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Rozsvícení vánočního stromku 
zahájil adventní čas

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec roku a je čas na krátké 
ohlédnutí se za uplynulým rokem a 
zamyšlení se nad plány roku následu-
jícího.

V tomto roce došlo k dokončení 
mnoha investičních akcí. Zmíním 
se alespoň o několika z nich. Úplně 
poslední dokončenou investiční akcí, 
je rekonstrukce vnitřních prostor zim-
ního stadionu. Děti, bruslící veřejnost 
a hokejisté mají důstojné podmínky 
pro provozování jejich aktivit. Nedáv-
no bylo dokončeno zateplení a rekon-
strukce venkovního pláště polikliniky 
a dle vašich ohlasů je vzhled této bu-
dovy velmi reprezentativní. V příštím 
roce budou dokončeny terénní úpravy 
a bude opraven plot kolem celého 
areálu. Na obě tyto akce byla získána 
dotace ve výši téměř 10 mil. Kč.

Kompletně byla dokončena oprava 
celé fasády na základní škole Náměstí. 
Nový kabát se zateplením a střechu 
dostala školka v Seifertově ulici. I zde
byly náklady částečně hrazeny z do-
tace. 

Naše děti i celá veřejnost mohou 
od září využívat další multifukční 
sportovní hřiště u základní školy 
na Východní ulici, kde došlo také 
k výměně oken, a byla provedena 
výmalba vnitřních prostor. Pro děti 
bylo dále celkově zrekonstruováno 

Z OBSAHU ČÍSLA

Ani sníh a štiplavý mráz za okny 
neodradil Varnsdorfské občany užít 
si společně první adventní neděli 
u rozsvícení vánočního stromku v na-
šem městě. Událost se konala v parku 
před Městským centrem kultury a 
vzdělání Varnsdorf poslední listopa-
dovou neděli, tedy 27. listopadu. 

Den za dnem, hodinu za 
hodinou jsme opět blíže 
nejkrásnějším svátkům v roce. 
V dnešní uspěchané době je 
každý z nás zaneprázdněn prací 
a žene se za výdělkem, volný 
čas a chvilka klidu, zdá se být 
nedostatkovým zbožím. Proto 
zpomalte, vydechněte a věnujte 
čas během vánočních svátků 
svým nejbližším. Užijte si po-
hodu, klid a radost v dětských 
očích. Jménem celé redakce 
Hlasu severu Vám chci popřát 
šťastné a veselé Vánoce, boha-
tou nadílku a především mnoho 
úspěchů a zdraví v novém roce.     

Tomáš Secký, šéfredaktor

Zhodnocení uplynulého roku
dopravní hřiště, které nám závidí 
nejedno město nejen v Ústeckém kra-
ji. Na tuto akci jsme získali příspěvek 
300 tisíc Kč od krajského úřadu.

Moc mě potěšilo, že se lze po 
dlouhých letech suchou nohou pro-
jít, proběhnout nebo projet na kole 
kolem rybníku „Mašíňák“. Zprovoznění 
stezky je pro mě a pro mnohé občany 
začátkem k dalšímu využití potenciálu 
tohoto areálu, a proto chceme zvýšit 
počet stezek směrem k Hraničnímu 
Buku. Vyspělost civilizace můžeme 
poměřovat různým způsobem. Jedním 
z nich je, jak se pozůstalí starají o své 
předchozí generace, které už nejsou 
mezi námi. Město dokončilo parkovací 
stání před hřbitovem a byl nově zho-
toven chodník na Hřbitovní ulici. Příští 
rok budeme pokračovat v úpravách 
cest uvnitř hřbitova, aby varnsdorfský 
hřbitov byl důstojným místem posled-
ního odpočinku a pěkným místem, kde 
vzpomínáme na své blízké.

V tomto roce došlo k mnoha rekon-
strukcím infrastruktury města. Nebudu 
vyjmenovávat všechny, jen namátkou 
připomenu například opravy ulic 
Žižkova, Dvořákova, Otavská, Kolín-
ská a Kozlova, chodníků na Západní 
a Křižíkově, Seifertova, Poštovní a 
spojnice mezi Západní a Pražskou 
nebo nové veřejné osvětlení na 
ulici 5. května a Palackého. V opra-
vách chodníků a komunikací budeme 
samozřejmě dále pokračovat dle

Sváteční program zahájil v patnáct 
hodin odpoledne adventní trh a dílny 
pro děti. Návštěvníci si mohli zakoupit 
jmelí, adventní věnce nebo vánoční 
dárky, posilnit se občerstvením nebo 
zahřát u ohnivé show. V půl páté 
podvečer poté začal na připraveném 
pódiu koncert kapely ZHASNI. Krátce 
před samotným rozsvícením se slova 
ujali místostarosta Roland Solloch se 
starostou Stanislavem Horáčkem. Po 
svátečním slovu společně s účastníky 
započal slavnostní odpočet. 

Poté, co se rozsvítil vánoční strom, 
se z řad přítomných diváků oz-
valo nadšení, následované pozdějším 

zklamáním, které se objevilo v dis-
kusním příspěvku na sociální síti. 
Kritizováno bylo nejvíce místo konání 
akce. Obyvatelé by si především přáli, 
aby se rozsvícení stromu pořádalo na 
náměstí s dovezeným stromem. Něco 
takového by město stálo desítky tisíc 
korun, zatímco prostor v parku u kni-

hovny nabízí krásný živý vánoční strom 
v příjemném prostředí. S dovezeným 
stromem navíc hrozí ve větrném počasí 
velké nebezpečí. Nedávné vylomení 
stromu na náměstí v České Lípě je 
jasným příkladem. Podněty a návrhy, 
které v diskusi zazněly, si převzala 
Komise pro kulturu a cestovní ruch, 
která akci zajišťovala.

V závěru večera si návštěvníci 
mohli poslechnout troubení z věže 
starokatolického kostela. Krátce po 
osmnácté hodině se všichni přítomní 
rozešli do tepla svých domovů.

Hana Bučková, 
Hlas severu junior
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finančních možností. Rádi bychom 
celkově opravili Karlovu ulici a 
vytvořili nový chodník na ulici Sv. 
Čecha. Máme ambici vyměnit v krátké 
době celé veřejné osvětlení za mode-
rní diodové.

A co máme v plánu? Intenzivně 
připravujeme další investiční akce. 
Máme vyhotovenou projektovou do-
kumentaci pro komplexní přeměnu au-
tobusového nádraží. Tuto akci chceme 
realizovat příští rok. Již jsme podali 
žádost o finanční dotaci. V návaznosti 
na to, má architekt města za úkol 
vypracovat studii budoucí podoby 
náměstí a přilehlé ulice Legií. Potom 
bude následovat studie na přeměnu 
Národní třídy. Máme také vyhotove-
nou projektovou dokumentaci na nový 
sběrný dvůr a podzemní kontejnery. 
Realizace závisí na přidělení dotačních 
prostředků na tyto akce. Je připravena 
poslední etapa modernizace zimního 
stadionu, a to výměna chladícího mé-
dia s vysokým podílem čpavku za jiné, 
šetrnější k životnímu prostředí. Na 

tuto výměnu máme přislíbenou dotaci 
ve výši 80 % z uznatelných nákladů. 
Chceme dále pokračovat v budování 
školních víceúčelových hřišť a provádět 
rekonstrukční práce na budovách škol 
(Karlova, Východní). Děkuji všem 
občanům a firmám, kteří se na akcích 
města podíleli a pracovníkům úřadu 
za přípravu investičních akcí a jejich 
dotažení do zdárného konce.

Některé další chystané akce jsou 
z důvodu své nákladnosti závislé 
na společných přeshraničních pro-
gramech, což s sebou přináší řadu 
problémů a jde o „běh na dlouhou 
trať“. Většina obyvatel Varnsdorfu 
bere dominantu Hrádek jako srdcovou 
záležitost. Máme připravený projekt 
rekonstrukce objektu a jeho následné 
využití společně se sousedním Seifene-
rsdorfem do programu Euroregionu 
Nisa (ERN). Náš partner ovšem nedo-
dal své podklady v termínu, i když 
jsme byli stále ujišťováni německou 
stranou, že vše je v pořádku. Jsme 

nuceni tedy vyčkat, zda v dotačním 
titulu zbydou finanční prostředky. 
Rozhodli jsme se, že budeme každý 
rok uvolňovat finanční prostředky 
z rozpočtu na částečné rekonstrukční 
práce pro zvelebení naší dominanty. 
Do dotačního Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2014–2020 jsme přihlášeni společně 
s dalšími 10 partnery také s výstavbou 
rozhledny na Špičáku. Tento projekt je 
celkově velmi nákladný a byl monito-
rovacím výborem odsunut do druhé 
poloviny roku 2018. 

Jak vidíte, plánů a akcí je mnoho. 
A to jsem zmínil jen ty největší. 
Vynechal jsem například opravy 
chodníků a udržování čistoty města 
či další výměnu městského mobiliáře. 
Ale to považuji za samozřejmost. Nedá 
mně to však, abych nepoukázal na to, 
že většinu nepořádku, které ve městě 
máme, si způsobujeme sami. Buďme 
všímaví a přísní na ty, kteří nám ničí 
majetek nebo nedodržují běžné stan-
dardy slušného chování. A standardem 

je to, že jakýkoliv odpad patří do 
koše, popelnice nebo do sběrného 
dvora. Chceme se nadále setkávat 
s občany při neformálních diskuzích 
na různá témata. Na jaře proběhla 
diskuze s občany na téma dalších 
investic města, dále jsme hovořili se 
členy SBDO Průkopník a Společenství 
vlastníků bytových jednotek především 
na téma přilehlých prostor k jejich 
bytovým domům, s podnikateli o je-
jich problémech a podnětech v rámci 
jejich podnikání, se zemědělci o je-
jich práci na našich pronajatých 
loukách a se starousedlíky v oblasti 
Kovářská ulice. 

Všem spoluobčanům přeji krásné 
prožití adventního času, klidné a po-
hodové vánoční svátky a bohatou nadí-
lku pod stromečkem, veselou oslavu 
příchodu Nového roku a v tom novém 
roce 2017 přeji všem mnoho pra-
covních úspěchů, spokojenost v osob-
ním životě, pevné zdraví a mnoho 
štěstí.

Váš Stanislav Horáček

Zhodnocení uplynulého roku

Vánoční svátky a Silvestr nejsou 
pouze svátky klidu, lásky a pohody. 
Jsou také spojeny se světelnými efek-
ty na obloze v podobě ohňostrojů. 
Mohou být krásné, ale zároveň velmi 
nebezpečné. Dodržujte proto při 
koupi a používání zábavní pyrotech-
niky základní pravidla a postupy. Je 
aktuální připomenout, že od června 
loňského roku platí v našem městě 
obecně závazná vyhláška o regulaci 
hlučných činností, mezi které patří 
právě zákaz používání zábavní py-
rotechniky a provádění pyrotechnic-
kých efektů a ohňostrojů na 

veřejných prostranstvích v zastavěné 
části města. Vyhláška se nevztahuje 
na 31. prosince, následně 1. ledna a 
pak na jaře na pálení čarodějnic. 

