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Někde přijíždí sv. Martin na bílém 
koni a přiváží sníh. Jenže ten večer 
nebylo ve Varnsdorfu po vločce ani 
památky. Zato byl takový mráz, že by 
i rampouch dostal rýmu. Mlha plížící 
se mezi domy se dala doslova krájet. 

V pátek 11. listopadu se v pod-
večerních hodinách konal již sedmý 
Svatomartinský lampionový průvod. 
Malé i velké děti se za doprovodu 
svých rodičů a prarodičů scházely
v prostoru u „věžičky“, rozsvítily 
lampiony a čekaly na příjezd sv. 
Martina na bílém koni. Celá družina 
čítající zhruba dvě stovky lidí se 
krátce po 17. hodině vydala na po-
chod městem do starokatolického 
kostela, přičemž pěla píseň o sv. 
Martinovi. Nechyběla ani hraná scé-
nka s vyprávěním Rolanda Sollocha, 
kdo to ten sv. Martin vlastně byl a co 
všechno vykonal. „Skvělé. Tyhle akce 

Turnov a Varnsdorf očima Borise Šonského 

děti zbožňují a navíc se něco dozví,“ 
pochvaluje si jedna z maminek. 

Také letos mohli přítomní ochutnat 
vynikající rohlíčky, kterých bylo ten-
tokrát připraveno šest stovek. „Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se lam-
pionového průvodu zúčastnili,“ říká 
místostarosta Roland Solloch. „Příští 
rok se na vás budeme opět těšit,“ 
dodává. Po skončení se někteří 
přesunuli do tepla svého domova, jiní 
zase zamířili do Lidové zahrady, kde 
byly připraveny svatomartinské hody. 
Ochutnávka vín, hudební jazzové duo 
Sax & Crime, akrobaticko-divadelní 
trio Aventyr a především dobře 
vykrmená a vypečená svatomartinská 
husa, která neodmyslitelně patří ke 
svátku sv. Martina. 

Text Tomáš Secký, 
foto Ivo Šafus

 

Pozvánka 
na Silvestrovský 

běh 2016
Poslední kalendářní den v le-

tošním roce (31. prosince) se 
uskuteční již 52. ročník Silves-
trovského běhu a 21. ročník cykli-
stického závodu horských kol. 
Běžecký závod se uskuteční pro 
všechny věkové kategorie.

„Přijít může opravdu každý. 
Tratě budou připraveny jak 
pro dospělé, tak děti,“ říká 
předseda Komise pro vzdělávání, 
tělovýchovu a sport Rady města 
Varnsdorf Zbyněk Šimák. „Letos 
máme pro účastníky závodů 
připraveno několik novinek. 
Poprvé spouštíme online regis-
traci, díky které budou mít běžci 
zvýhodněnou cenu startovného,“ 
doplňuje.

Registrace do závodů je možná 
dvěma způsoby. Online přes 
internet nebo přímo na místě 
v den závodu (nám. E. Beneše). 
První zmiňovaný způsob je pro 
letošní rok nový a má řadu výhod. 
Při online registraci mají děti 
startovné zdarma. Na dospělé, 
dorost a juniory čeká zvýhodněná 
cena. Druhou novinkou letošního 
závodu je elektronická čipová 
časomíra pro každého závodníka, 
díky níž budou výsledky přesnější 
a zveřejnění rychlejší. Online 
registraci je možné vytvořit na 
webových stránkách města Varns-
dorf www.varnsdorf.cz.

Ohlédnutí: Svatomartinský 
lampionový průvod

Turnov, město drahých kamenů, 
leží v Libereckém kraji na okraji 
CHKO Český ráj. Městem protéká řeka 
Jizera, která jej dělí na dvě části, jež 
historicky spadaly pod různá panství. 
Město má přirozeně rostlou urbanis-
tickou strukturu a zachovalé historické 
jádro s dominantou kostela Narození 
Panny Marie, trvale zde žije kolem 
13 400 obyvatel. O něco málo větší 
Varnsdorf se nachází v Ústeckém kraji 
v jižní části Šluknovského výběžku. 
Vznikl teprve v roce 1849 spojením 
Starého Varnsdorfu s pěti okolními 
osadami, což je na jeho charakteru 
dodnes čitelné, a teprve roku 1868 
byl povýšen na město. V posledních 
dvou stoletích jej utvářel zejména 
textilní průmysl. Obě města propojuje 
osobnost městského architekta Borise 
Šonského.

Jak dlouho zastáváte funkce 
městského architekta v Turnově a ve 
Varnsdorfu a jaká je vaše formální 
pozice ve vztahu k městům? 

V Turnově působím dvanáctým 
rokem, ve Varnsdorfu jsem začal 
pracovat letos v lednu; oslovili mě na 
základě mých zkušeností z Turnova. 
V obou městech se jedná o externí 
spolupráci na smlouvu o poskytování 
odborné pomoci v rozsahu osm ho-
din měsíčně. Úřaduji každou druhou 
středu střídavě v obou městech, je 
však řada případů, které je nutné řešit 
mimo vymezený čas.

V čem se města liší? Lze uplat-
ňovat zkušenosti z jednoho v druhém 
a naopak?

Každé město má svou vlastní histo-
rii, urbanistickou strukturu, přírodní 
reliéf i okolí. Nelze je porovnávat. 
Samozřejmě mají stejnou problema-
tiku pojmů, jako doprava, vymezení 
funkcí v jednotlivých částech města, 

Z OBSAHU ČÍSLA
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Sirény hasičů slyšíme bohužel stále častěji
Po řadě let, kdy počet požárů 

ve městě klesal, se v letošním roce 
sirény rozeznívají podezřele často. 
Ve většině případů bývá však příčina 
známá. Kromě úmyslu či nedbalosti 
jsou hlavními příčinami technická 
závada, pojišťovací podvody, stará 
známá závist, vyřizování sporů 
mezi rodinnými příslušníky nebo 
mezi zaměstnavatelem a bývalým 
zaměstnancem. Pokud pomineme 
objasněné požáry, tak od začátku 
léta vyjížděli hasiči několikrát do 
měsíce také k doposud neobjasněným 
případům požárů, kdy např. opakovaně 
hořela slévárna v ulici Mladobo-

Je možné i v malém městě MHD? 
Město Varnsdorf řeklo ano. Lidé se 
nyní po městě dostanou snadněji do 
škol, do nemocnice, do práce a také 
na nákup. Nová městská doprava od 
10. prosince vyjede rovnou v hodi-
nových intervalech. Začne již od půl 
šesté ráno a končit bude zhruba v půl 
páté odpoledne s takřka dvouhodino-
vou pauzou v poledne. Navíc například 
zdravotní sestry získají spoj do práce 
a z práce v 18.00 hodin. Konkrétní 
podobu jízdního řádu naleznete již 
teď na webových stránkách města 
Varnsdorf.

Výrazné časové rozšíření není jediná 
výhoda nového systému. Městská 
doprava se stává součástí Dopravy 
Ústeckého kraje (dále DÚK), čili cestu-
jící získají výhody z velkých zelených 
autobusů, na které jsou zvyklí: platba 

elektronickou peněženkou, předplatné 
jízdné, možnost zakoupit jízdenku do 
celého Ústeckého kraje a cestovat 
na ní též vlakem ČD. Velkou výhodou 
je, zejména pro studenty z Výběžku, 
možný přestup na navazující linky 
409 (Varnsdorf - Dolní Poustevna) a 
410 (Varnsdorf - Lobendava, Severní). 
Rodiče dětí do 15 let zase ocení výhod-
nou cenu jízdenky, kdy už za 98 Kč 
měsíčně může dítě jezdit neomezeně 
po celém městě.

Linka MHD také změní svou trasu a 
přibude zastávka na Starém nádraží. 
Na druhou stranu dojde k omezení 
u zastávek, kde je častější provoz 
linek DÚK. MHD Varnsdorf a linky DÚK 
se tak navzájem doplní a společně na 
jednu jízdenku nabídnou lepší obsluhu 
Varnsdorfu.

Text a mapa, Jana Ducháčková

Autobusem od Starého nádraží 
a další novinky

leslavská, bývalá restaurace v ulici 
Karlova, maringotka v ulici Čelákovická 
nebo balíky slámy v ulici Plavecké. 

Po poměrně klidném říjnu to vy-
padalo jako konec nadvlády ničivého 
živlu, nicméně požár chaty v ulici 
Hřbitovní ze dne 12. listopadu sílu živlu 
opět připomněl. Pohled na příbytek 
v plamenech vehnal hasičům vrásky 
do obličejů. Přibyly tím také další 
otazníky v probíhajícím vyšetřování.

Zeptali jsme se proto velitele do-
brovolných hasičů pana Suchardy, co 
na nárůst požárů říká a zda se nemůže 
jednat o útoky žháře?

