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Městská policie převzala další vyznamenání
Ve čtrnáctém čísle Hlasu severu 

jsme vás informovali o ocenění, které 
získali místní strážníci za dlouholetou 
práci s defibrilátorem. Čestné uznání 
jim tehdy osobně přijel předat 
ředitel ústecké krajské zdravotnické 
služby, pan MUDr. Ilja Deyl. Od dvou 
soukromých společností navíc získali 
peněžitý dar ve výši dvacet tisíc ko-
run, který byl následně velitelem 
místních strážníků spravedlivě 
rozdělen do výplat. Ocenění za 
zásluhy má šťastné pokračování. 
Ve středu 19. října město navštívil 
zástupce Ústeckého kraje, který 
v kanceláři starosty předal do 

rukou velitele Městské policie 
Martina Špičky další vyznamenání. 
V závěru slavnostního okamžiku pak 
strážníkům poděkoval za dosavadní 
práci a popřál mnoho zachráněných 
životů do budoucna. 

Automatizovaný externí defibrilá-
tor je malý přenosný přístroj, který 
dokáže za pomoci elektrického výboje 
obnovit srdeční rytmus. Je to zařízení, 
díky němuž místní strážníci za posled-
ních pět let zachránili řadu životů. 
V práci s ním se tak Městská policie 
Varnsdorf řadí mezi nejúspěšnější 
jednotku v Ústeckém kraji.

Hana Bučková, Hlas severu junior

Starosta města Stanislav Horáček (vlevo) a velitel MP Martin Špička (uprostřed) přebírají další vyznamenání pro 
naše strážníky.                                                                                                                               (foto Jan Louka)

V letních měsících se lidé častě-
ji zbavují odpadu. Ten ale někdy 
nekončí ve sběrných dvorech nebo 
v kontejnerech, nýbrž v příkopech, 
na polích či krajích silnic. S tímto 
problémem bojuje i naše město. 
V posledních letech však zdárně a to 
především díky vám, občanům naše-
ho města, kteří jsou všímaví a není 
jim krajina kolem nás lhostejná. Na-
hlášené černé skládky se snaží odbor 
životního prostředí likvidovat. Ne 
vždy se to podaří tak, jako v případě 
nelegální černé skládky na pozemku 
v ulici Kozlova (zadní cesta k hlavní-
mu nádraží). 

V případě, že se navezený odpad 
nachází na pozemcích města, likvi-
daci musí zařizovat odbor životního 
prostředí. Pozemky v ulici Kozlova 
však patří státu, přesněji státnímu 
pozemkovému fondu, který se ně-
kolik let bránil likvidaci. Trpělivost 
ale růže přináší, tvrdí se! A taky, že 
ano. Po dlouhých letech a jednáních 
se podařilo přimět státní pozemko-
vý fond k likvidaci odpadu na jeho 
náklady. 

Bitva s vítězným koncem! Zmizely tuny odpadů…
Téměř tři metry vysoká souvislá 

hromada odpadu se odklízela bez-
mála dva týdny. Z areálu byly odve-
zeny stovky tun odpadu od stavební 
sutě, pneumatik, přes elektrospo-
třebiče, které představují velké 
riziko kontaminace půdy, znečištění 
vod a ohrožení zdraví lidí i zvířat. 
Majitel pozemku bere situaci na 
vědomí a rozhodl se prostor zajistit 
vstupní bránou. Velké poděkování za 
práci a trpělivost při dlouholetém 
vyřizovaní patří odboru životního 
prostředí.   

Text a foto Tomáš Secký
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Ve čtvrtek 20. října se zastupitelé 
sešli v letošním roce po osmé. Na 
svém jednání neměli příliš mnoho 
bodů a tak se stalo, že následná 
diskuze obyvatel města a zastupi-
telů byla téměř stejně dlouhá, jako 
projednávání plánovaných a připra-

vovaných bodů programu. Jako první 
přišly na program převody majetku. 
Zastupitelé během nich převedli 
pozemky pod ubytovnou v Hašlerově 
ulici, dokončili v září zahájený převod 
stavebních parcel v prostoru u lomu, 
uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě 
s Povodím Ohře na pozemky dotčené 
rekonstrukcí hráze řeky Mandavy 
a odkoupili další byt od původního 
obyvatele v lokalitě Kovářská. Zprávy 
výborů se omezily pouze na ústní část 
zprávy finančního výboru zaměřenou 
na kontrolu přijaté dotace na školičku 
bruslení v roce 2015. Písemnou zprá-
vu dodá finanční výbor zastupitelům 
v materiálech na listopadovém jed-
nání. Kontrolní výbor, který se rovněž 
zabývá kontrolou školičky bruslení, 
ale té letošní, předloží svoji zprávu 
také v listopadových materiálech.
V části věnované finančním záležitos-
tem zastupitelé schválili poskytnutí 
návratné finanční výpomoci do jara 
příštího roku na předfinancování pro-
jektu z operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání pěti mateřským a 
dvěma základním školám a to v celko-
vé výši téměř 500 tis. Kč, V rozpočto-
vém opatření č. 11 přijali např. pojist-
né plnění, zařadili finanční prostředky 
z úřadu práce na zaměstnance veřej-
né služby, a přesunuli nevyčerpané 
finanční prostředky připravené na 
realizaci projektu Hrádek na stavbu 
zimního stadionu, opravu gastropro-
vozu v MŠ Pražská a opravu střechy 
v MŠ Seifertova. Prvním diskutujícím 
z řad veřejnosti byl pan Knitl, který 
se ve svém příspěvku věnoval výstav-
bě nového chodníku v ulici Svatopluka 
Čecha, upozornil na trvající výpadky 
veřejného osvětlení v téže lokalitě a 
zajímala jej také výstavba železnič-
ního přejezdu u technických služeb, 
kde navrhoval i alternativní řešení. 
V neposlední řadě jej zajímalo, jak 
budou nově zvolení zastupitelé do 
krajského zastupitelstva za ANO 2011 
stíhat plnit své nové závazky a zda se 
to projeví i v docházce na zastupitel-

Říjnové jednání 
zastupitelstva v kostce

Debata s občany na téma 
sociální začleňování

stvo, případně v další práci. Starosta 
města v odpovědi vysvětlil, že krajská 
zastupitelstva se konají sedmkrát do 
roka a to v jiném termínu než jsou za-
stupitelstva městská a tak k žádným 
absencím docházet nebude. V dalších 
odpovědích zmínil starosta snahu 

města zlevnit stavbu plánovaného 
železničního přejezdu u starého ná-
draží jednáním se Správou železniční 
dopravní cesty, ubezpečil občany měs-
ta, že pokračují a dle potřeb budou 
i nadále pokračovat rekonstrukce 
veřejného osvětlení se změnou na LED 
technologie. V další diskuzi vystoupila 
obyvatelka domu se zvláštním určením 
v Nemocniční ulici (bývalý štáb a ošet-
řovna v kasárnách), paní Pisarčíková 
s dlouhodobě neutěšenou situací 
ohledně úklidu v tomto objektu a 
upozornila na jeho špatný technicko-
-stavební stav. S poměrně obsáhlou 
kritikou plaveckého bazénu, problé-
mům s el. zámky šatních skříněk, 
ale také častých změn rozvrhu hodin 
plavání pro veřejnost vystoupila 
zastupitelka paní Juricová. Ta také 
navrhla městu nechat v příštím roce 
u příležitosti nedožitých 85 narozenin 
zhotovit a umístit na úřad či divadlo 
pamětní desku varnsdorfskému ro-
dáku – herci Suchařípovi. Vzhledem 
k tomu, že se však nepodařilo dohle-
dat dům, ve kterém se narodil, bude 
se případnou realizací této akce zabý-
vat kulturní komise a následně i rada 
města. V závěru zastupitelstva před-
ložil starosta města pravidelnou zprá-
vu o činnosti RM a o kontrole plnění 
usnesení ZM. Zastupitelstvo skončilo 
jednání po páté hodině a zastupitelé 
se sejdou na svém posledním jednání 
v letošním roce opět na konci listopa-
du. Nezkrácený a neupravený záznam 
z jednání zastupitelstva najdete na 
kanálu Youtube pod označením Měs-
to Varnsdorf. Škoda jen, že rapidně 
klesá počet občanů, kteří sledují 
zastupitelstvo on-line, nebo si jej 
později přehrají na Youtube. Se sta-
tistikou sledovanosti za poslední dva 
roky vás seznámíme na stránkách HS 
po listopadovém zasedání. O tom, že 
se na jednání zastupitelstva dostavi-
lo fyzicky pouze šest obyvatel, už asi 
není třeba psát.                              js

