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Mašíňák se přes léto proměnil
v atraktivní místo pro odpočinek

POZVÁNKA

na předposlední
zasedání
zastupitelstva
v letošním roce
V letošním roce se zastupitelé sešli již osmkrát a to
deváté, říjnové, zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
je naplánováno na čtvrtek
26. října. Opět se bude konat ve Studentském centru
Střelnice od 15 hodin. Na
programu jednání budou jako
vždy převody majetku města, zprávy výborů, finanční
záležitosti, návrhy, dotazy,
připomínky a podněty obyvatel a členů zastupitelstva. Ti,
kteří se nebudou moci dostavit na zasedání osobně, mají
možnost využít online audio
přenosu, který pro vás připravujeme každé zasedání zastupitelstva. K nalezení bude na
webových stránkách města či
přímo na oficiálním YouTube
kanálu Město Varnsdorf. Po
skončení zasedání bude navíc ihned zveřejněn záznam
jednání. Plán zasedání Rady
a Zastupitelstva města Varnsdorf pro druhou polovinu
letošního roku naleznete na
webových stránkách města.
Tomáš Secký
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Mašíňák je opět příjemným místem k odpočinku; foto Josef Gerhát
Varnsdorfský rybník neboli Mašíňák
provází pestrá historie. Sportovněrekreační areál byl budován již od
roku 1958, kdy byla zpracována a odsouhlasena projektová dokumentace.
Tentýž rok byly zahájeny také prvotní
přípravné práce. O tři roky později
již byl celý areál hotov a připraven
na ostrý provoz, včetně zastřešených
převlékacích kabin apod. V 90. letech
přišel zlom. Areál zpustnul, voda
se potýkala se sinicemi, až život
z Mašíňáku vymizel úplně.
Z novodobé historie se toho
v areálu moc neodehrálo. Plot, který
obepínal celý areál, byl postupně
odstraněn a z části rozkraden.
Nakonec zůstala funkční pouze
restaurace Koliba. Vedení radnice
má s Mašíňákem smělé úmysly. Již
v loňském roce došlo k podstatné
změně vzhledu celého areálu. Samostatné chatky, včetně bývalé budovy
recepce byly odstraněny, byla vybudována stezka kolem rybníka, která
je dlouhá zhruba kilometr a půl.
Během letošního léta se pokračovalo
s prodloužením stezky až k restauraci.
„Občanům jsme slíbili, že se pustíme
do revitalizace koupaliště, které bylo
dlouho zanedbáváno a sliby se mají
plnit,“ říká místostarosta města Josef
Hambálek. Před letními měsíci navíc
v areálu vznikla zcela nová travnatá
pláž, květinové ostrůvky, vysadily se
nové stromy, byly vyměněny staré

lavičky a odpadkové koše za nové,
které se průběžně vyměňují v celém
městě a v neposlední řadě byly osázeny betonové květníky. „Na pláži se
nám podařily obnovit sprchy. Zároveň
jsme zachovali malé pódium, které
bude sloužit pro kulturní či sportovní
akce,“ doplňuje místostarosta města.
Rozsáhlá revitalizace se projevila
na návštěvnosti během letních
horkých dnů. Pláž se opět plnila
lidmi, kteří si přišli odpočinout,
opalovat se, zkrátka relaxovat.
Mašíňák se tak po letech opět stává
vyhledávaným rekreačním místem pro

celé rodiny. „Byla jsem překvapená
z toho, jak se místo příjemně
změnilo. Jako malá jsem zde trávila
mnoho času a teď to tu začíná ožívat,
jako kdysi,“ popisuje pocity jedna
z návštěvnic během letních dnů.
Poslední letošní novinou jsou
dřevěné, ručně vyřezávané dekorace,
které poslouží například k posezení.
O tom, jak se Mašíňák během posledních dvou let proměnil, se můžete jít
přesvědčit sami. Třeba procházkou
a následným posezením v přilehlé
restauraci.
Tomáš Secký

Na závěr léta byly přidány dřevěné prvky k posezení; foto Tomáš Secký
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Soustava rybníků Gerhus prošla Úpravy městských parků dočasně
výraznou proměnou
omezí pohyb návštěvníků
Součástí varnsdorfského rozpočtu
na letošní rok byla kromě jiného také
revitalizace soustavy rybníků Gerhus,
na kterou město Varnsdorf získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí. „Získání dotace představovalo pro
město velkou úlevu. Městský rozpočet
byl touto akcí zatížen minimálně,“
popisuje situaci místostarosta města
Josef Hambálek.

s dětmi na procházky,“ dodává starosta města Stanislav Horáček. A kde
tedy rybníky hledat? Stačí se vydat po
ulici Bratislavská, kolem základní školy k rybníku Kočka, za kterým odbočíte do ulice Novoměstská směr Špičák.
Po levé ruce zhruba po půl kilometru
narazíte na rybníky Gerhus, které
jsou nově dostupné.
Nejprve přišly na řadu těžké stroje,

Ve Varnsdorfu se nachází několik
městských parků a klidových zón. Dva
z nich, konkrétně v ulici Legií a Národní, se začaly začátkem minulého měsíce, v rámci plánované akce v rozpočtu
města na letošní rok, revitalizovat.
Celá akce vyjde město zhruba na půl
milionu korun. Po dobu probíhající
rekonstrukce bude v parcích omezen
pohyb návštěvníků.
Park v ulici Národní, který je
znám především díky své dominantě
v podobě meteorologického sloupku,
který slouží nejen jako okrasný prvek
ve veřejném prostoru města, ale má
také praktickou funkci předpovědi
počasí, prošel terénními úpravami.
Mimo jiné došlo k prořezu stromů a
odstranění náletových a nevyhovujících dřevin. Hlavní prací však byla de-

molice betonové desky, která hyzdila
estetiku celého parku. Nový mobiliář
byl instalován ještě před samotnou
revitalizací.
„Parky jsou v zanedbaném stavu a
rádi bychom je kompletně revitalizovali,“ konstatoval starosta města Stanislav Horáček. Park v ulici Legií čekají
taktéž terénní úpravy, úprava stávající
zeleně, vybudování nových mlátových
cest a vysetí trávníku. „Po dokončení
prací bude v příštím roce park osazen
novým mobiliářem v podobě laviček a
odpadkových košů,“ doplňuje starosta
města. Kompletní revitalizace by měla
být dokončena do konce listopadu letošního roku. Příští rok by se obnovy
měl také dočkat park u městského
divadla.
Tomáš Secký

