m a štafetách na 4x60 m
statistika zaznamenala 102 startů a 11
štafet dívek. V chlapecké soutěži 107
startů a 12 štafet. Tradičně nejmenší
účast měl skok vysoký a běh na 800 m.
Povolené
maximum
závodníků
v družstvu (16) využila pouze A druž-

vodnice na druhém místě zapsala výkon
41,39 m. Dlouho očekávaného zlepšení
se trenéři dočkali u domácího Kuby
Zajíčka ve skoku dalekém, s 4,59 m
získal 3. místo.
Protože šlo o soutěž družstev, je
třeba uvést konečné pořadí kolektivů.
Děvčata: 1. TJ LIAZ Jablonec A 791 pomocných bodů, 2. TJ Slovan Varnsdorf
454,5, 3. AC Česká Lípa 280, 4. TJ LIAZ
Jablonec B 210, 5. Cvikováček Cvikov
141,5, 6. AC Rumburk 78 pomocných
bodů. Chlapci: 1. TJ LIAZ Jablonec
A 735 pomocných bodů, 2. AC Česká
Lípa 377, 3. TJ Slovan Varnsdorf 260,
4. AC Rumburk 237, 5. TJ LIAZ Jablonec B 235,5, 6. Cvikováček Cvikov
205,5 pomocných bodů.
Třetí kolo uzavřelo klání ve
skupinách. Podle soutěžního řádu

Po dva dny se uskutečnily ve Varnsdorfu a Dolním Podluží sportovní dny
s fotbalem. První se konal dopoledne
na stadionu v Kotlině a druhý o dva
dny později po obědě na hřišti v Dolním Podluží. V mnoha disciplínách si
mohlo zhruba 500 malých chlapců a
děvčat z většiny mateřských škol a
1. stupně základních škol ve Varnsdorfu a zhruba dalších šedesát účastníků v Dolním Podluží vyzkoušet své
fotbalové dovednosti pod dohledem
profesionálních druholigových hráčů a
trenérů mládeže FK Varnsdorf. Nadšené děti zjistily, že fotbal je zábavou,
kde v úplných začátcích nejde jen
o samotnou kopanou, ale o všeobecný
pohybový rozvoj, který je základem
celoživotního zdraví a chuti hýbat se.

Kromě účasti ve všech připravených
soutěžích se dětem také moc líbilo,
když se v horkém úterním dopoledni
spustilo na fotbalovém stadionu umělé
zavlažování.
Nyní už je tedy jen na malých školácích a předškolácích, zda budou chtít
sportovat a patřit do našeho klubu a
také na jejich rodičích, zda chtějí toto
svým potomkům umožnit a poskytnout
jim tak novou životní výzvu, zábavu
i radost v kolektivu, smysluplné trávení volného času a mnoho dalších výhod.
Na závěr obou akcí obdržel každý
ze zúčastněných kromě sladké odměny
také volnou rodinnou vstupenku na
utkání Fotbalové národní ligy FK Varnsdorf – SK Sigma Olomouc.
Pavel Hradiský, šéftrenér mládež

Sedmnácté Peklo severu odjeto

Zleva dole: Hudecová, M. Šulcová, Čurdová a Kubrová. Nahoře zleva: Mendelová, Pásková, Fundová, Hanykýřová, Šanderová, Dubovecká, Hanzalíková a
Kopecká.
stva LIAZ. Ta také celou soutěž ovládla
nejen počtem, ale i špičkovými výkony
některých závodníků. Za zmínku stojí
časy jablonecké Novotné a Rappové na
60 m za 7,9 s, skok vysoký Štanclové
z téhož oddílu 1,60 m, 800 m českolipského Kopřivy za 2:25,1 min. (domácí
Zajíček za 2:35,9 třetí). Ve skoku dalekém jablonecká sprinterka Rappová
dolétla na 5,11 m. Nejvýraznější
prvenství patřilo varnsdorfské Elišce
Mendelové. V hodu kriketovým míčkem
jí rozhodčí naměřili 49,40 m, když zá-

z nich postoupila do finále tři nejlepší
družstva. Vzhledem k umístění v předchozích kolech zápolila v Turnově po
celkovém třetím místě pouze dívky
Slovanu. Pro chlapce, kteří soutěží
prošli v počtu pěti, letošní ročník
skončil. O výsledcích v Turnově budeme informovat v příštím čísle HS.
Detailní výsledková listina je zájemcům k dispozici na www. atletika.cz
v sekci výsledky a dále hledat mezi
akcemi s datem 14. září.
Skalický,
foto OA TJ Slovan