 
 

Na konci září se uskutečnilo set-
kání občanů žijících v lokalitě ulice 
Kovářská a Žitavská s vedením města 
Varnsdorf. Setkání se kromě starosty 
a místostarosty města zúčastnila 
Bc. Jana Bohuňková, lokální konzul-
tantka odboru pro sociální začleňo-
vání, pan Gajdoš, metodik asistentů 
prevence kriminality, Jakub Novotný, 
mentor asistentů prevence krimi-
nality, Miloslav Hrabě, preventista 
Policie ČR a Mgr. Romana Cupalová, 
manažerka prevence kriminality 
města Varnsdorf.

Cílem setkání bylo zjištění aktuál-
ních, (nijak se neměnících a dlouho-
dobých) obtíží občanů žijících v naší 
největší sociálně vyloučené lokalitě a 
představení nově působících asisten-
tů prevence kriminality. Ti od čer-
vence spolupracují s Městskou policií 
a pomáhají při dodržování veřejného 
pořádku a vytváří aktivity pro děti 

z lokality. Místní obyvatele zajímalo, 
jaké kompetence mají asistenti a 
jaké musí splňovat předpoklady pro 
výkon služby. Zároveň vyjádřili svou 
nespokojenost nad současnou prací 
asistentů. Vedení přijalo podněty 
a požádalo občany o součinnost při 
zefektivňování práce asistentů, ne-
boť projekt je nový a postupně se 
vychytávají nedostatky. 

Dalším velkým problémem v lokali-
tě je dodržování veřejných vyhlášek, 
pití alkoholu a rušení nočního klidu. 
Byla představena opatření, která ve 
spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování město plánuje zavést. 
V této otázce mohl napomoci registr 
přestupků, který vstoupil v účinnost 
od 1. října letošního roku. Obyvate-
lům bylo přislíbeno, že ve všech zmi-
ňovaných oblastech budou provedena 
šetření a zjištění možnosti náprav.                  

Romana Cupalová
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Nález munice 
z první světové války vyděsil 

obyvatele ze Špičáku
Nález neznámého předmětu 

připomínající velký náboj nahlásila 
v neděli 16. října odpoledne občanka 
města venčící svého pejska v lese na 
Špičáku. Přivolaná hlídka policie zjis-
tila, že se skutečně jedná o neznámou 
vojenskou munici a tak společně s 
městskou policií místo ohraničila 
výstražnou páskou, a po dohodě 
s přivolaným pyrotechnikem z Teplic 
celou oblast uzavřela a připravila 
evakuaci do okruhu 100 metrů, do 
kterého spadalo cca 10 obyvatel 
z přilehlých domů. Na zajištění 
evakuace a případného přechodného 
umístění občanů byl na místo povo-
lán pracovník krizového řízení Města 
Varnsdorf, který zajistil podmínky 
pro dočasné ubytování případných 

evakuovaných. Mezitím však police-
jní pyrotechnik na základě zaslaných 
fotografií zmírnil bezpečnostní 
opatření, odvolal evakuaci obyvatel a 
nechal zajištěné pouze místo nálezu. 
Po svém příjezdu munici zajistil a 
odvezl na likvidaci do trhací jámy. Po-
dle jeho vyjádření se jednalo o silně 
poškozený dělostřelecký granát ráže 
75 mm pocházející z první světové 
války, který však byl pravděpodobně 
již v dřívějších letech deaktivován. 
Kdo jej však před řadou let odhodil 
do místního lesa, nebo jak se na své 
místo dostal, se již asi nedozvíme. 
Ještě než začala v televizi hlavní 
zpravodajská relace byla veškerá 
bezpečnostní opatření odvolána.

js

Ve dnech 13. a 14. října se žáci ZŠ 
a MŠ Bratislavská zapojili do celore-
publikového projektu 72 hodin a na 
vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jaké je 
to být na chvíli dobrovolníkem, který 
zvelebuje své okolí. Projekt si klade 
za cíl zapojit co nejvíce dětí a ukázat 
jim, že stačí málo, aby společně 
dokázaly mnoho. Naučit je spolu-
pracovat a víc vnímat svět kolem 
sebe. Výsledkem projektu je mnoho 
úsměvů, radosti, dobrých pocitů 
z vykonané práce a mnoho dalších 
pozitivních účinků. 

Do projektu „72 hodin – Pomáhám, 
protože chci“ se naše škola zapojila 
již počtvrté. Ve čtvrtek dopoledne 
nám pomáhal zasadit tři nové ovocné 
stromy na naši krásnou zahradu pan 
starosta Ing. Stanislav Horáček. Plo-
dy stromů obohatí náš jídelníček. 
Odpoledne děti z kroužku Dovedných 
rukou a školní družiny pomalovaly 
kontejner na odpadky. Je na něm 

i naše škola. Při této aktivitě všichni 
pracovali s velkým nadšením. A v pá-
tek celá škola absolvovala eko-
logickou vycházku. Žáci uklidili od-
padky v okolí školy, u rybníku Kočka a 
u řeky Mandavy. 

S touto činností máme letitou 
zkušenost. Již v roce 1995 se naše 
škola (jako první) rozhodla vyrážet 
na ekologické vycházky. V prvních 
letech musel pro odpadky přijet 
nejeden nákladní automobil. Likvi-
dovali jsme i černé skládky. Dnes je 
v okolí školy nesrovnatelně čistěji. 
Domníváme se, že veliký podíl 
na této skutečnosti má fakt, že 
z tehdejších dětí jsou dnes rodiče, 
kteří vedou své potomky k větší 
odpovědnosti za životní prostředí. 
Je důležité pečovat a starat se o to, 
co se děje kolem nás, a vytvářet si 
prostředí co nejpříjemnější.

Bc. Martina Lehrochová, 
koordinátor akce

Projekt 72 hodin - 
Pomáhám, protože chci

Registr volnočasových aktivit
Vážení spoluobčané, v příloze 

aktuálního čísla Hlasu severu a na 
webových stránkách města Varnsdorf 
či v Informačním centru naleznete 
aktualizovaný seznam kroužků, spor-
tovních oddílů, uměleckých oborů, 
kurzů a různých zájmových skupin 
věnujících se práci s dětmi a mládeží 
a působících ve školním roce 2016/
2017 na území města Varnsdorf.

Široká paleta kroužků je také 
v nabídce jednotlivých škol. Ty se 
však odehrávají buď těsně před 
vyučováním, nebo po jeho skončení a 
nejsou určeny pro širokou veřejnost, 
ale pouze pro žáky konkrétní školy. 

