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Začátkem druhého čtvrtletí 
letošního roku na jednání vlády 
ministři schválili Program podpory 
Regenerace a podnikatelské využití 
browndfieldů (termín označující 
nevyužívané území, komplexy budov 
a jiné), který připravilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Nový pro-
gram se zaměřuje na podporu 
zaměstnanosti a rozvoj strukturálně 
postižených regionů, mezi které 
patří také Ústecký kraj, tím pádem 
i město Varnsdorf. Podpořeny budou 
jen menší zanedbané lokality do 
maximální rozlohy 10 hektarů. Sou-
visejícím efektem plynoucím z reali-
zace Programu je vytvoření až dvou 
tisíc nových pracovních míst. Zároveň 
by se mělo dosáhnout snížení počtu 
brownfieldů.

O dotace na přeměnu brownfieldů 
budou moci žádat postižené kraje a 
obce. Mohou získat až 85 procent 
způsobilých výdajů podle velikosti 

Revitalizace brownfieldu ve Varnsdorfu?
projektu. Ze státního rozpočtu jsou 
na projekt připraveny až dvě mili-
ardy korun, které se začnou čerpat 
v následujícím roce. Program by měl 
trvat do roku 2023 a město Varnsdorf 
chce o dotaci žádat hned v první 
vlně.

První listopadový týden proběhlo 
v Děčíně jednání, kterého se 
zúčastnili zástupci CzechInvest, Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu, vlád-
ní zmocněnkyně Gabriela Nekolová a 
starosta města Varnsdorf Stanislav 
Horáček. Radní by rádi realizovali 
vizi průmyslové zóny v nevyužitých 
prostorách vlakového nádraží a jeho 
přilehlého okolí, které by mohlo být 
atraktivní pro budoucí investory. 
V dohledné době dostane město od 
Gabriely Nekolové pokyny ohledně 
zpracování projektu, záměru. Město 
si prozatím nechává zpracovat studii 
možnosti vybudování průmyslové 
zóny.

Text a foto Tomáš Secký

Vznikne v nevyužitých prostorách vlakového nádraží a jeho okolí nová 
průmyslová zóna?

Každé lůžkové zdravotnické zařízení 
je z bezpečnostních důvodů vybaveno 
záložním zdrojem elektrické energie, 
který v případě výpadku napětí zajistí 
po dobu nezbytně nutnou (počítá 
se maximálně 76 hodin) nezbytné 
osvětlení chodeb, pokojů, ošetřoven 
či operačních sálů. I naše městská 
nemocnice je vybavena generátorem 
elektrického proudu, který byl in-
stalován při rekonstrukci objektu 
starobince na nemocnici začátkem 
padesátých let. Jedná se o generá-
tor poháněný stabilním tříválcovým 
diesel motorem Škoda ze začátku 
padesátých let. Vzhledem k tomu, že 
v té době nebyla žádná elektronika, 
či výpočetní technika, byl tento zdroj 
určen pouze k osvětlení a max. 
na pohon točivých strojů (vrtaček 
apod.). Když se nemocnici naskytla 
možnost získat zánovní, moderní a 
téměř nepoužívaný agregát, vedení 
nemocnice neváhalo ani na chvilku. 

Cesta k Baltu aneb nemocnice 
získala v Německu nový záložní zdroj

A neváhalo tím více, že cena podob-
ného zařízení se pohybuje v řádech 
milionů korun a tady byla možnost 
získat zařízení za cenu demontáže, 
práce a odvozu. Jedinou komplikací 
celé akce bylo, že zařízení se nachá-
zelo v nevyužívaném výcvikovém 
středisku služebních psů německé poli-
cie v Altwarpu na břehu štětínského 
zálivu - nejbližšího moře pro Českou 
republiku (cca 480 km).

Následovala tedy první cesta 
pracovníků nemocnice, kteří zjistili zda 
je vůbec bez stavebních zásahů reálná 
demontáž, a jak by vypadalo následné 
naložení a převoz stroje do ČR. Během 
dalšího cca 1,5 měsíce došlo k získání 
potřebného souhlasu a nezbytných 
potvrzení pro získání a převoz drahého 
zařízení. Vzhledem k tomu, že se 
agregát nacházel ve sklepních pros-
torách objektu a bylo jej zapotřebí do-
stat na úroveň přízemí, byli požádáni 
o pomoc místní dobrovolní hasiči 
s jejich vyprošťovacím speciálem Mer-
cedes Unimog s hydraulickou rukou. Po 
shlédnutí fotodokumentace, získání 
technických údajů o váze a rozměrech 
stroje, přezutí Mercedesu na silniční 
pneumatiky a uvolnění hasičů ze 
zaměstnání jsme ve středu 26. října 
v brzkých ranních hodinách vyrazili 
na cestu. Zatímco polovina expedice 
tvořená zaměstnanci nemocnice a 
jedním hasičem (MUDr. Jára, Koleno, 
Marschner, Čermák 
a Fuksa) dorazila na místo už v deset 
hodin a hned se pustila do práce, 
náklaďák s omezovačem rychlosti 
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Tomáš Secký, šéfredaktor Hlasu se-
veru                            Foto Jan Louka

dorazil se třemi členy posádky (Sucha-
rda, Eichler a Lejčko) až o dvě hodiny 
později, tedy za více jak sedm hodin 
jízdy. Všichni společnými silami a za 
pomoci připravených kurtů, trámků, 
nerezových válečků a pajsrů dostali 
motor s generátorem až ke schodům 
suterénu, kde si s ním již celkem bez 
problémů poradila hydraulická ruka 
Mercedesu a pomalu jej vyzdvihla a 
přemístila na korbu vozidla. Dalších 
několik odpoledních a po přespání 
v blízkém ubytování i dopoledních 
hodin druhého dne trvala demontáž 
veškerých přípojných a ovládacích 
prvků, elektroinstalace, palivového 
sytému s nádrží o obsahu 600 litrů, 
odhlučnění, odvětrání a zabezpečení 
tak, aby se příslušenství co nejméně 
poškodilo a nepoškodilo ani během 
převozu. Aby bylo možné zařízení 
v ČR bezpečně a spolehlivě zapo-
jit, byla po celou dobu demontáže 
prováděna důkladná foto a video 
dokumentace a většina dílů byla 
před rozebráním označena lihovým 
označovačem. Před obědem se kolona 
vydala na zpáteční cestu, aby po 
několika přestávkách na odpočinek, 
ale také na kontrolu nákladu, bez 
větších problémů dorazila zpátky do 
našeho města. Na svátek založení 

Cesta k Baltu aneb nemocnice získala 
v Německu nový záložní zdroj

naší republiky ráno byl kompletní a 
nepoškozený náklad složen v pros-
torách nemocnice, kde si počká do 
příštího jara, kdy budou po staveb-
ních úpravách připravené nové 
odpovídající prostory pro jeho trvalé 
umístění. A na závěr to nejdůležitější 
– nově získaný stabilizovaný diesel 
agregát ADS 40 se čtyřválcovým 
stabilním dieselovým motorem 
Deutz BF 4M1 svým výkonem zajistí 
bezproblémový mnohahodinový chod 
celé současné nemocnice a na rozdíl 
od svého předchůdce, který se musel 
v případě výpadku startovat ručně, ve 
zcela automatickém režimu, který se 
aktivuje pouze výpadkem dodávky el. 
energie. 