„I když nám letos počet požárů 

docela narostl, rád bych nejprve 
uklidnil občany města. Je zapotřebí 
požáry oddělit, neboť řada z nich již 
byla objasněna, a jak už jste uváděla, 
jednalo se v nich o akt pomsty, ned-
balost, pojistný podvod a minimálně 
v jednom případě také vlastní zapálení. 
V těch doposud neobjasněných pří-
padech z dosavadního šetření hasičů a 
policie zatím nenacházíme žádnou vi-
ditelnou souvislost, vzájemnou vazbu, 
nebo jakýsi rukopis případného pacha-
tele, i když ho také zatím nemůžeme 
vyloučit. Proto situaci nepodceňujeme 
a rádi bychom využili této příležitosti 
a požádali občany města, aby byli 
všímaví a podezřelé skutečnosti nám 
hlásili.“

Situace určitě vážná je. Ke každému 
většímu požáru, kde, je způsobena 
škoda, jsou povolávani vyšetřovatelé 
příčin požárů a příslušné složky Policie 
ČR. Někdy se také podezřelé nálezy 
zasílají do specializovaných laboratoří 
nebo jezdí na místo zásahu experti 
z Technického ústavu požární ochrany. 
Při zásazích, konkrétně ve slévárně, již 
také bohužel došlo ke zranění několika 
hasičů.

Přehled doposud neobjasněných 
letošních požárů

• slévárna 5.1., 24.6., 31.7., 31.8., 
14.11.

• maringotka nad Pohádkou 13.6., 
31.8.

• 1.7. – požár opuštěného domu 
Horní nábřeží

• balíky sena Plavecká 7.7., 6.9.
• 20.8. – požár stohu v Horním 

Podluží,
• 20.8. – požár bývalé restaurace 

v ulici Karlova,

• 7.9. – požár průmyslového objektu 
v ulici Husova,

• 12.11. – požár chaty v ulici 
Hřbitovní.

Sirény často ohlašují výjezdy 
k drobnějším požárům, např. k vy-
palování trávy, kabelů a také k po-
žárům, resp. planým poplachům, ze 
kterých se nakonec vyklube obyčejné 
pálení u lidí doma na zahradě. 

„Obyvatelé Varnsdorfu (fyzické oso-
by) sice nepotřebují na pálení suchého 
rostlinného odpadu žádné povolení, aby 
se ale předešlo zbytečným výjezdům, 
doporučujeme každé větší pálení 
předem nahlásit. Nejlépe v jednodu-
ché aplikaci, kterou najdete na našich 
stránkách www.hasici.varnsdorf.cz, 
kde je k dispozici na hlavní stránce 
v levém horním rohu na tuto činnost 
odkaz,“ vysvětlil velitel JSDH pan Jiří 
Sucharda.

S výší škody a dobou zásahu stoupají 
rovněž náklady za výjezdy a za servis 
techniky, které platíme všichni v řá-
dech desítek tisíc korun. 

„Veškeré náklady na zásahy v ka-
tastru města jdou k tíži města a 
hradíme je z našeho rozpočtu. Do toho 
nepatří jen nafta do vozidel, ale také 
pitný režim hasičů u zásahu v dýchací 
technice, občerstvení u déletrvajících 
zásahů pro všechny zúčastněné jed-
notky, refundace mezd nebo servis 
vozidel a použité techniky, zejména 
dýchacích přístrojů. Dá se říci, že to 
jsou zbytečně vyhozené peníze, za 
které bychom si mohli pořídit třeba 
nové ochranné prostředky nebo dovy-
bavit, či opravit auto,“dodal.

Text Hana Bučková, 
Hlas severu junior

Dne 10. listopadu letošního roku 
schválila Rada města Varnsdorf 
Dotační program města Varnsdorf pro 
rok 2017. Město Varnsdorf vyhlašuje 
každoročně program na projekty 
veřejně prospěšného charakteru for-
mou výběrového dotačního řízení.

Finanční podpora formou 
neinvestiční účelové dotace je 
zaměřena na podporu kulturní, spor-
tovní a další činnosti dětí, mládeže 
a pro širokou veřejnost. Slouží jako 
zájem města pro zdravé využívání 
volného času občanů, k obohacení kul-
turního a sportovního života ve městě, 
ke zvýšení vzdělávání a estetického 
cítění. Je to zároveň účinná forma pre-
vence kriminality. Objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu 
města Varnsdorf pro Dotační program 

města Varnsdorf pro rok 2017 bude 
zřejmě činit částku jako v loňském 
roce 900 000 Kč.

Dotační program včetně všech příloh 
je zveřejněn na webových stránkách 
města Varnsdorf www.varnsdorf.cz – 
na hlavní stránce v odkazu „Nepře-
hlédněte“. Žadatelé o neinvestiční 
účelovou do-taci podají žádosti na 
předepsaném formuláři včetně kopií 
povinných dokladů v zalepené obálce 
označené textem: „Dotační program 
města Varnsdorf pro rok 2017 v termínu 
od 02.01. do 31.01.2017“ do 15.00 hod.
na podatelnu MěÚ Varnsdorf nebo 
zašlou poštou, přičemž rozhodujícím 
bude datum poštovního razítka. Ter-
mín odevzdání je závazný pro všechny 
žadatele.                     Roland Solloch, 

místostarosta

Dotační program města Varnsdorf na rok 2017

Opuštěný dům v ulici Karlova, foto 
Tomáš Secký

Požár chaty v Hřbitovní ulici, foto 
miw.cz
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Společnost

Téměř padesát let uběhlo od prv-
ního vydání původního Hlasu severu. 
Periodikum vzniklo spojením pod-
nikových časopisů, které vydávala 
Velveta (Rudý samet), Elite (Zítřek) 
a TOS Varnsdorf (Vřeteno). V prvotní 
podobě vycházelo do roku 1975.

Znovu vydání se Hlas severu dočkal 
až v roce 1990. Po pádu železné opo-
ny prošel perem několika šéfredak-
torů a řadou změn. Dnes je časopis 
vaším věrným společníkem nejen ve 
volném čase. 

Jak ale probíhá samotná příprava 
časopisu před vydáním? Vyzpovídali 
jsme manžele Dvořákovi, kteří se vě-
nují tisku a grafickému zpracování. 

Jak dlouho již vykonáváte grafic-
ké úpravy a tisk Hlasu severu? 

V říjnu jsme oslavili dvacáté vý-
ročí založení firmy. Takže něco přes 
dvacet let. 

POD POKLIČKOU HLASU SEVERU: 
Tiskárna Trio Varnsdorf oslavila 20. výročí

V tiskárně právě probíhající knihařské zpracování Hlasu severu.

Iveta a Marek Dvořákovi

Jakým vývojem časopis za tu 
dobu prošel? 

Zachovalo se logo a atypický for-
mát. Zakládající redaktor pan Růžič-
ka, následně pánové Dauš a Bechyně 
nám vždy kladli na srdce, ať se naše 
ručně malované logo vytvořené do 
štočku graficky zachová po další ge-
nerace. Takže jsme velice rádi, že za-
tím redaktoři jejich prosbu vyslyšeli. 
Z počátku byl HS pouze v černobílém 
provedení, následně první a poslední 
strana ve dvou barvách a před osmi 
lety se začalo tisknout celobarevně. 
Technologie a sazba samozřejmě pro-

šla vývojem. V minulosti se text sázel 
olověným písmem do forem a dělaly 
se štočky. Teď se celá grafika zpra-
covává v počítači. Montáže se dříve 
ručně vytvářely z pauz. Nyní se data 
přenáší do osvitové jednotky, kde se 
vytváří tiskové desky a ty se vkládají 
do stroje. 

Jak dlouho trvá příprava jedno-
ho čísla HS? 

Od uzávěrky zabere sazba a korek-
tury týden, následuje dva dny tisk a 
jeden den knihařské zpracování. 

Doba pokročila a máme zde i di-
gitální tisk. Který tisk více preferu-
jete? Ofset nebo digitální tisk? 

Jednoznačně ofset. Při velké za-
kázce se ušetří 50-60% ceny. Máme 
i zákazníky, hlavně z Německa, kteří 
tento druh tisku vyloženě vyžadují. 
Digitální tisk používáme na menší 
zakázky. 

Věnujete se i jiným časopisům? 
Další naše „miminko“ je Chřib-

ský zpravodaj (také přes 20 let) a 
mezi dalšími, které prošly naším 
strojem, jsou: Jiříkovské noviny, 
Horizont, Průkopnické noviny, Ry-
bářský zpravodaj, Česká silnice a 
Šluknovské noviny.

Bylo vždy vaším snem založit ve 
Varnsdorfu tiskárnu? 

Marek Dvořák (dále jen M. D.): 
Jelikož jsem byl mistrem odbor-
ného výcviku a učil na pobočce 
polygrafické školy tisk, tak se to 
nabízelo. 