Varnsdorfští městští strážníci bu-
dou během svátků dbát větší pozor-
nosti na dodržování vyhlášky. Ohledy 
je nutné brát na sousedy i němé 
tváře. Rány z ohňostrojů neškodí 
pouze lidem, ale také domácím 
mazlíčkům a volně žijícím zvířatům. 
Lidé by po sobě zároveň neměli za-
pomenout uklidit vzniklý odpad, aby 
kvůli své zábavě nezatěžovali okolí a 
přírodu.                         Tomáš Secký

Pozor na prsty! 
Nepodceňujte pyrotechniku

Po vánočních svátcích mohou 
občané Varnsdorfu odložit vánoční 
stromky k odpadovým kontejnerům 
na sídlištích nebo na trase pytlového 
svozu tříděného odpadu v pondělí 
9. či 16. ledna včetně Studánky. Mapu 

Kam s vánočními stromky?

Je to přesně rok, co byla po 
dlouhých letech obnovena stezka 
kolem Varnsdorfského rybníka. Ta 
navazuje na stávající cestu po hrázi a 
v zalesněném terénu pokračuje podél 
vodní plochy až na pláž k dřevěnému 
molu. Stezka především slouží k rek-
reaci a sportu. Každý den zde pot-
káváme cyklisty, nadšené běžce 
či pejskaře a páry na procházce. 
Radnice chce v budoucnu využít 
potenciál areálu a vybudovat další 
stezky. V minulých dnech však bylo 
nahlášeno poškození dřevěné lávky. 
Místní šetření ukázalo chybějící 
fošnu, což především v podvečerních 
hodinách může být nemilé překvapení 
pro návštěvníky. Bezprostředně poté 

došlo k objednání nové fošny, aby se 
zabránilo případnému zranění. 

Aby toho nebylo málo, jen pár dní 
na to radnice obdržela další nahlášení 
poškození. Zatím neznámý pachatel 
nebo pachatelé zdevastovali nájez-
dovou část jedné z dřevěných lávek. 
Škoda se odhaduje na desítky tisíc ko-
run. „Pohled na poničenou stezku ve 
mně vyvolává vztek i velký smutek,“ 
hořekuje jeden z probíhajících běžců. 
Ať už měl viník k vandalismu jakýkoliv 
důvod, nic to nemění na tom, že se 
jedná o protiprávní jednání. Prosíme 
občany města, aby se dívali kolem 
sebe a nebyl jim majetek nás všech 
lhostejný. 

Text a foto Tomáš Secký 

Neznámý vandal poškodil stezku kolem Mašíňáku

sběrové trasy najdete na webových 
stránkách města v záložce „Vše o od-
padech“. V posledním týdnu roku 
bude také posílen svoz nádob na 
tříděný odpad a vývoz kontejnerů na 
sídlištích.   Odbor životního prostředí
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Město Varnsdorf, obecní živnosten-
ský úřad, upozorňuje podnikatele, 
kteří poskytují nebo zprostředková-
vají spotřebitelské úvěry, že dnem 
1. prosince 2016 vešel v účinnost 
zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebi-
telském úvěru a zákon č. 258/2016 
Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o spo-
třebitelském úvěru. Od zmiňovaného 
data se v zákoně č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, ruší živnost 
vázaná Poskytování nebo zprostředko-
vání spotřebitelského úvěru. Nově tak 
půjde o zvláštní regulovanou činnost 
na finančním trhu. Udělování opráv-
nění a dohled nad touto činností bude 
mít Česká národní banka (ČNB). 

Stávající poskytovatelé či zpro-
středkovatelé spotřebitelského úvě-
ru mohou nadále ve své činnosti na 
základě živnostenského oprávnění 
pokračovat, jsou však povinni do tří 
měsíců od účinnosti zákona o spo-

Poskytování a zprostředkování 
spotřebitelského úvěru 

nebude živností
třebitelském úvěru, tedy do 28. 2. 
2017, podat v souladu se zákonem 
u ČNB žádost o udělení příslušného 
oprávnění. Marným uplynutím této 
lhůty oprávnění zanikají. Podají-
-li žádost ve lhůtě, provozují svou 
činnost nadále do doby rozhodnutí 
o žádosti.

Na webových stránkách České 
národní banky (www.cnb.cz) jsou 
uveřejněny informace o udělování 
oprávnění k poskytování a zpro-
středkování spotřebitelského úvěru. 
Podnikatelé si musí ověřit, zda vy-
konávaná činnost spadá do režimu 
nové právní úpravy a případně podat 
u České národní banky žádost ve 
stanoveném termínu. Podnikatelé, 
jejichž činnost nebude vyžadovat 
rozhodnutí ČNB, by měli zažádat 
o oprávnění pro živnost volnou Vý-
roba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zá-
kona, obor Zprostředkování obchodu 
a služeb.                     Tomáš Secký

Před dvěma lety rozhodlo zastu-
pitelstvo města na návrh několika 
občanů a zástupců zastupitelstva 
uskutečnit online audio, tedy přímý 
zvukový přenos ze zasedání zastupi-
telstva s tím, že záznam po přímém 
přenosu zůstává dostupný v archivu 
pro širokou veřejnost. Realizaci 
tohoto přenosu zajišťuje městský 
úřad prostřednictvím pracovníků IT 
a sponzorského připojení k internetu 
od sdružení VDF FREE. První přímý 
přenos se uskutečnil z únorového 
zastupitelstva roku 2015 a jeho vý-
sledky byly neuvěřitelné. Předstihli 
jsme počtem sledujících i tak velká 
města jako Děčín! Uzávěrka výsledků 
sledovanosti k pátému prosinci letoš-
ního roku ukazuje, že první přenos 
se blíží k 580 posluchačům, zatímco 

Komunální politika 
občany netáhne

únorové zastupitelstvo letošního 
roku už má diváků o 100 méně. 
Křivka sledovanosti padá každým mě-
sícem, největšímu nezájmu se těšil 
zářijový přenos, který sledovalo a 
poslechlo si pouze 58 posluchačů. Od 
března do listopadu nepřekročil po-
čet posluchačů hranici 150 a výsledky 
letošní roku jsou zhruba na polovině 
loňských hodnot. Co takový nezájem 
způsobuje, se můžeme pouze doha-
dovat. Zda pouze opadl zájem o no-
vinku, jednání je nezáživné, nebo to 
odráží obraz současné společnosti, 
ve které se občané příliš nezajímají, 
ukáže až čas. Každopádně pokud bys-
te měli zájem, všech 17 nahraných 
jednání zastupitelstev města najdete 
na volně přístupném YouTube kanálu 
Město Varnsdorf.                          JS

Novodobé vánoční výzdoby našeho 
města se před téměř dvěma desít-
kami let ujala kulturní komise, jejíž 
členové nejprve vyzdobili náměstí, 
budovu městského úřadu, ulici Legií 
od náměstí až k bývalé Jednotě a 
ulici Generála Svobody. Později při-
byla lehce kontroverzní výzdoba na 
budově muzea a ZUŠ (s bankou), ale 
také aktivita členů kulturní komise. 

Vánoční výzdoba letos ještě 
„při starém“

Vánoční výzdoby se ujal Jiří Sucharda 
s Michalem Minárem a v posledních 
letech s Rudou Javorkem připravuje 
tato autorská dvojice podobu sou-
časné výzdoby. Původní výzdoba se 
přesunula z Generála Svobody na ulici 
Národní, která je ozdobená od Besedy 
až po náměstí. Z výzdoby ulic je třeba 
ještě zmínit dekorace na ulicích Praž-
ská a Kmochova. K tomu se vždy zdobil 

vánoční strom. Město nikdy nepři-
stoupilo na darované, nebo kupované 
vánoční stromy a vždy ozdobilo jeden 
z živých. A nebylo jich málo! Začalo to 
stromem na horní straně náměstí při 
vjezdu na autobusové nádraží, přes 
strom na tržnici u „Pražáku“, poté 
naproti na parkovišti a až po otevření 

nové knihovny (MCKV) se definitivně 
přestěhoval do parku, kde se zdobí 
dodnes. Možná to běžnému člověku 
ani nepřijde, ale nazdobení stromečku 
včetně práce, automobilové plošiny a 
ozdob představuje částku blížící se ke 
čtvrt milionu korun a to máme výhodu, 
že si téměř vše děláme svépomocí. 

Vzhledem k tomu, že i v rodinách 
dochází po letech k obměnám a do-

plnění vánoční výzdoby, tak pokud 
zastupitelé dají projektu, který jde 
v těchto dnech do rady města zele-
nou, budeme se moci těšit příští rok 
na velkou změnu. Tak jak se během 
posledních dvou let rozsvítilo náměs-
tíčko u věžičky, nebo budova měst-
ského úřadu, připravujeme obnovu 
výzdoby na významných budovách 
(např. ČSOB/ZUŠ) a doplnění uliční 

výzdoby v rámci celého města, aby 
došlo i na lokality, které byly dopo-
sud poněkud opomíjeny (Západní, 
Poštovní apod.). Ne všechny novinky 
vám ale prozradíme, některé části 
projektu si necháme jako překvape-
ní. A doufáme, že bude příjemné.                                            

JS
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Na svém pravidelném jednání 
probírali standardní body jako třeba 
zprávy výborů, finanční záležitosti, 
nebo převody majetku města. Ještě 
předtím však proběhla slavnostní 
událost – slib nového zastupitele, 
kterým se stal pan Josef Koleno za 
KSČM, který již kdysi v zastupitelstvu 
byl a nyní nahradil odstupujícího Kur-
ta Posselta. Poté zastupitelé prodali 
několik pozemků a zahrad, pozemek 
pod garáží a tři pozemky na výstavbu 
nových rodinných domů, uzavřeli 
smlouvu o budoucí smlouvě na veřejné 
osvětlení a příspěvkovým organizacím 
bezúplatně převedli letos nakoupené 

V listopadu zasedali 
zastupitelé naposled

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
Prodám byt 1+KK, Kostelní ulice. 
Tel. 607 093 149

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

vybavení. Výkup bytů na sídlišti 
Kovářská/Žitavská pokračoval vykou-
pením dvou garsoniér a dvou bytů 
1+1. Od Lesů ČR město nekoupilo po-
zemky na Hrádku a na Špičáku, neboť 
již jednou odsouhlasilo nákup těchto 
pozemků a před uzavřením smlouvy 
Lesy ČR bezdůvodně navýšili cenu na 
trojnásobek! Uzavřením smlouvy o 
společném postupu bude pokračovat 
další rekonstrukce havarijního stavu 
zdiva v Mandavě, tentokráte v úseku 
Mostecká – Dolní nábřeží. Posledním 
majetkovým bodem bylo schválení po-
dání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
trávníku s umělým povrchem, který je 
za více jak 10 let užívání na hranici své 
životnosti. Když jsme u dotací, zastu-
pitelé také schválili projekt regenera-
ce sídliště ve Varnsdorfu do programu 
Regenerace sídlišť 2017, díky kterému 
bychom se mohli dočkat dalších pozi-
tivních změn na sídlištích v podobném 
duchu, v jakém probíhá nyní úprava 
sídliště na Západní ulici.