Na závěr se sluší poděkovat rodině 
Dipl. Ing. Wilfrieda Negengerta, která 
výše uvedený agregát odkoupila a 
následně darovala Nemocnici Varns-
dorf. To vše není žádným zázrakem, 
ani náhodou, ale velikým štěstím, 
jelikož paní Jana Negengert se naro-
dila, vyrůstala a chodila do školy ve 
Varnsdorfu, kde má ještě mnoho 
přátel. Tímto činem se však zařadila 
k rodákům, kteří se dle svých možností 
zasloužili o rozvoj a fungování našeho 
města. Zato jim patří náš velký dík.

js, foto js a jk

Od 1. listopadu mají městské noviny 
na zkušební dobu dvou měsíců nového 
šéfredaktora. Po odchodu Michala 
Hallera z osobních důvodů se funkce 
ujal Tomáš Secký, který již připravil 
do tisku minulé číslo (17/2016). Tomáš 
je absolvent Vyšší odborné školy, 
Střední průmyslové školy a Střední 
odborné školy služeb a cestovního 
ruchu Varnsdorf, kde si složil maturitu 
v oboru Multimédia a komunikace. Dále 
absolvoval studium na Vyšší odborné 
škole v oboru Státní správa. Během stu-
dia pracoval v reklamní agentuře, kde 
se zabýval online marketingem a PR 
(public relations – vztahy s veřejností) 
kampaněmi. Během školní povinné 
odborné praxe pracoval půl roku na 
našem městském úřadě, kde získával 
zkušenosti nejen se státní správou, ale 
také se správou věcí veřejných, když 
v minulém roce začal zabezpečovat 
audio přenos z jednání zastupitelstev. 
V té době se také začal podílet na 
provozu městských webových stránek 
a městského Facebooku. Jelikož je 
amatérským fotografem a nedělalo 
mu problém občas něco napsat, byla 
mu po určité době nabídnuta možnost 
nejprve přispívat a později se stát 
i řádným redaktorem našeho periodika. 
V posledním ročníku studia se přihlásil 
do několika výběrových řízení, uspěl na 
pozici referenta živnostenského úřadu 
MěÚ Varnsdorf, kde pracuje od 1. listo-
padu minulého roku.

Poté, co dosavadní šéfredaktor 
oznámil ukončení své činnosti, byl 
Tomáš jedním z oslovených na tuto 
pozici. Po krátké úvaze se rozhodl 
výzvu přijmout, a tak mu Rada 
města Varnsdorf svěřila náš časopis 
na zkušební dobu dvou měsíců. Za 
přibližně 20 let, co se spolupodílím 
na chodu redakce novin, je to již 
sedmý šéfredaktor v pořadí. 

Nového šéfredaktora jsem ne-
nechal ani vydechnout a hned mu 
položil dvě otázky.

Co se týče Hlasu severu, chystáte 
v nejbližší době nějaké změny?

Zásadní změny v nejbližší době 
dělat nebudu, je to dáno jednak tím, 
že se potřebuji sžít s novou funkcí a 
rovněž i zkušební dobou mé dohody 
s vedením města. Vím však určitě, 
že chci zachovat stávající rozšířenou 
redakci o externí část junior a senior 
redaktorů, která vznikla v letošním 
roce.

Na co nového se mohou čtenáři 
v nejbližší době těšit?

V případě další spolupráce 
mám jasnou představu o určitých 
úpravách, kterými, jak doufám, by 
se Hlas severu stal zajímavějším pro 
širší veřejnost a tím se zvětšil okruh 
našich čtenářů. Zatím si tyto novinky 
nechám pro sebe, ale doufám, že je 
budu moci od prvního čísla nadcháze-
jícího roku realizovat.

Nám nezbývá nic jiného, než 
novému šéfredaktorovi popřát hodně 
úspěchů v nové práci a doufáme, 
že ta výše zmiňovaná sedmička mu 
přinese štěstí.                               js

A je hotovo. V dubnu letošního 
roku jsme vás v rámci modernizace 
bytového domu č.p. 3014 v ulici Karo-
líny Světlé informovali o zahájení 
rekonstrukce osobního výtahu. Během 
přestavby došlo k výměně celé kabiny, 
která je nově vybavena zrcadlem, 
madlem, automatickými dveřmi a je 
laděna do zelenošedých barev. Zároveň 
se dvojnásobně zvýšila nosnost výtahu 
z původních 320 na 675 kg. Rekon-
strukce vyšla na 860 tisíc Kč bez DPH 
a trvala bezmála půl roku. „Veškeré 
práce proběhly bez problémů. Moderni-
zaci dalších výtahů v bytových domech 
plánujeme do rozpočtu města na nad-
cházející rok,“ konstatovala referent-
ka z odboru správy majetku a investic.                              
                   Text a foto Tomáš Secký

Ve čtvrtek 3. listopadu zemřel 
po dlouhé a těžké nemoci ve věku 
73 let J.M. can. Mgr. Alexej Baláž, 
kanovník - senior Katedrální ka-
pituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, 
dlouholetý duchovní správce (děkan) 
varnsdorfské farnosti. Pohřební mši 
svatou sloužil v sobotu 12. listopadu 
v děkanském kostele sv. Petra a Pavla 
ve Varnsdorfu Mons. Jan Baxant, 
biskup litoměřický. Po obřadu bylo 
tělo zesnulého uloženo do krypty 
kostela. Vedení města Varnsdorf a 
redakce Hlasu severu vyjadřuje všem 
pozůstalým upřímnou soustrast. 
V nadcházejícím čísle Hlasu severu 
se této smutné události budeme 
věnovat podrobněji.                      js

J.M. can. Mgr. Alexej Baláž, 
děkan varnsdorfské farnosti

Čest jeho památce. 
Zemřel děkan místní farnosti

Představujeme nového šéfredaktora

Ze shora dolů a nahoru bezpečněji
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Reprezentace žen České republiky 
a Německa otevřely zimní stadion!

Zimní stadion ve Varnsdorfu 
prochází již několik let rozsáhlou 
rekonstrukcí. Před třemi lety, 
v roce 2013, proběhla realizace I. eta-
py stavby, v rámci které došlo, po 
veškerých demontážích otevřeného 
kluziště, k výstavbě nové hrací plo-
chy, včetně kompletních podkladních 
vrstev, nových základů mantinelů a 
budoucího zastřešení, předehřevu 
podloží, nových rozvodů chlazení, 
elektřiny a kanalizace. Realizace II. 
etapy, výstavba vlastního zastřešení, 

O dalším osudu Hrádku jednala 
správní rada Nadačního fondu 

Hrádek - Burgsberg
Ta zasedala ve složení Horáček, 

Šmíd, Sucharda, Jelínek, Hnilicová 
(omluven Rýdl) v pondělí 24. října 
v kanceláři starosty města. Hosty 
jednání byli pánové Beránek a Ha-
nousek z odboru správy majetku a 
investic. Hlavním bodem jednání 
byla informace o výsledku dotačního 
titulu, o který Hrádek už několik let 
žádá a také toužebně očekává. Jak 
jsme vás informovali, v minulém kole 
postoupil projekt přestavby a dostavby 
až do finále, kde však nakonec dostal 
přednost někdo jiný.

V letošním roce byla situace ještě 
smutnější a to v tom, že projekt, který 
měl patrně poměrně velkou naději na 
schválení, nakonec nebyl postoupen 
k celkovému hodnocení, neboť i přes 
opakovaná upozornění náš partner –
město Seifhennersdorf – nedodal v po-
třebném čase vyžadovaná doplnění. 
S podobnou situací, tedy s laxností 
německé strany, jsme se setkali již 
u několika projektů v minulosti, na-
konec se však vždy podařilo termíny 
dodržet. Tentokrát ale pozdní dodání 
(o 14 dnů) způsobilo vyřazení, resp. 
další neposuzování projektu. Projekt 
sice zůstává nadále v evidenci Saské 
rozvojové banky (SAB) jako rezervní, 
ale naději na úspěch máme pouze 
za předpokladu, že by rozdělené 
prostředky nebyly vyčerpány (vrácená 
nebo nevyčerpaná dotace některého 
z úspěšných žadatelů), a to budeme 
vědět až v roce 2018 nebo 2019. 
Jedinou možností tak zůstává žádat 
o prostředky z jiného dotačního 
titulu (takový však momentálně 
k dispozici není) nebo zahájit reali-

zaci projektu z vlastních prostředků 
s tím, že o proinvestované prostředky 
by pak žádost byla ponížena. To 
však při rozpočtu projektu v celkové 
hodnotě 41,5 mil. Kč včetně DPH 
(úsporná varianta cca 35 mil. Kč vč. 
DPH) je pro město velmi náročné.