V současné době dochází k napuštění vodních ploch; foto Tomáš Secký
Ale vraťme se trochu do minulosti.
Soustavu tvoří celkem tři rybníky a
z historického hlediska lze dohledat,
že Gerhus I byl koncem 19. století
součástí továrního areálu. S největší
pravděpodobností byl využíván jako
zdroj požární a technologické vody.
Zbylé dva rybníky byly vybudovány
až po likvidaci celého areálu během
20. století. Od té doby byla celá soustava rybníků využívána jako chovná.
Nutno podotknout, že Gerhus III není
ve vlastnictví města.
Rybníky po dlouhé roky pustošily a
pomalu, ale jistě zarostly náletovými

neboť bylo potřeba vykácet a odstranit náletové a nevyhovující dřeviny,
které rybníky doslova zastínily. Velkou
část revitalizace tvořilo odbahnění
obou vodních ploch, terénní úpravy
a přemístění několika tun zeminy.
Došlo k rozebrání stávající hráze na
rybníku Gerhus II, která byla následně
rekonstruována a zvýšena z důvodu
navýšení kapacity pro zadržování
vod. Vybudovaly se nové bezpečnostní
přepady, vypouštěcí zařízení a rybník
zdobí také nová lávka.
Na závěr revitalizace soustavy rybníků Gerhus došlo k osetí trávy, která

Další dva městské parky prochází kompletní revitalizací; foto Tomáš Secký

Od října je k dispozici bezplatná
právní poradna občanům města

Soustava rybníků Gerhus prošla kompletní revitalizací; foto Tomáš Secký
dřevinami, že z přilehlé příjezdové
komunikace nebyly ani vidět. Mladší
generaci naší společnosti navíc soustava rybníků Gerhus ani nic neříká,
neboť neví, kde je hledat. To by se
s celkovou revitalizací mělo změnit.
„Ve městě tak vzniklo další příjemné místo, kam mohou vyrazit rodiny
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díky častým srážkám v posledních týdnech krásně roste. Momentálně dochází k napouštění vodních ploch. Za
nějaký čas nám vznikne plnohodnotné
místo pro odpočinek. Neváhejte, vydejte se na procházku a dejte nám
vědět, jak se vám revitalizace líbí.
Tomáš Secký

Občané města budou moci nově
využít bezplatnou právní pomoc. Ta
bude zaměřena zejména na oblasti
práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a další. Poskytování
takzvané drobné právní pomoci bude
zajišťovat nová právnička města, Mgr.
Jana Slintáková.
Služba by měla představovat jen
základní orientační poučení o právech
a povinnostech subjektu, nebude se
tedy jednat o komplexní právní služby. Právní pomoc by neměla přesáhnout patnáct minut v rámci jedné návštěvy. Právní poradna bude občanům
města otevřena každý první pátek v
měsíci v době od 8 do 10 hodin.
Zájemci o službu se musí předem
objednat na sekretariátu starosty na

telefonním čísle 417 545 102 nebo
103. Bezplatná právní poradna bude
probíhat na budově MěÚ Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470, kancelář č. 16.
První schůzky, 6. října, využili hned
čtyři zájemci. Neváhejte a využijte
služeb i vy.
Tomáš Secký

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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SPECIÁL: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017
V říjnu budeme opět po čtyřech
letech vybírat nové poslance. Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se v letošním roce
uskuteční 20. a 21. října. Termín
voleb vyhlásil prezident republiky
Miloš Zeman 19. dubna letošního
roku. Volební místnosti se otevřou
v pátek 20. října odpoledne. Svůj
hlas ale můžete odevzdat i následující den voleb.
Ve Varnsdorfu už také proběhlo zasedání okrskových volebních komisí
pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. To bylo
svoláno na středu 27. září, kde se
členové volebních komisí dozvěděli
informace k zabezpečení voleb, následně složili slib členů okrskových
volebních komisí a na závěr proběhlo
losování předsedy a místopředsedy
okrskových volebních komisí.

• Kdo může volit
Voličem je občan České republiky, kterému alespoň druhý den
voleb bude 18 let. Pro volby jsou
stanovené volební místnosti, kde je
volič registrován dle přihlášeného
trvalého bydliště. Volební místnost
nabízí vždy náhradní hlasovací lístky,
povinnou zástěnu, za kterou se vybraný lístek vloží do určené obálky a
volební urnu, do které se tato obálka
vhazuje.
Z vážných důvodů lze pro volbu
nastavit specifické podmínky více na
míru. To platí například u vážných
zdravotních důvodů. Stejně tak se
mimo volební místnost volí v domovech pro seniory či nemocnicích do
přenosných hlasovacích schránek.

• Hlasovací lístky
Voliči hlasovací lístky obdrží poštou na adresu svého trvalého bydliště. Lístky musí být doručeny nejdéle
tři dny před začátkem voleb. Pokud
svou sadu lístků volič neobdrží nebo
o ni přijde či zapomene, stejné sady
hlasovacích lístků jsou k dispozici ve
volební místnosti.
Kromě výběru lístku s volební
stranou má volič možnost na lístku
strany vybírat i konkrétní kandidáty,
tedy „kroužkovat“. Tento preferenční hlas může udělit zakroužkováním
až čtyřem kandidátům na jednom
hlasovacím lístku. Díky takovým hlasům se může kandidát posouvat výše
a přeskočit kandidáty před sebou.