Hlas Severu 1991 Hlas Severu 1998

Jaké další služby nabízíte zá-
kazníkům? 

Grafické, knihařské a tiskařské 
služby, ofsetový a digitální tisk, výsek, 
ražba, řezání, číslování, lepení atd. 

Máte i zahraniční zákazníky? 
Ano, nejvíce ze Slovenska a Ně-

mecka. 
Jaké jsou vaše koníčky a jak 

relaxujete?
 Iveta Dvořáková (dále jen I. D.): 

Zahrada, vaření a naši čtyři pejsci, 
pak večerní háčkování. A relax? Pro-
cházky lesem, houbaření a víkendové 
pobyty v horách. 

M. D.: Rybaření, zahrada a garáž 
(smích) 

Dvacet je krásný věk nejen pro 
tiskařský obor. Jak jste oslavili 
výročí? 

My jsme na to v tom pracovním 
tempu zapomněli (smích), ale za 14 

dní slavíme porcelánové výročí svat-
by, tak něco vymyslíme.

Kde se vidíte za dalších dvacet 
let? 

I. D.: To je hodně těžká otázka. 
Já si každý den říkám: díky za každé 
nové zdravé ráno. Ale když se mi 
poštěstí, tak za dvacet let získám 
prsten od Arabely, otočím a vrátím se 
zpět do tohoto rozhovoru. 

M. D.: Když Pan Bůh dá, tak v dů-
chodu se špachtlí v ruce provázenou 
vůní tiskařské barvy. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchů do dalších let!

Malá perlička na závěr: Za dobu 
tisku HS Marek Dvořák spotřeboval 
1 320 kg barvy, 2 980 tiskových desek, 
3 176 470 archů papíru a průchod 
strojem tisku byl 7 420 760 krát. 

Hana Bučková, Hlas severu junior

Odcizené registrační značky
V ranních hodinách bylo na slu-

žebnu Městské policie Varnsdorf 
oznámeno podezřelé rozebírání 
automobilového vozidla před pa-
nelovým domem. Hlídkou městské 
policie bylo při kontrole vozidla 
a samotných registračních značek 
zjištěno, že se jedná o odcizené 
značky. Z tohoto důvodu byla celá 
záležitost předána k dořešení Poli-
cii České republiky.

Hrací automaty štěstí ne-
přinesly

Hlídce městské policie se v od-
poledních hodinách podařilo při 
kontrolní činnosti zaměřené na 
herny zajistit ženu, jež měla zá-
kaz pobytu na území okresu Děčín. 

Z policejního deníku
Žena byla zadržena a po příjezdu 
hlídky Policie České republiky byla 
předána k dalšímu šetření. 

Večerní projížďka
Ve večerních hodinách obdržela 

Městská policie Varnsdorf oznáme-
ní o vozidle, které porazilo několik 
dopravních značek a následně na-
bouralo do zaparkovaných vozidel. 
Z místa činu navíc ujelo. Později 
se hlídce městské policie podařilo 
vypátrat vozidlo, které odpovídalo 
popisu a jevilo známky poškození, 
také zjistila majitele vozidla. 
Vzhledem k tomu, že byla způso-
bena škoda na majetku nezúčast-
něných osob, byla celá věc předána 
do rukou Policie České republiky.
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Dokončení ze str. 1

Pojďme se společně zamyslet nad 
tím, jak se dá pracovat a pokaždé 
mít z odvedené práce dobrý pocit. 
Jak dostat zpětnou vazbu za každý 
drobný úkon, který v rámci své práce 
uděláme. Jak příjemně se můžeme 
cítit každý den, když se ohlédneme 
za tím, co jsme udělali a uvědomíme 
si, že naše práce má skutečně hlubší 
smysl.

Každý jedinec, zodpovědný k sobě, 
ke své rodině, chodí do práce. Hlavní 
motiv, který nás nutí pracovat, jsou 
ve většině případů peníze. Řada 
z nás pracuje od nevidím do nevidím, 
od výplaty k výplatě a vše tak nějak 
běží stále ve stejných kolejích. Pení-
ze se objeví a zase zmizí, mimořádná 
finanční odměna za nějaký úspěch 
je mnohdy utracena ještě dřív, než 
se nám objeví na účtu, a my všichni 
jsme součástí každodenního shonu 
pracujícího  člověka. Málokdo má 
to štěstí a vnitřní sílu živit se právě 
tím, co ho baví. Je to skvělé a každý, 
komu se to daří, je skutečně šťastný. 
Většinou však pracujeme jen kvůli 
financím. Scénář je jasný a denně se 
opakující: domácnost, děti, práce, 
která mě nebaví a nic mi kromě peněz 
a případně fajn kolegů nedává, pak 
opět domácnost, děti. Prací trávíme 
zhruba polovinu  času, co nespíme. 
Zamysleme se nad tím, zda je správně, 
že tak velkou část života děláme něco, 
co nám nic krom peněz nepřináší, a  

často nám to spíše ubližuje. Děláme 
práci, která nám bere chuť do dalších 
aktivit a energeticky nás vysává. Jak 
pak můžeme být schopni užívat si 
zbylou část aktivního dne s chutí a 
elánem? Jak můžeme být ve vnitřní 
pohodě, která je prokazatelně důle-
žitá i pro fyzické zdraví? Neměla by 
nám i práce přinášet příjemné pocity 
včetně pocitu důležitosti?

Možná některé z vás právě teď na-
padlo, že se jedná o nábor do nového 
skvělého projektu typu „letadlo“. 
Nepřestávejte číst, nestrachujte se, 
není tomu tak. Rád bych vám to teď 
trochu přiblížil na základě své osobní 
zkušenosti. Řadu let jsem se zabýval 
prací s čísly a penězi. Před čtyřmi 
roky jsem začal spolupracovat s jed-
ním zařízením sociálních služeb, které 
poskytuje pobytovou službu s nepře-
tržitou péčí pro osoby, které se ocitli 
v nepříznivé sociálně-zdravotní situaci 
a nemohou se o sebe již postarat v do-
mácím prostředí. Jak jsem se postup-
ně zapojoval, měl jsem stále silnější 
pocit, že nedělám dost, že bych mohl 
více. Postupně jsem tak záměrně své 
původní aktivity opouštěl a stále více 
se věnoval zmíněné službě. Ptáte se 
proč? Pro ten pocit. Právě pro ten 
pocit, který běžně v hypermarketu 
i ve fabrice nikdy nezažijete. Ten 
pocit, že jsem mohl někomu pomoci, 
že jsem byl prospěšný někomu jinému 
než šéfovi i majiteli. Že jsem udělal 

Zkusme o práci přemýšlet trochu jinak
službu konkrétnímu člověku a ten mě 
za to okamžitě odměnil svou spoko-
jeností. Je to pocit, který jsem do té 
doby neznal. Je to práce, která má 
skutečný smysl a hodnotu. Jakmile 
jsem si toto uvědomil, věděl jsem, 
že už se nechci každodenně vracet 
k práci s čísly a penězi. Věděl jsem, 
že to, co mohu udělat tady a teď pro 
konkrétního člověka, je přesně to, 
co jsem hledal a co dalo mým dnům 
příchuť vzácnosti.

Představte si práci, kterou můžete 
začít dělat hned a znalosti si doplnit 
postupně. Práci, kde se můžete stát do 
určité míry odborníkem, specialistou a 
být platnou součástí týmu, za kterým 
je práce vidět. Práci, kde můžete 
skutečně ovlivňovat dění kolem sebe 
každý den. Máte odvahu zkusit a zažít 
něco víc než pocit z dobře namarkova-
ného nákupu i dalšího dílu posunutého 
na páse výrobní linky? Můžete se stát 
součástí týmu mladé sociální služby, 
kde má každý prostor pro svůj růst a 
seberealizaci. Každý, kdo dá do své 
práce kousek sebe, může být pro tuto 
službu obrovským přínosem. Peníze, 
benefity, stravování zdarma, náboro-
vý příspěvek, svoz do zaměstnání od 
autobusové zastávky, to vše Vám může 
dát řada zaměstnavatelů. Nabízíme 
Vám to také my. Podstatný je však 
ten POCIT. Zkuste přemýšlet nad tím, 
jestli to, co dnes děláte, chcete dělat 
i za pár let. Jestli vám vaše práce dává 

smysl a jestli vám přináší i něco jiného 
než peníze. O penězích platí řada tvr-
zení, ale jedno je zásadní, zdraví si za 
ně nekoupíme. Děláme-li věci, které 
nám nepřináší příjemné pocity a spíše 
škodí naší psychické pohodě, co pak 
čekáme, že na to odpoví naše zdraví?