Přítomní členové správní rady 
se proto shodli na potřebě využít 
připravených projektů včetně ná-
plně činnosti Hrádku a zahájit za-
tím postupnou realizaci projektu 
z rozpočtu města, a to po menších 
etapách. V roce 2017 by se mělo jed-
nat o kanalizační a vodovodní přípojku 
v hodnotě cca 6,5 mil. Kč a další části 
projektu v hodnotě maximálně 10 mil. 
Kč (např. rekonstrukce terasy a pod-
loubí, vnitřní rozvody vody, kanalizace, 
plyn, topení a další). Jednotlivé částky 
budou zapracovány v návrhu rozpočtu 
na rok 2017 a uvidíme, zda je zastupi-
telé schválí. Co se týká běžného pro-
vozu Hrádku, správní rada projednala 
žádost nadačního fondu na provozní 
dotaci z rozpočtu města pro rok 2017 
ve výši 260 tis. Kč. S ohledem na růst 
nákladů doporučuje projednat s REGIA 
a. s., která objekt spravuje, rozpočet 
pro rok 2017 a řešit problematiku DPH 
při výběru vstupného případně např. 
dodatkem ke smlouvě tak, aby vstupné 
bylo vybíráno nadačním fondem a 
tudíž osvobozeno od DPH.

V následné diskuzi členů správní 
rady pak zaznělo, že by bylo velmi 
prospěšné, aby se Hrádek stal nedílnou 
součástí kulturních a společenských 
zařízení města a byl plně zaintegrován 
do společenského života, např. jako 
už využívaná druhá obřadní síň pro 
svatební obřady, výstavní síň apod.    js

Poslední den minulého měsíce, 
v pondělí 31. října, proběhla schůzka 
vedení města s místními zemědělci. 
Těm město Varnsdorf již několik 
let pronajímá pastviny a louky, na 
kterých provozují zemědělskou 
činnost. Cílem setkání bylo prodis-
kutování možnosti častějšího sekání 
pronajatých luk a pastvin v okolí. Tak 
lehké to ale není, tvrdí zemědělci 
a následně vedení města vysvětlují 
pravidla dotačního programu, do 
kterého jsou zapojeni. 

Velmi zajímavou oblastí v ze-
mědělském dotačním programu 
jsou totiž dotace na louky a past-
viny. Finanční podporu může získat 
téměř každý. Musí však provozovat 
zemědělskou činnost a mít travní po-
rost, o který se stará, se musí rozkládat 
na více než dvou hektarech zemědělské 
půdy. K tomu všemu se zemědělec 

Sekejte častěji, žádá město
musí zavázat k provozování činnosti 
minimálně na dalších pět let.

Dotace však mají i své zápory. 
Zemědělci nemohou sekat tak často, 
jak by si přáli. Nařízení zní jasně. 
Travní porost může být posekán 
pouze dvakrát ročně nebo jednou 
spasen hospodářskými zvířaty, a to 
v době od 31. července do 31. října. 
To ale není vše. Po zmíněném termínu 
nesmí být travní porost vyšší než 30 
centimetrů. Zemědělci jsou navíc hlí-
daní a v případě, že během sekání za-
jedou mimo své území, hrozí, že jim 
dotace nebude udělena. Častějšího 
sekání se tak nedočkáme, neboť pravi-
dla dotačního programu jsou pevně 
stanovena.

Závěrem setkání si vedení města 
vyslechlo podněty a názory přítomných 
zemědělců o možné budoucí podpoře a 
spolupráci.                       Tomáš Secký

Město Varnsdorf má od 1. července 
letošního roku, stejně jako ostatní 
státní a veřejnoprávní instituce, po-
vinnost zveřejňovat všechny uzavřené 
smlouvy nebo objednávky v registru 
smluv. Povinnost se týká všech smluv 
s minimální cenou 50.000 Kč bez DPH. 
Uveřejněné smlouvy musejí být anony-
mizovány v souladu s ochranou osob-
ních údajů a muse-
jí být ve strojově 
čitelném formátu. 
Od uvedeného da-
ta do registru 
smlouvy vkládáme 
a zájemci je mo-
hou vyhledat na 
internetové adrese 
smlouvy.gov.cz. 

byla zahájena v polovině následujícího 
roku, tedy 2014. Městský zimní sta-
dion tak dostal zcela novou podobu 
a netradiční konstrukce zastřešení 
je jistě ozdobou našeho sportovního 
stánku. Po jedné zimní sezoně v azylu 
v Rumburku a Jonsdorfu se tak od 
ledna 2015 opět bruslí a hraje hokej. 

V letošním roce pokračovaly práce 
na zimním stadionu stavební úpravou 
zázemí. Rekonstrukcí stávající budovy 
byly vytvořeny lepší podmínky pro 
veřejnost i hokejisty. Došlo k rozšíření 
vstupní haly s recepcí, vybudování 
velkoprostorové šatny pro veřejnost a 
školní kolektivy, vytvoření zcela nových 

prostor pro občerstvení v patře se so-
ciálním zařízením, což uvítají zejména 
diváci z řad rodičů. Nově má zimní 
stadion 7 zrekonstruovaných šaten 
opatřených povinnou vzduchotech-
nikou, kompletní nové rozvody topení, 
sociální zařízení a příslušenství. 

Otevření zimního stadionu ve 
Varnsdorfu první listopadový víkend 
obstaraly reprezentace žen do 15 let 
České republiky a Německa. Sobotní 
i nedělní duel vyzněl lépe pro hráčky 
ze sousedního Německa, když první 

zápas vyhrály vysokým poměrem 5:1. 
Druhý zápas byl o poznání napínavější. 
Hokejové štěstí se však k našim 
hráčkám otočilo zády a i na podruhé 
pohrály, tentokrát po samostatných 
nájezdech poměrem 4:3. Obsazenost 
zimního stadionu a otevírací dobu 
pro veřejnost naleznete na we-
bových stránkách správce sportoviště  
www.varnsdorf.cz/regia nebo přímo 
na pokladně stadionu.

Za ubytování a stravu reprezentací 
patří poděkování Vyšší odborné škole, 
Střední průmyslové škole a Střední od-
borné škole služeb a cestovního ruchu.         

Tomáš Secký, foto Ivo Šafus

Registr smluv po několika měsících provozu
Do vyhledávání stačí zadat klíčová 
slova „Město Varnsdorf“. Ačkoliv 
zveřejňování v registru smluv poněkud 
zvyšuje administrativní náročnost 
zpracování těchto dokumentů, 
vnímáme tuto povinnost pozitivně. 
Je to další krok k větší otevřenosti a 
transparentnosti veřejné správy. 

Jan Louka, informatik MěÚ Varnsdorf
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Ani desátý měsíc letošního roku 
nebyl výjimkou. Tentokrát na slavnost-
ní setkání jubilantů dorazilo osm dam, 
oslavenkyň a žádný muž. Právě ony 
v měsíci říjnu oslavily své další životní 
jubileum, které přišly oslavit poslední 
čtvrtek v měsíci do obřadní síně 
městského úřadu. Srdečné přivítání 
měl nyní na starost pan Jindřich 
Šmíd, zastupitel města Varnsdorf. 
U dobrého pohoštění si všichni přítomní 
zavzpomínali na prožité i současné 
chvíle svého života, pohovořili 

Další slavnostní setkání 
říjnových jubilantů

o aktuálním dění a sdělili podněty, co by 
se dalo v našem městě zlepšit. Příjemné 
odpoledne bylo zakončeno osob-
ní gratulací a předáním daru zástup-
cem města a členy odboru správních 
agend a dopravy, kterým navíc patří 
poděkovaní za přípravu setkání.