Fotbal starších přípravek
Okresní přebor starších přípravek
(U10) skupiny sever měl po 28. 9.
odehráno pět turnajů ze 12 podzimních, jeden, a to ve Velkém Šenově
byl pro nepřízeň počasí odložen.
V přeboru hrají tyto výběry - seřazení dle momentálního pořadí:
Dolní Poustevna (62 bodů), Šluknov
(51), Rumburk (49), FK Varnsdorf
(29), V. Šenov/Vilémov (19) a Lipová
(6). Varnsdorfský tým i s U11 čítá 22
hráčů a gólově se prosazují zejména

Holenda (6), Kozák, Bulejko (po 5) a
Funda (4). Na vedení týmu se podílí
trenéři Přibyl, Kramer, Grafek, Čepelík a Witchas, dle možnosti vypomáhá
J. Minařík.
Na závěr ještě patří poděkování
týmu sponzorům za všestranné zajištění rozlučky s minulou sezonou, konkrétně Řeznictví Vohnout, HASPORT s.r.o.
(gril), p. Přibylovi (ceny) p. Košařovi,
p. Kozákovi i rodičům malých fotbalistů za další rozmanité občerstvení. ZK

Posledním dějstvím seriálu PEKLO
SEVERU v tomto roce byl XCO závod
O pohár starosty města Česká Kamenice, který se konal poslední zářijovou
sobotu. Uvádíme nejlepší „výběžany“
v jednotlivých kategoriích.
MRŇOUSKOVÉ: 1. Filip Dulanský (Jiřetín pod Jedlovou); NADĚJE I: 3. Rosťa Synek (Varnsdorf), 5. Daniel Stránský (CK Šluknovsko); MLADŠÍ CHLAPCI:
10. Filip Cobl (Schrödingerův inst.);
STARŠÍ CHLAPCI A KADETI: 3. Matouš
Dubovecký (Varnsdorf), 9. Miroslav
Veselý (CK Šluknovsko); STARŠÍ DÍVKY
A KADETKY: 2. Nikola Boczanová (CK
Šluknovsko); JUNIORKY: 1. Anežka
Lhotáková, 2. Kateřina Zezulová (obě
BKT-CK Šluknovsko); ŽENY: Jana Kovářová (Herby servis), 3. Šárka Valachová (Staré Křečany); JUNIOŘI A MUŽI:
2. Tomáš Podrazil (TJ Sokol Holé
Vrchy), 7. Filip Srbecký (Schrödingerův
CT); VETERÁNI I: 1. Herbert Schwarz
(Herby servis), 4. Jan Novota (BKT-CK
Šluknovsko); VETERÁNI II: 2. Jiří Švorc
(Big Shock Team), 7. Pavel Karban
(Herby servis); VETERÁNI III: 4. Karel
Bezchleba (Jiřetín pod Jedlovou),
5. Václav Šimonek (CC Varnsdorf).
Celkové výsledky PEKLA SEVERU

2016 obnášejících 7 závodů – NADĚJE
I do 6 let (do závodů seriálu zasáhlo
39 startujících): 1. Daniel Stránský,
7. Rosťa Synek; NADĚJE II 7 až 9 let
(47): 9. Sofie Stránská; MLADŠÍ ŽÁCI
(43): 7. Jonáš Kudláček; MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (20): 6. Valerie Barcalová; STARŠÍ
CHLAPCI A KADETI (36): 3. Matouš Dubovecký, 17. Miroslav Veselý; STARŠÍ
DÍVKY A KADETKY (7): 1. Nikola Boczanová, 5. Patrície Petrášková; JUNIORKY 17-35 let (20): 1. Anežka Lhotáková, 2. Kateřina Zezulová; ŽENY nad
35 let (12): 1. Jana Kovářová; JUNIOŘI+MUŽI (63): 10. M. Vansteenkiste,
13. Filip Srbecký; VETERÁNI I (68):
1. Jan Novota, 3. Herbert Schwarz,
6. Jiří Stránský; VETERÁNI II (76):
3. Jiří Švorc, 6. Pavel Karban, 9. Josef
Kroupa, 13. Jan Boczan; VETERÁNI
III (33): 5. Václav Šimonek, 7. Václav
Zemler, 9. Miroslav Vohnout.
V soutěži družstev si bodově vylepšil náskok Haven team (4854 bodů)
na Liberecké dukláky (4573) a jen
málo chybělo, aby se na druhé místo
dostalo CK Šluknovsko (4568). Tým
Herby servis (3478 bodů) zůstal mezi
devíti klasifikovanými družstvy šestý.
ZdS