Zprávy obou výborů zastupitelstva, 
tedy finančního a kontrolního se vě-
novaly provedeným kontrolám, ve 
kterých požadovali zastupitelé pro-
věřit poskytnutí dotací na školičku 
bruslení. Zatímco finanční výbor se 
zabýval školičkou z roku 2015 a svoji 
kontrolu uzavřel, kontrolní výbor 
prověřoval školičku letošní a tu na 
základě přednesené zprávy chtějí 
zastupitelé pohlídat až do jejího 
vyúčtování v příštím roce.

V dalších bodech jednání zastupite-
lé schválili obecně závaznou vyhlášku, 
ve které určili, že celé město bude je-
diným spádovým obvodem pro všechny 
městské školy, vzali na vědomí zprávu 
o hospodaření Bytového družstva Varn-
sdorf a schválili odměny neuvolněným 
členům ZM, čímž napravili stav, který 

v současné době trval. Poměrně velké 
změny se rozhodlo udělat město v ob-
lasti členských příspěvků, ve kterých 
je město členem. Schválit se rozhodlo 
své členství v Hospodářské a sociální 
radě okresu Děčín, v Euroregionu Nisa 
a ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska. 
V ostatních organizacích, jako např. 
v Svazku obcí Tolštejn, Svazu měst a 
obcí, nebo obecně prospěšné společ-
nosti České Švýcarsko pokračovat ne-
bude. Závěrem finanční problematiky 
bylo schváleno rozpočtové provizorium 
na rok 2017, které slouží na překonání 
doby do schválení řádného rozpočtu, 
schválení statutu sociálního fondu na 
rok 2017 a rozpočtové opatření č. 13 
na rok 2016.

V prostoru, který je vyhrazen pro 
náměty a připomínky občany a zastu-
pitelů se diskutovalo o problematice 
silné nákladní dopravy v ulici Pražská, 
měření rychlosti vozidel, pořádek ve 
městě, neustálý nepořádek na sídlišti 
Kovářská/Žitavská a stav vnitřní ko-
munikace sběrného dvora, kam vozí 
občané odpad. Odpovídalo se také na 
iniciativu ohledně pamětní desky na 
Leoše Suchařípu, využívání kapacit 
městského bazénu, změn ve vedení 
sportovišť spravovaných a.s. REGIA, 
nebo desinsekci městské ubytovny.

Na závěr jako obvykle vzali zastupi-
telé na vědomí zprávu starosty města 
o činnosti RM a o kontrole plnění usne-
sení ZM. Nezkrácený a neupravený zá-
znam z jednání zastupitelstva najdete 
na kanálu Youtube pod označením 
Město Varnsdorf. Na stránkách města 
Varnsdorf v sekci Zastupitelstvo města 
najdete v písemné podobě usnesení 
všech zastupitelstev, včetně toho, 
jak kteří zastupitelé v daných věcech 
hlasovali. Příští jednání zastupitelstva 
se koná ve čtvrtek 19. ledna 2017.    JS

Za posledních několik let byla v mé-
diích i na jednání zastupitelstva města 
několikrát promílána otázka otevření 
dalšího výjezdového stanoviště Zdra-
votnické záchranné služby Ústeckého 
kraje a zatímní výsledek je negativní. 
Během zdobení vánočního stromu jsem 
se však stal náhodným svědkem a účast-
níkem poměrně dramatické situace, na 
základě které si dovolím občany ubez-
pečit, že se v našem městě nemají čeho 
bát. Začalo to vlastně nevinně, kdy se 
ozvaly „houkačky“ městské policie a za 
chvíli i hasičů, což není nic nezvyklého 
a tak nás to s kolegou nechalo klidnými. 
Už však ne to, že hasičské auto zastavi-
lo v našem dohledu u pošty a tak jsme 
se rozhodli, že se půjdeme podívat, zda 
na místě není zapotřebí dalších dvou 
párů rukou.

Jaké bylo naše překvapení, když 
jsme na křižovatce viděli dopravní 
nehodu dvou osobních vozidel a v při-
lehlé zahradě našli hasiče společně se 
zástupcem velitele městské policie, jak 
ošetřují zraněného pacienta. Další na-
stalo záhy, když jsme zjistili, že se jedná 
o dvě téměř „nesouvisející“ události, 
kdy při první z nich došlo k napadení 
a zranění účastníka pracovního sporu. 
Ve druhé projíždějícího staršího řidiče 
zaujalo odstavené vozidlo MP a drama-
tická situace natolik, že se nevěnoval 
řízení a v prostoru křižovatky narazil 
do druhého vozidla řízeného nic netu-
šící řidičkou. Zatímco strážníci městské 
policie uzavírali ulici a řídili dopravu, 
my s kolegou za pomocí deky zajistili 
dostatek soukromí pro zraněného, ha-
sič – zdravotník stabilizoval pacienta, 
zajistil mu základní životní funkce 
(jednalo se o těžkého cukrovkáře

Jsme v dobrých rukách!
 s poraněním hlavy a břicha), průběžně 
mu měřil hladinu kyslíku v krvi a za-
balením do termo přikrývek jej připra-
voval na příjezd přivolané záchranné 
služby. Na místo se mezitím dostavila 
posádka RZS, která si pacienta převza-
la a připravovala jej na transport do 
rumburské nemocnice.

Tím by tato trošku kuriózní nehoda 
skončila a ani by asi nestálo za to o ní 
psát, ale ona neskončila. V té době se 
totiž na místo dostavila kolemjdoucí 
občanka a se slovy: „Támhle na Národní 
vám leží na zemi další člověk!“. Hasiči 
a strážníci včetně nás už na nic neče-
kali, řidiči skočili do aut a z obou stran 
spěchali na místo, zatímco my ostatní 
jsme se na druhou stranu parku přemís-
ťovali během. To už u ležícího starší-
ho muže v bezvědomí a bez životních 

funkcí klečeli strážníci 
druhého vozu MP, kteří 
již pomocí defibrilátoru 
podávali postiženému 
první výboj, následně 
doprovázený nepřímou 
masáží srdce. Opět 
jsme na místě zajistili 
soukromí pro zásah, 
zatímco hasiči se stráž-
níky mezitím domlouvali 
postup střídání během 
masáže srdce. Než park 

objela sanitka, která nakládala prvního 
pacienta, byla na místo přivolána dru-
há sanitka s lékařem. Díky včasnému 
oznámení a rychlému zásahu měst-
ských strážníků došlo během chvilky 
k obnovení srdeční činnosti a pána si 
po ošetření naložila posádka druhého 
vozu. Oba vozy následně odjely do 
Rumburka. Velké poděkování v tuto 
chvíli nepatří jen příslušníkům směny 
B varnsdorfské stanice HZS a sloužícím 
strážníkům, ale i panu Šimkovi z obcho-
du naproti, který rychle přispěchal a 
zraněnému zaklonil hlavu a nezištně 
poskytl přikrývku, aby neležel na stu-
deném chodníku a neprochladl. Z praxe 
je vidět, že na obě složky je nejen spo-
leh, ale že jsou vycvičeni a připraveni 
kvalifikovaně poskytnout první pomoc. 
Díky vybavení a vyškolení hasičů i kva-
litní předlékařskou péči.               JS

Vánoční program farní obce starokatolické církve
Neděle 18. prosince od 10:00 hod.
4. neděle adventní – eucharistie s přivítáním betlémského světla
Čtvrtek 22. prosince od 18:00 hod.
Koncert varnsdorfské filharmonie „Rybova mše vánoční“
Sobota 24. prosince od 14:30 hod.
Štědrý den – živý betlém se zpěvy koled
Sobota 24. prosince od 20:30 hod.
Bohoslužba v Naději u Cvikova 
Sobota 24. prosince od 24:00 hod.
Půlnoční bohoslužba
Neděle 25. prosince od 10:00 hod.
Hod Boží – sváteční bohoslužba
Sobota 31. prosince od 17:00 hod.
Sv. Silvestr – bohoslužba na poděkování za rok 2016
Neděle 8. ledna od 10:00 hod.
Zjevení Páně – eucharistie s žehnáním křídy, vody a kadidla
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Nejvíce prodávanými sýry varns-
dorfské mlékárny jsou pařené sýry. 
Ne každý ale ví, že jejich tajemství 
spočívá v ručním zpracování. Jen při 
ruční výrobě se nemůže ošidit žádná 
surovina ani postup. „V opačném 
případě by sýr zkrátka nešel vyrobit. 
Pokud tu práci přenecháme strojům 
místo lidem a jejich citu a umu, 
nemůže výsledný sýr být tak chutný 
a vláčný. Sýr vyrábíme podle staré 
kavkazské receptury od pastevců,“ 
říká Jiří Svoboda, vedoucí mlékárny 
ve Varnsdorfu. Kravské mléko tu 
nejdříve putuje na síření, pak se z 
něj vlastní vahou v obří kádi odvádí 
syrovátka. Zbývající tekutina se ješ-
tě ručně vytlačí a tato hmota poté 
putuje do stroje na výrobu těsta na 
pařené sýry - do pařičky. Různé vý-
robky z hotového těsta vznikají pod 
rukama specialistů - je jen několik 

Sýrové těsto potřebuje cit v rukou

Maturitní ples, maturitní zkouška, 
přijímací řízení a pohovory: zhruba 
k těmto bodům se upínají studentky 
4. ročníku střední školy. A zatímco 
šaty na ples mají podle lesu rukou 
v tuto dobu již vyřešené, nad ostat-
ním visí spousta otazníků. Do VOŠ, 
SPŠ a SOŠS a CR na ulici Bratislavská 
zavítal Kadeřnický Salon Hüblerová s 
aktivní pomocí. Právě na této škole 
studují například oděvní designérky 
a kadeřnice. A protože perfektní 
oblečení se zanedbaným vzhledem 
nebo perfektní vzhled s nevhodným 
stylem oblečení neladí, pustila se 

Do světa se vydala další ročenka Kru-
hu přátel muzea Varnsdorf. V historii 
spolku je to jubilejní dvacátá. Již od 
druhého ročníku (1998) byla koncipová-
na zároveň jako sborník vlastivědných 
příspěvků. Od roku 2004 nese název 
Mandava podle říčky protínající náš 
region. Několikrát - naposledy loni 
- dostala dvoujazyčnou podobu a zpří-
stupnila tak mnohé zajímavé texty také 
německým zájemcům. 

málo lidí, kteří s pružným těstem umí 
pracovat. Zásadní je teplota vody, přes 
kterou těsto vytahují do požadovaného 
tvaru, ta přitom může mít až 50°C. 

„Vytahováním těsta do silnějšího 
průměru vznikají tyčinky Matylda nebo 
se krájí dále na bonbonky (a v posled-
ním kroku prochází ještě udírnou).
Z tenčího průměru se pletou copánky 
nebo krájí nitě. Ze stejného těsta 
děláme i mozarella třešničky,“ vyjme-
novává Svoboda. Než se sýry dostanou 
na balírnu, chladí se všechny pařené 
druhy v solné lázni. Uzené copánky 
mají cestu na prodejnu nejdelší. Po 
rozkrájení na delší nitě putují na stůl 
pletařkám. Místo jehlic pletařky svýma 
rukama zapletou copánky, zkontrolují 
gramáž a odloží je na tác, na kterém 
se budou chladit do druhého dne. „Bílá 
verze copánků se rovnou zabalí, budou-
cí tmavší verze putuje do udírny. Tam 
jsou od třech do pěti hodin podle typu 
výrobků: bonbony se udí kratší dobu, 
copánky delší dobu. Udí se na předem 
namočených bukových štěpkách, chuť 
uzeného sýru tak vzniká v bukovém 
kouři,“ líčí vedoucí výroby. 