Seznam zúčastněných jubilantů: Eva 
Palmová, Anna Kunkelová, Charlotte 
Blumajerová, Marie Spodniaková, Hed-
vika Poláková, Blažena Štěpánková, 
Agnes Capková, Karla Kafková.

Text a foto Tomáš Secký

Jednou ze složek komunálního 
odpadu je biologicky rozložitelný od-
pad. Jedná se například o listí, trávu, 
zbytky rostlin, tvrdé pečivo či ovoce 
a zeleninu. Biologicky rozložitelný 
odpad by se měl především kom-
postovat. To má však svá přísná pravi-
dla a každý nemá tu možnost. 
Odpad musí být čistý, bez chemic-

Poslední letošní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu

kých a nebezpečných příměsí.
Pokud jste se zapojili do projektu 

třídění BIO odpadu, poslední svoz v le-
tošním roce proběhne koncem měsíce, 
konkrétně 29. listopadu. Nezapomeňte 
tak připravit hnědé nádoby k vyvezení. 
Posléze ji doporučujeme vymýt a us-
chovat.                           Tomáš Secký

V letošním roce naposledy se zastu-
pitelé sejdou na dvacátém zasedání 
Zastupitelstva města Varnsdorf 
ve čtvrtek 24. listopadu tradičně 
ve Studentském centru Střelnice od 
15 hodin. Na programu jednání budou 
jako vždy převody majetku města, 
zprávy výborů, finanční záležitosti, 
návrhy, dotazy, připomínky a podněty 
obyvatel a členů zastupitelstva.

Ti, kteří se nebudou moci dostavit 

V letošním roce naposledy
na zasedání osobně, mají možnost 
využít online audio přenosu, který 
pro vás připravujeme každé zasedání 
zastupitelstva a k nalezení bude na 
webových stránkách města či přímo 
na oficiálním YouTube kanálu Město 
Varnsdorf. Po skončení zasedání bude 
navíc ihned zveřejněn záznam jednání. 
Plán zasedání Rady a Zastupitelstva 
města Varnsdorf pro rok 2017 bude 
znám v prosinci.          Tomáš Secký

Jubilanti narozeni v měsíci říjnu se zastupitelem Jindřichem Šmídem.

Studentka třetího ročníku 
přihlásila svůj diář do soutěže Soutěž 
a podnikej. Uspěla a postoupila s 
podnikatelským záměrem do re-
gionálního kola. Veronika Šrédlová 
studuje grafický design na škole VOŠ, 
SPŠ a SOŠS a CR ve Varnsdorfu.

„Ptala jsem se lidí ze svého 
okolí, co by u diáře nejvíc ocenili. 
Nejčastěji mluvili o neobyčejném 
designu, velkém prostoru na poznám-
ky, vtipných svátcích nebo by kvůli 
nákupům ocenili svátky v zahraničí,“ 
popisuje autorka Neobyčejného 
diáře. 

Studentská soutěž probíhá celkem 
ve třech kolech. V první fázi se 
přihlásili studenti z celé republiky 
se 116 projekty, druhá fáze je re-
gionální kolo následované celorepub-
likovým. Celkového vítěze odborná 
porota vyhlásí během ledna. „Zkusila 
jsem to a dostala se do užšího výběru 
mezi 61 semifinalistů,“ doplnila 
studentka. Jako jedna z mála svůj 
záměr dovedla již během soutěže k 
realizaci. Diář navrhovala půl roku, 
vydala 100 kusů a začala podnikat. 

Učí se na grafičku a podniká
Maturita ji přitom čeká až příští 
školní rok.

„Obor grafický design je jedním 
ze třech uměleckých předmětů na 
naší škole. Studentům nabízíme také 
Fashion design a obor Průmyslový 
design. Na tyto umělecké obory však 
přijímáme přihlášky jen do 30. listo-
padu,“ uvedl Ing. Bc. Petr Jakubec, 
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, proč 
by zájemci z řad devátých ročníků 
základních škol neměli s přihláškami 
dlouho otálet.          

Jana Ducháčková
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Tři oříšky pro Popelku? Hádá Vivi 
podle dvou indicií tajenku. Ještě 
malý okamžik nás moderátor Roman 
napíná. Jeho usmívající se tvář nám 
sděluje odpověď, že tajenka byla 
zodpovězena správně. Radujeme 
se, objímáme, jásáme, skáčeme. 
Nemůžeme tomu uvěřit. Dokázali 
jsme se prosadit. My, družstvo 
z kvarty a s námi spolužáci a kamará-
di ještě z tercie. My, kteří máme za 
sebou hodně brzké ranní vstávání a 
téměř 500 km cesty, se radujeme 
z prvého vítězství v soutěži Bludiště, 
které se natáčí v ostravském tele-
vizním studiu České televize. 

Titáni, to je družstvo žáků z Gy-
mnázia Varnsdorf. Jmenovitě Péťa 
Dušek, Vašek Špička, Vivi Toledo a 
Eliška Žáková. Přijeli do Bludiště, 
televizního pořadu, ukázat, co 
všechno umí. A že je toho požehnaně, 
o tom svědčí dva postupy, tudíž troj-
násobná účast na kameře.

A jak to celé probíhalo? Péťa si 
skvěle poradil při sbírání bludišťáků, 
odvážně se šplhal do výšek, Vašek 

Tři oříšky pro Popelku aneb jak se natáčelo Bludiště v Ostravě
nezklamal svým širokým rozhledem, 
Vivi se osvědčila jako navigátorka 
v laserovém bludišti a při hádání 
tajenky. Kapitánka Eliška, lovkyně 
zlatých bludišťáků a horolezkyně, 
držela tým svým optimismem pevně 
pohromadě. 

První utkání bylo vítězné a s ním 
i první vyhraný bludišťák. Ve druhém 
utkání Titáni zvítězili těsně a získali 
tak druhého. O to méně sil jim však 
zbývalo na balancovník. Třetí účast 
byla hodně vyrovnaná, družstvo 
předvedlo výkon na 200 %. A jak to 
všechno dopadlo? Na to, jak Titáni 
bojovali, se můžete podívat v tele-
vizní premiéře o sobotách 3.12., 
10.12. a 17.12. 2016 vždy v půl 
dvanácté na České televizní stanici –
ČT :D, a kdo to nestihne, tak hned 
následující pondělí v repríze na 
ČT :D od 15:00 hodin.

Pochvala za skvělou reprezen-
taci našeho města a školy Gymnázia 
Varnsdorf patří nejen družstvu, ale 
i jejich spolužákům a kamarádům, 
kteří je jeli na natáčení podpořit. 

Na závěr nezbývá než dodat velké 
poděkování našim sponzorům, bez 
kterých by se celá akce nemohla 
konat. Poděkování patří především 
autoškole – pan Karel Krolop, pivo-
varu Kocour - pan Josef Šusta, pod-
nikateli panu Robertu Šatníkovi, 
Hospodě na Národní - pan Andrej 
Macho, velkoobchodu Tabák – pan 
Miroslav Bilý, Lékárně Varnsdorf – 
pan PharmDr. Jindřich Šmíd, lékárně 
Tercia – paní Bohuslava Pečenková, 
restauraci Bohemia – pan Petr Frits-
che. Za organizační stránku akce 
děkujeme vedení města a městské 
policii Varnsdorf.

A tak ještě jednou děkujeme! 
Nejen za naši školu, ale především za 
naše zúčastněné žáky, kteří tuto akci 
popsali slovy: „zážitek z natáčení, 
zážitek na celý život“.

Gymnázium Varnsdorf

ZŠ Seifertova Varnsdorf byla vy-
brána k jedinečnému projektu Jr. NBA. 
Projekt je cílen na děti ve věku 10 až 
11 let, které mají šanci alespoň na jed-
nu sezónu zažít pocity těch nejlepších 
basketbalových hráčů klubů NBA. Jr. 
NBA je globální basketbalový program 
NBA pro mladé chlapce i dívky. Učí 
mládež základní basketbalové doved-
nosti stejně jako stěžejní hodnoty 
hry s cílem pomoci růstu a zlepšení 
basketbalových zkušeností pro hráče, 
trenéry a rodiče. 