Práce v pomáhajících profesích má 
skutečnou přidanou hodnotu a stává 
se „návyková“ pro každého, kdo 
chce svou prací zanechat viditelnou 
stopu.

Staňte se součástí našeho 
týmu! Životopisy zasílejte 
na marketa.vlkova@domov-
-potoky.cz, tel.: 412 314 002,
www.domov-potoky.cz.

(reklamní článek)

Turnov a Varnsdorf očima Borise Šonského 
doplňování struktury, zeleň, demo-
grafie. 

Varnsdorf vznikl spojením šesti 
vesnic, má rozbitou centrální městskou 
strukturu a porušený původní urbanis-
mus. Má také významnou průmyslovou 
historii, ve které zažil obrovský 
rozkvět.

Zkušenosti z Turnova, kde se řadu 
let vytvářel koncept, jak město ro-
zvíjet, řešily se územní a regulační 
plány, formovala se komunikace mezi 
jednotlivými odbory města, jsou pro 
mě velmi cenné. Varnsdorf teprve 
poznávám a v mnoha ohledech jsme na 
samém začátku; definujeme koncept 
rozvoje města, připravujeme nový 
územní plán, postupně se musí regulo-
vat městské centrum. 

S jakými největšími problémy 
v oblasti architektury, urbanismu 
a městského plánování se města 
potýkají?

Největším problémem je zvolit 
správnou koncepci rozvoje města. 
Ta je jiná v Turnově, který se celou 
dobu vyvíjel přirozeně, a jiná ve 
Varnsdorfu, ze kterého je stále cítit 
určitá roztříštěnost. Město potřebuje 
dotvářet centrální část podél levého 
i pravého břehu Mandavy, řešit na-
vazující průmyslové areály, obytná 

území, rekreační plochy. Do toho vstu-
pují soukromé zájmy, majetkoprávní 
vztahy, politické záměry. 

Jaký je obsah a rozsah vaší práce?
Ve Varnsdorfu je to přímější a 

jednodušší; jsem začleněn do po-
radní funkce související s přípravou 
nového územního plánu a navazujících 
regulačních plánů nebo se vznikem 
územně plánovacích studií. Zároveň 
poskytuji konzultace pro veřejnost 
a jsem členem Komise správy ma-
jetku a výstavby, která je složena 
z vedení města a vedoucích jednot-
livých odborů.

Pociťujete absenci nebo nedo-
konalost právní úpravy postavení, 
pravomocí a povinností městských 
architektů? 

Městský architekt nemá žádnou 
právní moc k vydání rozhodnutí. 
Jedná se pouze o poradní funkci, názor 
architekta. A o ten se stavební úřad 
bojí opřít. Z mé zkušenosti, pokud tak 
učiní, tak přes odvolání k nadřízené in-
stituci je názor architekta eliminován. 
Pokud bude chtít investor prosadit 
záměr, který je urbanisticky a archi-
tektonicky nedostatečně definován 
v územně plánovacích podkladech, po 
určité době docílí svého. 

Co se naopak nepovedlo nebo 
nedaří? Jaké jsou slabé stránky 
spolupráce?

Slabou stránkou je vzájemná spo-
lupráce úředníků s architektem. Buď 
nechtějí nebo se možná této spolu-
práce obávají a raději předloží hotové 
nebo skoro hotové řešení. Základem 
je včasná komunikace o problematice 
města před zahájením projekčních 
prací. Myslím si, že úředníci si to 
neuvědomují, což se jim pak vrací 
v negativním hodnocení jejich práce.

Co byste potřeboval ke zlepšení 
své práce? Jaká je vaše motivace?

Ke zlepšení práce je nutné umožnit 
městskému architektovi, aby byl 
závazným podkladem pro odbory 
městského úřadu. Motivací je, když 
vidím, že se město vyvíjí. Vznikají 
upravené městské prostory, stavějí se 
kvalitní objekty a městský architekt na 
tom má svůj podíl.

Jaká je vaše vize pro Turnov a 
pro Varnsdorf? Kde byste města rád 
viděl za deset, dvacet let?

Má vize je jasná – kvalitní rozvoj 
měst. Každé město potřebuje kvalitní 
investory, kteří mají nadhled, jsou 
ochotni naslouchat a někdy i us-
toupit. Rád bych za dvacet let viděl, 
že moje práce měla smysl, že proces 
od projektových příprav po realizaci 
je uskutečňován alespoň v průměrné 
kvalitě. Názory na výstavbu a rozvoj 
měst však ovlivňuje také společenská 

a ekonomická situace ve státě a prob-
lémy a dopady s tím spojené. Z tohoto 
pohledu může být dvacet let krátká 
i dlouhá doba.

Rozhovor proběhl korespondenčně 
na přelomu září a října 2016.

O spolupráci s městským 
architektem 

„Silnou stránkou současného měst-
ského architekta jsou jeho zkušenosti 
z působení v Turnově. Po roce spo-
lupráce rozsah a obsah práce stále 
dolaďujeme. Chceme však prosadit 
jeho větší vliv při navrhování a reali-
zaci městských investic a zároveň se s 
jeho pomocí pokusit zkvalitnit inves-
tice soukromé. 

S architektonickými soutěžemi ne-
máme velkou zkušenost. V našem 
městě proběhla pouze soutěž mezi 
vybranými místně příslušnými ar-
chitekty a stavaři na vzhled budoucí 
rozhledny. Možnost posoudit návrhy 
měla i veřejnost. Hmatatelné výsledky 
spolupráce s městským architektem 
zatím nemáme, ale připravujeme stu-
dii revitalizace jednoho z městských 
parků a výhledově náměstí a přilehlých 
hlavních městských tříd,“ Stanislav 
Horáček, starosta města Varnsdorf.

Rozhovor vznikl pro časopis ERA21 
#05/2016 s tématem Městský archi-
tekt, redakčně kráceno
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Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 zemřel 
ve věku 73 let J.M.can. Alexej Baláž, 
kanovník - senior Katedrální kapituly 
u sv. Štěpána v Litoměřicích, děkan 
ve Varnsdorfu a osobní arciděkan.

Alexej Baláž se narodil 11. června 
1943 v Humenném na Slovensku. 
Teologická studia absolvoval na 
Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích a 24. června 
1972 byl v katedrále sv. Štěpána 
v Litoměřicích vysvěcen na kněze. 
Po svém kaplanském působení 
v Liberci byl 1. října 1974 ustano-
ven administrátorem v Krásné Lípě 
a od 1. listopadu 1981 působil ve 
Varnsdorfu, Studánce, Jiřetíně pod 
Jedlovou, Dolním Podluží a Sněžné 
u Krásné Lípy. V letech 1995 a 2014 
byl okrskovým vikářem děčínského 
vikariátu. Byl nejstarším a nej-
déle sloužícím sídelním kanovníkem 
litoměřické katedrální kapituly 
u sv. Štěpána v Litoměřicích s kanoni-
kátem Svatoštěpánský I. (od 11. dub-
na 1995). Zemřel zaopatřen svátostí 
nemocných v děčínské nemocnici.

V sobotu 12. listopadu 2016 se 
v děkanském kostele sv. Petra a 
Pavla ve Varnsdorfu konala pohřební 
mše svatá za kanovníka litoměřické 
katedrální kapituly a děkana ve 
Varnsdorfu Alexeje Baláže. Hlavním 
celebrantem pohřební mše svaté 
byl litoměřický biskup Mons. Jan 
Baxant, kázal probošt litoměřické 
katedrální kapituly P. Jiří Hladík 
O.Cr. Za dar jeho života tu děkovali 
nejbližší příbuzní, přátelé, diecézní 
kněží včetně kapitulních kanovníků, 
farníci, zástupci města a další hosté. 
V závěru mše svaté promluvil starosta 
města Stanislav Horáček a ředitelka 
Schrödingerova institutu Gabriela 
Doušová. Po církevních obřadech byla 
rakev s tělem zesnulého přenesena 
do krypty kostela.

Kanovník Baláž nebyl činný pouze 
v církevním životě, ale rád se zapo-
joval do dění ve městě, kde v minu-
losti působil. Angažoval se také ve 
veřejném životě a v porevoluční éře 
byl členem městského zastupitelstva 
s křeslem v městské radě. Jelikož 
nebylo možné, aby se každý mohl 
zúčastnit či promluvit na oficiálním 
rozloučení, oslovili jsme několik 
osob a osobností, které jej dobře 
znali a požádali jsme je o pár slov na 
rozloučenou.