V poměrně malé mlékárně vzniká 
pokaždé několik mléčných výrobků 
zároveň. Máslo, pastevecký sýr, tva-
roh nebo polotvrdé sýry jako eidam a 
gouda.  Foto a text Jana Ducháčková

A je tu Mandava 2016

V letošním vydání můžete nalistovat 
pětadvacet příspěvků v širokém tema-
tickém rozpětí. Jejich autoři se věnovali 
starší i nedávné historii, památkám, 
životopisným statím, přírodopisným 
zajímavostem atd. Mezi jinými se 
seznámíme s historii kdysi věhlasného 
varnsdorfského střeleckého spolku (J. 
Rybánský), s okolnostmi vzniku a další- 
ho osudu vsi Nový Varnsdorf - nynějších 
Karłowic na polském území (K. Veselý, 
J. Sucharda), studií o nejslavnějším 
rodákovi ze Chřibské botaniku Tadeáši 
Haenkemu (R. Procházková), s tradicí 

poutního místa Filipov, které letos 
oslavilo 150. výročí (K. Mágrová) či 
s memoárově laděným příspěvkem 
o budování školního závodu Velvety 
v Zahradách u Rumburka (E. Heinl). 
Opominuto nebylo ani 200. výročí na-
rození sochaře a varnsdorfského rodáka 
Vincenze Pilze: příspěvek J. Rybánského 
obsáhl umělcův medailon a shrnutí akcí, 
které v době tiskové uzávěrky byly tepr-
ve v přípravě.

Sondami do místních přírodopisných 
poměrů jsou stati o výskytu brouků a 
motýlů na vrchu Hraniční buk (L. Blažej 
se třemi spoluautory) a výskytu orchide-
jí v blízkých lokalitách (J. Plekanec).

V Mandavě je jako vždy k nalezení 
pravidelná rubrika o událostech ve 
Varnsdorfu a okolí právě před 100 lety 
a meteorologická zpráva za předchozí 
rok.

V oddíle Hosté seznamuje Ch. Hein-
rich z Eibau se svazem vlastivědných 
a horských spolků Lusatia, který byl 
v Horní Lužici obnoven před dvaceti 
lety. Snahu vracet důstojnost pietním 
místům dokládají články o pomníku 
rumburských hrdinů v Novém Boru a 
záchraně hřbitova ve Všemilech. 

Závěrečná část Mandavy doku-
mentuje činnost Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf v ukončené sezoně, včetně 
činnosti všech sedmi klubů, přehledu 
hospodaření a nových stanov platných 
od letošního roku. 

Vydání Mandavy 2016 bylo podpořeno 
finančním příspěvkem z dotačního pro-
gramu Města Varnsdorf pro rok 2016, a 
dále několika místními firmami. Za tuto 
podporu jim děkujeme. 

Pokud jste si publikaci nepořídili na-
příklad na listopadovém knižním minitr-
hu v knihovně, můžete se obrátit přímo 
na vydavatele: kpmv@quick.cz, tel. 412 
334 107. Distribuce je zajištěna také 
přes místní knihkupce a infocentra. 

KPMV
 

Příležitost lépe se uplatnit na trhu 
práce a zlepšit životní podmínky dostá-
vají mladí lidé ve Varnsdorfu a okolí díky 
projektu Cesta. Nositelem je Ústecký 
kraj, který spolupracuje s řadou part-
nerů. Určený je zejména pro žadatele o 
zaměstnání ve věku do 29 let. Program 
mohou využít lidé bez rozdílu vzdělání, 
bez praxe, bez pracovních návyků nebo 
dostatečné motivace, kteří jsou nebo 
nejsou vedeni na Úřadu práce. 

Projekt je financován Evropským 
sociálním fondem a uskutečňuje se 
v regionech Děčín, Šluknov, Rumburk 
a Varnsdorf. Zde jsou i poradenská 
místa, kde je k dispozici osobní po-
radce, který se především zaměřuje 
na oblast řešení krizových situací, 
finančních problémů, dalšího vzdě-
lávání, rekvalifikací a pomoci při 
zprostředkování zaměstnání podle 

majitelka salonu Monika Hüblerová 
s kadeřnicí Terezou Kampfovou do 
osvěty. Udělily mnoho cenných rad 
právě k budoucím přijímacím po-
hovorům do zaměstnání a přímo na 
studentkách demonstrovaly současné 
trendy i nešvary.

„Naším cílem je rozvíjet studenty 
všemi směry a připravovat je také na 
další cestu po opuštění bran školy,“ 
říká Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel 
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR. Že toto téma 
studentky opravdu řeší, potvrzuje 
jejich zájem během přednášky.

Text a foto Jana Ducháčková

Studentky už připravují k pohovorům

Mladí lidé na Varnsdorfsku 
získali šanci nalézt zaměstnání

individuálního zájmu a požadavku 
potenciálních zaměstnavatelů. 

„Vybraným uchazečům program 
poskytuje možnost dotovaných míst, 
setkání se zaměstnavateli, exkurze a 
praxi. Bez těchto možností má skupina 
mladých lidí omezenou šanci práci si 
najít,“ vysvětluje poradce pro pora-
denské pracoviště ve Varnsdorfu pan 
Václav Černohous. „V současné době 
jsou díky projektu Cesta zaměstnány 
dvě uchazečky. Další zájemci prochá-
zí vzdělávacími aktivitami a osobním 
poradenstvím,“dodává.

Projekt je realizován od 1. června 
letošního roku v rámci operačního pro-
gramu Zaměstnanost a potrvá až do 
konce října 2018. Podrobnější infor-
mace naleznete na stránkách projektu 
(www.cesta.websnadno.eu).

Hana Bučková, Hlas severu junior
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Advent je období čtyř neděl před 
Vánoci a toto latinské slovo znamená 
česky „příchod“. A kdo že k nám 
přichází? Bůh přichází! A my se na to 
máme nějak připravit či připravovat. 
Proto je advent časem přípravy. Jasně 
- sháníme dárky a objednáváme je přes 
internet, uklízíme a pečeme cukroví, 
chystáme se na Vánoce, aby vše bylo 
pěkné, aby si to děti užily a měly ra-
dost z dárků a my abychom měli radost 
z té jejich dětské spontánní radosti, 
která je tak kouzelná.

Jenže advent není ani tak přípravou 
těch vnějších věcí, jako dárky a domác-
nost, ale spíše přípravou vnitřní -
to je jeho smysl. Je to příprava srdce 
a mysli člověka na to, že k němu 
chce, do jeho života, vstoupit Bůh - 
v dítěti, které se, dle tradice, narodilo 
v Betlémě ve stáji.

V adventním období si připomínáme 
některá starozákonní proroctví. Třeba 
to od proroka Izajášovo o Světle 
v temnotách (Iz 9,1): „Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké světlo; nad 
těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, 
zazáří světlo.“

Kdyby Izajáš zavítal v tuto dobu 
k nám a na naši oslavu Vánoc, možná 
by se zaradoval. Všude tolik světla, 
vyzdobené ulice, nasvícené výlohy, 
adventní věnce, vánoční stromy a 
stromky, betlémské hvězdy. A možná 
by si řekl: „Ano, to je ono. Světlo je 
znamením naděje – tam, kde je tma, 
kde se v té tmě nedá žít, se najednou 
prodírá vánoční světlo. O naději mi 
vždycky šlo. Jen více světla, jen více 
naděje. Šťastní lidé, kteří mají okolo 
sebe tolik světla.“

Možná by ale po čase dodal: „No, 
jestli toho světla nemáte trochu moc. 
Jestli ty vaše světýlka nezastínila to 
pravé světlo, na které jsem myslel. 
Vy těch světel a vůbec všeho máte 
nějak příliš. Taky dárků, jídla, štěstí 
a pohody. Když je něčeho moc, tak 
se většinou vytrácí to podstatné. Jako 
když si pustíte rádio na plné pecky –
to pak přeslechnete zvonek, který 
oznamuje důležitou návštěvu. Nebo 
když se díváte přímo do slunce – ta 
přemíra světla vás nakonec oslepí a 
nevidíte nic.“

A pak by pokračoval třeba takto: 
„To když já jsem prorokoval o světle 
v temnotách,  tak to byla opravdu 
všude okolo nás tma tmoucí. Ne, že 
by nesvítilo slunce či hvězdy. Myslím 
tmu v životě, v duši, ve společnosti. 
Bloudili jsme v tom, jak žít, a ne a ne 
najít správný směr. Nějak se nám vy-
tratila láska a obyčejná lidská solidar-
ita, všude kolem nás byl strach (však 
jsme také byli v zajetí babylonském). 
Co s námi bude? Kudy dál? Na co se 
můžeme vůbec ještě spolehnout? Ale 
pak nám došlo, že tak, jak žijeme, to 
není život. Spíš přežívání, či dokonce 
smrt zaživa. Sídlili jsme zkrátka v zemi 
šeré smrti – a ta smrt byla v tom, že 

Sváteční slovo o času adventu 
a Vánoc, Izajášovo proroctví

nám umřely vztahy, důvěra a nakonec 
i naděje. No nevím, jestli to s vámi 
není podobné – i když se to někdy 
snažíte zakrýt spoustou světla, bo-
hatstvím a vystresovanou pohodou. 
Přemýšlejte o tom.“

Ale každý správný prorok by 
nekončil takovým těžkým slovem bez 
kousku naděje. A tak by Izajáš asi řekl: 
„Naštěstí žádná tma není tak temná, 
aby nás tam nenašel Boží hlas naděje. 
I tenkrát jsme zaslechli jeho hlas a ten 
řekl: „Nebojte se. Světlo bude. Pošlu 
vám ho. Až se rozsvítí, tak i vy v té 
nejtemnější temnotě konečně uvidíte 
na cestu. Nebude to nic oslnivého a os-
lepujícího – spíš jenom taková blikající 
hvězdička do vašich životů – ale díky 
ní uvidíte na cestu. Už budete vědět, 
kam jít, a temnotu necháte za sebou. 
Uvidíte a zažijete, co je pravá láska, 
která nehledí na sebe, ale obětuje se 
pro druhé. A půjde i na smrt, abyste 
vy mohli žít a doufat. Všem, kdo to 
světlo zahlédnou, se otevře naděje. 
Nechte se vést. Přestaňte se marně 
snažit sami si rozsvítit, ale nechte si 
posvítit, nechte se obdarovat. Když 
zahlédnete betlémské dítě, potulného 
kazatele, ukřižovaného a vzkříšeného 
Ježíše Krista, pak vám zazáří světlo. A 
budete vědět, že proroctví se naplnilo. 
Že on je to světlo.“

Přeji Vám všem pokojné a požehnané 
svátky, Boží světlo do Vašich domovů i 
srdcí, abyste i vy přinášeli světlo tam, 
kde je ho málo, a nejen v adventu či o 
Vánocích. Ať i u Vás doma a ve Vašem 
srdci září ona hvězda, která svítila nad 
betlémskou stájí a ukazovala cestu 
k Boží dobrotě a lásce. Bůh nás obda-
rovává v dítěti, které přichází, a tak se 
smíme a máme i my obdarovávat. To je 
smysl Vánoc a tohoto času.