• Voličské průkazy
Studenti, dlouhodobě hospitalizovaní nebo i vězni mohou ale už nyní
žádat o vydání voličského průkazu,
který umožňuje zúčastnit se hlasování kdekoli v republice. Volit mohou

nejen čeští občané v zahraničí, ale
i ti, kteří například dlouhodobě bydlí
v jiném kraji. Musí si ale s dostatečným předstihem zajistit takzvaný
voličský průkaz, který umožňuje
hlasovat v kterémkoli okrsku v republice.
O průkazy mohou obyvatelé žádat
už ode dne vyhlášení termínu voleb.
Komunikovat přitom musí s obecním
úřadem v místě jejich trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně,
dopisem, či elektronicky.
V případně osobní žádosti musí
volič přijít na úřad nejpozději do
18. října. Není nutné předem vyplňovat žádný formulář, úředník žádost
poznamená a tím je dostatečně zaevidovaná.
Voliči mohou žádat o vydání
průkazu také písemně do 13. října.
V tomto případě je ale nutné k žádosti připojit i úředně ověřený podpis voliče. Dokument nemá ustálenou
formu, mělo by se v něm ale objevit
jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně telefonický
nebo emailový kontakt. Volič by měl
zároveň uvést, jak si vydaný průkaz
vyzvedne.

• Volební místnost
Voliče informuje o době a místě
konání voleb v obci oznámením starosta nejpozději 15 dnů přede dnem
voleb. Je-li v obci více volebních
okrsků, uvede starosta, které části
obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámí adresy volebních místností. Pověřený obecní úřad
a krajský úřad zveřejní na webových
stránkách telefonní spojení do každé
volební místnosti ve svém obvodu.
Ve volební místnosti budou na
viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem
„VZOR“, dále prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena
do 48 hodin před zahájením voleb.
K hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta se nepřihlíží.
Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem číslo 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, který si volič
může zapůjčit k nahlédnutí.
Volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat volební komisi
svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky či cestovním průkazem. Kdo
se příslušným dokladem neprokáže,
nebude moci hlasovat.

Zasedání okrskových volebních komisí ve Studenském centru Střelnice;
foto Tomáš Secký

• Seznam volebních místností

Volební místnost 12

Volební místnosti se otevřou
v pátek 20. října od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 21. října od
8:00 hodin do 14:00 hodin.

Městské centrum kultury
a vzdělávání Varnsdorf,
Otáhalova 1260

Volební místnost 1

Firma SILNICE A MOSTY,
Studánka 283

Městský úřad Varnsdorf,
nám. E. Beneše 470

Volební místnost 2

Interaktivní základní škola,
Karlova 1700

Volební místnost 3
Klub Střelnice,
B. Němcové 476

Volební místnost 4

Základní škola Východní,
Východní 1602

Volební místnost 5

Městské divadlo Varnsdorf,
Partyzánů 1442

Volební místnost 6

Základní škola a Mateřská škola
Bratislavská,
Bratislavská 994

Volební místnost 7
Lidová zahrada,
Karlova 702

Volební místnost 8

VOŠ a SPŠ a SOŠS služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf,
Kostelní 723

Volební místnost 9
Firma ReTOS, s.r.o.,
Žitavská 913

Volební místnost 10
Mateřská škola Pražská,
Pražská 2812

Volební místnost 11
Základní škola Edisonova,
Edisonova 2821

Volební místnost 13

• Přehled místních kandidátů
1 Občanská demokratická
strana
Jiří Sucharda

12 Strana svobodných občanů
Petr Rybníček

13 Blok proti islamizaci
– Obrana domova
Petr Petříček

14 Občanská demokratická
aliance
Zbyněk Šimák

15 Česká pirátská strana
Bc. Zdeněk Štěpánek

20 TOP 09
Ing. Mgr. Jan Hodničák

21 ANO 2011
Ing. Stanislav Horáček

24 Křesťanská a demokratická
unie – Československá strana
lidová
MUDr. Václav Jára

28 Dělnická strana sociální
spravedlnosti
Jiří Moravec, Jakub Andrle,
Miloš Štefan, Milan Hánl,
Luboš Netolický

29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Dana Fábryová, Jaroslav Nedvěd

30 Strana Práv Občanů
Mgr. Petr Šmíd, Milada Černá,
Ing. Josef Pizur
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Během posledních požárů
shořela tři auta
První automobil hořel v úterý
8. srpna na dvoře nájemního domu
v Lužické ulici, další v noci na neděli
20. srpna v Tyršově ulici pod divadlem. Zatím poslední automobil hořel
na svátek svatého Václava, ve čtvrtek
28. září v ulici Československých letců. Přestože vyjmenované případy
nemají pravděpodobně žádnou vzájemnou souvislost, u všech pracují
vyšetřovatelé s verzí úmyslného zapálení. Především u posledního uváděného případu, kterému předcházel
žhářský útok na dvě vozidla na tom
samém místě.
Mezi požáry způsobené technickou
závadou patří zahoření propan-butanové lahve ve stánku s občerstvením

během fotbalového zápasu poslední
srpnovou neděli na Městském stadionu Kotlina. Hasiči také vyjížděli
k několika dopravním nehodám. Dvě
nehody se staly na Šébru a to včetně
té tragické, v sobotu 30. září, při které zahynul rakouský řidič motocyklu.
Díky všímavosti občanů vyjížděli
hasiči také k pálení klestí, které vypadalo jako požár průmyslového objektu. Hasiči však potvrzují, že je lepší
vyjet jednou zbytečně, než někam
přijet pozdě či vůbec. S podzimním
pálením upozorňujeme na fakt, že
lze předem pálení klestí nahlásit na
webových stránkách www.paleni.izJS
scr.cz.