Zemřel kapitulní kanovník Alexej Baláž, děkan ve Varnsdorfu
Za Mgr. kanovníkem 
Alexejem Balážem

Vzpomínat na něj budu především 
jako na člověka, který měl velký podíl 
na zřízení církevního gymnázia ve 
Varnsdorfu; nezaváhal ani na chvíli, 
když jsme za ním s touto záležitostí 
v roce 1995 přišli, a s jeho podporou 
pak s tímto záměrem souhlasil nejen 
pan Msgre. ThDr. Josef Koukl, biskup 
Litoměřický, ale v poslední fázi 
i ministerstvo školství. Čest jeho 
památce.            Vladimír Bartoň

S úctou a poděkováním
Podzimní pochmurný čas umocnila 

na Biskupském gymnáziu Varnsdorf 
zpráva o úmrtí J. M. can. Alexeje 
Baláže. V letech 1995 - 1996 se Páter 
Alexej Baláž výrazným způsobem 
zasloužil o vznik Biskupského gymná-
zia Varnsdorf, kdy s ostatními auto-
ritami přípravného výboru pro vznik 
gymnázia přesvědčil tehdejšího Bis-
kupa litoměřického o potřebě návratu 
všeobecného vzdělání do našeho 
města. Tímto zásadním krokem bylo 
umožněno zařazení Biskupského gym-
názia Varnsdorf do sítě škol, která 
svoji činnost zahájila dne 2. září 1996. 
V tento den P. Alexej Baláž ve svém 
poselství škole přál dar moudrosti a 
rozumu, dar radosti a síly, umění, 
dar víry v Boha a bázně boží. Od je-
jího založení až do léta roku 2016 na 
škole působil jako člen správní rady, 
kde zejména jako morální autorita 
vždy hájil správnost myšlenky vzniku 
školy. Kromě nezastupitelnosti své 
osobnosti tak odešel na věčnost 
i spoluzakladatel školy. Za vše velké 
poděkování. Byl jste nám vždy morál-
ní podporou a autoritou.           BGV

Zemřel nejstarší kanovník 
litoměřické diecéze

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 zemřel 
ve věku 73 let nejstarší a současně 
nejdéle sloužící sídelní kanovník 
Katedrální kapituly u sv. Štěpána 
v Litoměřicích P. Alexej Baláž. Ve Varns-
dorfu působil 35 let. Vedle starosti 
o farnost ve Varnsdorfu měl na starosti 
i farnosti na Studánce, v Jiřetíně pod 
Jedlovou, Dolním Podluží a Sněžné 
u Krásné Lípy. Byl nápomocen nejenom 
věřícím farníkům, ale i ostatním 
obyvatelům města Varnsdorf. V roce 
1989 se aktivně zúčastnil listopa-
dových demonstrací na náměstí a po 
té pracoval v radě města. Zasloužil se 
i o obnovení místní organizace KDU-
ČSL ve Varnsdorfu. Byl to člověk, který 
se svědomitě staral o svěřený majetek. 
Pod jeho vedením bylo uděláno mnohé 
pro záchranu sakrálních památek. 
Vedle shánění peněz a zajišťování 
řemeslníků na opravy často přispěl 
i svojí prací. Mezi mnohými zabezpečil 
restaurování fresek interiéru a varhan 
děkanského kostela sv. Petra a Pavla, 
obnovu vitrážových oken v kostele sv. 
Karla Boromejského a v neposlední 

řadě záchranu před demolicí kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Doubici. 
Jeho nemoc už mu nedovolila dokončit 
usazení nového zvonu do věže kostela 
sv. Karla Boromejského. Nám věřícím 
varnsdorfské farnosti bude chybět 
jeho slovo i úsměv.      Václav Hynčica

Snad se i ty hodiny 
jednou rozsvítí

Děkana Baláže znám z vyprávění 
ještě z dob jeho prvního působení 
v Krásné Lípě, kdy se mnoha zejména 
starším věřícím nelíbilo, že po mši 
si mladý pan farář oblékl rifle a šel 
s vozíkem do stavebnin pro materiál 
na opravu kostela. Jeho elán, životní 
a pracovní nadšení pokračovalo zá-
chranou kostela v Doubici, na který 
už byl vydán demoliční výměr a 
který dnes stojí i díky němu. Osobně 
jsme se sešli až ve Varnsdorfu za 
mého působení ve vedení města a 
v posledních letech vždy při nějakých 
mimořádných událostech, které 
jsme pro něj rádi, ochotně a rychle 
vyřešili. Děkan Baláž byl vizionář a 
měl desítky, možná stovky snů, či 
tužeb. Jednou z nich bylo rozsvícení 
hodin na náměstí. Když jsme k výročí 
města potřebovali pro město nafotit 
nějaké záběry z vrcholu kostelní 
věže, říkal: „Já vás tam teda kluci 
nahoru pustím, ale vy mi pak jednou 
pomůžete osvětlit ty hodiny!“ Tato 
věta mi stále zní v uších. Naposled 
jsme o tom mluvili před pár týdny 
při obědě na faře, dělali jsme si 
u toho legraci, abychom se toho vůbec 
dožili. Tak jestli se mi jednou povede 
ty hodiny rozsvítit, bude to pro vás, 
pane kanovníku!          Jiří Sucharda

Za P. Alexejem Balážem
Nemohl jsem být na posledním 

rozloučení s P. Alexejem Balážem, 
protože mi to pracovní povinnosti 
nedovolily. Ale myšlenkami jsem byl 
s ním alespoň ve vzpomínkách, což 
dodnes trvá. Poznal jsem ho už před 
léty, tehdy (1984) jsem za ním přišel 
s prosbou, aby promluvil na pohřbu 
mého táty. Tenkrát byli řečníci 
všelijací, a pan farář mluvil dobře 
a důstojně. Proto jsem si přál jeho. 
Vyhověl mi s povzdechem – táta nebyl 
věřící. 

Později jsem ho poznal velmi zblíz-
ka. To jsem od roku 1991 pracoval jako 
úředník městského úřadu na školství a 
kultuře. Tehdy zanikaly jesle, školky, 
hýbalo se s majetkem nově městem 
nabytým a hlavně – hledalo se pro 
mnohé budovy využití. P. Baláž byl 
v té době plný plánů a energie 
k jejich naplnění. A měl přislíbeny od 
německých katolíků i značné finance, 
bez kterých to nebylo možné ani 
v oné době „po sametu“, kdy bylo 
dost lidí ochotných pracovat „za 
hubičku“. Stačilo jen převést do ma-

jetku církve některé budovy v areálu 
kostela „bez věže“. Tehdejší městské 
zastupitelstvo se obávalo, nechtělo, 
neschválilo. A čas plynul, něco se 
povedlo i bez větších peněz, němečtí 
donátoři totiž po několika letech vy-
chladli, tak jako postupně vychládalo 
„sametové“ nadšení. 

Dlouhou dobu se pan kanovník 
nevzdával. Pracoval intenzivně na 
svěřených objektech, byl přísný k sobě 
i k brigádníkům. Zažil jsem to na vlast-
ní kůži: jednoho sobotního dopoledne 
jsem domlouváním koncertu zdržoval 
mladého hudebníka-brigádníka a on 
nám oběma vylál, ať si to povíme, 
až bude práce hotová. Měl recht, 
i když mě tehdy trochu namíchl. Ale 
kdo s ním například vyklízel odporně 
„zasviněný“ dům v Čelákovické ulici, 
může o jeho nezdolné pracovitosti 
a charakteru vyprávět legendy. Čas ale 
nečekal, stáří a nemoci udělaly své. 
Leckdo dnes o P. Balážovi mluví jako 
o člověku, který toho dost rozdělal 
a málo dokončil. Kdo je bez viny, 
ať hodí kritickou slinou. Já vím, že 
se snažil, co mohl, jen mu doba a 
někteří vlivní nepřáli. A i kdyby jako 
vzpomínka na jeho činy zůstalo jen to 
„naše“ Biskupské gymnázium, stačilo 
by. Byl jsem u toho, když se chystalo a 
ministerstvo školství nechtělo povolit. 
Jeho souhlasné slovo a pomoc nakonec 
v podstatě rozhodly, že tu „gympl“ 
nakonec ve Varnsdorfu máme. Budu 
na něj vzpomínat v dobrém. Čest jeho 
památce.                       Milan Hrabal

Vzpomínka na pana 
kanovníka Alexeje Baláže

Pan kanovník Baláž byl zvláštní 
člověk. Byl velmi přímý a velmi 
upřímný, a to někdy tak moc, až z to-
ho praskaly kosti. Ale nikdy se ne-
tajil tím, koho má rád a komu fandí, 
a naopak, s kým si ruku podat nechce 
a nepodá. Nikdy neměl potřebu mlžit, 
přetvářet se, dělat tanečky, a každý 
tak vždycky věděl, jak na tom u něj 
je, s čím může počítat a s čím ne. 
V dnešní době, kdy spousta lidí ovlá-
dla umění jakési podivné diplomacie, 
lavírování a tajtrdlíkování, byl pan 
kanovník Baláž ikonou přímosti a 
férovosti. A ještě něco na něm bylo 
výjimečného. Nebál se jít do nejis-
toty, měl odvahu podpořit nové a 
nepoznané, rád dělal těm, které měl 
rád, radost. Tak, jako se v roce 1995 
zasadil o vznik Biskupského gymná-
zia ve Varnsdorfu, tak v roce 2013 
podpořil Schrödingerův institut a pod-
poroval ho všemi možnými způsoby 
až do svého konce. Pro Institut byl 
velikým mecenášem, příznivcem 
a přítelem. Jeho odchod z tohoto 
světa je pro Institut, i pro mě osobně, 
velkou ztrátou.