Ať Vás na všech Vašich cestách 
provází světlo Boží, ať Vám zahřeje 
zkřehlé ruce i zkřehlá srdce, ať Vašim 
nohám dá jít ještě o kousek blíž 
k druhým lidem.

Požehnej Vás všemohoucí Bůh Otec, 
Syn i Duch Svatý. Amen

Filip Šimonovský
(farář Českobratrské církve evan-
gelické z Varnsdorfu a Rumburku)

Fotoklub Kruhu přátel muzea Varnsdorf 
vyhlašuje další ročník soutěže pro fotografy: 

FOTOROK 2017
Kategorie: Volné téma (bez omezení žánru a tématu)
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální velikosti 20 x 30 cm. 
Počet snímků od jednoho účastníka: Maximálně 10 kusů. Seriál se 
považuje za 1 kus.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen jménem autora, 
přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné vyplnit vstupní 
formulář, který získáte na adrese pořadatele, na webových stránkách 
http://muzeum.varnsdorf.cz nebo na následujících kontaktech: e-mail: 
kpmv@qick.cz; tel. 412 334 107.
Ceny: Autoři vítězných snímků budou odměněni hodnotnými cenami.
Uzávěrka soutěže: Sobota 31.12.2016
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a z nejlepších fotografií bude 
instalována výstava, která potrvá od 17. ledna do 17. března 2017.
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie stanou majetkem 
pořadatele a mohou být využity pro archivní a výstavní účely.
Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do konce května 2017.
Soutěžní fotografie zasílejte na adresu:
Kruh přátel muzea Varnsdorf, Fotoklub KPMV, Legií 2574, 407 47 VARNSDORF

Slavný herec a významný 
překladatel ruské klasiky se narodil 
15. února 1932 ve Varnsdorfu do 
rodiny židovského obchodního cestu-
jícího s nádobím značky Norma. Na 
podnět zastupitelky paní Lenky Juri-
cové se uvažuje o umístění pamětní 
desky Leoše Suchařípy ve městě. 
Vhodným místem by mohl být hercův 
rodný dům, který ale neznáme. 
Ani přes několik pokusů se nám ho 

nepodařilo dohledat. Proto bych Vás, 
vážení čtenáři, rád požádal o pomoc 
při jeho dohledání. Nevyprávěli Vaši 
rodiče či prarodiče o místě, kde ro-
dina Leoše Suchařípy žila? Za jakéko-
liv podněty Vám budeme vděční. Své 
postřehy můžete zasílat na emailovou 
adresu Rybansky@muzeumdc.cz.

Josef Rybánský
Předseda Komise pro kulturu 

a cestovní ruch Rady města Varnsdorf 

Pomůžete nám najít rodný dům 
Leoše Suchařípy?

Rok se s rokem sešel, stromečky 
v parku opět děti nazdobily novými 
ozdůbkami a my se sešli 30. listopadu 
v parku u knihovny ve Varnsdorfu, 
abychom společně přivítali advent. 
Je to již podruhé, co mateřská škola 
Sluníčko připravila tuto akci pro 
všechny školky a město Varnsdorf a 
naše spoluobčany.

Každá z mateřských škol namalovala 
vánoční přání, které zavěsila na svůj 
vánoční strom. Děti pak své tajné 

Také mateřské školy vítaly advent
přání symbolicky poslaly vzhůru 
ke stromečku. Atmosféru dotvářel 
betlém s Ježíškem, obří sob a 
sněhulák. Zpívaly se koledy a hrálo 
na hudební nástroje. Andílci rozdali 
každému dárek v podobě hvězdičky 
na stromeček. Každý z nás máme své 
přání, a kdo ví, třeba se splní právě o 
Vánocích. A přání dětí z naší školky? 
„Vánoce k nám přicházejí, otvírají 
srdíčko, buďte šťastní, usmějte se, to 
je naše přáníčko.“             MŠ Sluníčko

Když čerti zlobí 
a děti slibují

Na nejmladší provinilce si došlápli 
malí čerti přímo v kostele. V do-
minantě Starokatolické církve se po 
menší pauze opět konala Mikulášská. 
A v plné síle. Dva raraši čerti v kos-
tele zhasínali a strašili děti, andělé 
podávali balíčky s pamlsky důstojnému 
Mikuláši. Nechyběl ani farář Roland 
Solloch, který celou akci uváděl. 
Velmi snaživí čerti však odešli letos 
s nepořízenou a sladké odměny se 
ze dvou velkých košů rozdaly do 
posledního.  Text Jana Ducháčková
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V předposledním listopadovém týdnu 
se vybraní žáci VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
Varnsdorf zúčastnili 22. ročníku celo-
státního veletrhu Vzdělávání a řemeslo 
2016 v Českých Budějovicích. Největší 
přehlídka středního odborného a uč-
ňovského školství v Čechách nabídla 
nejen expozice škol, ale také soutěže z 
rozličných oborů, ve kterých žáci z Čech 
změřili své dovednosti a vědomosti. 
Soutěže probíhaly pod záštitou Minis-
terstva školství, hejtmana Jihočeského 
kraje, Jihočeské hospodářské komory a 
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nastal vánoční čas. Každý z nás se 
připravuje na prožití krásných svátků. 
Uklízíme ve velkém, pečeme cukroví a 
velkolepě vyzdobujeme naše příbytky. 
Za sebou máme již šestnáct otevřených 
okének v čokoládovém kalendáři a tři 
adventní neděle.

Vánoční atmosféru vzpružil také loň-
ský nápad oslavit adventní čas tak tro-
chu jinak. Posluchači tak měli možnost 
poslechnout si zpěv koled na „náměs-
tíčku u věžičky“ poslední dvě adventní 
neděle. Za doprovodu místostarosty 
Rolanda Sollocha, který akcemi i prová-

Sváteční čas v rytmu vánočních koled
zel, vystoupili druhou adventní neděli 
žáci ZŠ a MŠ Bratislavská a o stříbrné 
pak účinkovaly děti z mateřských škol.

„Jsem velice potěšen, že si společné 
zpívání vánočních koled získalo takovou 
oblibu a doufám, že v tradici budeme 
společně pokračovat. Těším se na 
vás poslední, zlatou neděli,“ doplnil 
Solloch.

Nestihli jste se tradice zúčastnit? 
Nezoufejte. Na zlatou neděli se můžete 
těšit na vystoupení studentů Gymnázia 
Varnsdorf opět u věžičky od 17 hodin.

Hana Bučková, Hlas severu junior

Studenti porovnali dovednosti 
na veletrhu Vzdělávání a řemeslo Gymnázium Varnsdorf patří mezi 

deset vybraných škol v České republi-
ce, které získaly podporu pro zavedení 
školní mediace jako nástroje prevence a 
řešení konfliktů.

Škola je místem, kde se protíná 
mnoho životních příběhů. Každý den 
se v ní potkávají především učitelé a 
děti, ale do společného prostoru přímo 
i nepřímo vstupují další postavy - rodi-
če, vrstevníci, sourozenci nebo třeba 
i sousedé. Na malém prostoru tak do 
sebe narážejí odlišné názory, přístupy, 
hodnoty či aspirace, a to samozřejmě 
přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné 
či skryté, individuální nebo skupinové, 
ale vždy mají vliv na školní atmosféru. 
Ovlivňují podmínky učení, zdraví i me-
zilidské vztahy. Říká se, že konflikt je 
koření života. To platí ovšem za před-
pokladu, že se lidé nakonec domluví. 
K tomu, aby se domluvili, může poslou-
žit právě mediace.

Mediace je jednou z osvědčených 
metod řešení konfliktů. Uplatnění na-
chází při soudních sporech, v rodinných, 
sousedských, pracovních či osobních 
vztazích. Její kouzlo spočívá v komuni-
kaci, která má jasná pravidla. Mediace 
je dobrovolná, důvěrná, orientuje se 
na řešení, nikoli na hledání viníka a je 
řízena prostředníkem – mediátorem. 
Mediátor je třetí, neutrální osobou, 
která pomáhá účastníkům sporu hledat 
společnou smírnou cestu formou vzá-
jemně přijatelné dohody. Dlouhodobá 
statistika říká, že až 80 % mediací končí 
dohodou.

V České Republice nebyla mediace do 
školního prostředí dosud zavedena. Zku-
šenosti ze zahraničí ale ukazují, že je 
účinnou a efektivní metodou, jak zmír-
ňovat napětí ve školních kolektivech a 

jak budovat lepší vztahy mezi účastníky 
života ve škole. 

Naše škola patří mezi deset vybra-
ných škol v České republice, které zís-
kaly podporu pro zavedení mediace jako 
nástroje prevence a řešení konfliktů. Na 
všech deseti školách je do projektu za-
pojeno vedení, učitelé i žáci. Dva učite-
lé z každé školy absolvují plnohodnotný 
stohodinový výcvik v mediaci a průměrně 
devět dětí z druhého stupně se účastní 
bezmála padesátihodinového tréninku 
takzvaných peer, neboli vrstevnických, 
mediátorů s následnou supervidovanou 
praxí. Vedení i pedagogické sbory jsou 
podpořeny pravidelnou supervizí.

Celý pedagogický sbor naší školy již 
absolvoval workshop na téma komuni-
kace a řešení konfliktů a seznámil se 
s tím, co mediace ve škole obnáší a při-
náší. Mediačního výcviku se za naši školu 
účastní Mgr. Marek Jasa, Mgr. Radka 
Holubářová a 11 dětí z nižšího stupně 
gymnázia. 

Po ukončení vzdělávání nás od ledna 
čekají tři měsíce, během kterých k nám 
do školy budou jezdit odborní mediátoři 
a pomáhat nám zejména v tom, jak me-
diaci ve škole zavést a udržet. 

Celý projekt podporuje grant z Islan-
du, Lichtenštejnska a Norska prostřed-
nictvím Agentury pro sociální začleňo-
vání Úřadu vlády ČR. Naše zkušenosti 
budou zapracovány do metodiky, která 
bude návodem pro další školy. Děkuje-
me našemu zřizovateli za dlouhodobou 
podporu v oblasti zvyšování kvality naší 
práce i rodičům, kteří věnovali projektu 
svou důvěru. Jsme rádi, že jsme u po-
čátku této myšlenky a že naši žáci mají 
možnost odnést si do života nové a velmi 
praktické dovednosti.