Milan Doležal, Národní 486, Varnsdorf
Tel. 605 444 887, 608 318 253
Otevřeno: Út-Pá od 9.00 do 16.00 hod.

Na konci září shořelo auto v ulici Československých letců ; foto miw.cz

Letní sezóna končí, nezapomeňte
si zabezpečit objekty
S koncem letní sezóny se pomalu vylidňují i chatové osady a zahrádkářské
kolonie. Díky teplým podzimním dnům
v rekreačních objektech stále ještě
zůstávají hodnotné předměty, které
jsme ještě nestačili odvézt domů.
Toho v poslední době využívají zloději
soustřeďující se na tento druh trestné
činnosti. Městská policie Varnsdorf
proto apeluje na všechny majitele rekreačních chalup, chat a chatek, aby
si cennější předměty zahradní údržby
a vybavení (sekačky, křovinořezy, ale
také televize apod.) dobře zajistili a
stejně tak i zabezpečili své objekty
před nechtěnou návštěvou. Městská
policie v těchto dnech provádí pravidelné kontroly chatových oblastí.
S odbytem železného šrotu do zahraničí navíc stoupla poptávka po železných
předmětech. Nedávejte proto příležiJS
tost zlodějům!
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Hledáme k posílení našeho týmu
angažovaného odborníka pro

instalaci topení, větrání
a montáže sanitárních
zařízení.

Předpoklad je vzdělání v oboru.
Jedná se o montáže ve východním
Sasku. Dostatečná znalost německého jazyka je vítaná.
Zájemci hlaste se na tel. čísle
00493586/350304 nebo
info-gebaeudetechnik@gmx.de
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Zprávy, inzerce

Ukončení poradenské a informační Připomínáme, že …
Zahájení týdenního svozu
služby ČOI ve Varnsdorfu
nádob na směsný komunální

V minulých letech jsme v prostorách Městského úřadu ve Varnsdorfu
provozovali bezplatnou Poradenskou
a informační službu České obchodní
inspekce. Dlouhodobě monitorujeme
využívání této služby ve všech poradenských místech. Ve Varnsdorfu je
z pohledu osobních návštěv služba
velmi málo využívána.
S ohledem na hospodárnost jsem
tedy přehodnotila účelnost této
služby ve Varnsdorfu a od 1. listopadu
2017 jsem se rozhodla Poradenskou

a informační službu ve Varnsdorfu
neprovozovat.
Zároveň však jsme přesvědčeni, že
poradensko-informační činnost má
pro spotřebitele svůj význam, a proto
se na nás spotřebitelé mohou i nadále
se svými dotazy obracet. Kontakty a
bližší podrobnosti jsou uvedeny na
webových stránkách www.coi.cz
Ing. Renata Linhartová
ředitelka České obchodní inspekce
(inspektorát Ústecký a Liberecký)

odpad

Oznamujeme vám, že od 16. října
2017 bude zahájen týdenní svoz nádob
na směsný komunální odpad označených červenou známkou (kombinovaný
vývoz). O termínu ukončení týdenního
svozu budete opět informováni.

orchestru zazní ty největší hity rytmického jazzu s přesahem do současného
popu. Kdo neumí tančit „po staru“,
nemusí se bát. V programu vystoupí
i profesionální tanečníci, kteří ukáží,
jak na to! Festival Mandava Jazz 2017
podpořilo město Varnsdorf společně
se Státním fondem kultury a Ústeckým
krajem.
Městské divadlo Varnsdorf

Nemovitosti

Prodám rodinný dům u Kočičáku. Tel. 731 112 506.
Prodám zděnou řadovou garáž o výměře 33 m2. Garáž má
betonovou podlahu a dvoukřídlá
plechová vrata. Vrata jsou vysoká
240 cm. Garáž se nachází za panelovým domem blízko náměstí.
Cena 120 000 Kč. Tel. kontakt:
728 663 908

Různé
Koupím Simpsona 3.000 Kč.
Tel. 736 741 967.

Ples festivalu Mandava Jazz
V sobotu 14. října od 20 hodin se
v sále Lidové zahrady koná ples festivalu Mandava Jazz. Vystoupí zde Original Vintage Orchestra v čele se skvělým zpěvákem a saxofonistou Petrem
Kroutilem, ten předvede publiku, co je
to jazzová tančírna. Soubor doplňuje
velká hudební hvězda z Los Angeles,
slavný zpěvák Chuck Wansley. V podání
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Zahájení zimního svozu
nádob na směsný komunální
odpad
Oznamujeme vám, že od 16. října
2017 bude zahájen zimní svoz nádob
na směsný komunální odpad (nádoby
olepené bílou známkou). Nádoby budou vyváženy 1x týdně, a to ve stejné
dny jako ostatní nádoby. O termínu
ukončení zimního svozu budete opět
informováni.
Odbor životního prostředí

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy
vodo, elektro, práce se dřevem,
drobné zednické opravy, ořez stromů a keřů.

Zaměstnání
Taxi služba přijme řidiče pro
Varnsdorf a okolí. Info na tel. 774
261 207
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Společnost
Dne 2. října uplynulo již 12 let, co
zemřel náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Antonín Jupa.
Prosím, kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Za rodinu
děkuje manželka Irena a dcera Irena
s vnučkou Klárkou.

Dne 11. října
uplynulo dlouhých
20 let, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
táta a dědeček pan
Karel Kopsa.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi
uctí jeho památku tichou vzpomínkou.
Manželka Věra s rodinou.