Do projektu je zapojeno celkem 
30 škol z celé České republiky, které 
jsou rozděleny do šesti divizí dle geo-
grafické polohy. Na souboje ve skupině 
navážou konferenční finále, vše pak 
vyvrcholí speciálním prosincovým 
turnajem Final Four. V něm si to čtyři 
republikově nejúspěšnější týmy ro-
zdají o vítězství a s ním spojený titul 

ZŠ Seifertova zažije atmosféru NBA
a trofej pro šampiony Jr. NBA League 
Česka.

Projekt do tuzemska přivádí 
prostřednictvím České basketbalové 
federace (ČBF) slovutná NBA a obě 
soutěže budou mít samozřejmě hodně 
společného. Klubový draft se konal le-
tos 11. října během, něhož se rozhodlo 
v pražské hale Královka, jaké severo-
americké kluby budou týmy zdejších 
škol zastupovat. Za naší školu byla na 
tento draft vybrána kapitánka našeho 
týmu Adéla Kamenická.

Jr. NBA se každým rokem celosvětově 
významně rozrůstá v Evropě, Africe a 
začíná se rozšiřovat i do dalších částí 
světa. Loňský rok se konalo 31 soutěží 
ve 21 zemích v Evropě a Africe. Češi 
budou v Evropě následovat Itálii, 
Litvu, Švédsko, Anglii, Turecko, Rusko, 
Gruzii, Srbsko a Španělsko.

Mgr. Petr Karman

Vážení rodiče a 
žáci. Pokud uvažujete, 
že se v letošním 
školním roce (2016/
2017) zúčastníte při-

jímacích zkoušek do primy Gymnázia 
Varnsdorf, připravili jsme pro vás 
možnost přípravy na jednotné (státní) 
přijímací zkoušky v podobě kroužku, 
přípravného kurzu na gymnáziu pod 
vedením učitelů českého jazyka, 
literatury a matematiky. Prvotní 

zkušenosti ukazují, že na podobný 
způsob testování žáci pátých ročníků 
nejsou připraveni. Proto je naším 
cílem všechny uchazeče připravit 
dle současně dostupných materiálů 
tak, aby se s podobným způsobem 
zkoušení mohli seznámit již před 
samotnými přijímacími zkouškami. 
Více informací najdete na webových 
stránkách školy www.bgv.cz nebo 
v sekretariátu školy.

BGV

Žáci, připravte se na přijímačky

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

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

  Nemovitosti
Pronajmu byt 2+1 v zrekon-

struovaném cihlovém domě ve 
Varnsdorfu. Volný od ledna 2017. 
Info na tel. 725 755 388

Pronajmu garáž. Lokalita 
u Cukrárny Sluníčko. Tel. 731 802 
622.



Svozy pytlového tříděného odpadu
v pátek 18. listopadu 
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZDARMA za nákupy
do OC FORUM Liberec
26.11., 3.12., 
10.12. a 17.12.2016 
Nástupní zastávka Varnsdorf AN - 
Tam 9.30 hod. - 
zpět stanoviště A3 -15.40 hod.
Budou jezdit dva autobusy

BusLine
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VZPOMÍNKA
Dne 20. listopadu 

uplyne 21 let od 
úmrtí paní Hany 
Horňákové a 24. lis-
topadu by se dožila 
70 let.  

Stále vzpomínají 
manžel Josef a děti s rodinami.

Dne 14. listopadu 
by se dožil 80 let 
pan Milan Křeme-
nák. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. 

S láskou v srdci stále vzpomínají 
manželka Věra, dcera a syn s rodi-
nami.

Dne 13. listopadu 
tomu bylo již 20 let, 
co nás opustil můj 
drahý manžel Fran-
tišek Vogeltanz. 

Vzpomínají s lás-
kou manželka Věra 

                     a děti.

Dne 17. listopadu 
uplynul rok, co nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, 
babička, teta a 
sestra paní Libuše 
Chodová. 

Stále vzpomínají syn, dcery a bratr 
s rodinami.

Dne 20. listopadu 
uplyne 5 let, kdy 
navždy odešel náš 
tatínek, dědeček a 
pradědeček Václav 
Lüftner . 

Kdo jste ho znali, věnujte mu ti-
chou vzpomínku. 

Stále vzpomínají děti, vnoučata a 
pravnoučata.

 
 
 
 

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 23. listopadu

od 8.00 do 16.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme firmě RETOS s.r.o. Varns-

dorf za příspěvek na ceny šipkového 
turnaje dvojic konaného 22. října 
2016 v restauraci U Šimků. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
 
17.11.2016
MUDr. Vojtěch Vladimír 
28. října 110 Děčín I 
Tel. 412 151 056 

19. - 20.11.2016
MUDr. Vojtěch Vladimír 
28. října 110 Děčín I 
Tel. 412 151 056 

26. - 27.11.2016 
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4 Děčín III
Tel. 412 511 619

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích 
od 8.00 do 11.00 hod.
 

ÚMRTÍ
Božena Špuláková  81let
Štefan Danko  55let
Imrich Kašuba  78let
Imrich Janáček  87let
Libuše Růžičková  81let
Jana Vojáčková  72let
Magdaléna Ďorďová 69let
Josef Brožek  75let
Anna Paulová  93let

Oznamujeme Vám, že dne 
29.11.2016 proběhne letošní 
poslední svoz hnědých nádob 
na biologicky rozložitelný odpad.

SVOZ BIOODPADU

NAROZENÍ
* Lukášek Vogl
Marie Zichová
Lukáš Vogl

* Antonín Blaho
Nikola Blahová

* Viktorie
Kateřina Strusková
Tomáš Kindermann

* Sofia Vajdová
Andrea Psotná
Jan Vajda

Oprava
Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou pro okres Děčín stanove-
ny od 6. února do 12. února 2017

Lahodný alkoholický nápoj z chme-
le pochází ze sedmého století před 
naším letopočtem. V České republice 
se těší veliké oblibě. Také i v mé
rodině. Dá se ale říci, že já jsem 
v této oblasti juniorem, stejně jako 
v Hlasu severu, a proto jsem se ro-
zhodla tuto skutečnost změnit. Os-
lovila jsem kolegyni a společně jsme 
se vydaly poslední říjnovou sobotu na 
sedmý ročník ALE FESTIVALE, který se 
konal v areálu pivovaru Kocour. 

Místní halu, ve které se donedá-
vna pořádaly akce, nahradil velký 
vyhřívaný stan, který poskytl přístřeší 
mnoha návštěvníkům z celé republiky 
a ze sousedního Německa. Uvnitř sta-
nu po obou stranách byly rozmístěné 
soutěžní stánky vystavovatelů a v ro-
hu na pódiu hráli pro dobrou náladu 
Dinosauři, BoBr a Surovej Stefan. 
Nechyběl ani stánek s občerstvením, 
který k pivu neodmyslitelně patří. 
Panovala velmi příjemná atmosféra. 
Místním návštěvníkům zmizel typický 
výraz z tváří a bylo patrné, že jim 
události podobného charakteru velmi 
svědčí.

U vstupu do areálu jsme obdržely 
program s názvy pivovarů a piv spolu 
s hlasovacím lístkem o nejlepší ALE 
pivo (termín ALE pochází z angličtiny 
a původně označoval piva vyráběná 
bez použití chmele. Dnes se jedná 

Sedmý ročník pivního 
svátku ALE FESTIVALE

o nápoje pocházející z Anglie, Belgie 
a Ameriky).

Dle návštěvnického hlasování si 
domů odnesl vítězství krásnolipský 
pivovar Falkenštejn s Podzimním ALE, 
druhé místo získal pivovar Zichovec a 
jeho Mosaic ALE. Třetí místo obsadil 
pivovar Permon s White Hopper. 