Gymnázium Varnsdorf

Mediace do škol

Čtvrtý díl Podzimních her je pro 
letošní rok novinkou. Na zimním stadi-
onu ve Varnsdorfu si daly dostaveníčko 
osmičlenné štafety z každé školy. Po 
nástupu losovali pořadí štafet vedou-
cí týmů a pak už vše probíhalo jako 
„na drátku“. Po vymezené trase se 
vydávali do boje s časem jednotliví 
členové a nechávali na ledovém ovále 
nejen umění, ale také srdíčko. Vždyť 
se bojovalo za tým. Uprostřed oválu to 
vřelo, neboť i tady se někteří soustře-
dili na svůj výkon, či spřádali taktiku. 
I když se říká: „Není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se“, vždy bude platit, že 
jakmile si stoupnu na start, dám do 
toho vše. A jak to nakonec dopadlo?

1. místo: Gymnázium Varnsdorf: 
              5:59,7 min.
2. místo: ZŠ Seifertova Varnsdorf: 
              6:15,8 min.
3. místo: ZŠ náměstí E. Beneše Varns-
 dorf:     6:16,2 min.
4. místo: Gymnázium Rumburk: 
              6:55,2 min.
5. místo: ZŠ Edisonova Varnsdorf: 
               7:08,1 min.

Po tomto díle se zdá být rozhod-
nuto o vítězi. Gymnázium Varnsdorf 
vede s velkým náskokem (součet umís-
tění 11). O druhé místo bude ještě 
svedena velká bitva mezi ZŠ náměstí 
(17), ZŠ Edisonova (18) a Gymnázium 
Rumburk (19). Rozhodnutí padne ve 
sportovní hale v pondělí 19. prosince 
letošního roku.

Pořadatelský tým ZŠ nám. E. Beneše 
Varnsdorf

Ledové ostří na zimním stadionu

Žáci školy se zúčastnili celkem 7 
soutěží v těchto kategoriích: obor gas-
tronomie – Kuchařská soutěž (Štěpánka 
Brožová, Martina Danitová, Věra Špíno-
vá), obor elektrotechnika – Zapojení 
bytové elektroinstalace (Jaromír Cim-
pl), soutěž ve fotografování s podtex-
tem Ateliérový portrét (Václav Rojík, 
Tomáš Urbánek), obor CNC techniky 
– Programátor CNC (Petr Lachman, Voj-
těch Liška), obor IT – kategorie Osobní 
počítače a datové sítě (Ondřej Gilák) a 
kategorie Návrh a tvorba webové strán-
ky (Vlastimil Miler, Jiří Chmelař), obor 
elektronika - kategorie Slaboproudá 
elektrotechnika (Jan Sejkora).

Žáci, kteří reprezentovali varnsdorf-
skou školu, si nevedli rozhodně na celo-
republikové úrovni špatně. Výsledkově 
byla ve finále oznámena vždy pouze 
první tři místa, zbylá umístění nebyla 
uvedena. Nejlepších umístění dosáhli 
dva žáci. Nejprve druhý den soutěže 
ohodnotila porota dovednosti Vojty Liš-
ky v rámci Programování CNC krásným 
3. místem. Úkolem soutěžících bylo na 
základě zadaného výkresu vypracovat 
komplexní CNC program pro frézovací 
řídicí systém. Cílem soutěže byla mimo 
jiné propagace technických oborů a 
motivace mladých lidí ke vzdělávání a 
uplatnění ve firmách vyrábějících nebo 
využívajících nejmodernější techniku. 

Poslední den soutěže byl pro žáky nej-
úspěšnější, když Ondra Gilák předvedl 
úžasné výsledky při instalaci operačního 
systému, konfiguraci osobního počítače 
a instalaci, konfiguraci datové sítě. Vy-
bojoval tak skvělé 1. místo v celostátní 
soutěži oboru Informační technologie. 
Hodnocena byla nejen funkčnost počí-
tače a datové sítě, ale i splnění a správ-
nost postupných kroků v rámci zadaného 
časového limitu.  

Všem zúčastněným žákům děkujeme 
za účast v celostátní soutěži, ve které 
mohli porovnat své odborné dovednosti 
a zkušenosti mezi nejlepšími středními 
školami napříč republikou. Gratu-
lujeme vítězům za krásná umístění 
a do dalších soutěží přejeme stejně 
tolik elánu a nasazení, jako při tomto 
22. ročníku soutěže. 

Poděkování patří také pedagogickému 
doprovodu za bezpečnou dopravu žáků, 
případně za účast v hodnotících komi-
sích jednotlivých soutěží. 

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf



Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 29. prosince
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

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

BusLine

Společnost, děti a mládež 20/2016
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VZPOMÍNKA

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Sobota 17. prosince

od 8.00 do 16.30 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji celému kuchařskému týmu 

školní jídelny při ZŠ Edisonova pod 
vedením paní Š. Čechové za celoroční 
vaření bezlepkové diety pro celiaky. 
Velmi tak pomáhají rodičům a usnad-
ňují život celiakům. Přeji hezké vá-
noční svátky a krásný Nový rok 2017. 

J. Krátká

ÚMRTÍ
Úmrtí v listopadu
Stanislava Brzáková      72 let
Marie Machová             76 let
Irena Hnízdilová           53 let
J. M. can. Alexej Baláž 73 let
Ján Berki                     61 let
Kamila Novotná        70 let
Jiří Brůček                    69 let
Elvíra Hanousková         90 let
Anna Belančíková          93 let
Miroslav Feko               45 let
Milan Pec                     70 let

Dne 27. prosince 
vzpomeneme nedo-
žitých 88. narozenin 
paní Emílie Palat-
kové. 

Vzpomeňte s ná-
mi. Dcera Mirka s ro-

                         dinou.

Dne 2. ledna uply-
ne již 10 let od chví-
le, co nás opustil 
náš děda, taťka a 
manžel pan Václav 
Vomáčka. 

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 
Rodina. 

Dne 10. prosince 
tomu byl rok, co nás 
náhle a bez slůvka 
rozloučení opustil 
pan Jaroslav Kro-
páček. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Jitka a děti

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST

    
    
 
    
    
 
17. - 18.12.2016 
MUDr. Milič Lukáš 
Fügnerova 600/12, Děčín I
412 511 482 

24.12.2016   
MUDr. Charvát Tomáš 
U Přívozu 18/4, Děčín III  
412 511 619 

25. 12.2016  
MUDr. Sudová Olga 
Fügnerova 600/12, Děčín I  
412 513 989 

26.12.2016  
MUDr. Hladík Pavel 
Weberova 1537/7, Děčín VI  
412 539 298 

31.12.2016 - 1.1.2017  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
412 151 056 

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.   
    

ve dnech 
09.01.2017, 16.01.2017. 
Stromky se budou svážet 
po trase pytlového svozu 
tříděného odpadu včetně sídlišť 
ve Varnsdorfu a na Studánce.

Svoz vánočních stromků

Prodej vánočních ryb
Rybárna Varnsdorf
Národní 538, Varnsdorf, 

tel. 739 242 908
www.rybarnavarnsdorf.cz
Pro letošní rok pro Vás budeme 

rovnou na 3 místech. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

 
17.-18.12.2016 

            od 10:00-18:00 
Ježíškování u Haf Haf Shopu 

(Pražská 2952)

             22.-24.12.2016 
Před prodejnou Haf Haf Shop 

(Pražská 2952)

22.12.2016 
         od 16:00-20:00 

Vánoční jarmark 
(Gymnázium Varnsdorf)

18.-24.12.2016  
Rybárna Varnsdorf 

(Národní 538)

Zubní pohotovostní služba 
23.12. – 30.12.2016      

    23.12.2016 od 8-11 hod.  
MUDr. Peigznach, 

Poštovní, Varnsdorf

    27.12.2016 od 8-11 hod.  
MUDr. Černá, 

Poštovní 412, Varnsdorf

28.12.2016 od 8-11 hod.           
MUDr.  Svoboda, 

Lesní 3012, Varnsdorf 

     29.12.2016 od 8-11 hod.  
MUDr. Chvojková, 

Poštovní 2060, Varnsdorf

    30.12.2016 od 8-11 hod.  
MUDr. Hrozová, 

Poštovní 2060, Varnsdorf

Mateřské škole Čtyřlístek se pove-
dl krásný úspěch. Vyhrála celostátní 
výtvarnou soutěž „O nejkrásnější vá-
noční ozdobu“. Pro cenu se cestovalo 
daleko. Až do Moravskoslezského kra-
je, do malebného městečka Čeladná. 
Ozdobu vytvořily děti z výtvarného 
kroužku pavilonu A pod vedením paní 
učitelky Marcely Nováčkové. Sbíraly 
šišky na školní zahradě, malovaly, 
lepily, vytrhávaly, mačkaly papír a 
povedlo se! Bylo z toho první místo 
v kategorii kolektivů a odměna 15 000 

Kapříkovy šupiny přinesly do MŠ 
Čtyřlístek štěstí

Kč. Slavnostní předávání proběhlo 
1. prosince letošního roku na pře-
krásném náměstí v Čeladné u vánoč-
ního stromu. Cenu převzala ředitelka 
Mgr. Veronika Strolená spolu s učitel-
kami z rukou starosty města Čeladná 
Pavola Lukše a moderátora Vlasty 
Korce. Chtěla bych poděkovat všem 
zúčastněným dětem, že se zapojily 
do vánočního tvoření a v silné kon-
kurenci uspěly a tím reprezentovaly 
i naše město.     Marcela Nováčková,

učitelka MŠ Čtyřlístek Varnsdorf

Pohádka pro seniory
Pohádka, klub důchodců, jenž je 

otevřen pro všechny seniory, kteří 
chtějí přijít do kolektivu vrstevníků 
a poznat nové přátelé, popovídat si. 
Pro seniory, kteří nechtějí být sami. 
Výbor městské organizace svazu dů-
chodců je velmi aktivní. Pro seniory 
pořádá pravidelné výlety, turistické 
akce, taneční zábavy a další, o kte-
rých se dozvíte vždy každé druhé 
úterý v měsíci od 15 hodin přímo 
v Pohádce na členských schůzích.

Každou středu jsou na odpolední 
„seniorkavárnu“ zváni hosté na be-
sedy se seniory na téma, které je za-
jímají. Od dění ve městě, cestování, 
politiku, kulturu, přes zdravotnictví. 
Týden je v klubu Pohádka zakončen 
nedělními odpoledními čaji s živou 
hudbou a dobrou náladou. 