Podzimní hry i s bruslením
Podzimní hry pro žáky 2. stupně základních škol, případně pro
žáky gymnázií (prima-kvarta) jsou
připraveny v 5 sportovních odvětvích. Vítězem se stává škola, která
nasbírá nejnižší součet umístění.
Při shodě je rozhodující lepší umístění v atletice (při rovnosti umístění
bude rozhodovat součet bodů).
Harmonogram her: v úterý 4. 10.
již proběhla atletika (Kotlina); středa
19. 10. kopaná pouze pro chlapce od
11.30 hod. (UMT v Kotlině); čtvrtek
24. 11. košíková chlapci, dívky (spor-

tovní hala), čas bude upřesněn podle
přihlášených týmů; pondělí 5. 12.
bruslení od 12.00 hodin (soutěž dvojic
v rychlosti); pondělí 19. 12. florbal od
8.00 hodin (sportovní hala). Ukončení
soutěží bude vždy nejpozději do 13.45
hodin. Průběh her zajišťují Václav
Zemler, Aleš Ondráček a Lukáš Hůla –
ZŠ náměstí, Slávek Kubíček – AO TJ
Slovan Varnsdorf, Zbyněk Šimák –
Regia a.s., Jiří Žďárský – TJ Slovan
Varnsdorf. Soutěže se konají v rámci
Dotačního programu města Varnsdorf.
V.Z.
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V sezoně 2016-17 je do soutěží ČBF
přihlášeno za TJ Slovan Varnsdorf celkem 8 družstev, z nichž ženy a mladší
žákyně U14 budou hrát celostátní ligové soutěže, tři chlapecké týmy, tedy
starší žáci U15, kadeti U17 a junioři
U19 nadregionální soutěže ČR a muži
A i B a ti nejmladší minižáci U12 se
střetnou se svými soupeři v oblastním
měřítku. Díky všeobecně klesající mládežnické základně jsou nyní žákovské
a dorostenecké kategorie U15 až U19
soustředěny do soutěží dle geografické polohy. Dosud se přihlašovala do
soutěží sousedních oblastí, především
středních Čech, kde se chlapci U19
dokázali umísťovat opakovaně na
předních příčkách.

Pro žákyně a také ženy, patřící
z valné většiny věkem ještě do mládežnických let, se podařilo využít
možnosti účasti v ligových soutěžích.
A tak po loňském účinkování mužského
áčka ve třetí nejvyšší soutěži mohou
okusit náročnost lig i tito dva nováčci
Slovanu. Jejich připravenost zcela
jistě prověří více těžkých zápasů a
pomohou jim v jejich basketbalovém
růstu. Za odměnu se ale mohou těšit
z minimálně stejné divácké přízně a
skvělé zápasové atmosféry na palubovce varnsdorfské sportovní haly, stejně
jako tomu bylo v letech minulých.
TÝM MUŽŮ A by měl dle rozpisu zahajovat Severočeskou ligu soutěžními
utkáními 7. a 21. října u soupeřů, jimiž
budou USK Slavia Liberec a Slavoj BK
Litoměřice C. Zatím odehrál dva přípravné duely, porazil doma Zittauer
Falcons 91:42 (26:12, 18:14, 22:12,
25:4) a venku neuspěl s BK Děčín A
54:46 (10:10, 22:16, 8:8, 14:12). Zápasy sloužily především k sehrání útoč-