Dne 8. října uplynulo 10 let od úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka
pana Jána Belančíka.
Stále vzpomínáme.
Děti s rodinami
Dne 5. října uplynul rok, co nás
navždy opustil milovaný manžel, otec,
dědeček a pradědeček pan Jindřich Janáček. Opustil nás den před 60. výročí
společného života.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 12. října oslaví vzácné jubileum
diamantovou svatbu manželé Ladislav
a Jaroslava Žejdlíkovi.
Za všechnu lásku, obětavost a péči
z celého srdce děkují dcery Hana a
Dana s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem přátelům a kamarádům našeho milovaného
syna Jakuba Johana, kteří se s ním
přišli rozloučit. Velmi si vážíme vaší
podpory. Velké díky patří panu Suchardovi a panu Fundovi za vstřícné a
profesionální jednání. Děkujeme.
Rodina Johanova
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Charlotta Vymětalová oslavila úžasných 100 let,
užila si parádní oslavu
Úžasných sto let slaví Charlotta
Vymětalová, jež je narozena 30. září
1917 právě ve Varnsdorfu, kde také
celý život žila. V posledních letech má
pevné zázemí v Domově pro seniory ve
Šluknově. Usměvavá oslavenkyně je
plná elánu a optimismu.
Na oslavu dorazila v zeleném kostýmku, který si paní Charlotta sama
šila. „Pracovala jsem jako švadlena a
tohle je poslední kousek, který jsem
si šila,“ odpověděla na otázku, co
bylo jejím zaměstnáním. Na oslavenkyni čekalo překvapení. Plná místnost
gratulantů v čele se starostou města
Stanislavem Horáčkem, dále zástupci

ZUBNÍ POHOTOVOST
14. - 15.10.2017
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 526 250
21. - 22.10.2017
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

Ústeckého kraje, Okresní správy sociálního zabezpečení a samozřejmě
zaměstnanci DPS Šluknov. Hned na
začátek přišla vlna gratulací, předání
darů, nádherných kytic a čokoládového dortu. „Paní Vymětalová, přeji vám
hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu
splněných přání do další let,“ gratuloval starosta města oslavenkyni.
Kyticemi zavalená nebyla paní
Vymětalová téměř vidět. „Vyfoťte
si mě, jsem dneska jako nevěsta,“

vtipkovala. Nechyběla káva a podávání
zákusku. „S kávou ještě chvíli počkejte, bude dort,“ dirigovala oslavu
se štěstím v očích. Na závěr všem ze
srdce poděkovala a popřála všem přítomným, aby se dožili alespoň stejně
krásného věku, jako ona.
Také redakce Hlasu severu se připojuje ke gratulacím a už se těšíme,
až se s paní Charlottou Vymětalovou
setkáme opět za rok.
Tomáš Secký

Originální, pozoruhodná, varnsdorfská...
ÚMRTÍ
Úmrtí v září
Petr Štourač
Jakub Johan
Marie Rusová
Prokop Makovička
Hana Vaňoučková
Antonín Novotný
Miroslav Pištěk
Eva Heidlerová
František Malý
František Dvořák
Jaroslava Turynová

71 let
17 let
85 let
72 let
87 let
74 let
72 let
81 let
70 let
69 let
73 let

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18. října
od 8 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 19. října

Podzimní divadelní sezóna začala
26. září premiérou představení Hotel
na rohu. A nebyla to premiéra ledajaká: celý tento podnik od přípravy
po nastudování vznikl v našem městě
a co víc, hotel z názvu stojí také ve
Varnsdorfu. Kde? Přece na rohu.
Autorka a režisérka Hotelu na rohu
Hana Strejčková je ženou nadanou
téměř renesančním talentem. Dar
vyprávění pohybem a slovem promítla
do tvaru vizuální divadelní básně-dokumentu. Jak jinak nazvat vzrušující
pohyb pamětí města, půlstoletím
vymezeným neklidnými lety 1930 až
1989. Imaginárním hotelem v konkrétním městě procházejí reálné postavy
a události, pamětníci v publiku poznávají, mladší se ptají a tuší. Autorka
upřesňuje: „... za každou postavou
je člověk, pod každým sakem duše.

V každé situaci je otisk varnsdorfských
ulic... citace z rozhovorů, z místního
tisku...“ Vše viděné a slyšené však
dostalo na jevišti obecnější platnost.
V tom je naděje, že varnsdorfský příběh se rozběhne s úspěchem i do jiných
měst, na jiná pódia.
Na přípravě se podílelo naše městské divadlo a maskérky zdejší střední
odborné školy. Představy režisérky na
scéně (dle mého názoru skvěle) splnilo
deset hereček a herců z různých koutů
republiky a „domácí“ klavírista Arnošt
Steinert. Uprostřed premiérového publika seděla hrstka mile překvapených
místních příznivců divadla, reprízy pro
školy se zúčastnila asi stovka studentů
VOŠ a SŠ. Doufejme, že se k nám ještě
toto inspirativní představení vrátí
s reprízou pro další studenty a zájemce. Bylo by to užitečné.
Milan Hrabal; foto Ivo Šafus

Máme to za sebou - shrnutí
streetbalové ligy
Třetí a zároveň poslední turnaj Letní streetbalové ligy Šluknovska 2017
se uskutečnil v Rumburku v sobotu
9. září 2017 na hřišti ZŠ U Nemocnice a
byl již 18. ročníkem tradičního streetballového turnaje pořádaného oddílem
basketbalu TJ Rumburk. Do turnaje
podpořeného městem Rumburk se