Naše chuťové pohárky se ALE mírně 
lišily. Do ochutnávání jsme zapojily 
rodinné příslušníky. Degustace se tak 
stala více zajímavá a pro nás také 
exkluzivní. A nominovat nejlepší pivo? 
Nebylo vůbec lehké! 

Pivovary nám nabídly ochutnávku 
dvou ze zlatavých nápojů. Naskytla 
se nám tak možnost okusit z více 
než třiceti různých druhů těchto 
kvašených piv od jedenácti stupňových 
po dvaatřiceti stupňové. Každé 
pivo bylo svým způsobem chuťově 
jedinečné. Zajímavým lákadlem se 
stalo šestadvaceti stupňové portské 
mezi pivy pocházející z pivovaru 
Zvíkov a pivo s příchutí whiskey. 
Tuto sedmnácti stupňovou zlato-
vlásku představil pivovar Krušnohor. 
Nejvíce u nás zabodovala ovocná piva 
s příchutí jahody a třešní původem 
z německého pivovaru Eibau.

Domů jsme se nakonec vracely 
značně znavené. Festival jsme si přesto 
nadmíru užily a těšíme se na další 
ročník.      Text a foto Hana Bučková, 

Hlas severu junior

Každý rok dne 2. listopadu slavíme 
památku všech zesnulých, neboli 
„Dušičky“. Tradičně v tento den 
proběhla na varnsdorfském hřbitově 
vzpomínka, modlitba věnovaná našim 
zemřelým příbuzným, přátelům a 
dobrodincům.  Vzpomínali jsme také 
na oběti válek a přírodních katastrof. 

Dušičková vzpomínka na zesnulé
Všem zemřelým vyprošujeme: „ať 
věčné světlo jim svítí, ať odpočívají 
v pokoji“.       Roland Solloch, farář
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Holé Vrchy u Mladé Boleslavi byly 
dějstvím třetího pokračování cyklo-
krosového Toi Toi Cupu 2016 pro dvě 
kategorie – Elite+U23 a ženy. Pro 
mládežnické kategorie to již bylo 
páté měření sil v sezoně. Nejsle-
dovanější závod se jel na okruhu 2 
630 m devětkrát a vyhrál jej Tomáš 
Paprstka před stájovým kolegou Ja-
nem Nesvadbou. Třetí skončil Polák 
Marek Konwa, čtvrtý Slovák Ondřej 
Glajza, pátý Lubomír Petrus a šestý 
byl Michal Malík (na fotu vlevo při 
seriálové premiéře v Táboře). První 
dvě místa průběžného pořadí po 

Cyklokrosař Malík průběžně třetí

závodu kopírovala pozice dua nej-
lepších třetího dějství, ale na třetí 
místo se už dostal Michal Malík s 
devíti body náskoku na Lubomíra Pe-
truse. Na Nesvadbu pak ztrácel čtr-
náct bodů, na Paprstku devatenáct. 
Oba lídři Toi Toi Cupu po odskočení 
si na závody do Švýcarska nechyběli 
na dalším podniku seriálu v Kolíně. 
Vyhrál zde Nesvadba před Konwou 
a Paprstkou. Malík tentokráte do-
jel13. Průběžné pořadí na čele změn 
nedoznalo, měnily se jen bodové od-
stupy mezi nejlepšími cyklokrosaři. 

ZdS, foto Jaroslav Svoboda

S družstvy jen ve dvou soutěžích 
zahájily ročník 2016-2017 Lužické ligy 
kulečníku. Úbytek týmů či zájemců 
z řad hráčů je zřejmý. První kolo se 
odehrálo od PÁ 21. do NE 23. října a 
další pokračují pravidelně každý týden 
ve stejných dnech. Šluknovský výběžek 
včetně Varnsdorfu má v ligách opět své 
zástupce. 

Ti varnsdorfští drželi v první lize po 
třech kolech zatím pozice ve středu ta-
bulky. Vedl tým KK Krkovička Rumburk 
se 6 body, čtyři měl Český Lev Mimoň 
(skóre +6), Pilínkov Liberec, Sport Bar 
Nový Bor a varnsdorfské týmy Nic moc 
(všichni +4) a RC Peklo (0). Sloupák 
byl osmý se dvěma body a podobně 
se vedlo také Novému Jitrovníku Krá-
lovství a Rybništi. Dosavadní výsledky 
varnsdorfských týmů: Nic moc (3.-5., 
4 body) s TJ Rybniště 2:4, u RC Peklo 
výhra 5:1, doma s U Miloše Česká Lípa 

Lužická liga po třech kolech
4:2. RC Peklo (6., 4 body) ve Sloupáku 
výhra 4:2, doma s Nic moc 1:5, v Ryb-
ništi výhra 2:4. Sloupák (8., 2 body) 
doma s RC Peklo 2:4, venku U Miloše 
Česká Lípa 4:2, doma s U Koláče Jab-
lonné výhra 4:2. 

Ve druhé lize se vstup vydařil BSC 
Mělník Varnsdorf, lepší byla jen Ska-
lice a U Jelena B Velký Šenov, obě 
družstva dovedla svá tři utkání pře-
vážně k hladkým vítězstvím. A jak si 
vedl BSC Mělník? Doma s Hopo Horní 
Podluží 4:2, venku u Za humny Liberec 
prohra 4:2, doma s Pařezáky Zdislava 
6:0. Další týmy z našeho blízkého okolí 
Hopo Horní Podluží, U Jelena C Velký 
ŠenoV a Ťukálkové Království vyhrály 
jen jednou a patřily jim pozice od 7. 
do 10. místa. Termíny domácích utkání 
varnsdorfských družstev jsou uváděny 
ve sportovní části Varnsdorfských pře-
hledů v přílohách HS.                     ZdS

Futsalová sezona v kraji pokračo-
vala druhými turnaji sezony. Nejdří-
ve si jej odbyla VETERÁNSKÁ LIGA v 
Libouchci a toto kolo se vůbec nevy-
dařilo Varnsdorfu. Jílové odehrálo 4 
duely bez ztráty bodu a šlo do čela 
průběžného pořadí. Na zbývající 
„medailová“ místa se svými výsled-
ky vyhouply týmy Nota-Slovanka 
DC a Old Stars Ludvíkovice. Výbuch 
zaznamenaly celky Bělé a Varnsdor-
fu - nesáhly ani po bodu a ze svých 
pozic po úvodním kole se propadly 
na 5. a 6. místo. Další turnaj se hrál 
12. listopadu ve SH ve Varnsdorfu,  o 
jeho průběhu přineseme informace v 
některém dalším vydání HS.

OKRESNÍ 1. AUTOCENTRUM LIGU 
hostila varnsdorfská SH. Ve výborné 
formě se představil Benteler Rum-
burk, který ve třech odehraných 
utkáních nenašel přemožitele a zis-
kem devíti bodů s přehledem udržel 
vedoucí pozici v ligové tabulce. Ze 
zadních pozic zaútočila mužstva Au-
tocentrum Jílové B a SK Dumbo Děčín 
- vydolovala sedm bodů za dvě výhry 
a vzájemnou remízu, které je kata-

Futsalové áčko vede Krajskou extraligu
pultovaly na „bednu“. Jílovští jsou 
druzí a Dumbo třetí. Hráči SLŠ a SOŠS 
Šluknov byli v tomto kole posledními, 
kdo ještě na varnsdorfské palubovce 
bodoval. Tři body ze tří zápasů „Les-
níky“ bohužel nemohly udržet ve 
špici, a tak jsou o fous čtvrtí.