Z toho důvodu nejsou v seznamu 
uvedeny. Aktualizace registru probíhá 
každoročně v průběhu září a října, 
tedy v době, kdy se rozebíhají kroužky 
staré a tvoří se a začínají se naplňovat 
kroužky nové. Mnoho organizátorů a 
trenérů se věnuje práci s mládeží ve 
svém volném čase a někteří dokonce 
bezplatně. Za tuto činnost patří 
všem velký dík, protože i z hlediska 
prevence kriminality pro nás všechny 
dělají velmi záslužnou práci. Všem 
organizátorům děkujeme za spolu-
práci při aktualizaci registru.

Komise prevence kriminality 
a BESOS

Zaměstnanci městské knihovny 
prošli kurzem první pomoci 

Kdybych nezažil, nevěřím. V sálku 
Městské knihovny Varnsdorf naproti 
hudebnímu oddělení, kde pracuji, 
se několik posledních týdnů konaly 
kurzy první pomoci v režii Bc. Jany 
Hozákové ze záchranného týmu a je-
jích kolegů. Když jsem poprvé viděl 
na chodbě ležet chlapíka s pěnou 
u úst, nejprve jsem se polekal, pak 
jsem se zasmál. Byl to figurant, takže 
nic. O měsíc později jsme kurz absol-
vovali jako zaměstnanci knihovny. 
Osobně jsem se dozvěděl mnoho zají-
mavých – a hlavně podstatných infor-
mací, jak se zachovat a co udělat pro 
člověka, který je ohrožen na zdraví 
nebo na životě. 

Profesionálně vedený kurz s pře-
hlednými informacemi, podloženými 
praxí přednášející a za pomoci in-

scenovaných modelových situací, 
kdy účastníci kurzu nepracují pouze 
s umělou „Anduličkou“, ale především 
s živými lidmi-figuranty. Právě oni 
kolapsy, těžká zranění, epileptické 
záchvaty, infarkty, hypoglykémii atd. 
předvádějí důvěryhodně a emotivně, 
že se člověk chvílemi cítí jako 
v reálné situaci. Takové kurzy zůstanou 
v paměti účastníků podstatně déle, 
než někdejší přednášky s obrázky.

Na základě vlastní zkušenosti mohu 
kurz realizovaný týmem projektu 
„Kurzy pomoci“ vřele doporučit všem, 
kdo si myslí, že se mohou sami oci-
tnout v situaci, kdy je třeba pomoci 
někomu blízkému případně komukoli 
doma, v práci, při sportu, na výletě, 
při dopravní nehodě.

Milan Hrabal

Zaměstnanci městské knihovny při kurzu první pomoci.
                                                               (foto Městská knihovna Varnsdorf)
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Když jsem loni na stránkách Hlasu 
severu zveřejnil rozhovor s varnsdorf-
skou spisovatelkou Marií Rejfovou 
o její knižní prvotině Čarověník, měla 
již napsáno její pokračování. Naklada-
telství jen čekalo, jak čtenáři přijmou 
zmíněnou prvotinu. Zdá se, že naši 
čtenáři poctivě drželi palce, a tak 
v pondělí 24. října vyšla kniha 
s uhrančivým názvem Sestra smrt. 
Připomeňme si hlavní hrdiny Štěpána 

Marie Rejfová: Čarověník má sestru! Ale jakou!
a Jindřišku, kteří se z jiného světa 
vrátili do toho našeho, lidského. 
Zdálo by se, že všechno už bude 
zase v pořádku. Jenže Jindřiška je 
přesvědčena, že její život nepatří 
do světa lidí. Proto se se Štěpánem 
a dalšími přáteli znovu ocitá v onom 
paralelním jiném světě, kde ovšem 
čelí daleko většímu nebezpečí, než 
mohli tušit. Také vztah sympatické 
dvojice prochází těžkou zkouškou. 
Jak to všechno dopadne a jaký čte-
nářský zážitek přinese nový fantasy 
román Marie Rejfové vydaný opět 
nakladatelstvím CooBoo? To se do-
zvíme, až dočteme poslední stránku 
knihy Sestra smrt, která byla slav-
nostně pokřtěna na prvním ročníku li-
terárního festivalu Humbook 15. října 
v pražském kulturním centru Vltav-
ská. Marie Rejfová se ocitla mezi 
autory takového kalibru, jako je 
například Christopher Paolini, autor 
slavného cyklu Odkaz Dračích jezdců. 
Teď jen zbývá vypravit se do knih-
kupectví nebo do Městské knihovny 
v sobotu 12. listopadu. Tam totiž 
Marie Rejfová představí svou horkou 
novinku na Regionálním knižním mi-
nitrhu ve varnsdorfské premiéře.     

Milan Hrabal

Marie Rejfová při křtu knihy (vlevo), foto: Archiv nakladatelství CooBoo

Nejdelší jablečný závin ve Varns-
dorfu se během akce Štrúdlování 
aneb slavnosti jablíček rozhodli upéct 
v Mateřské školce Sluníčko. Ve středu 
19. října se proto sešli rodiče s dět-
mi vybaveni patřičným kuchyňským 
náčiním. Děti loupaly a strouhaly 
jablka, válely těsto a balily štrúdly za 

asistence svých rodičů. Po dobu peče-
ní štrúdlů si děti s rodiči zasoutěžili 
v šesti disciplínách a počasí jim při 
tom mimořádně přálo. Déšť se slabě 
spustil až ve chvíli servírování štrú-
dlů, kdy už kýžené hodování zastínit 
nemohl.

Jana Ducháčková

Na zahrádce si vychutnali 
nejdelší štrúdl
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Návštěvníci z Čech a Německa se 
sjeli na konferenci ve Vzdělávacím 
středisku služeb a cestovního ruchu 
ve Varnsdorfu. „Rozhodli jsme se 
uspořádat konferenci o Vincenzu Pil-
zovi, protože i přes svůj význam zů-
stává poměrně neznámým umělcem. 

Chceme zdejšího rodáka přiblížit 
varnsdorfským občanům a dětem,“ 
vysvětluje na úvod ředitel městského 
divadla Martin Musílek. Na přípra-
vách konference k výročí 200 let od 
narození sochaře se podílel společně 
s Josefem Rybánským z varnsdorfské-
ho muzea.

„Na projektu pracujeme v pod-
statě už rok. Na konferenci naváže 
1. listopadu vernisáž výstavy k životu 
Vincenze Pilze v městské knihovně a 
14. listopadu, v den narozenin, bude 
odhalena jeho busta,“ vyjmenovává 
nadcházející akce Josef Rybánský. 
Sám má na konferenci k mistrovu 
odkazu několik příspěvků. Další pří-
spěvky se zastavují například v osob-
ním životě Vincenze Pilze, rozebírají 
významné osoby z jeho okolí a jejich 
díla. „Na konferenci jsme se dozvě-
děli ohromnou zajímavost, že na jed-
nom z nejvýznamnějších obrazů Čes-
ké republiky - Růžencové slavnosti, 
který roku 1506 namaloval Albrecht 
Dürer, jsou „domalby“ Johanna Grus-
se staršího, který nějaký čas žil i ve 
Varnsdorfu. Takže pokaždé, když je 
obraz v televizi nebo někde ukázaný, 
díváme se sice na obraz od Dürera, 
ale jeho významnou část s Pannou 
Marií vytvořil učitel z Varnsdorfu,“ 
prozrazuje Rybánský.