Gabriela Doušová
Vzpomínku připravil JS a MHRA



Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 15. prosince
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 13. prosince od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

ZDARMA za nákupy
do OC FORUM Liberec
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

Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebi-
telů, uplatňování reklamací 
apod.
7. prosince
od 10.00 do 14.30 hod.
v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)
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VZPOMÍNKA
V pondělí 12. pro-

since vzpomeneme 
10. výročí od úmrtí 
mého manžela, ta-
tínka a dědečka pana 
Františka Havlase. 

S láskou stále 
vzpomínají manželka Marcela a děti 
s rodinami.

Dne 12. prosince 
uplynou čtyři smut-
né roky, kdy nás 
navždy opustil pan 
Jaromír Fárka. 

Stále vzpomínají 
manželka, synové, 

sourozenci a ostatní příbuzní.

BLAHOPŘÁNÍ

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Sobota 17. prosince

od 8.00 do 16.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Domov bez hranic Rumburk děkuje 

Papírnictví A. Pachmanové, panu 
Norbertu Heidlerovi a Ivetě Hindrá-
kové za sponzorské dary.

Chtěli bychom poděkovat panu 
Josefu Šustovi a kolektivu pivovaru 
Kocour za krásnou narozenino-
vou oslavu pro Jana Doricu k jeho 
60. narozeninám. B. O. s rodinou.

Je vidět, že pan J. Šusta má nejen 
dobrého podnikatelského ducha, ale 
i dobré srdce. Děkujeme.

ZUBNÍ POHOTOVOST
 
3.-4.12.2016
MUDr. Hana Pojtingerová
Bezručova 569, Děčín IV
Tel. 412 586 361 

10.-11.12.2016  
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové u Děčína
Tel. 412 550 343

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

Dne 8. prosince oslaví Anna a 
Miloslav Blehovi 60 let společného 
života. 

K výročí jejich diamantové svatby 
přejí zdraví a pohodu dcery Dana a 
Lída s rodinami.

Vánoční troubení 
z věže Hrádku 

v neděli 18. prosince 
od 17.00 hod.
Vystoupení žáků 

ZUŠ Varnsdorf a Rumburk. 
Je zajištěno občerstvení 

a horké nápoje.

Pojďte 
si společně 
zazpívat…

Prožíváme adventní dobu, čas 
přípravy na krásné vánoční svátky. 
Pojďme si proto zase společně zazpí-
vat známé koledy a to vždy o každé 
adventní neděli. Sejdeme se opět na 
„náměstíčku u věžičky“ pokaždé od 
17.00 hod. Na první adventní neděli 
jsme si rozsvítili společně vánoční 
strom u knihovny. O druhé adventní 
neděli 4. prosince nám zazpívají žáci 
varnsdorfských základních škol. O třetí 
neděli, té stříbrné, 11. prosince budou 
účinkovat děti mateřských škol. Po-
slední čtvrtou adventní neboli zlatou 
neděli 18. prosince nám zpříjemní stu-
denti Biskupského gymnázia. Zkusme 
prožít tento krásný adventní čas zase 
trochu jinak. Těšíme se na vaši účast.

Roland Solloch, místostarosta

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 

Kadeřnictví - na objednání i bez 
objednání. Nově otevřeno - pánské, 
dámské, dětské. Studio Relax, Ediso-
nova 2914, Varnsdorf. Alena Poner-
tová mob.606 672 644.

V sobotu 12. listopadu se v pro-
storách Městského centra kultury 
a vzdělávání Varnsdorf uskutečnila 
jedna z nejpopulárnějších akcí roku 
pořádaných Městskou knihovnou Varns-
dorf – Regionální knižní minitrh. 

Knihy, dobrůtky, dárečky, dílničky
V pestrém sortimentu produktů 

místních výrobců si na své přisli 
milovníci rukodělných výrobků 
(řezbářské výrobky, keramika, 
vitráže, fimo šperky, tiffany lampy, 
pletené a šité drobnůstky, ozdobné 
perníčky, papírová přáníčka či výrobky 
z chráněné dílny). Pro děti i dospělé 
kutily byly připraveny výtvarné a 
rukodělné dílničky. Těžiště minitrhu 
bylo ale v nabídce knižní i jiné tištěné 
produkce v regionu. Dominovali místní 
prodejci knihkupectví DISK, Libuše 
Horáčková, Antikvariát Klariani, Kruh 
přátel muzea Varnsdorf a Městská 

14. Regionální knižní minitrh
knihovna Varnsdorf. Z regionu přijeli 
nabídnout svou produkci vydavatelé 
Loreta Rumburk, Kruh autorů Liberec-
ka, nakladatelství Bor Liberec, Spolek 
Tadeáše Haenkeho Chřibská, Spolek 
Dolský mlýn a Druckerei Winkler Sei-
fhennersdorf. Pro hladové, žíznivé a 
mlsné byly připraveny různé dobroty 
– káva, čaj, limo, zákusky, koláče, 
chlebíčky.

Mandava, Opouštění, Sestra smrt 
Významnou součástí minitrhu bylo 

tradiční představování knižních no-
vinek v sálku knihovny za účasti autorů 
a vydavatelů. Úvodem se zmíním 
o „našich“, varnsdorfských publikacích. 
Libuše Horáčková nabídla tradiční var-
nsdorfský kalendář, tentokrát na téma 
historie průmyslu z produkce Naklada-
telství Roman Horáček. Kruh přátel 
muzea Varnsdorf zosobněný dvojicí 
editorů (Martin Havlíček a Josef Zbi-
hlej) předal veřejnosti horkou novinku 
a to oblíbenou vlastivědnou publikaci 
Mandava s vročením 2016. Čtenáři se 
v ní dočtou o významných osobnostech 
města i regionu, sochaři Vincenci Pil-
zovi, přírodovědci Tadeáši Haenkem,

Pokračování na str. 7
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knihovnici Zdence Holečkové a tol-
štejnologovi Janu Štikovi. Ale nejen 
o nich, je tam počtení o broucích, 
nových varnsdorfensiích atd.

Varnsdorfská spisovatelka Ma-
rie Rejfová představila zbrusu 
nové pokračování své loňského 
úspěšného fantasy debutu Čarověník 
nazvané pochmurně Sestra smrt. 
Místní rodačka Adéla Kopecká nap-
sala inspirativní knihu o svém zápase 
s těžkou nemocí Bitva, kterou jsem si 
nevybrala. 

Městská knihovna Varnsdorf 
představila dvě publikace. Nejprve 
to byl překlad prozaických miniatur 
lužickosrbského klasika Jurije Brězana 
nazvaný Příběhy o vodě, který vyjde 
až koncem listopadu, takže publikum 
mělo unikátní příležitost vidět pra-
covní výtisk. Poté byla k nahlédnutí 
i ke koupi publikace s příznačným 
názvem Opouštění, což je sborník 
z varnsdorfské literární soutěže. 

Novinky z regionu
Z širšího regionu na minitrh doput-

ovaly publikace v pestrém žánrovém 
záběru. Převažovaly knížky pro děti. 
Do tohoto ranku patří pozoruhodná 
a hravá kuchařka Evy Takové naz-
vaná Kuchyně. Dětem vstup povolen, 
Houbařův sen (pohádky Českého 
Švýcarska) od Františka Kvíze a 
sborníček dětských prací Z pohádky 
do pohádky. Titulů, které bychom 
souhrnně mohli nazvat vlastivědné, 
bylo pět. Manželé Natálie a Jiří Beliso-
vi vydali knížku Krajina kovaných 
křížů, David Sklenář sepsal a vydal 

Dokončení ze str. 6
dvojjazyčnou naučnou brožuru Histo-
rie a současnost stuhařských firem ve 
Šluknovském výběžku, Ester Sadivová 
věnovala pozornost kapli v Dolních 
Křečanech v brožurce s prostým náz-
vem Kaple sv. Alžběty Durynské, Ul-
rich Lange zve svou česko-německou 
brožurou na Toulky obcí Krompach a 
okolím. Objevný titul pochází z li-
bereckého nakladatelství Bor Evy 
Koudelkové s názvem Myslimír po 
horách krkonošských putující. Nabízí 
prastarý text z dob, kdy se teprve 
tvořila moderní čeština doprovázený 
nádhernými rytinami. 