Ve druhém turnajovém vystoupení 
KRAJSKÉ EXTRALIGY potvrdili skvělý 
vstup do sezóny futsalisté Varnsdor-
fu. Jako jediní ještě neprohráli a po 
zásluze drží vedoucí příčku (16 bodů). 
Autocentrum Jílové A ve šlágru kola 
podlehlo Varnsdorfu, v dalších dvou 
soubojích již nezaváhalo a v poklidu 
si drží stříbrnou příčku (15). Bělá si 
připsala pouhý bod, ale stačí ji to 
na udržení třetí pozice (10). Po třech 
bodech vybojovalo Bumiko Děčín (je 
čtvrté s 10 body) a Vilémov, který je 
mezi deseti týmy ligy pátý (8 bodů). 
Duely Varnsdorfu a Vilémova: VDF 
– Jílové A 3:1, – Turbo DC A 1:1, – Že-
lenice 5:2; VIL – Turbo DC A 1:3, Koš-
ťany 9:5, – Transco Bohemia DC 2:3. 
Další turnaj extraligy se uskuteční ve 
Varnsdorfu v sobotu 26. listopadu od 
9.00 hod.                           V. V. /ZdS

Ve čtvrtek 10. Listopadu se mladší 
žáci ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf 
vydali na okrskové kolo florbalového 
turnaje mladších žáků do Markvartic.

Tým se teprve tvoří, protože jsou v 
něm noví kluci ze šestých tříd. A bylo 
to znát hned v prvním zápase, který 
jsme prohráli 0:1 gólem 12 sekund 
před koncem. Z pověrčivosti jsme od 
druhého zápasu vyměnili strany a….? 
Už jsme neprohráli. Skončili jsme s 
bilancí 4 výhry, 1 remíza a 1 prohra 
na nejvyšším stupínku. O vítězství v 
turnaji a postupu do okresního kola 

rozhodl nádherný závěrečný zápas 
proti varnsdorfskému gymplu, který 
jsme po senzačním výkonu vyhráli 2:1 
a odsunuli tak soupeře na druhé místo. 
Soupiska: brankář  M. Stankovič, hráči 
v poli R. Damnitz, P. Tran, A. Hradiský, 
M. Oberreiter, T. Šolc, J. Beránek, M. 
Hocko, S. Tomek a J. Šeps.

  Kluci si úspěch náležitě vychutnali 
a v šatně si zazpívali popěvek: „Tak 
jsme první no a có“. Už se všichni těší 
na souboje v okresním kole v Děčíně 
(pondělí 5. 12.). Kluci díky.  

Bc. Aleš Ondráček, ZŠ náměstí
 

Spanilá jízda florbalistů

 I starší žáci postupují
 Ve varnsdorfské sportovní hale se 

konala ve čtvrtek 10. listopadu Školská 
futsalová liga. Po vítězství a postupu 
našich mladších žáků ve futsalové lize 
se stejným způsobem dařilo i starším 
žákům ZŠ náměstí. Svým soupeřům ne-
dali žádnou šanci a po zásluze mohou 
očekávat své budoucí soupeře. Jak šly 
zápasy za sebou: ZŠ Dolní Poustevna 
– 6:2 (4:1), branky Jetmar 4, Skotnica 
2; - Gymnázium Varnsdorf – 7:2 (5:1), 
branky: Jetmar a Skotnica po 3, Kabe-

láč 1; - Gymnázium Rumburk 4:1 (3:
0); branky: Kabeláč a Jetmar 2; - ZŠ U 
Nemocnice Rumburk 4:2 (3:2), branky: 
Jetmar 2, Kabeláč a Skotnica 1. Celý 
turnaj jsme odehráli v této sestavě: 
David Strnad – Filip Kabeláč, Tomáš 
Stehlík, Tadeáš Skotnica – Jakub Jet-
mar, střídal Jan Jasanský. Ze soupeřů v 
dalším kole zatím známe: ZŠ U Nemoc-
nice Rumburk a ZŠ Kamenická Děčín. 
Skupina by měla být čtyřčlenná.  

V. Zemler, ZŠ náměstí
 

Holky a kluci, přijďte mezi nás!
 Nábor přípravky 2007 a mladších probíhá 

každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. 
na Zimním stadionu Varnsdorf. 

Více informací u trenéra mládeže Karla Hornického 
tel. +420 731 547 914.

  Rozehrána je již také Krajská liga LK mužů, 
HC Varnsdorf hostí v NE 20. 11. od 15.00 hod. Frýdlant 

a v NE 27. 11. od 16.00 hod. Lomnici n. P.
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Žákovská družstva se prosazují
Po nevydařeném vystoupení FK 

Varnsdorf v Ústí přicestovala do 
našeho města Opava, tedy jeden ze 
tří celků, které nejvíce konkurují 
postupovým ambicím favoritů FNL, 
Olomouci a Ostravě. Domácí měli pět 
vykartovaných hráčů, a tak na sou-
pisce se objevili i dorostenci z týmů 
krajského přeboru Kolár, Lisý a Luňák 
a kanonýr Jakubov nastoupil na postu 
stopera! Bojovný výkon s řadou šancí 
na obou stranách nakonec FK dovedl 
do vítězného konce díky jediné bran-
ce, kterou v 32. zaznamenal přesnou 
střelou bosenský záložník Bojan Dor-
dič (22/176/70). Opava tak po třech 
vítězných duelech a bez inkasované 
branky padla. Varnsdorf vyhrál doma 
po třech měsících. Zápas ve Frýd-
ku-Místku rozhodlo proměňování 
akcí. FK šel do vedení Jakubovem, 
domácí rychle srovnali stav na 
1:1, ale další góly Zierise a Durdě-
viče na 1:3 rozhodly o výhře 2:3 (1:
2). Frýdečtí stačili už jen snížit stav 

Podzimních dvacet bodů na dosah
v 81. minutě. Varnsdorfský FK má po 
uvedeném střetnutí odehranou první 
polovinu sezony 2016-2017. Nedělní 
zápas v Kotlině s Táborskem bude již 
předehrávkou jarní části druholigové 
soutěže.

Dorostencům přidělil los již 13. 
kola krajského přeboru soupeře 
v Krupce. Starší ani tam nezaváha-
li, i když poločasový stav byl divoký 
3:3 a hosté dvakrát vedli. Po změně 
stran už ale skórovali pouze oni 
a o výhru 3:5 se zasloužili třemi 
góly S. Záhorský, po jednom přidali 
O. Kramer a M. Touš. Mladší dorost 
v Krupce zvítězil 0:2 (0:1), jeho 
branky vstřelili M. Šešina a R. Benc. 
V předposledním kole podzimu 
dorosty hostily FK Junior Děčín. 
Starší výběr zvítězil 3:0 (1:0) po 
dvou gólech J. Nováka a jednoho 
M. Luňáka. Mladší přehrál děčínské 
vrstevníky 4:1 (2:0) dvěma bran-
kami D. Hrubého, po jedné přidali 
M. Šešina a J. Michalina.           ZdS

Basketbalová sezona se plně roz-
jela, všechna družstva TJ Slovan již 
mají za sebou řadu úspěšných i méně 
úspěšných utkání.  Muži A přivítali 
v Severočeské lize tradičního rivala 
BK Slunetu Ústí, které podlehli 75:87 
(19:18, 12:21, 27:21, 17:27). Nepříz-
nivý stav po druhé čtvrtině se podaři-
lo téměř srovnat, ale závěrečná část 
vyšla opět Slunetě.

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 81

Muži B hostili zkušeného soupeře 
z České Lípy. Domácí nastoupili z po-
loviny s hráči U19 a bez tradičního pi-
vota, a tak čelili protivníkovi hlavně 
bojovností, nasazením všech hráčů 
a především kvalitní střelbou za tři 
body. Tím dokázali soupeři po většinu 
času vzdorovat a vedení se přelévalo 
z jedné strany na druhou. V samém 
závěru, za stavu 84:84, zavěsil do 
koše míč Zamrzla, byl navíc faulován 
a házely se trestné hody. Dva body už 
zůstaly doma, TJ Slovan B - BK Čes-
ká Lípa 86:84 (23:18, 18:28, 18:20, 
27:18), Body Janoušek 18 (1x3), Lu-
keš 15 (1x3), Vašut 12 (2x3), Zamrzla 
11 (1x3), Ježek 9 (1x3), Kubíček 9 
(3x3), Pasovský 7 (1x3) a Šolc 5.