V prostoru daném posluchačům 
padá například dotaz na historii rod-
ného domu Vincenze Pilze. „Traduje 
se historka, že při jeho posledním 
pobytu ve Varnsdorfu ho rodina uby-
tovala v podkroví rodného domu, aby 
se na vlastní kůži přesvědčil o špat-

ném stavu střechy. Noc pak přečkal 
v posteli s deštníkem nad hlavou,“ 
líčí překladatel slova německy 
přednášejícího Ing. Petra Pinkase 
z Böblingenu, který pochází z rodiny 
samotného umělce. Perliček ze sou-
kromého života sochaře se tak osazen-
stvo auly dozvědělo daleko více. Rodný 
dům Vincenze Pilze později, už bez 
Pilcova přičinění, rekonstrukcí prošel, 
v novém tisíciletí však již jen chátral a 
v roce 2006 došlo k jeho demolici.

Poslední příspěvek konference se 
věnuje pomníku Vincenze Pilze. „Pů-
vodní památník Vincenze Pilze stál 
na Poštovní ulici mezi poliklinikou a 
budovou muzea. Ještě tam jsou pa-
trné zbytky, kolem nichž rostou čtyři 
okrasné stromy. Nejprve v těchto 
místech stál památník Josefa II., kte-
rý byl odstraněn v roce 1923, kdy se 
rušily všechny pozůstatky habsburské 
monarchie. Na uvolněné místo pak 
přišla busta Vincenze Pilze,“ popisu-
je Rybánský. Pomník se však ztratil 
během druhé světové války. Nová 
busta bude odhalena na narozeniny 
Vincenze Pilze, tedy 14. listopadu 
v předsálí městského divadla, kde 
bude dočasně umístěna, než dojde 
k revitalizaci parku před budovou 
divadla. Z příspěvků konference 
vznikne česko-německý sborník.

Jana Ducháčková

Významný sochař spal v rodném 
domě pod deštníkem

Domácí nakládaný hermelín, vy-
chlazené šampaňské, skvělá muzika. 
Tak takový ideální večer zažil Varns-
dorf v sobotu 15. října letošního 
roku. V sálu Lidové zahrady totiž 
zazněly dechberoucí tóny veleúspěšné 
americké kytaristky Jennifer Batten. 
Koncertem tak završila své turné po 
vybraných českých městech, jenž bylo 
součástí 19. ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu „Kytara napříč 
žánry 2016.“ Vystoupení se zúčastnilo 
zhruba 150 lidí, čímž byla účast větší 
než v Praze, kde legenda ovládla pá-
teční večer. 

Koncert měl velký ohlas. Fanoušci 
si mohli poslechnout průřez všemi 
žánry. Každou skladbu navíc dopro-
vázel krátký promítaný film. Jako 
na správném koncertu nechyběla ani 
autogramiáda s focením. „Jsem rád, 
že jsem na akci zavítal. Jennifer to 
na pódiu pěkně rozjela. Pro město je 
návštěva slavné osobnosti velkou ctí. 

Těším se na další akci,“ sdělil redakci 
nadšený host.

Sobotní večer byl událostí pořáda-
nou po více než půl roce. „S organi-
zováním společenských akcí a plesů 
máme zkušenosti. Bylo to ale pro 
nás něco nového. Lidé nám posílají 
děkovné zprávy. Rádi bychom využili 
veliký potenciál prostor Lidové zahra-
dy a vytvořili pro naše občany kultur-
ní vyžití. Ať už se jedná o plesovou 
sezónu, další koncerty, různé oldies 
párty nebo taneční akce pro mladé,“ 
uvedl spolupořadatel akce Daniel 
Syrovátka.

Příběh Jennifer Batten započal 
v roce 1987, kdy uspěla v konkurzu do 
doprovodné skupiny Michaela Jackso-
na. Následně s ním spolupracovala na 
několika albech a doprovázela ho na 
celosvětových turné. Umělkyně se také 
proslavila vyvinutím vlastní originální 
kytarové techniky.      Hana Bučková, 

Hlas severu junior

Legendární doprovod Michaela 
Jacksona ve Varnsdorfu

U příležitosti sedmdesátých naro-
zenin, v úzkém kruhu spolupracov-
níků, převzal od ředitele školy VOŠ, 
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf Petra 
Jakubce pamětní plaketu nestár-
noucí učitel tělesné výchovy Mgr. 
Zdeněk Barborík. Plaketou chtělo 
vedení školy poděkovat za celoživot-
ní výchovu dětí a mládeže v našem 
městě. Jedná se o sportovce tělem 
i duší.

Nestárnoucí učitel tělesné výchovy 
Zdeněk Barborík

„Je to vystihující věta a neznám 
moc lidí ve Varnsdorfu, které by Zdeň-
kovo zapálení pro sport nezasáhlo. Je 
pro mě i ostatní vzorem charakteru 
a životního elánu, kterým překonává 
všechny překážky, jenž mu život při-
nesl,“ popisuje Vajsová svého kolegu.    

Zdeňka Vajsová, 
zástupce ředitele VOŠ

Také redakce Hlasu severu přeje 
panu Barboríkovi hodně štěstí, zdraví 
a další sportovní úspěchy. 
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Zprávy

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Opravy vodo, elektro, malová-
ní, práce se dřevem, opravy plotů, 
branek, stříhání živých plotů, 
stromů a keřů. Tel. 607 716 983, 
e-mail josef.knourek@post.cz 

V sobotu 8. října se konal tradiční 
cyklistický závod v Jizerských horách 
nesoucí název ČT Author Cup. Známé 
sportovní akce se zúčastnili žáci a 
učitelé masérských oborů VOŠ, SPŠ a 
SŠS a CR Varnsdorf. Závodem znavení 
sportovci tak měli možnost vyzkoušet 
masérské dovednosti studentů. O prů-
běhu akce nám poskytla rozhovor uči-
telka odborné výchovy oboru masér, 
paní Bc. Božena Sedláčková.

Co Vás a Vaše studenty vedlo 
k tomu pečovat o sportovce na ČT 
Author Cupu?

Studenti pod vedením pedagogů 
naší školy působí již pravidelně na 
různých sportovních akcích v rámci 
Ústeckého kraje. Organizátoři závodu 
ČT Author Cup nás sami vyzvali k účasti 
na závodu, protože se o nás dozvěděli 
od vedoucího odborného vyučování 
Bc. Karla Jirušky.

Jaký byl program závodu?
Den před závodem jsme si vybudovali 

v areálu závodiště zázemí pro masáže. 
Organizátoři nám poskytli jeden stan, 
my jsme pak připojili další dva, kam 
jsme umístili celkem šest masérských 
stolů a jednu masérskou židli. V den zá-
vodu jsme si pak připravili prostěradla, 
ručníky a masérské přípravky. Po dojez-
du závodníků byl náš stan stále obsazen 
a tak osm studentů a povětšinou i tři 
učitelé odborného vyučování měli plné 
ruce práce především se sportovní 
masáží odstraňující únavu lýtkových a 
stehenních svalů, které jsou při jízdě 
na kole nejvíce namáhány.

Studenti a pedagogové VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf 
pečovali o znavené závodníky

Kolik hodin jste strávili na závodu?
Na závodě jsme byli od 10 do 16 ho-

din, ale v plném nasazení jsme byli asi 
čtyři a půl hodiny.

Byla péče o unavené závodníky 
v rámci školní praxe?

Masáže prováděné přímo ve sportov-
ním prostředí jsou nedílnou součástí 
školní praxe, protože sportovní masáž 
celého těla je hlavní náplní programu 
prvního ročníku učebního i maturitního 
oboru Rekondiční a sportovní masér na 
naší škole. Tentokrát se akce účastnili 
studenti vedeni učitelkou odborného 
výcviku paní Annou Šlechtovou Ko-
peckou a učitelem odborného výcviku 
Juliem Toledem.