Na pomezí beletrie (konkrétně 
zapomenuté německé poezie z Česko-
lipska) a naučné literatury stojí 
Ploučnické květy z produkce Kra-
jské vědecké knihovny Liberec a 
Kalmanach 10, 2015/2016, výpravná 
publikace Kruhu autorů Liberecka, 
kterou představili Jan Šebelka a 
Luboš Příhoda. Druhý jmenovaný 
přivezl svou básnickou novinku, 
bibliofilii Umíněný Ikaros. Alena 
Melicharová vytvořila pro vnoučata 
milé vyprávění o tradici Vánoc naz-
vanou Český betlém jako doprovod 
k barevným fotografiím keramického 
betlému Aleny Kartákové.

Vivat Viewegh
Jako obvykle zlatým hřebem mini-

trhu bylo setkání se známým spiso-
vatelem. Letos sálek naplnil publikem 
k prasknutí a pobavil povídkou o tom, 
jak zastavit drbání drben v malém 
městě, znovuzrozený Michal Viewegh. 

Text Milan Hrabal

14. Regionální knižní minitrh

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

úterý od 17.00 hod., čtvrtek od 16.30 hod. 
a neděli od 9.30 hod. na Zimním stadionu. 

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

Na úvod sezony 2016-2017 uspořá-
dali stolní tenisté v jejich stánku –
herně v Klostermannově ulici tři 
turnaje. Ten první o přeborníka 
TOS Varnsdorf vyhrál bez porážky 
L. Žatečka ml., druhý skončil 
Z. Slavětinský, třetí J. Jeřábek, čtvrtá 
E. Drusarová a pátý byl P. Frank. 

Druhou akcí uspořádanou k výročí 
vzniku ČR poctilo účastí 26 stolních 
tenistů a zvítězil opět L. Žatečka 
ml. Další přední místa obsadili hráči 
v pořadí M. Charouzek, V. Strnad, 
V. Chlan ml. a J. Turek.

Na začátku sezony nesmí chybět 
v oddílu tradičně ani turnaj veterá-
nů. Ten suverénně ovládl L. Kovář 
před J. Loosem a S. Michálkem. 

Čtvrtý byl V. Chlan st. a pátý Mudr. 
P. Janák, sponzor celé akce. Všichni 
uvedení hráči obdrželi solidní ceny. 

Jedna z hlavních náplní oddílu však 
opět spočívá v účasti a co nejlepším 
umístění pěti týmů v okresním pře-
boru. Po pěti kolech byl D-tým druhý, 
A-družstvo čtvrté, B-celek pátý a dále 
“éčko“ desáté a „céčko“ jedenácté. 
V nejnižší okresní soutěži ještě star-
tuje F-tým našich naději (žáci 8-15 
let), které je po čtyřech odehraných 
kolech šesté. Pravidelné tréninky 
v úterý a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 
hod. a získané zkušenosti z uvedené 
soutěže by se měly promítnout v dal-
ším hráčském vývoji mladých stolních 
tenistů.                Miroslav Exnar

Zprávy od zelených stolů

Dne 12. listopadu 2016 se konala 
letošní poslední velká akce federace 
GPC, a to mistrovství České republiky 
v mrtvém tahu s rekordní účastí 171 
závodníků. Za náš oddíl se vydalo 
bojovat o medaile pět závodníků, a 
to Honza a Daniel Piankovi, Richard 
s Lubošem Šosem a mladík Matěj 
Syrovátka.

Prvním měřením sil byla divize 
RAW (bez podpůrných dresů), kde 
nastoupila čtveřice našich borců. 
V kategorii dorostu s přehledem 

vyhrál Matěj Syrovátka, který pokořil 
245, 257,5 kg a završil své vystoupení 
výkonem 262,5 kg, čímž vylepšil 
národní rekord a zároveň vyhrál 
nejnabitější kategorii, kde porazil 
dalších 55 dorostenců.

V nejsilnější kategorii OPEN RAW 
(věk 24-39 let) se představil Honza 
s Danielem Piankou a Luboš Šos. 
Luboš po úspěšných 282,5 a 290 kg 
zavíral třetím pokusem na 302,5 kg 
a zajistil si prvenství v kategorii do 
110 kg. Honza se držel standardu, po 
základu 170 kg zdolal 180 kg a končil 
na 190 kg. Dan kontroval 175 a 185 kg
a účinkování v kategorii končil 
na váze 192,5 kg. To znamenalo 
posunutí českého národního rekordu. 
V konečném účtování OPEN RAW 
(celkem 41 borců) skončil Luboš 
na 9. místě, Honza byl 3. a Dan 

vybojoval 2. místo. Vítězství patřilo 
momentálně nejlepšímu českému 
strongmanovi. Na závodech 173 kg
vážící Čestmír Šíma předvedl nad-
lidský výkon 385 kg! 

V závěru soutěže přišla kategorie 
EQUIP (použití podpůrných dresů). 
Kategorii juniorů bez rozdílu vah 
vyhrál Ríša Šos. Zdolal 240 i 255 kg a 
v závěru zkusil 270 kg. Sice je vytáhl, 
ale ne v souladu s přísnými pravidly 
soutěže. V osmičlenné kategorii 
OPEN EQUIP (věk 24-39 let) obsadili 

stupně vítězů 
společně Honza s Lu-
bošem a Danem, což 
žádný jiný oddíl v ČR
zatím nedokázal. Lu-
boš šel z důvodu 
zranění pouze na dva 
pokusy (280 a 290 
kg), což mu vyneslo 
absolutní třetí místo. 
Honza využil také 
pouhé dva pokusy 
(185 kg a 195 kg). 
Dan klasicky zahájil 
se 190 kg, přidal 
vítězných 205 kg,
ale vylepšení národ-

ního rekordu na 210 kg nebylo v ten 
den v jeho silách. 

Toto MČR bylo výborně připravené 
pořádajícím oddílem TJ Sokol 
Podivín. Třešničkou na dortu bylo 
vítězství OST Varnsdorf, který vyhrál 
mezi všemi zúčastněními 40 (!) 
oddíly, a to přesto že mezi nimi byly 
i ty s dvojnásobnou početní převahou. 
Poděkování patří samozřejmě Městu 
Varnsdorf, který oddíl OST Varnsdorf 
podporuje, dále všem, co nám fandili 
a samozřejmě našim rodinám, které 
jsou nedílnou součástí sportovní 
kariéry borců OST.               J. Pianka

Medailová žeň na MČR v mrtvém tahu 

V Harrachově proběhlo Mistrovství 
Čech šachistů do 8 a 10 let. TJ Slovan 
a zároveň Liberecký kraj zastupovali 
Matěj Hejný, který v H10 skončil 38. 
mezi 66 startujícími se 4 body (z 9 
možných). Michal Maco byl 20. v H8 
z 37 šachistů, získal 4,5 bodu (z 9 
možných). 

V neděli sehráli šachisté TJ 
Slovan čtvrté utkání Krajské soutěže 
Libereckého kraje na šachovnicích 
1. Novoborského ŠK C. Domácí tým 
byl favoritem a také předpoklady 
potvrdil výhrou 6:2. Svoji partii 
vyhrál jen M. Zapletal, remízi přidali 
K. Sládek a V. Halba. Nejvíce bodů 
(2,5) zatím pro tým získal M. Zaplé-
tal.                                            VH

Šachové střípky 

Ještě ohlédnutí
za MANDAONE 2016

V HS číslo 17 bylo přislíbeno uve-
dení pořadí výsledků těch nejlepších 
letošního seriálu závodů v okolí řeky 
Mandavy. Takže je tak nyní s malým 
odstupem činěno. Dívky (18-39 let): 
1. K. Loubková (Rohozec Amulet Cvi-
kov) 106 bodů, 2. K. Zezulová 101, 
3. A. Lhotáková (obě CK Šluknovsko) 
94 bodů.

Ženy (40 a více): 1. J. Kovářová 
(Herby Servis) 99 bodů, 2. Š. Valacho-
vá (Konverzační výběh na Klíč) 96, 
3. J. Kábrtová (Severní Větry) 40 bodů.

Chlapci (18-39): 1. P. Ondřej (Ha-
ven Team) 99 bodů, 2. J. Novota (CK 
Šluknovsko) 95, 3. I. Machek (Superi-
or Cyklofit Cycling Team) 83 bodů.

Muži (40 a více): 1. J. Švorc (Big 
Shock Team) 66 bodů, 2. J. Boczan 
(autonemecko.cz) 66, 3. A. Haufert 
(Horolezecký klub Varnsdorf) 53 
bodů.                              MANDAONE
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Čtyři basketbalové stovky Vítězná rozlučka doma se nekonala
  V Severočeské lize mělo hrát áčko 

mužů 19. 11. v domácím prostředí s BA 
Louny. Soupeř však měl vinou zranění 
velice úzký kádr, takže požádal 
o změnu termínu a zápas se tedy 
nekonal. 