SAKLA, v kategorii „ženy 16+“ zvítězilo
družstvo Pozdní sběr a kategorii „muži
18+“ ovládli skvěle sehraní Street
dogs. Soutěž ve střelbě trestných hodů
vyhrála Tereza Hrabáková a trofej ze
smečařské soutěže si odnesl Radek Pasovský. Vítězové jednotlivých kategorií
obdrželi věcné ceny a všichni přihlášení

letos přihlásilo 73 hráčů, z toho 18
dětí a 55 dospělých. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích, a to v kategorii
smíšených družstev do 13 let, v kategorii smíšených družstev do 16 let,
v kategorii ženy 16+ a samozřejmě
v kategorii muži 18+. Poslední z uvedených kategorií byla i tentokrát kategorií nejpočetnější. Dvacet družstev,
z nichž 15 se letos účastnilo LSLŠ,
začalo své dopolední boje krátce
po zhlédnutí pěkného tanečního vystoupení dívek vedených trenérkou
Mgr. Alenou Košnarovou. Přestože si
většina hráčů chtěla hlavně zahrát a
pobavit se, bylo se opět na co dívat.
Turnaj v pohodové a přátelské atmosféře přinesl opravdu napínavé zápasy.
Tempo hry a dobrou náladu pomáhali
hráčům udržovat nejen přihlížející
rodiče nejmladších basketbalistů, ale
i účastníci Festivalu volnočasových
aktivit a ostatní diváci. Nezklamal
ani oblíbený moderátor a hráč v jedné
osobě Milan Polívka. Poděkování patří
rovněž obsluze stánku s chutným občerstvením. Došlo také na oblíbenou
soutěž ve střelbě trestných hodů pro
všechny zúčastněné včetně diváků, a
i na divácky velmi atraktivní soutěž
ve smečování. V kategorii „mix do
13 let“ zvítězil v rumburském turnaji
tým NBA players, v kategorii „mix
13 – 16 let“ obsadil první místo tým

účastníci dostali tílko s logem turnaje
pro rok 2017. Po ukončení turnaje jsme
na základě výsledků i z předchozích
dvou turnajů LSLŠ 2017 vyhlásili celkové vítěze jednotlivých kategorií.
V kategorii do 15 let obsadili první
místo dívky z týmu Legendary eggs,
druzí skončili Mini a třetí NBA Players.
V ženách vyhrály B-girls, druhé místo
získaly Co u plotny?, a na bronzové
příčce skončily Rychlý nožky. Mužská
kategorie nabídla napínavou podívanou
až do poslední chvíle třetího turnaje.
Nakonec se celkovým vítězem LSLŠ
2017 stal tým Suchý krky. Za nimi
skončili A4 a na třetím místě Trenéři.
S prázdnou ale neodešli ani ti, kteří
se neumístili na prvních třech pozicích
LSLŠ 2017. Díky tombole pro více než
sto účastníků LSLŠ 2017, v níž byly hodnotné ceny od našich sponzorů, jsme
vylosovali 30 dalších výherců. Dále
jsme také vyhlásili nejlepší střelce
v jednotlivých kategoriích po součtu
bodů z prvních dvou turnajů LSLŠ 2017.
Cenu v dětské kategorii získala Viky
Juricová, v ženách Klára Stodůlková a
v mužích Alex Houngbedji. Poděkování
patří městu Varnsdorf za finanční podporu, všem partnerům, sponzorům, organizátorům a účastníkům LSLŠ 2017.
Těšíme se na další ročník, na který vás
srdečně zveme. Více o Letní streetbalové lize Šluknovska se dočtete na http:
//www.lsls.cz/
Organizátoři LSLŠ

Další ze závodů leteckých modelářů
Na letišti v České Lípě se konala
soutěž Mikulášovické Házedlo, kde
LMK Varnsdorf dosáhl podobných
umístění jako na předcházejícím Žuchu, o němž přinesl informace Hlas
severu v minulém čísle.
Výsledky - Házedla žáci: 1. Václav
Šulc; Házedla junioři: 1. Petr Blaschka
ml. (Vilémov), 2. Vojtěch Petrásek, 3.

Miloslav Řezníček, 4. Miroslav Huk;
Házedla senioři: 1. Petr Blaschka st.,
2. Stanislav Rudinský.
P 30 junioři: 1. Marek Budai (Liberec), 2. Sarah Staudigelová, 3. Vít
Šulc; P 30 senioři: 1. Eugen Belo.
F1H senioři: 1. Stanislav Rudinský;
F1G senioři: 1. Pavel Formánek.
Ing. Josef Bartík

Podzimní hry zahájila atletika
Ve středu 27. září se účastníci,
rozhodčí a organizátoři sešli na varnsdorfském stadionu v Kotlině a za příjemného počasí absolvovali atletické
soutěže jako tradiční první díl Podzimních her. A ten se skutečně vydařil,
když byly dokonce pokořeny některé
rekordy. U mladšího žactva byl vylepšen čas na 800 m poté, co Markéta
Petrásková ze ZŠ náměstí Varnsdorf
dosáhla vynikajícího času 2:41,6 min.
Její čas by byl rekordem i v kategorii
starších dívek! Posunut byl i rekord ve
skoku dalekém a opět v dívčím podání.

v dívčí kategorii Gymnázium Varnsdorf,
mezi chlapci ZŠ náměstí Varnsdorf.
Poděkování za organizaci směřuje
k rozhodčím Slávku Kubíčkovi, Zdeňku
Barboríkovi, Anně Ježkové, k hlasateli
Zbyňku Šimákovi, k Jaroslavě Skalické
(zapůjčení atletického materiálu a
pomůcek) a ke dvěma třídám ZŠ náměstí Varnsdorf (9. A, B). Bez jejich
pomoci by se hry nemohly uskutečnit.
Tato akce, jakož i celý projekt Podzimních her může být uskutečněn díky
dotačnímu programu města Varnsdorf.
Výsledky družstev – mladší žactvo –

Simona Čurdová z Gymnázia Varnsdorf
skočila úctyhodných 429 cm. Dále
u staršího žactva Marie Šulcová z Gymnázia Rumburk vylepšila čas na 800 m
na 2:43,6 min. Nejlepším týmem
v mladším žactvu bylo v kategorii dívek i chlapců Gymnázium Varnsdorf.
Ve starší kategorii, jejíž výsledky
jsou započítávány do celkového hodnocení Podzimních her, dominovalo

dívky: 1. Gymnázium Varnsdorf,
2. ZŠ Edisonova, 3. ZŠ náměstí; - chlapci: 1. Gymnázium Varnsdorf, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Edisonova. Starší žactvo –
dívky: 1. Gymnázium Varnsdorf,
2. Gymnázium Rumburk, 3. ZŠ náměstí, 4. ZŠ Edisonova; - chlapci: 1. ZŠ náměstí, 2. ZŠ Edisonova, 3. Gymnázium
Varnsdorf, 4. Gymnázium Rumburk,
5. ZŠ Východní.
V. Z., foto I. Šafus