Jaký přínos škole, popř. Vám a 
studentům, přinesla tato zkušenost?

Studenti si v praxi zdokonalují 
nejen masérské dovednosti, ale jsou 
i motivováni pro práci po ukončení 
školy. V neposlední řadě často sami 
pocítí touhu stát na straně závodníků. 
V této snaze je rádi podporujeme a 
jsme vděčni i organizátorům akcí za 
jejich pozvání a vzájemnou spolu-
práci. Vítáme samozřejmě i každou 
podobnou zkušenost.

Jak byste zhodnotila studenty a 
jejich úsilí přímo na místě? 

Studenti si zaslouží velkou po-
chvalu, protože masírovali s radostí 
a s masérskou empatií ke znaveným 
závodníkům. 

A jak byli spokojeni závodníci?
Sportovců, kteří si dopřávají po 

závodu masáž, stále přibývá, protože 

regeneraci lidského těla lze urychlit 
právě správně cílenou masáží a vhodně 
zvolenými přípravky. Sportovci, kteří 
navštívili náš stan, odcházeli spokoje-
ni. Doporučovali jsme jim navštěvovat 
masérské salony před přípravou i po 
trénincích. Nesmí se zapomínat ani na 
šíjové svaly, které jsou při cyklistice 
také zatěžovány.

Budete mít další takové příleži-
tosti?

Učební obor Rekondiční a sportov-

Také letos se v rámci Mezinárodního 
strojírenského veletrhu, který se ko-
nal první týden v říjnu na brněnském 
výstavišti, uskutečnila Soutěž mladých 
strojařů v programování CNC obrábě-
cích strojů. Soutěž je určena pro stu-
denty vyšších a středních technických 
škol či učilišť a je již tradiční součástí 
strojírenského veletrhu. Soutěže se 
pravidelně zúčastňují studenti VOŠ, 
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf. Vždy úspěš-
ně a ani letos tomu nebylo jinak.

Letošního 8. ročníku se zúčastnilo 
na 130 studentů ze zhruba 30 škol 
z celé České republiky. Soutěžilo se 
ve 3 kategoriích. Programování CNC 
obráběcích strojů v řídicích systémech 
SIEMENS, HEIDENHAIN a FANUC. 

V kategorii SIEMENS školu reprezen-
toval Vojtěch Liška, student 4. ročníku 
maturitního oboru Strojírenství. Petr 
Lachmann, student 3. ročníku maturit-
ního oboru Mechanik seřizovač, navíc 

I takto pohádkově by se dal popsat 
závěr projektu Společně cestou neces-
tou. A vše to uteklo jako voda. Celkem 
čtyřikrát si „zaměstnanci“ ŠCK Pohád-
ka (školní cestovní kancelář) připravili 
cestopisné besedy o České republice 
pro členy varnsdorfského senior klubu 
Pohádka a jako zlatou tečku na konec 
jsme dne 14. října všichni společně vy-
razili na novogotický zámek Sychrov. 

A květ Francie na české půdě nás 
nezklamal. Krásné interiéry rezidence 
šlechtického rodu Rohanů nás učarova-
ly. Při prohlídce jsme si připadali jako 
v pohádce a jen jsme čekali, kdy na nás 
v zámecké kapli vybafne Zlatovláska, 
na schodišti potkáme Závist z Nesmr-
telné tety či nám v zahradách prin-
cezna Rozmarýna položí nejkrásnější 
hádanku. Viděli jsme královské apart-
má, kde svou hlavu složil nejeden vý-
znamný panovník a kde nás k posezení 
lákala krásná rudá pohovka. Také jsme 
mohli posoudit lovecký um majitelů 
v parohové hale či řezbářské práce 
Petra Buška, prošli jsme salónkem 
v asijském stylu, směli jsme nakouk-
nout do soukromých komnat knížete a 
kněžny, spatřili jsme knížecí pracovnu 
a velkou knihovnu s důmyslně zaříze-
ným nábytkem, opatrně jsme nahlédli 
do hráčského salónku, který byl kdysi 
oázou klidu mužské větve šlechtického 
rodu a kam měly ženy vstup zakázán, 
a nakonec jsme zavítali do velké jídel-
ny a obdivovali květinovou výzdobu 
z neobvyklého materiálu – marcipánu. 
Anglický park už jen podtrhoval krásu 
celého sídla. Jenom byla škoda, že 
sluníčko se tento den schovávalo za 
mraky. Teď už chápeme, proč se sem 
hudební skladatel Antonín Dvořák tak 
rád vracel. 

A co říci na závěr? Snad jen podě-
kovat všem žákům 8. tříd ZŠ nám. 
E. Beneše, kteří se podíleli na přípravě 
a realizaci všech akcí „minipodniku“ 
ŠCK Pohádka, a také našim zákazní-

kům – seniorům z Pohádky, kteří vždy 
s úsměvem a natěšení dorazili na naše 
cestopisné besedy. Děkujeme vám za 
vaši přízeň a možná zase někdy na 
shledanou!            Jana Skořepová, 

koordinátorka projektu; 
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Zazvonil zvonec 
a Pohádky je konec

Úspěšní strojaři na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu

školu reprezentoval v kategorii HEIDE-
HAIN. Odměnou za dobře odvedenou 
práci byl pro Petra získaný certifikát 
s možností individuální prohlídky 
prostor Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
Přes náročnost zadaných úkolů se naši 
studenti zhostili zadaných úkolů se ctí. 
Přestože se na nejvyšší stupínek nepro-
bojovali, vítězům zdatně sekundovali 
a patřili mezi nejlepší.        

Ing. Vlastimil Černý, 
redakčně kráceno

ní masér je na naší škole již osmým 
rokem. V rámci maturitního oboru 
jsme otevřeli již tři třídy. Žáci ze 
všech tříd měli možnost masírovat 
a poznat atmosféru sportovního zá-
polení při fotbalu, tenisu, atletice, 
cyklistice a dokonce i vodním lyžo-
vání. Věřím, že příležitostí, předvést 
práci našich studentů přímo v terénu, 
bude i nadále dost.      Hana Bučková, 

Barbora Krajčovičová, 
Hlas severu junior
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Svozy pytlového tříděného odpadu
v pátek 18. listopadu od 9 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 8. listopadu od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

Společnost,  děti a mládež 17/2016
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VZPOMÍNKA
Dne 14. září 2016 nás navždy opus-

til pan Otta Türkon. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-

chou vzpomínku. 
Manželka Dana a děti.

Dne 14. listopadu 
vzpomeneme 5. vý-
ročí, co nás navždy 
opustil pan Jiří 
Boček. 

S láskou vzpo-
mínají manželka Jaroslava a dcera 
Drahuše s rodinou.

Den 6. listopad 
bude pro nás navždy 
bolavým dnem. Ode-
šel nám tak nečeka-
ně náš milovaný syn 
Dušan. 

S láskou na tebe vzpomínají rodi-
če, sestra Pája a všichni, kdo Tě měli 
rádi. Chybíš nám.

Dne 16. listopadu 
uplyne 25 let, co nás 
navždy opustil pan 
Milan Vítek. Zároveň 
by 2. listopadu oslavil 
své 70. narozeniny. 

Stále vzpomíná manželka Halina a 
dcera s vnoučaty.

Dne 13. listopadu 
uplyne 10 let, co nás 
navždy opustil pan 
Jaromír Šída. 