Senioři, přijďte se podívat do vaší 
Pohádky. Děkujeme městu Varnsdorf 
za to, že klub seniorů vůbec máme. 
Přijďte toho využít. Každé město ta-
kový klub a činnost městské organizace 
nemá.    Panesová Jana – klub Pohádka
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Běžecké závody se těší zájmu

Turnaj jednotlivců v rapid šachu 
LIBEREC OPEN se konal na sklonku 
listopadu a místem jeho konání byla 
liberecká SPŠSE a VOŠ. Utkání se hrála 
švýcarským systémem na 9 kol, tempo 
2x10 minut + 5 sekund na tah a ve 
třech skupinách. Ve skupině A hráči 
s ukazatelem ELO-R vyšší nebo rovno 
1101, v B děti a mládež s ELO-R menší 
nebo rovno 1100, v C pak další přícho-
zí. Skvělého úspěchu dosáhl Václav 
Paulus, který ve skupině A dosáhl na 
druhé místo se 7 získanými body a za 
poněkud překvapivým vítězem Mar-

kem Sýkorou (5. nasazený) z Deska 
Liberec zaostal o pouhý bod. Třetí byl 
Polák H. Zielinský (6,5). Dobře si vedl 
i Václav Vladyka, který mezi 45 ša-
chisty skončil na 6. - 9. místu při zisku 
6 bodů. Dalším velkým úspěchem 
varnsdorfského šachu na uvedeném 
turnaji bylo druhé místo Karla Ha-
nouska ve skupině C při rovnosti bodů 
(8) s vítězem Kryštofem Nožičkou z ŠK 
Zikuda Turnov. Mezi osmnácti šachisty 
této skupiny si ještě zajistili 5. pořadí 
Matěj Hejný (6 bodů) a 14. Michal 
Maco (4).                                      red

Regionální soutěže mají za sebou 
své třetí turnaje. Týmy KRAJSKÉ 
EXTRALIGY ÚK si daly o posledním 
víkendu v listopadu dostaveníčko 
ve varnsdorfské SH. Turnaj hrubě 
ovlivnila neúčast týmu FC Louka 
Košťany. A protože šlo již o druhý 
neodehraný turnaj tohoto týmu, byly 
Košťany ze soutěže diskvalifikovány a 
jejich výsledky nebudou zohledněny 
do extraligové tabulky. Na čele 
pořadí došlo ke změně, stoprocentní 
Autocentrum Jílové A využilo 
zaváhání soupeřů a se čtyřbodovým 
náskokem se usadilo na vedoucí 
pozici. Druhým týmem, který 
odjel z Varnsdorfu s plným počtem 
bodů, byly FC Veteráns Želenice a 
pomohly si ke skoku z deváté příčky 
na čtvrtou. Také Bělá si odvezla 
šest bodů, sice jednou prohrála, 
přesto drží třetí pozici. Sálovkářům 
domácího Varnsdorfu nepomohl zisk 
čtyř bodů udržet průběžné vedení a 
jsou nyní druzí. SC Stap Vilémov si 
pohlídal pátou pozici i díky plichtě 
s Varnsdorfem. Výsledky týmů 
z výběžku: Varnsdorf - Vilémov 5:5, -
Bělá 4:6, - Bumiko DC 4:1; Vilémov -
Varnsdorf 5:5, - Jílové 1:3, - Bělá 
10:3. Druhá polovina EXTRALIGY 

začne čtvrtým kolem v neděli 18. 12.
od 8.00 hod. v Libouchci.

Ve VETERANS LIZE se nedařilo 
i v dalším turnaji borcům Varnsdorfu. 
Ve třetím vzájemném měření sil 
mezi jednotlivými týmy, navíc 
v domácím prostředí si připsali 
pouhou jednu výhru, dvě porážky a 
to je sesadilo na sedmé místo. Vedení 
si drželo neporažené SK Jílové (24), 
s odstupem šesti bodů byl druhý 
celek Old Stars Ludvíkovice, 
třetí Eurosport Teplice a čtvrtý 
Sokol Bělá (oba týmy po 17 
bodech). Čtvrté kolo pak přineslo 
senzaci v podobě prohry Jílového 
s Proboštovem. Na špici tabulky se 
ale jinak moc neudálo, Jílové (31 
bodů) si jasné vedení udrželo, ziskem 
sedmi bodů se za něj vyhoupla Bělá 
(24), zatímco Ludvíkovice (22) 
s Teplicemi (21) o příčku klesly. 
Varnsdorf prohrál s Jílovým 2:4, 
s Teplicemi 2:5, remizoval s Rafany 
Děčín 1:1 a porazil Slovanku Děčín 
7:2. K posunu ze sedmé pozice 
výše ale tyto výsledky nepomohly. 
Kanonýrem turnaje se stal 
varnsdorfský Jaroslav Beránek se 
šesti góly.                          V.V. /ZdS

Futsálová sezona v polovině

Šachové střípky a cenná umístění 

Podzim utekl hodně rychle a v Hlasu 
severu jsme delší čas neinformovali 
o běžcích BK Varnsdorf i dalších 
vyznavačích běhu z našeho města a 
nejbližšího okolí. Díky informacím 
jednoho z těch nejvíce zkušených a 
hodně aktivních, Karla Valenty, se nyní 
lze ohlédnout za dlouhou řadou akcí, 
které získávají ve sportovní veřejnosti 
stále na větší oblibě.

Ještěd Kilpi trail running Cup 
(KTRC) se konal 18. září. Šlo o 1/2 
maraton po sjezdovkách a hřebenech 
Ještědu, na kterém varnsdorfský vy-
trvalec obsadil 3. místo v kategorii a 
18. celkově.

Počátkem října se běžel závod Run 
Česká Kanada - Kros Jakuba Krčína, ji-
nak běh se psem na 24 km. Vyhrál jej 
rumburský Ondřej Motl (pes Benvenu-
to) v barvách ASK Slavia Praha v čase 
1:42 hod., K. Valenta s Belinkou bral 
2. místo s dvouminutovou ztrátou.

Přeběhni nemoc - charitativní běh 
na podporu onkologicky nemocných 
dětí se běžel v Liberci. Karel si vybo-
joval 2. místo za čas 36:04 min. a na 
vítěze ztratil čtyři sekundy.

Run Česká Kanada - Roštejnský kros 
představoval další běh se psem, a to 
na 27 km. Vítězem se stal znovu Ond-
řej Motl (čas 2:07 hod.) před Karlem 
Valentou (2:12 hod.).

Uskutečnil se také běžecký pohár 
s AC Rumburk (Podzimní běhání s AC 
a Kubou). Šlo o dva závody týdně na 
různých délkách tratí od 3 km po 1/2 
maraton. V bodování po 8 závodech 
vyhrál K. Valenta před rumburskými 
běžci J. Hofmanem a M. Šanderou. 
V barvách BK Varnsdorf byl ještě 
7. Tomáš Polák. Závodů se zúčastni-
lo 35 mužů. Mezi ženami kralovaly 
rumburské vytrvalkyně. Zvítězila 
T. Masopustová před K. Holičovou a 
D. Starcovou. Varnsdorfská V. Jínová 
skončila 8., M. Čurdová 9. a V. Svobo-
dová 11. V závodech poháru startova-
lo 27 žen.                                      BK

Varnsdorfská bowlingová liga 
2016-2017 dospěla utkáními ve dnech 
20. - 21. 11. do své první třetiny 
(9 kol) a po prvním listopadovém ví-
kendu měla za sebou dvě další. Sérií 
výher si už vybudovala celkem solidní 
odstup od ostatních dvě družstva, a 
to Růžový panteři (42) a X-team (41 
bodů). Růžový panteři (hráči sou-
pisky J. Brožek, J. Ševčík, J. Vašut, 
M. Junek, M. Javůrek) se vypořádali se 
Žihadly 4:1, nečekaně hladce 5:0 si po-

radili se Spliťáky a stejným výsledkem 
i s nefavorizovanými družstvy Aspoň 
kilo i Ajznbóni.

X-team (P. Kubín, J. Kos, J. Marešo-
vá, J. Kovář, J. Frieseová, K. Fojtíčko-
vá) přejel Nic-moc 5:0, porazil Kobru 
11 i Retosáky shodně 4:1 a se třetími 
Spliťáky byl jejich duel odložen. Spli-
ťáci ztráceli po 11 kolech na vedoucí 
tým jedenáct a Nic-moc dvanáct bodů. 
Liga pokračuje kolem svátků utkáními 
ve dnech 18.  19. 12. a poté 8. - 9.1. 
2017.                                          ZdS

Růžový panteři a X-team unikají

Turnaj v košíkové  pod záštitou ZŠ 
náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu měl 
v tělocvičně pod náměstím vysokou 
úroveň. Celkem se jej zúčastnilo 10 
týmů (5 chlapeckých a 5 dívčích). 
U dívek si suverénně počínalo 
Gymnázium Varnsdorf, které nedalo 
svým soupeřkám žádnou šanci. 
Kategorie chlapců byla vyrovnanější, 
byť Gymnázium Rumburk neztratilo 
ani bod. Celý turnaj rozhodovala 
dvojice mladých basketbalistů TJ Slo-
van Jakub Vašut a Radek Pasovský.

Podzimní hry po košíkové a bruslení

Pořadí týmů a jejich výsledky - 
dívčí turnaj: 1. Gymnázium Varnsdorf 
(Gymnázium Rumburk 24:2, - ZŠ Ná-
městí 22:4, - ZŠ Edisonova 23:0, - 
ZŠ Seifertova 24:2), 2. Gymnázium 
Rumburk (ZŠ Náměstí 8:4, - ZŠ Edi-
sonova 14.2, - ZŠ Seifertova 25:2), 
3. ZŠ Náměstí (ZŠ Edisonova 6:4, -
ZŠ Seifertova 12:0), 4. ZŠ Edisonova 
(ZŠ Seifertova 16:6), 5. ZŠ Seifertova.

Pořadí týmů a jejich výsledky -
chlapecký turnaj: 1. Gymnázium 
Rumburk (ZŠ náměstí 10:6, - ZŠ Edi-
sonova 8:5, - ZŠ Seifertova 15:9, -

Gymnázium Varnsdorf 15:3), 2. ZŠ Ná-
městí (ZŠ Edisonova 9:5, - ZŠ Sei-
fertova 20:12,- Gymnázium Varnsdorf 
16:10), 3. ZŠ Edisonova (ZŠ Seifertova 
16:5, - Gymnázium Varnsdorf 16:2), 
4. ZŠ Sefertova (Gymnázium Varnsdorf 
12:0), 5. Gymnázium Varnsdorf.

Po turnaji v košíkové vedlo 
Gymnázium Varnsdorf, ale do konce 
Podzimních her zůstávaly ještě 
2 soutěže - štafety na bruslích a 
závěrečný florbalový turnaj. Průběžné 
výsledky: 1. Gymnázium Varnsdorf  
součet umístění 10 (atletika umístění 
2+1, kopaná 1, košíková 5+1), 
2. ZŠ Edisonova 13 (1+2, 3, 3+4), 
3. ZŠ Náměstí 14 (3+4, 2, 2+3), 
4. Gymnázium Rumburk 15 (4+3, 5, 
1+2), 5. ZŠ Seifertova 23 (5+5, 4, 
4+5).

Bruslení je letošní novinkou 
v programu PH škol a bylo tajenkou, 
co s dosavadním pořadím učiní. 
Osmičlenné štafety jednotlivých 
škol mohly své ambice na vymezené 
trase v ZS potvrdit anebo také 
zcela zhatit. Gymnázium Varnsdorf 
nezaváhalo, potvrdilo prvenstvím 
své postavení a prakticky je již 
vítězem letošního ročníku. Druhého 
nejlepšího času dosáhla překvapivě 
ZŠ Seifertova, třetí byla ZŠ Náměstí, 
čtvrté Gymnázium Rumburk a pátá 
ZŠ Edisonova. O konečnou stříbrnou 
a bronzovou pozici si to tedy rozdají 
už jen tři posledně uvedené školy 
19. 12. ve florbalových turnajích dívek 
a chlapců ve SH.           ZŠ náměstí

Koncem srpna se konal v Krásné Lípě 
Parkmaraton, na kterém Karel skončil 
celkově 2. a zvítězil na 1/2 maratonské 
distanci v čase 1:38:06 hod. Na těžké 
trati s velkým převýšením (477 metrů) 
zvítězil M. Petrášek z TJ Rumburk a 
dosáhl času 1:34:12 hod.