Ženy hostily Slunetu Ústí a zápas 
se pro ně nevyvíjel relativně špat-
ně, jak ukazuje konečný stav. Přes 
6 vstřelených trojek však neměly 
svůj den v útoku a vyprodukovaly 
mnoho zbytečných ztrát. Přesto až 

do dvacáté čtvrté minuty hrály vy-
rovnanou partii (29:28). Pak nastalo 
zbytečné zvolnění, ztráta koncentra-
ce a hostující celek šel nezadržitelně 
do výrazného vedení. TJ Slovan –
BK Sluneta Ústí 39:65 (8:12, 13:12, 
11:16, 7:25). Body Stodůlková 14 
(2x3), Grobarčíková 10 (1x3), Chla-
nová 6 (2x3), Keslerová 5 (1x3), Mar-
tinovská a Hrabáková po 2.

Kadeti U17 se utkali dvakrát 
s favorizovaným týmem BK Kondoři 
Liberec. U soupeře prohráli 71:59 a 
doma ve SH po „prospalé“ první čtvr-
tině (stav 15:29) nakonec jen o čtyři 
body 70:74.

Starší žáci U15 museli skousnout 
těžkou prohru s favoritem soutěže. 
Sluneta Ústí n. L. si odvezla výhru 
44:120. Poté porazili BK Mělník 
122:22 a zvítězili v Mladé Boleslavi 
45:97. Bodovali Pondělíček 20, Ka-
livoda a Sembdner po 16, T. Petrla 
14, Maščuch 11, Vladař a D. Petrla 
po 10. Stejného soupeře poté pře-
hráli doma výsledkem 81:55, body 
Pondělíček 18, T. Petrla 12, Vladař a 
Kozák po 10, Nechanický 8, Tlapák 7, 
D. Petrla 6, Bourek a Kalivoda po 4, 
Sembdner 2.

 Mladší žákyně U14 potkala v lize 
podobná porážka jako žáky, neuspěly 
v domácím prostředí s lídrem soutě-
že HB Basket Praha 28:118. V dalším 
střetnutí pokořily doma Loko Trutnov 
72:64, ale následně nestačily na další 
tým ze špice ligy BSK TJ Jičín 52:108. 
Po těchto utkáních jim patřil střed 
tabulky, konkrétně 4. místo.

Mladší mini U12 mají za sebou 
v sezoně tři soutěžní dvojutkání se 
stejnými soupeři, z nichž třikrát 
přehráli tým BK Kondoři Liberec 
(57:20, 109:30 a 94:31). S BK Děčín 
odešli dvakrát poraženi (38:50, 57:80) 
a ve třetím měření sil děčínské pora-
zili 68:53. O víkendu zdolali BK Slavoj 
Litoměřice 67:36 a s aktivním skóre 
490:300 při zisku 12 bodů patří do 
čtveřice nejlepších mezi 9 týmy ob-
lastního přeboru.   TJ Slovan – basket

Varnsdorfská bowlingová liga (VBL) 
má v novém ročníku ligy odehráno 
osm kol, k datu uzávěrky HS byly však 
známé výsledky sedmi z nich. Do sou-
těže opět vstoupilo několik družstev 
s novými názvy, došlo i na přestupy či 
přesuny hráčů a o překvapivé výsledky 
i solidní náhozy mezi deseti družstvy 
ligy není nouze. Zatím si nejlépe 
vedou čtyři z nich, jejichž dosavadní 
výsledky uvádíme.

X-team (28 bodů) – Retosáci 4:1, -
Spliťáci 4:1, - Růžový panteři 5:0, -
Aspoň kilo 1:4, - Žihadla 5:0, - Ajzn-
bóni 5:0, - Black horses 4:1. Růžový 

Ve dnech 22. - 29. 10. proběhlo 
v Harrachově Mistrovství Čech mlá-
deže v šachu. V kategorii do 16-ti let 
obsadil Václav Paulus v konkurenci 69 
hráčů slušné 18. místo se ziskem 5,5 b 
z devíti možných a uhrál výkon na úrov-
ni hráče 1. VT. Další dva mladí varnsdor-
fští hráči Matěj Hejný a Michal Maco se 
zúčastní Mistrovství Čech v týdnu od 

Šachové střípky
16. do 20. 11 v kategoriích do 10, 
resp. do 8 let rovněž v Harrachově.   

V neděle 13. 11. odehráli šachisté 
TJ Slovan po delší odmlce soutěžní 
duel na vlastních šachovnicích. Ve 2. 
kole Krajské soutěže LK se střetli s ŠK 
Stráž p. R. a odešli poraženi 2,5:5,5 
bodům. Vyhráli jen J. Pavlík a M. Pa-
poušek, remizoval M. Zapletal.    VH

Letošní ročník tradičního běhu 
v lukách a lesích pod hradem paní 
Zdislavy byl již třicátý druhý. Pořa-
datel, atletický oddíl ŠSK Jablonné 
v Podještědí, postavil tratě pro 
všechny věkové kategorie od dívek po 
ženy a od kluků po muže. Sešlo se jich 
dohromady 284, varnsdorfská atletika 
přihlásila pouze ty mladší. Kolem 
zámeckého rybníka nebyla mlha ani 
jinovatka jako obvykle, jen ranní rosa 
měla na svědomí několik pádů. Svou 
premiéru na závodu si odbyla naše 
nejmladší atletka Andrea Košínová 
(7 let). V 100 m úprku dětí skončila na 
9. místě. Její bratr Marek byl na 300 
m 4. (1:16,4 min.). Ve stejné katego-
rii dívek doběhla Mařenka Milerová 
3. (1:23,8) a Terezka Lahučká 9. 
(1:40,1). Nejúspěšnější byli varn-
sdorfští nejmlaší žáci. Na trati 600 
m zvítězil Matěj Janda (2:29,2 min.), 
Martin Klaus bral bronz (2:34,9), Pepa 
Tomašov se musel spokojit s místem 
4. (2:49,6) a 10. příčka zbyla na Ton-
du Kalivodu (3:07,1). Na stejné trati 
dívek byla bronzová Markéta Petráš-
ková (2:37,6). Mladší žáci se poprali 
se střídavým stoupáním a spádem 

Běhání kolem Lemberku

na trati v délce 900 m. Kuba Zajíček 
doběhl pro bronz (3:42,9 min.) a Ši-
mon Vencl kryl jeho záda na 4. místě 
(3:50,7). Dívky dopadly o poznání 
hůře. Miluška Pásková skončila 6. 
(4:12,2) a Simona Čurdová 11. 
(4:43,6). Pochvalu zaslouží i rodiče, 
kteří zajišťovali přepravu. Vše zvlád-
li tak, že děti s odbíjením dvanácté 
seděli doma u oběda.           Skalický

Na bedně nejvýše Matěj Janda, 
vpravo Martin Klaus.        Foto Košín

panteři (23) – Aspoň kilo 5:0, Ajznbóni 
5:0, - X-team 0:5, - Black horses 4:1, - 
Nic-moc 0:5, - Kobra 11 5:0, - Retosáci 
4:1. Spliťáci (23) – Žihadla 3:2, - X-te-
am 1:4, Aspoň kilo 5:0, - Ajznbóni 5:
0, - Black horses 5:0, - Nic-moc 3:2, -
Kobra 11 1:4. Nic-moc (21) – Black 
horses 5:0, - Kobra 11 3:2, - Žihadla 
4:1, - Retosáci 0:5, - Růžový panteř 
5:0, - Spliťáci 2:3, - Aspoň kilo 2:3. 
Střed tabulky patřil po sedmi kolech 
Kobře 11 (16 bodů), Black horses, Re-
tosákům a Aspoň kilo (po 15). Černé-
ho Petra drželi na 10. místě Ajznbóni 
s dosud získanými 7 body.              ZdS

Bowlingu vládl X-team 