Šachové turnaje v DDM
Hrát se bude v SO 14. 10. v DDM
Varnsdorf O PŘEBORNÍKA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU v kategoriích nadějí
(ročník 2002 a mladší), začátečníků,
neregistrovaných a také dospělých. Zápisy od 8.15 – 9.15 hod., od 9.30 hod.
1. kolo, 14.30 - 15.00 závěr. Vklad

mládeže 50,- Kč, dospělí 70,- Kč. Občerstvení je v ceně vkladu. Vítěz mezi
dospělými získá 40 % vkladu, za 2. místo je 25 %, za 3. pak 15 % a za 4. - 5.
pořadí 10 % vkladu. Další informace a
přihlášky do pátku 13. 10. a 12.00 hod.
na tel. 722 637 127.
TJ
Slovan - šachy
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Vítězství žákyň, kadetů a mužů K úniku z pásma sestupu chybí více gólů
nedostatek hráčů na střídání a soupeř
odskočil až na 15 bodů. Kluci však bojovali po celý zápas a v závěru upravili
stav na konečných 55:66 (12:12, 14:17,
15:19, 14:18). Body Slovanu Kabát 16,
A. Jeřábek 12, Polák 8, Vuong 8, Lehroch 7, Čapek a Pondělíček po 2.
Nový tým, noví trenéři, nová soutěž
a hned první výhra 86:67 (44:37). Tak

lovina střetnutí (stav 36:19). V dalších
utkáních podlehli v Děčíně 107:27,
v Litoměřicích 106:42 a v Ústí n. L 97:33.
Starší žákyně U15 si na úvod nadregionální soutěže připsaly dvě výhry.
Porazily BK Prosek 72:55 (foto) a Basket Poděbrady 69:64.
Junioři U19 hostili svého prvního
soupeře v nadregionální soutěži,
kterým byl BK Sokolov. Domácí se potýkali s marodkou, a tak k utkání bylo
připravených jen sedm hráčů a z toho
tři z U17. Tým přesto stačil hrát vyrovnanou partii se Sokolovem do více
jak poloviny utkání. Pak se projevil

zahájili nadregionální soutěž kadeti
U17 utkáním s BA Roudnice. Body:
Strnad 20 (1x3), Jeřábek 18 (3x3),
Berger 16, Maščuch 11, Nechanický 10,
Pondělíček 9 (1x3) a T. Petrla 2.
Sezona začala vítězně také pro
A-tým mužů TJ Slovan, který ve SH
přehrál USK Slavia Liberec 70:67
(42:33). Slovan se představil v omlazené sestavě hráči U19 a novým herním
stylem. Body: Lehroch 12 (2x3), Pasovský 11 (1x3), Janoušek 9 (1x3), Novák 9
(3x3), Schilling 9 (3x3), Šišulák 7 (1x3),
T. Doležal 5 (1x3), Kodytek 5 (1x3) a Relich 3. TJ Slovan - basket, foto I. Šafus

Povzbudivá výhra hokejistů na úvod
Krajskou ligu mužů Libereckého
kraje zahájil úspěšně HC Varnsdorf,
když na ledě Slavoje Liberec vyhrál
5:6. Utkání nerozhodlo prodloužení,
a tak se výhra zrodila až v samostatných nájezdech. Ve druhém utkání neuspěl HC v Turnově, kde prohrál 4:2 a
z Lomnice n. P. přivezl výsledek 6:4.

První utkání ligy žáků Libereckého
kraje vybojovali také mladší žáci HC,
v Lomnici n. P. prohráli 9:2 a u Bílých
Tygrů Liberec 24:2. Podle rozpisu
soutěží (hosys.cz) by muži měli sehrát
první utkání doma v NE 29. 10. se Slavojem Liberec a starší a mladší žáci
v SO 28. 10. s Jičínem.
ZdS

Krajský přebor družstev v atletice
V měsíci září se vracela atletika
do Rumburku, jak hlásala upoutávka, která zvala na ještě novotou se
blyštící rekonstruovaný stadion a 5.
kolo Krajského přeboru Libereckého
kraje družstev mužů a žen. AC Rumburk držel před závody skvělé pozice,
ženy byly první (974 bodů) před Liaz
Jablonec B (883), Turnovem (865) a
Varnsdorfem, muži pak druzí (686)
za AC Jablonec (706) a před Liaz
Jablonec (560). Domácí AC chtěl své

pozice přinejmenším udržet, ale to
se nepodařilo ženám, jak ukazuje celkové pořadí po pěti kolech KP. ŽENY:
1. Liaz Jablonec B (1 179), 2. AC Turnov (1 174), 3. AC Rumburk (1 075),
4. TJ Slovan Varnsdorf (333), 5. AC
Česká Lípa (316), 6. AC Slovan Liberec
B (81), 7. Liaz Jablonec C (69). MUŽI:
1. AC Jablonec (1 280), 2. AC Rumburk
(1 080), 3. Liaz Jablonec (786), 4. AC
Česká Lípa (573), 5. AC Slovan Liberec
C (398), 6. TJ Rumburk (143).
ZdS