Muži B nastoupili v Děčíně proti 
béčku BK a přivezli si odtud stovko-
vou porážku v poměru 109:68  (34:
18, 25:18, 24:18, 26:14). Podobně 
tomu bylo u BA Roudnice, kde podle-
hli 103:87 (20:32, 31:12, 29:14, 23:
29), i když zásluhou sedmi trojek 
vedli po první čtvrtině. Ale ta laxnost 
v obraně … soupeř s výškovou a 
váhovou převahou i zkušenostmi ji 
plně využil. Body: Pasovský 20 (2x3), 
Vašut 17 (2x3), Ježek 15 (4x3), Lukeš 
10 (2x3), Zamrzla 9 (3x3), Janoušek 8, 
Šolc 6 (1x3) a Čelko 2.

Ženy Slovanu měly na vlastní 
palubovce dva těžké druholigové 
soupeře v podobě pražských celků. 
Nejprve podlehly HB Basket Praha 
56:61 (14:9, 17:12, 13:21, 12:19), 
ale více jak polovinu utkání držely s 
hostujícím celkem krok. Ten se pro-
sadil až v druhé polovině duelu díky 
větším zkušenostem. Body domácích: 
Stodůlková 20 (1x3), Grobarčíková 
10, Martinovská 7, Ekrtová 5 (1x3), 
Chlanová, Škvorová a Keslerová po 
4, Hrabáková 2. Se Spartou Praha už 
to bylo utkání z jiného soudku. Ve-
liký favorit celé soutěže se předvedl 
v plném lesku a domácí hráčky odsoudil 
často jen k přihlížení - vyjádřeno slovy 
trenérů: „Na rychlostně a pohyblivě 
disponované soupeřky, navíc ze všech 
míst zakončující s neuvěřitelnou 
úspěšností, jsme často jen dohlíželi 
jako tělocvikář na své žáky“. Zrodila 
se další „stovka“ v neprospěch týmů 
Slovanu, tentokráte 31:106 (8:19,

5:38, 6:25, 12:24). Sparta tak držela 
vedoucí pozici druhé ligy, ženám 
Slovanu patřílo 9. místo.

Junioři U19 hostili v nadregionální 
soutěži ŠSK Slaný a po vcelku solidní 
první čtvrtině utkání se museli smířit 
s prohrou 84:94 (2O:16, 21:25, 23:30, 
20:23). Body  Ježek 27 (5x3), Vašut 13 
(1x3), Novák 15, Lukeš 13, Pasovský 10, 
Kodytek 2, Hajdu 2, Strnad 2 , Polák 
nebodoval.

Starší žáci U15 mají za sebou tři 
úspěšné zápasy nadregionální soutěže 
své kategorie. U Sokola Žižkov zvítězili 
zcela přesvědčivě 18:159 (2:39, 6:33, 
2:50, 8:37) a doma přehráli jak BK 
Brandýs 88:61 (28:18, 23:15, 16:14, 
21:14), tak i BK Kralupy 69:57 (23:
17, 23:10, 13:11, 10:19). Nejvíce bodů 
v uvedených utkáních zaznamenali: 
T. Petrla 52, Pondělíček 51, Jeřábek 49 
(2x3), Maščuch 42 (3x3), Nechanický 34 
(3x3) a Tlapák 18. Po těchto výsledcích 
se posunuli na 2. místo tabulky za BK 
Slunetu Ústí, která je s dvoubodovým 
náskokem dosud bez porážky.

Mladší žákyně U14 měly výhodu 
tří domácích střetnutí, z nichž 
vytěžily dvě výhry. Porazily BK Děčín 
65:56 (15:15, 11:16, 20:11, 19:14) 
i TJ Lokomotivu Liberec 67:41 
(17:10, 25:8, 12:13, 13:10). Neporadily 
si jen s týmem Pastelka Mladá Boleslav 
po výsledku 46:79 (6:22, 10:11, 
11:26, 19:20). Mezi sedmi týmy 
soutěže zatím drží 4. místo, na čele je 
HB Basket Praha.  

Mladší mini U12 po výhře s Li-
toměřicemi nestačili na Slunetu Ústí, 
vedoucí oblastní přebor, které podle-
hli 89:31. V domácích duelech porazili 
Litoměřice 69:35, s Ústím prohráli 
32:92 a patří jim nyní 4. místo mezi deví-
ti týmy soutěže.       TJ Slovan – basket

Poslední letošní utkání s Táborskem 
nedopadlo pro FK Varnsdorf podle 
představ. Vidina zisku podzimních 20 
bodů se začala rozptylovat hodně brzy, 
neboť hosté vedli v 16. minutě 0:2. 
O sedm minut později snížil A. Beránek 
a stavem 1:2 skončil i poločas. Po více 
jak hodině hry nepřinesla domácím 
nic ani tři střídání, naopak Táborsko 
zvýšilo v 78. na 1:3. Z penalty pak 
kanonýr FNL A. Jakubov snížil na rozdíl 
gólu, ovšem alespoň remízy se tým ani 
diváci nedočkali. Varnsdorf tak bude 
přezimovat na 10. místě a naposledy 
se radoval z vítězství ve Frýdku-
Místku.  Ze 16 utkání vytěžil pět výher, 
čtyřikrát se rozešel se soupeři smírně 
a v sedmi případech nebral ani bod. 
Konta soupeřů zatížil 19 góly (z toho 
Alexander Jakubov 10) a inkasoval 22 
branek. Omlazený tým však na jaře 
jistě půjde výsledkově výš. Mistrem 
podzimu je Olomouc (37), druhá je 

Ostrava (33) a třetí Opava při shodě 
bodů s Českými Budějovicemi (31). 
Nejvíce starostí s udržením druhé ligy 
budou mít nováčkové soutěže ve Vít-
kovicích (7 bodů) a Prostějově (6).

Dorosty uzavřely podzimní část 
krajského přeboru v Bílině. Starší 
potvrdil svou suverenitu výhrou 
2:8 (1:5) a neztratil v soutěži ani bod. 
Branky u soupeře vsítili v 3., 20. a 25. 
S. Záhorský, 30. L. Lisý, 35. J. Novák, 
50., 85. O. Kramer, 87. M. Kopřiva. 
Nejčastějšími autory branek byli 
u staršího dorostu Samuel Záhorský 
a Jindřich Novák, oba se trefili ve 12 
případech. Mladší dorost (5. místo) 
v Bílině poněkud překvapivě neuspěl. 
Celek z dolní poloviny tabulky jej 
porazil 4:1 (0:1), když od 38. min. 
prohrával po gólu D. Hrubého. Mezi 
přední kanonýry KP mladšího do-
rostu patří hráč FK Matěj Šešina, 
autor 10 branek.                     ZdS

Od října probíhá čile sezona týmů 
hrajících soutěže v rámci KSLH Li-
bereckého kraje. Tradičně k nim 
již patří i celky HC TS Varnsdorf –
muži, starší žáci a mladší žáci. Jejich 
dosavadní výsledky uvádíme.

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ LK – trenér 
K. Hornický. HC Frýdlant - HC TS Var-
nsdorf 2:5, HC Lomnice n. P. - HC TS 
VDF 13:2, HC Česká Lípa - HC TS VDF 
7:4, HC Slavoj Liberec - HC TS VDF 8:4, 
HC Turnov  - HC TS VDF 5:0, HC Děčín -
 HC TS VDF 8:1, HC TS VDF - HC Turnov 
4:8, HC TS VDF – HC Frýdlant 6:3, 
HC TS VDF – HC Lomnice n. P. 2:5. Pro-
zatímní bilance 9 207 28:59 6 bodů.

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ (7. třída 
2003-2004) LK – trenér Z. Damašek. 
HC Nová Paka/Jičín - HC TS Varnsdorf 
1:7,  HC Lomnice n. P. - HC TS VDF 
10:3, HC Frýdlant - HC TS VDF 2:18, TJ 
HC Jablonec n. N. - HC TS VDF 3:7, HC 
TS VDF - HC Česká Lípa 4:4, HC Jičín -
HC TS VDF 0:14. HC Česká Lípa - 
HC VDF 7:9, HC TS VDF - HC Nová Paka/
Jičín 12:0, HC TS VDF - HC Jičín 12:0. 
Bilance 9 711 86:27 15 bodů a 2. místo 
za Lomnicí n. P.

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ (5. třída 2005-
2006) LK- trenér J. Damnitz. Bilance 
mladších žáků uvádí k 28. 11. čísla 8 
314 35:37 7 bodů. Výčet jejich zápasů 
uvedeme v příštím vydání HS.      ZdS

Hokejové výsledky HC TS Varnsdorf

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 91