ných kombinací a některých obranných
činností. Utkání s Děčínem se hrálo na
obou stranách bez zkušených opor.
Proti neměckému týmu se bodově
nejvíce prosadili Lehroch 21 (1x3),
Voráček 16 (2x3), Schilling 12 (2x3),
Houngbedji a Zamrzla po 10, v Děčíně
měli nejpřesnější mužku Lehroch 21 a
Pasovský 6.
BÉČKO MUŽŮ má za sebou první
utkání Oblastního přeboru v Lovosicích, kde podlehlo ASK 83:64 (19:18,
19:22, 30:4, 15:20). Domácí zkušený
a váhově daleko lépe vybavený celek
rozhodl o výsledku změnou taktiky ve
třetí čtvrtině, když si hosté před tím
nedokázali vypracovat rozhodující náskok. Body Slovanu Š. Ježek 13, Lukeš
12 (2x3), Houngbedji 10, Kubíček 9
(3x3), Pasovský 8 (2x3), Janoušek 5,
Zamrzla 4, Unger 2 a Čelko 1.
ŽENY podlehly v přípravném utkání
doma zkušenému celku Loko Liberec
42:78 (15:21, 27:34, 36:51). Body
zaznamenaly Hrabáková 14 (1x3),
Škvorová 7, Stodůlková 6, Martinovská
6, Grobarčíková 4, Chlánová 3 (1x3), a
Jínová 2. Ani úvodní duely 2. ligy jim
zatím nepřinesly výsledkovou radost.
U Sokola Kladno odešly poraženy
68:48 (14:12, 20:7, 18:14, 16:15) a
z prostředí TJ Slovan Litoměřice se
vrátily s prohrou 77:41 (23:15, 21:8,
10:9, 23:9). V obou střetnutích nejvíce
bodů zaznamenaly hráčky Hrabáková
20, Jínová 17, Stodůlková 16 a Martinovská 12.
KADETI U17 prohráli u BK Děčín
96:64 a zvítězili u BK Brandýs 58:66.
STARŠÍ ŽÁCI U15 porazili v přípravě
kadetky U17 Lokomotivy Liberec 94:62
(26:14, 12:12, 30:17, 26:19) a zahájili
svou nadregionální soutěž přesvědčivou výhrou nad Sokolem Žižkov
147:26 (32:2, 35:9, 50:7, 30:8). Body
Pondělíček 28, Jeřábek 22, T. Petrla
21, Nechanický a Maščuch po 18, Sembdner 16, Tlapák 12, Kozák 8, Kalivoda
a Bourek po 2.
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14 již mají za sebou také první ligová utkání. Premiéra
u BSK Jičín s výsledkem 130:42 (33:9,
28:10, 39:7, 30:16) nevyšla, v Trutnově byl výsledek lepší a prohru 58:53
(16:9, 8:19, 15:18, 19:7) zapříčinila až
závěrečná část střetnutí. Od BK Děčín
se už vracely s výhrou a solidní první
část přinesla vedení 21:35. Pak sice
přišel výpadek do stavu 45:45, utkání se ale podařilo zvrátit a konečný
výsledek zněl 57:63. Body Jirchářová
21, Spirákusová 14, Klokočníková 7,
Michalinová 6, Haiblíková 5, Bendová
4, Juricová, Malinovská a Divišová po
2 bodech.
TJ Slovan - basket

Čtyři domácí duely bez výhry
Skvělé počasí i zvučný soupeř,
v minulé sezoně účastník nejvyšší
soutěže SK Sigma Olomouc, přilákaly
v neděli 25. záři do ochozů stadionu
v Kotlině tisícovku diváků. Hosté navíc
ještě neokusili ve stávajícím ročníku
FNL hořkost porážky a měli s domácím FK v tabulce shodný počet bodů.
Poločasové vedení Olomouce 0:1 ještě
nebylo pro svěřence trenéra Romana
Veselého neřešitelným problémem.
Zvláště, když Pavlo Rudnytskyy měl
dobré dvě šance a z jedné trefil břevno. Avšak hosté brzy po poločasovém
oddychu (47.) přidali další gól, což
se ukázalo být zlomem v duelu. Naději mohl vykřesat střelec posledních
varnsdorfských branek Alexander Jakubov, po parádní akci ale mířil těsně
mimo. Olomouc hrála v klidu, navíc
deset minut před koncem využila