Jizerská padesátka v rámci seriálu 
BĚHEJ LESY byla jednou z prvních zá-
řijových akcí. V kategorii M49 doběhl 
K. Valenta 5. (3:54 hod.) a 13. celkově 
(foto).
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Pouze výhry žen, kadetů a žáků Fotbalisté na ledě a návrat Frťaly  
Po odloženém domácím utkání 

Severočeské ligy s Louny zajížděli 
basketbalisté Slovanu do Děčína bez 
tradičních opor Bubna a Voráčka a bez 
dalších podkošových hráčů Suchardy 
a Relicha. Bez jediného „dlouhána“ 
tak unikla především první čtvrtina 
a v poločase prohrával rozdílem 
patnácti bodů. Zlepšenou obranou a 
především útokem pak hosté náskok 
soupeře postupně stahovali, takže 
v poslední minutě byl rozdíl pouhé 
čtyři body. Bohužel v tu chvíli 
„zaúřadoval“ rozhodčí, když přehlédli 
učebnicové kroky domácího hráče. 
Rozdíl se vyhoupl na bodů šest, ale 
po nájezdu Doležala se podařilo opět 
snížit na rozdíl dvou dvojek. Ve hře 
vabank pak soupeř odskočil trestnými 
hody až na konečný rozdíl. BK Děčín 
vs. TJ Slovan Varnsdorf 69:59 (22:10, 
17:14, 9:14, 21:21). Body Slovanu 
Doležal 10 (1x3), Schilling 10 (2x3), 
Beran 9, Lehroch 9 (1x3), Šišulák 7 
(1x3), Vakulenko 5 (1x3), Houngbedji 
4, Lukeš 3 a Pasovský 2. V domácím 
prostředí pak hostil Slovan celek BK 
Most a znovu se varnsdorfští hráči 
nemohli radovat z úspěšného výsledku, 

neboť odešli poraženi 88:93. Na lepší 
výsledky a možnost posunutí se áčka 
mužů z dolní poloviny tabulky si tedy 
příznivci musí počkat až po střetnutích 
v novém roce 2017.

Muži B přivítali v Oblastním 
přeboru na palubovce sportovní haly 
ASK Lovosice a rovněž „tahali za kratší 
konec“, když prohráli 69:88.

Ženy měly po pražských celcích 
tentokráte hratelnější soupeře a 
podlehly TJ Slovan Litoměřice 56:70 
a porazily celek Sokola Kladno 63:53.

Kadeti U17 hostili BK Brandýs, který 
přehráli 53:42 a o minulém víkendu 
neuspěli jak u BA Roudnice n. L. 66:55, 
tak i doma s BK Děčín 59:67.

Starší žáci U15 zdolali v domácím 
prostředí BK Kralupy Junior 104:66
a od svého největšího soupeře BK 
Sluneta Ústí n. L. si přivezli prohru 
93:55.

Mladší žákyně zajížděly k ligo-
vému utkání za vedoucím týmem 
soutěže HB Basket Praha, kde musely 
skousnout těžký neúspěch v poměru 
144:22. Zápas měl hostitelský celek 
jednoznačně ve své režii a přehrával 
soupeřky ve všech basketbalových 
činnostech.                TJ Slovan – basket

 FK Varnsdorf se opět zúčastní 
na začátku nového roku zimní Tips-
port ligy. Zařazen byl do skupiny B 
s centrem v Mladé Boleslavi. Zde utká 
se třemi prvoligovými týmy. Termíny 
utkání jsou stanoveny takto: STŘ 11. 
01. od 11.00 hod. FK Vdf – FK Jablonec, 
STŘ 18. 01. od 11.00 FK Vdf – FC Slovan 
Liberec, NE 22. 01. Od 11.00 FK Vdf –
FK Mladá Boleslav.

V Libereckých krajských ligách 
ledního hokeje odehrály týmy HC TS 
Varnsdorf další střetnutí. 

Celek mužů hostil souseda v ta-
bulce HC Česká Lípa, s nímž prohrál 
5:10. V dalším domácím duelu byl 
soupeřem HC Slavoj Liberec. Diváci 
sice viděli dvacet branek, ale výhry 
HC TS se nedočkali. Po výsledku 
6:14 tak Varnsdorfu v tabulce bodově 
poodskočili oba uvedení soupeři.

Starší žáci zdolali v domácí hale 
vedoucí tým tabulky HC Lomnice n. 
P.10:5, takže snížili jeho náskok na 
pouhý bod. V další kole převálcovali 
HC Frýdlant 12:1. Lomnice své utkání 
rovněž vyhrála, je tedy první (20 
bodů), Varnsdorf druhý (19) a třetí 
místo drží Česká Lípa (17), ale má 
jedno utkání k dobru. 

Mladší žáci mají zatím za sebou 
v probíhající sezoně 11 utkání 
s těmito výsledky: HC Turnov - HC 
TS Varnsdorf 2:15, HC Lomnice n. P. -
HC TS VDF 9:1, HC Frýdlant - HC TS 
VDF 3:6, TJ HC Jablonec n. N. - HC TS 
VDF 9:2, HC TS VDF - HC Česká Lípa 

2:2, HC Jičín - HC TS VDF 5:2, HC TS 
VDF - HC Turnov 6:2, HC TS VDF - HC 
Jičín 1:5, HC Česká Lípa - HC TS VDF 
1:3, HC TS VDF - HC Lomnice n. P. 
0:5 a HC TS VDF - HC Frýdlant 5:1. 
Žáci tak vykazují vyrovnanou bilancí 
utkání i skóre (11  515 43:44 11) a ta 
je řadí na 5. místo KP LK právě před 
Frýdlant. 

Starší žáci stále druzí

 Kvalitní úspěch v minivolejbalu
V Turnově se 17. 11. uskutečnilo 

1. krajské kolo barevného mini-
volejbalu. Družstvo Slovanu složené 
z hráčů Marka Kropáčka, Jakuba Pe-
kárka a Neli Jirouškové nastoupilo ve 
žluté kategorii, ve které se utkalo 23 
družstev rozdělených do 4 základních 
skupin (3 po 6 a 1 po 5). Náš tým hrál 

v pětičlenné skupině, s přehledem ji 
vyhrál a postoupil do bojů o 1. – 4. 
místo. Zde se střetl s již zkušenějšími 
družstvy Nového Boru a Jablonce n. 
Nisou B a C. Přesto porazil Jablonec B 
v poměru 8:5 a podlehl Jablonci C 7:12 
a Novému Boru 7:11, což mu zajistilo 
celkové třetí místo. Trenéři a vedení 
oddílu volejbalu chlapcům i dívce 
blahopřejí k jejich prvnímu kvalitnímu 
zápisu do krajských tabulek barevného 
minivolejbalu. A obzvláště proto, že 
se jednalo o jejich první vystoupení 
v takovéto kvalitní konkurenci, která 
pravidelně obsazuje přední příčky 
v republikových soutěžích. 

             B. Damnitzová -  trenérka, 
P. Damnitz - předseda OV TJ Slovan

 Michal Malík uhájil 3. místo v ČP
Ve Slaném, Jabkenicích a Uníčově 

se konaly poslední závody Českého 
poháru v cyklokrosu Toi ToI Cup 
2016. Ve Slaném zvítězil Nizozemec 
Van der Poel před dvojicí Belgičanů, 
4. dojel Boroš a z vedoucí trojice 
průběžného pořadí ČP byl T. Paprstka 
7., J. Nesvadba 13. a varnsdorfský 
rodák M. Malík 17. (sedmý z Čechů). 
V Jabkenicích se nejlépe vypořádal 
s tratí matador R. Šimůnek před Ne-
svadbou a Polákem Konwou. Paprstka 
dojel 4. a Malík 12. Průběžné pořadí 
se na prvních třech místech neměnilo –
vedl stále Paprstka, druhé místo pa-
třilo Nesvadbovi a třetí Malíkovi, na 

čtvrté se posunul Konwa. Uníčov byl 
10. prosince posledním dílem seriálu. 
Na rozbahněném terénu absolvovali 
jezdci osm okruhů po 2 800 m a první 
dvě příčky obsadili zahraniční borci. 
Vyhrál Němec M. Meisen před Belgi-
čanem D. Sweeckem a třetím místem 
si zajistil vítězství v ČP T. Paprstka 
(celkem 196 bodů). M. Malík přijel 
9., pobral 22 bodů a ty stačily k uhá-
jení konečné 3. pozice v seriálu (143 
b.). Největší konkurenti Konwa závod 
nedokončil, Slovák M. Haring skončil 
6. (celkově 4., 124 b.) a L. Petruš 7. 
(celkově 5. a rovněž 124 bodů). MČR se 
jede 7. ledna 2017 v Hlinsku.          ZdS

Na zimním stadionu ve Varns-
dorfu proběhl o prvním prosincovém 
pátku odpoledne tradiční hokejový 
zápas mezi gardou FK Varnsdorf a 
současným A-týmem. Vítězství 
připadlo na stranu mladší gener-
ace v poměru 5:8. Branku mladých 
hájil Libor Macháček, v první lajně 
nastoupili Kučera, Rudnytskyy, Kotiš -
Zbrožek, Zieris. Druhá lajna bruslila 
ve složení Veselý, Jakubov, Havrda -
Neuberg, Čurgali a ve třetí hráli 
Samoel, Daníček, Knejzlík - Novotný, 
Quaiser. Branky vstřelil Kučera 3, 

Quaiser 2, Daníček, Veselý a No-
votný. V roli trenéra usedl na lavičku 
Milan Tajnert. Kluci bez problémů 
plnili taktické úkoly, které jim v ka-
bině trenér řekl, a tudíž nemusel 
během celého utkání zasahovat do
sestavy. Po utkání trenér vyzdvihnul
výkon brankáře Macháčka, který hájil
branku absolutně skvěle.

Za Gardu se představili Tesař 

v brance, Holubec, Hovanycz, Dam-
nitz, Jirsák, Čísař, Račuk, Uhlíř, 
Mrtka, Kotiš, Seidl a Martin Fojtíček. 
Za Gardu dali branky Holubec 3 a 
Damnitz 2. Utkání řídil místostarosta 
Josef Hambálek. Fotogalerie z utkání 
lze najít na Facebooku HC.    

K 30. listopadu byla ukončena 
spolupráce s dosavadním realizačním 
týmem áčka a v den, kdy chodí Mi-
kuláš, čert a anděl, představil ředitel 
FK Vlastimil Gabriel hráčům v kabině 
staronového trenéra Zdenko Frťalu. 

FK, HC

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 02

Po tři dny posledního týdne v roce 
bude varnsdorfská zimní hala řádně 
hokejově vytížena, neboť v ní od 
pondělí 26. do středy 27. prosince 
proběhnou tři hokejové turnaje - viz 
přehledy.                                    ZdS