Stále vzpomínají 
manželka a děti 

                     s rodinami.

Dne 2. listopadu 
uplynuly 3 roky od 
úmrtí Jaroslavy 
Valenti, roz. Adám-
kové. 

Vzpomíná celá ro-
                     dina. 

Dne 11. listopadu 
vzpomeneme 5. vý-
ročí, kdy nás opustil 
manžel pan Hubert 
Kršek. 

Manželka a dcery 
                      s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou co nejsrdečněji děkuje-

me lidem, kterým není lhostejný lidský 
život a zdraví cizích spoluobčanů a po-
skytli první pomoc při autonehodě dne 
8. 10. 2016 na Pzeňské ulici. Nemalý 
dík patří i všem záchranným složkám 
podílejících se na vyproštění a záchraně 
osob. Rodina Salačova a Uhlířova. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
 
5. - 6. 11. 2016
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I 
Tel. 412 519 622 

12. - 13. 11. 2016
MUDr. Křemenová Alena 
Sokolská 129, Děčín IX 
Tel. 412 544 539 
 
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích 
od 8.00 do 11.00 hod.

Organizace školního roku 
2016-17

Vyučování v prvním pololetí 
školního roku 2016-17 bude ve 
všech základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích ukončeno 
v úterý 31. ledna 2017. Období 
školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v pátek 30. 
června 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pátek 23. prosince 2016 a skončí 
v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování 
začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro okres Děčín stanoveny 
od 6. února do 19. února 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou 
na čtvrtek 13. dubna a pátek 
14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 
soboty 1. července 2017 do pátku 
1. září 2017.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2017/2018 začne 
v pondělí 4. září 2017.

MÍSTNÍ SKUPINA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Místní skupina Českého červeného 

kříže končí sběr šatstva na Polikli-
nice 9. listopadu 2016. Děkujeme 
všem, kteří do sběru šatstva přispěli. 
Děkuje též Diakonie Broumov. Český 
červený kříž Varnsdorf

 

Také letos se v neděli 16. října 
konala již tradiční soutěž v pouš-
tění draků – Drakiáda. Celkem se 
nám sešlo šestnáct účastníků, a ač 
počasí nebylo zrovna větrné, většině 
se nakonec povedlo dostat draky do 
vzduchu. Bohužel všichni účastníci 
měli draky kupované, neměli jsme 
tedy možnost vybrat vítěze mezi Kra-
savci – ručně dělanými draky. Vyhlá-

Nad Varnsdorfem se vznášeli draci

Projektový týden probíhal od 
17. do 21. října v rámci školního 
vzdělávacího programu s názvem 
„U nás v Zahrádce“. Během projektu 
děti navštívily všechny čtyři třídy ve 
školce a v každé z nich se seznámily 
s jedním tématem. U Motýlků se zabý-
valy ekologií, co do lesa patří a co ne, 

u Sluníček lesními plody a houbami, 
u Berušek stromy a u Housenek 
lesními zvířátky. Pro předškoláky byla 
připravena na úterý beseda se zástup-
ci společnosti Lesy ČR. První část pro-
běhla ve třídě, v druhé části děti pro 
praktické činnosti využily školní za-
hradu. Dětem přednášel lesní pedagog

Projektový týden na téma „Kouzlo 
lesa a jeho tajemství“ v MŠ Zahrádka

šeni byli vítězové kategorie Létavci, 
dále jsme vybrali bezkonkurenčního 
Dračího krále a ocenili jsme i další 
účastníky speciálními cenami. Nej-
vyběhanějšího draka a nejaktivnější 
maminku, která běhala s drakem po 
dobu konání Drakiády.

Konečné umístění
Létavci 
1. místo – Tomáš Vavřín
2. místo – Dominika Divácká
3. místo – Julie Hamplová
Dračí král – Jakub Vavřín
Nejvyběhanější drak – Dominika 

Divácká (její maminka byla tou nej-
aktivnější)

Ing. Miroslav Švihlík a pan Patrik Cha-
dima, kterým tímto děkujeme. 

Ve středu byla součástí projektu 
i odpolední akce pro rodiče s dětmi, 
kdy jsme společně vyrazili s lucer-
ničkami a baterkami na výlet do lesa 
za veverkou Zelenoočkou. Cestou 
jsme posbírali odpadky, plnili úkoly 
k tématu, donesli spoustu dobrot 
zvířátkům a užili si hezké odpoledne 
a podvečer. Velmi nás potěšila hojná 
účast rodičů. Projektový týden jsme 
zakončili v pátek společným shrnutím 
a vyhodnocením nejhezčích výrobků 
z přírodnin, které děti tvořily spolu
s rodiči. Výstava výrobků stále probí-
há v prosklené chodbě školky. 

Kolektiv MŠ Zahrádka

Děkujeme všem účastníkům! Na 
příští rok se pokusíme objednat lepší 
počasí a budeme se těšit, že se na 
kopci u vysílače zase setkáme! Také 
děkujeme městu Varnsdorf a bance 
Sparkasse, díky nimž naši vítězové 
dostali krásné ceny.            

Lucie Ďorďová
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Po zahajovacím turnaji Veteráns 
ligy Ústeckého kraje (informace 
uvedeny v minulém čísle HS) bylo 
ve futsalovém kalendáři regionu 
další akcí první kolo Okresní 1. Au-
tocentrum ligy za účasti pouze šesti 
týmů. Varnsdorf v tomto ročníku své 
„béčko“ do této ligy nenasadil, a tak 
Šluknovský výběžek reprezentují jen 
Benteler Rumburk a ŠLŠ Šluknov. A na 
úvod si oba celky nevedly vůbec zle. 
Benteler posbíral ze tří zápasů sedm 
bodů a usadil se na čele soutěže. Pře-
kvapením byly dvě výhry Las Žlebas 
Děčín, které celek usadily na druhé 
místo. Stejným ziskem zahájila i SLŠ 
Šluknov a je třetí. Výsledky týmů 
z výběžku: RUMBURK – Hezouni DC 
4:0, - Dumbo DC 2:1, - Jílové B 1:1; 
ŠLUKNOV – Dumbo DC 6:3, - Jílové B 
5:6, - Las Žlebas DC 1:0. Gólově se 
mezi střelci prosadili se čtyřmi tre-

Úvodní turnaje futsalu odehrány
fami Vomáčka (SLŠ) a se třemi Marko 
(Benteler) s Tonarem (SLŠ). 

Ve varnsdorfské sportovní hale 
začala sezonu dne 15. října i nejvyšší 
liga severu Čech Krajská extraliga Ús-
teckého kraje. Hladký průběh prvního 
turnaje byl ale narušen neúčastí dvou 
celků – nedorazily Košťany a DeCe 
Computers Děčín. Obhájce titulu Auto-
centrum Jílové A získal díky kontumaci 
tři body, dalších šest získal v duelech 
a za obhajobou vykročil celkem ráz-
ně. Varnsdorf a Bělá rovněž bodovaly 
stoprocentně, ale jen jednou ve vítěz-
ných střetnutích a ve zbývajících za 
kontumace. Vilémov dvakrát plichtil 
a jednou zvítězil kontumačně. Zápasy 
týmů z výběžku: VARNSDORF – DeCe 
Computers DC 5:0 K, – Transco Boh. DC 
5:1, – Košťany 5:0 K. VILÉMOV – Žele-
nice 3:3, – DeCe Computers DC 5:0 K, –
Bumiko DC 3:3.                    V.V./ZdS

Seriál závodů Kolo pro život urče-
ných i pro celé rodiny měl v tomto roce 
v kategorii ELITE mužů na programu 
16 závodů. Jan Strož neměl začátek 
sezony vlivem zdravotních komplikací 
zrovna nejvydařenější. Poté se však 

Jan Strož letos čtvrtý

Ve druhé polovině měsíce října 
odehrály volejbalistky TJ Slovan 
Varnsdorf další soutěžní utkání.