přímého kopu ke stanovení konečného
výsledku 0:3 a poskočila na třetí místo
za Ostravu a České Budějovice.
V dopoledním utkání v Sokolově a
v přímém přenosu ČT Sport bylo
k vidění po bezbrankové půli dvojí
vedení FK. O branky se zasloužil v 51.
a 80. kdo jiný než Alexander Jakubov
(25), bývalý hráč juniorky Sparty, Senice, Vlašimi a Bautzenu, týmu čtvrté
nejvyšší německé soutěže. Přesto
Varnsdorf žádný bod nedovezl. Dva
góly Sokolova v 83. a 85. min. řádně
zhořkly a zklamání hráčů i rozladěnost
trenéra Veselého byly znát. Hosté inkasovali v posledních dvou duelech po
3 brankách, což není příznivý poznatek
před dalšími zápasy. Do Kotliny přijede
Vlašim, další střetnutí se hraje opět
před kamerami ČT ve Znojmě a poté
čeká páteční šlágr s Ostravou.
ZdS

Futsalisté znají jízdní řád sezony
Dalším tradičním sportem, který
vstupuje na podzim do nové sezony,
je futsal. Varnsdorfský klub, už bez
svého dlouholetého sponzora JK
Trans, obsadí v nadcházejícím ročníku
2016-2017 pouze Krajskou extraligu a
Veteránskou ligu, nebude tedy hrát
v okresní soutěži jeho B-tým. Turnaje uvedených lig se odehrají znovu
v halách ve Varnsdorfu a v Libouchci.
Domácí zápasy varnsdorfského futsalového áčka budou mít příznivci

možnost vidět ve SH podle čerstvého
rozpisu soutěží v SO 15. října odpoledne a v SO 26. listopadu dopoledne. Dalších pět kol Krajské extraligy
se koná v Libouchci. Veteránská liga
má na programu také sedm turnajů,
z nichž se ve varnsdorfské hale uskuteční třetí kolo v SO 12. listopadu
(domácí hrají dopolední utkání) a
závěrečné finálové kolo až v novém
roce 2017, a to v SO 4. března.
ZdS

Postup v Ondrášovka cupu utekl o 3 body
V polovině měsíce září se tým FAŠV
U8 (ročník 2009) zúčastnil kvalifikačního turnaje Ondrášovka Cupu v Praze Braníku, kde se kluci rvali o čtyři
postupová místa do hlavního, celorepublikového turnaje s dalšími devíti
týmy. Našim borcům utekl postup
o 3 body, když skončili na krásném
5. místě s 15 body za Libercem (18),
Xaverovem (22), Mladou Boleslaví
(24) a první Slávií Praha (25). Nutno

říci, že ani na jeden z těchto čtyř
týmů jsme neměli. Naopak všech
pět družstev pod námi jsme porazili,
čímž je páté místo zcela zasloužené.
Klukům patří velké díky za výkon a
rodičům za spolupráci. Výsledky našich kluků: FAŠV – Kladno 8:0, - Most
5:2, - Sokolov 5:2, - Ostrov 2:1, - Ústí
n. L. 4:3, - Liberec 3:8, - Xaverov
2:10, - Mladá Boleslav 1:8, - Slavia
Praha 1:11. Jaroslav Jordák, trenér

AKCE: PIVO ZA 17,-. Staňte se zákazníkem Palírny
a moštárny v České Kamenici a dostanete sezónní slevu
25% na veškeré pivo z Pivovaru Česká Kamenice.
www.pivovarkamenice.cz

Mobil: +420 777 88 00 24

VYPÁLÍME SLIVOVICI Z VAŠICH ŠVESTEK I DESTILÁTY Z JINÉHO OVOCE.
MOŠTOVÁNÍ 4,50 Kč/kg.
PÁLENÍ 153,- Kč/litr 50% pálenky.
Pasterizace MOŠTU do bag-in-boxů. tel.: 412 582 084 mobil: 723 509 665
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Soutěžní premiérové výhry
žákovských týmů a kadetů