V dohrávaném utkání 7. kola FNL
byl varnsdorfskému FK na Strahově
soupeřem nováček soutěže Olympia
Praha. Hostující FK zahájil ve velkém
stylu a šance postupně promarnili David Breda, Stanislav Klobása a Wesley
Da Silva. Gól Varnsdorf přece jen dal,
ale do vlastní branky a nešťastníkem
byl Michal Bílek. Chvíli poté srovnal
na 1:1 vydařenou střelou Fahrudin
Durdevič a vzápětí šli domácí znovu
do vedení po přesně rozehraném
přímém kopu. Durdevič ještě trefil
břevno, gólman Miroslav Samoel zase
zmařil šanci domácích a vyrovnat na
2:2 se podařilo před poločasem až
Stanislavu Klobásovi. Pohledný fotbal
po změně stran už tolik nepokračoval
a Varnsdorf nakonec musel více jak
dvacet minut čelit soupeřově atakům
v deseti, když byl po druhé ŽK vyloučen Martin Chlumecký. Se ziskem
bodu nakonec panovala spokojenost
spíše u hostů. Dalším soupeřem byl
v Kotlině FK Sokolov. Varnsdorf se
na něj v případě výhry mohl bodově
dotáhnout a navíc opustit konečně
sestupovou pozici. Nestalo se. I když
měli domácí utkání pod kontrolou,
vytrestala je jediná chyba, kdy jim

nevyšla ofsajdová past a gólem z 36.
minuty prohráli 0:1. Soupeři jsou
v gólové produktivitě nadále lepší. Za
dané situace nečeká Varnsdorf v dalším kole těžší soupeř než vedoucí tým
FNL Opava a utkání na jeho stadionu
nyní o víkendu v SO 14. října.
Oba celky dorostu hostily v České lize vrstevníky béček AC Sparta
Praha. Starší výběr U19 prohrál 1:4
(0:2), mladší U17 pak 2:8 (1:5). Na
hřišti Dukly Praha, jedněch z lídrů
ČL U19 i U17, pak dorostenci těžce
inkasovali. Oba celky utržily více jak
deset branek.
Úspěšné výsledky zaznamenaly
týmy FK U15 a U12. Patnáctka
zdolala v České divizi žáků Roudnici
přesvědčivě 6:0 (2:0), když branky
vstřelili Neumann 3, Šolc, Kabeláč a
Ficzu. Přivezla body i od FC Háje Jižní
Město po výsledku 2:3 (2:1).
Dvanáctka se vrátila z Benešova
u Prahy s těsnou a svou první ligovou
výhrou 2:3 (1:1). Góly zaznamenali
Švancara 2 a Funda. Dvěma přihrávkami se na brankách podíleli Grafek
a jednou Galeno. V Jiřetíně poté
opět těsně zdolala také ABC Braník
5:4 (2:3).
ZdS

Michal Malík se rozjíždí zvolna
Cyklokrosový TOI TOI CUP 2017 zahájil svou sérii osmi závodů zařazených
do 1. nebo 2. kategorie Mezinárodní
cyklistické unie (UCI) ve čtvrtek
28. září ve Slaném. Na start osmi okruhů o délce 2 580 m se v kategorii ELITE,
U23 postavilo 59 cyklokrosařů a závod
nedokončili pouze dva. Prim si počínali
jezdci klubu BEOBANK-CORENDON,
kteří obsadili první tři místa v pořadí
P. Walsleben, A. Ťoupalik, D. Van der

Poel. Čtvrtý dojel T. Paprstka a tyto
čtyři nejlepší dělilo v cíli pouhých 11 s.
Michal Malík zahájil seriál 19. místem.
Druhým dějstvím byl závod v Jabkenicích. Zde zvítězil T. Paprstka před
A. Ťoupálíkem (-42 s) a Polákem
M. Konwou (-1:19 min.). M. Malík obsadil
17. místo. Průběžné pořadí je následující: 1. A. Ťoupalík 58 bodů, 2. T. Paprstka 57, 3. M. Konwa 53. M. Malíkovi zatím náleží 15. příčka s 26 body.
ZdS

Futsalisté znají program sezony
Ústecký štáb sálového fotbalu
připravil v Děčíně zahajovací schůzi
vedoucích mužstev k sezóně 20172018. Krom organizačních záležitostí
bylo na programu také losování pozic
jednotlivých týmů do rozpisu utkání.
Znám je také kalendář turnajů. Od
7. 10. se každý víkend hraje jeden
turnaj některé ze soutěží ve sledu veterans liga, okresní liga, krajská liga.

Většina proběhne opět v Libouchci,
ve SH ve Varnsdorfu mohou příznivci
letos shlédnout turnaje 28. 10. (veterans liga) a 2. 12. (krajská liga)
Hráci JK Trans M. Mikolášek a
T. Skotnica se v týmu Veteráni Děčín zúčastnili futsalového ME 50+ ve španělském Lloret de Mar. Titul získal výběr
Ruska, který porazil ve finále Vikov Č.
Budějovice až na penalty.
KŠSF ÚK

Lužická liga 2017-2018
Od pátku 6. do neděle 8. října zahájila prvními koly sezonu 2017-2018
Lužická liga v obou svých soutěžích,
kterými jsou 1. a 2. liga. Všechna kola
se hrají v uvedených dnech každý týden a nejbližší utkání varnsdorfských
týmů v domácím prostředí jsou: BSC
Mělník Varnsdorf - Tragédi Česká Kamenice (sobota 14. 10. od 16.00 v re-
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stauraci Mělník), Mělník C Varnsdorf –
U Jelena B Velký Šenov (neděle
15. 10. od 14.00 v restauraci Mělník),
RC Peklo Varnsdorf – Mělník C (pátek
20. 10. od 18.00 ve Sloupáku), Nic moc
Varnsdorf – Český Lev A Mimoň (sobota
21. 10. od 16.00 v restauraci Mělník) –
jde i duel prvního a druhého týmu
uplynulého ročníku 1. ligy.
ZdS
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Novou sezonu 2017-2018 otevřeli
soutěžními utkáními v basketbalovém
oddíle TJ Slovan Varnsdorf mladší žáci
U14. Zahajovali je v žákovské lize na
palubovkách soupeřů, a to v Liberci a
v Mladé Boleslavi. V Liberci prohráli
výrazně 115:35, z města škodovek se
však už vraceli s přijatelnější prohrou
56:43 poté, co jim nevyšla první po-