Krajský přebor I. třídy: Loko Libe-
rec - TJ Slovan Varnsdorf A 3:0, 3:0. 
Tvrdší podání, rychlejší útok a dobrý 
příjem nestačily na zkušeného sou-
peře obsazujícího pravidelně přední 
příčky této soutěže. Pohled na vý-
sledek opět neodráží výkon našich 
žen, které bojovností a nasazením 

Volejbalové výsledky
předčily domácí volejbalistky. K těm 
se v rozhodujících okamžicích vždy 
přiklánělo štěstí. 

Krajský přebor II. třídy: SKP Česká 
Lípa - TJ Slovan Varnsdorf B 0:3, 0:3.

Na kvalifikačním turnaji starších 
žákyň v Turnově chyběl dívkám Slova-
nu (na fotu) proti favorizované Dukle 
k vítězství jen malý krůček, ale vše si 
děvčata vynahradila v dalších dvou 
zápasech a byl z toho postup do boje 

o 1. ligu, kde byl soupe-
řem Turnov. Proti němu 
se však podepsala únava 
a delší čekání, takže se 
zápas prohrál. Budiž ale 
útěchou postup do 2.ligy, 
ve který jsme v nabité 
soutěži moc nedoufali.... 
Výsledky starších žákyň 
TJ Slovan: - Dukla Liberec 
B 0:2, - Nový Bor A 2:0, -
USK Slavia Liberec 2:0, - 
utkání o postup do 1.ligy 
s TJ Turnov 0:2. 

Petr Damnitz, 
Michaela Damnitzová

Seriál letošních sportovních závodů 
v okolí řeky Mandavy po názvem MAN-
DAONE ukončil po Gema XC Hrádek (v 
květnu), Northco Triatlonu (červenec) 
a KM Trading Okolo Vlčí hory (srpen) 
závěrečný díl PLASTON MandavaRun 
situovaný do areálu pivovaru Kocour. 
Odpolední závody byly připraveny ne-
jen pro aktivní běžce, ale i pro děti a 
rodiče (FAMILY RACE) a ve všech bylo 
v cíli napříč kategoriemi klasifikováno 
kolem 90 sportovců. Uvádíme pořadí 
nejlepších – Family run (12 klasifiko-
vaných): 1. M. Srbecká, 2. J. Podrazil, 
3. S. Stránská; 50 m (2): 1. E. Hroudo-
vá, 2. M. Vohanková; 100 m (11): 1. D. 

Mandaone zakončili běžci
Stránský, 2. R. Synek, 3. Š. Matovič; 
300 m (10): 1. V. Šelmeci, 2. S. Strán-
ská, 3. Š. Haufert; 600 m (5): 1. J. 
Zajíček, 2. M. Janda, 3. S. Čurdová; 
900 m (3): 1. A. Haufert, 2. M. Sr-
becká, 3. B. Mänzelová; Hlavní závod 
(45): 1. O. Petr (HAVEN), 2. O. Motl 
(AC Sparta), 3. F. Srbecký (CK Šluk-
novsko), 4. J. Podazil, 5. M. Petrášek, 
6. M. Hrouda, 7. K. Valenta, 8. Č. 
Honzátko, 9. J. Švorc, 10. A. Haufert. 
Nejrychlejšími ženami byly na 14. A 
15. místu sestry Loubkovy. Výsledky 
celého seriálu MANDAONE uvedeme 
v příštím čísle Hlasu severu.                                              

                                              ZdS

Z důvodu nepřízně počasí se až 
v pátek 14. 10. atleti 5 škol konečně 
sešli na atletickém stadionu v Kotlině, 
aby soutěžili v bězích na 60, 300 a 800, 
resp. 1 000 metrů, ve skoku dalekém, 
v hodu míčkem (mladší žactvo), ve 
vrhu koulí (starší žactvo) a ve štafe-
tách. Chladné a postupem času i větr-
né počasí ovlivnilo výkony jednotlivců, 
ale ne nadšení a elán, s kterým k dis-
ciplínám žáci nastupovali. V kategorii 
mladšího žactva se nejlépe s podmín-
kami vyrovnala ZŠ náměstí, zvítězila 
jak v kategorii dívek, tak i chlapců. 
U dívek se pro jejich zapojení do at-
letického oddílu s vítězstvím počítalo, 
u chlapců šlo o velké překvapení, byť 
o vítězství rozhodla až závěrečná 
štafeta. Pořadí ml. chlapců: 1. ZŠ 
náměstí, 42 body, 2. Gymnázium 
Varnsdorf 42, 3. ZŠ Edisonova 35 b. Po-
řadí ml. dívek: 1. ZŠ náměstí 48 bodů, 
2. Gymnázium Varnsdorf 44, 3. ZŠ Edi-
sonova – 22 b.

V kategoriich staršího žactva zapo-
čítávaných do celkového hodnocení 
Podzimních her 2016 jasně domino-
vala děvčata Gymnázia Varnsdorf. 
Mezi chlapci šlo o velký souboj 3 škol 
- Gymnázia Varnsdorf, ZŠ Edisonova 
a ZŠ náměstí. Nejvíce sil prokázali 
chlapci ZŠ Edisonova, kteří touhu po 
vítězství dotáhli až do konce. Pořadí 
st. chlapců: 1. ZŠ Edisonova 38 bodů, 
2. Gymnázium Varnsdorf 33, 3. ZŠ ná-
městí 32, 4. Gymnázium Rumburk 17, 
5. ZŠ Seifertova 0 b. Pořadí st. dívek: 
1. Gymnázium Varnsdorf 50 bodů, 2. ZŠ 
Edisonova 35, 3. Gymnázium Rumburk 
23, 4. ZŠ náměstí 5, 5. ZŠ Seifertova 
0 b. Kompletní servis výsledků nalez-
nete na: www.zs-namesti.eu/sekce 

Podzimní hry po atletice a fotbalu
Sport. Letos potěšilo zapojení jak ZŠ 
Seifertova, tak Gymnázia Rumburk. 
Velké poděkování patří rozhodčím, ji-
miž byli Anna Synková, Eva Tyrpeklová, 
Zbyněk Šimák, Zdeněk Barborik, Ladi-
slav Kubíček a pořadatelské škole ZŠ 
náměstí E. Beneše - žákům devátého a 
osmého ročníku.

Druhý díl PH, malá kopaná byla 
v areálu v Kotlině na UMT odehrá-
na po skončení atletiky v rychlém 
tempu a souběžně na dvou hřištích. 
I přes chladné počasí utkání nabízela 
dynamičnost, napětí, nasazení a také 
technickou vyspělost hráčů. Nejlépe 
rozvrhli síly hráči Gymnázia Varnsdorf 

(celkem 10 bodů), kteří učinili důležitý 
krok k vítězství v duelu se ZŠ náměstí 
(9). Třetí skončila ZŠ Edisonova (6), 
čtvrtá ZŠ Seifertova (2) a páté Gym-
názium Rumburk (1). Pořadí vystihuje 
dění na hřištích. Týmy hrály každý 
s každým po 8 minutách. Rozhodovali 
Zdeněk Šťastný a Lukáš Hůla. Podzimní 
hry jsou součástí dotačního programu 
Města Varnsdorf. Pokračováním bude 
třetí díl her – košíková ve SH v pátek 
25. listopadu.     ZŠ náměstí E. Beneše, 

foto Ivo Šafus

problémů přeci jen zbavil, celkově se 
zúčastnil 14 závodů, z nichž čtyřikrát 
nedojel – dvakrát v úvodu seriálu 
(Trans Brdy, Tour Škoda Auto) a dva-
krát na jeho konci (Manitou Železné 
hory, Oderská mlýnice). V průběhu 
seriálu vybojoval dvě druhá místa 
(Bikemaraton Drásal - viz foto, Znoj-
mo Burčák Tour) a stený počet třetích 
pořadí (Karlovarský AM bikemaraton, 
Birell Plzeňská MTB 50). Krom nedo-
jetých závodů byla jeho nehoršími 
umístěními dvě sedmá místa. Celko-
vě tak letos skončil 8. a 4. v kategorii 
ELITE (loni 3. a 3.). Mimo zranění se 
však v konkurenci objevilo několik 
nových zdatných soupeřů, s nimiž 
do budoucna třeba počítat. Třeba 
s jeho stájovým kolegou Martinem Sto-
škem (kat. M17-22, celkově letos 3., 
1. v kategorii) nebo Janem Rajchr-
tem (kat. M17-22, celkově letos 5., 
2. v kategorii). Vítězství v seriálu 
obhájil Pavel Boudný před Matoušem 
Ulmanem.         ZdS, foto Reiner Photo
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Premiérová výhra žen v lize
 Na očekávané utkání podzimu (nebo 

roku?) s Ostravou se v nevlídném poča-
sí a v pátek odpoledne odhodlalo vy-
pravit kolem 1500 diváků, kteří viděli 
dostatek gólových příležitostí na obou 
stranách, ale míč lovili ze své sítě oba 
pozorní strážci branek Kolář i Vašek 
jenom jednou. V prvním poločase se 
domácí neprosadili a inkasovali branku 
pět minut před přestávkou z nevinné 
akce na 0:1. Po příchodu z kabin nej-
dříve podržel domácí tým gólman Ko-
lář a FK se poté postupně začal více a 
více prosazovat. Vyústěním jeho snahy 
byl gól Alexandra Jakubova. Neroz-
hodný stav zřejmě vyhovoval oběma 
soupeřům, něco vzruchu přineslo jen 
vyloučení ostravského autora branky 

Po remíze s Ostravou bez bodů z Ústí
Suse. Na zasloužené plichtě se po zá-
pase shodli oba trenéři Roman Veselý 
i Vlastimil Petržela. Sestava FK Varns-
dorf: Kolář – Rudnytskyy, Zieris (C), 
Neuberg, Knejzlík – Zbrožek, Kozma 
(75. Daníček) – Dordič (81. Durdević), 
Richter, Beránek – Jakubov. Severočes-
ké derby mezi Ústím a Varnsdorfem 
se hrálo rovněž v pátek. V prestižním 
utkání měli zpočátku více ze hry hosté, 
jejich střely ale minuly branku. Ústí se 
prosadilo góly ve druhé půli a vyhrálo 
2:0. Varnsdorf si připsal jen 5 ŽK a 
1 ČK (Zbrožek).

Dorosty po jednom kole volna hos-
tily Chomutov. Starší U19 výhrou 5:0 
(3:0) plně bodoval i v 10. duelu sezony, 
mladší U17 zvítězil 1:0 (0:0).     ZdS
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Muži A odehráli také druhý zápas 
nové sezony u soupeře, a to v Lito-
měřicích, kde se jim tradičně nedaří. 
Ospalý výkon v obraně, neúspěšnost 
střelby v útoku byly i nyní jejich 
hlavní vizitkou. Své přidali nepřesní 
rozhodčí darováním příliš trestných 
hodů soupeři a neférovým chováním 
k hostům i stolek časoměřičů. I tak si 
ale tým musí stěžovat především sám 
na sebe. Slavoj BK - TJ Slovan 97:53 
(21:13, 19:13, 28:15, 29:12), body 
Buben 15, Šišulák 10, Beran 6 (1x3), 
Houngbedji 6, Lehroch 5, Doležal 3 
(1x3), Vakulenko 3, Zamrzla 3 (1x3) 
a Schilling 2. Doma A-tým nestačil 
na Teplice po výsledku 63:69 (16:18, 
21:21, 14:9, 12:21). Nejvíce bodů Vo-
ráček 21 (1x3) a Buben 14 (2x3).

Ženy měly na programu nejprve 
odložené střetnutí s BK Klatovy, 
hrané v týdnu. Takový termín jim 
nesedí, chybí atmosféra, podpora 
z hlediště a také odpovídající pří-
prava. Po výhře 97:51 (27:8, 21:18, 
21:13, 28:12) ale asi takové úvahy 
přehodnotí. Tradiční dobrý nástup 
neměl tentokráte jepičí život a po 
deseti minutách bylo zřejmé, že Kla-
tovy nebudou na přijatelný výsledek 

mít. Cesta za premiérovým ligovým 
vítězstvím v soutěži dospělých byla 
tak otevřena. Body Martinovská 24, 
Stodůlková 21 (2x3), Hrabáková 17, 
Grobarčíková 10, Jínová 9, Chlanová 
6, Beytlerová 4, Pejšková 4 a Škvo-
rová 2. V Brandýse dostal tým žen 
Slovanu lekci z dravosti a sehranosti. 
Domácí hráčky se před zápasem krom 
rozcvičky stihly i společně vyfotit 
a do utkání vletěly zcela razantně. 
BK Brandýs  - TJ Slovan 74:34 (22:8,15:
2, 19:8, 18:16). Po tomto duelu nešly 
ženy do dalšího u Bižuterie Jablonec 
s velkým očekáváním. Po obstojné 
úvodní desetiminutovce domácí odho-
dili podcenění soupeře a vývoj skóre 
se začal ubírat v jejich prospěch. Bi-
žuterie Jablonec - TJ Slovan 71:60 (9:
10, 28:9, 21:21, 13:20).

Junioři U19 přehráli s jasným vý-
sledkem BK Teplice. O výhru 144:38 
(37:7, 21:16, 33:11, 53:4) se bodově 
zasloužili Lukeš 34, Vašut 24, Ježek 
18, Pasovský 16, Strnad 12, Polák 10, 
Hajdu a Novák po 9, Kodytek 8, Kabát 
a Vuong po 2. 

Kadeti v domácím prostředí pora-
zili Kostelec n. Č.L. 139:32 a prohráli 
s Kolínem 47:126.     TJ Slovan - basket

Další z mnoha šachových turnajů 
mládeže se uskutečnil ve Sloupu v 
Čechách, kde 60 přihlášených hráčů 
bylo rozděleno pouze do dvou vě-
kových kategorií. Z varnsdorfských 
mladých vyznavačů této hry se 
turnaje zúčastnilo „jen“ 7 dětí (bez 
Pauluse, který momentálně hrál na 
MČR v Harrachově). V kategorii star-
ších žáků si zajistil 1. místo Miroslav 

Šachové střípky
Hejný 6,5 body z 8 možných a 2. byl 
Michal Papoušek se 6 body. Kategorie 
mladších žáků zaznamenala 2. místo 
Matěje Hejného s 5 body. I ostatní ale 
podali solidní výkony, Eduard Doležal 
a Marcel Locker (oba starší žáci) si 
každý připsal 5 bodů, Karel Hanousek 
(teprve jeho druhý turnaj) a Michal 
Maco (5 let) pak po 4 bodech. 

V. Halba
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