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Blýská se na lepší časy? 
Varnsdorfské muzeum by mohl převzít Ústecký kraj

Varnsdorf - Varnsdorfské muzeum 
je pro návštěvníky bohužel uzavřeno 
již od roku 2009, tedy osm let. 
V úterý 10. října 2017 proběhlo na 
radnici výjezdní zasedání Výboru pro 
kulturu a památkovou péči Ústecké-
ho kraje. Hlavním cílem bylo řešit 
převod muzea pod křídla Ústeckého 
kraje, jeho následnou rekonstrukci a 
znovuotevření.

Z historie muzea
K prvnímu pokusu o založení 

městského muzea ve Varnsdorfu 
došlo v roce 1902. Rodící se muzeum 
získalo jednu místnost v přízemí 
dnešní základní školy na náměstí 
Edvarda Beneše. Nejvýznamnějším 
exponátem byl tehdy sádrový model 
kvadrigy od sochaře Vincenze Pilze 
(1816 – 1896), který se ve Varnsdorfu 
narodil, a později žil a tvořil jako 
uznávaný sochař v hlavním městě 
Rakousko-Uherska, ve Vídni. V roce 
1913 došlo k přestěhování skromné 
sbírky do sklepení Vyšší reálné školy 
ve Střelecké ulici (dnes Biskupské gym-
názium). Během první světové války 
pochopitelně zájem o muzejní činnost 
ochladl. Až dva roky po jejím skončení, 
v roce 1920, se ujal předsednictví 
v muzejním výboru agilní učitel a 
vlastivědec Ludwig Schlegel, který 
se pokoušel získat odpovídající pros-
tory pro muzejní sbírku. Po několika 
marných pokusech se však v roce 1924 
vzdal své funkce.

Jako samostatná instituce vzniklo 
muzeum ve Varnsdorfu v roce 1926. 
Největší zásluhu na tom měl místní 
městský knihovník Arthur Herr, který 
se stal také jeho prvním vedoucím. 
Muzeum nadále zůstávalo v nevyhovu-
jících prostorech varnsdorfské reálky. 
Teprve v roce 1939 získalo empírovou 
manufakturní vilu čp. 415 v Poštovní 

ulici, jež byla postavena v roce 1834 
továrníkem Johannem Lindnerem. 
V témže roce začal v muzeu jako kus-
tod působit Erwin Pilz, jehož největším 
zájmem a životní láskou byla archeo-
logie. Díky němu byla muzejní sbírka 
obohacena o významné exponáty z ji-
homoravských paleolitických nalezišť. 
Během druhé světové války probíhala 
v muzeu přísná inventarizace a 
příprava nové expozice, jejímž 
ústředním bodem byly dějiny místní 
textilní výroby s rekonstrukcí tkal-
covské jizby a továrnického rodinného 
prostředí. Další činnost muzea byla 
zpomalena rokem 1945. Z práce se na 
delší dobu vytratila systematičnost a 
nastalo období postupného chátrání 
sbírky i expozice.

V roce 1976 se Městské muzeum ve 
Varnsdorfu stalo pobočkou Oblastního 
(dříve Okresního) muzea v Děčíně. 
V letech 2009 a 2010 muselo být 
muzeum přestěhováno do náhradních 
prostor v bývalé budově jeslí v ulici 
Legií 2574, neboť krásná manufakturní 
Lindnerova vila se vlivem dřevokazných 
škůdců dostala do havarijního stavu a 
nebylo možné nadále deponovat sbírku 
v takto nevyhovujících podmínkách. 
Z těchto důvodů je v současnosti 
muzeum pro veřejnost nepřístupné.

Současná situace a probíhající 
jednání

V současné době je budova muzea 
dlouhodobě uzavřena. Vedení radnice 
však udělalo důležitý krok k jeho 

obnově a znovuotevření. Starostovi 
města Stanislavu Horáčkovi se podařilo 
sjednat výjezdní zasedání Výboru pro 
kulturu a památkovou péči Ústeckého 
kraje, kterého je sám členem. Hlavním 
bodem jednání byl možný převod 
vlastnictví, rekonstrukce a následné 
znovuotevření budovy muzea Ústec-
kým krajem.

Budova muzea patří městu Varns-
dorf. Z důvodu havarijního stavu je 
ale již zmíněných osm let uzavřena. 
Plánovaná rekonstrukce vlastními silami 
by však městskou kasu vyšla zhruba na 
sto miliónů korun. Další náklady by byly 
následně spojeny s provozem budovy a 
zaměstnanci. Takto velké investice 
si však město nemůže dovolit, právě 
proto vedení radnice jedná o převodu 
budovy pod správu Ústeckého kraje. 

Jednání na radnici a následné 
prohlídky objektu se zúčastnili členové 
výboru v čele s tajemnicí Karinou Str-
nadovou, předsedou Jaroslavem Dub-
ským a další. Nechyběli ani zástupci 

Oblastního muzea v Děčíně a náměstek 
Ústeckého kraje pro školství, mládež 
a sport Petr Šmíd z Varnsdorfu, který 
převod muzea také kvituje a podpoří 
ho. Z jednání je patrné, že výbor 
doporučí převod budovy pod správu 
Ústeckého kraje.

„Varnsdorf byl největší vesnicí 
v Rakousku-Uhersku. Rozvinutý textil-
ní průmysl zásoboval celou říši. Město 
má historii, která má návštěvníkům co 
nabídnout, proto je vhodné, aby se tu 
muzeum zachovalo. Každým rokem je 
stav budovy horší a horší. Poslední roky 
se proto snažíme o převod muzea pod 
správu Ústeckého kraje. Celá situace 
dostala spád až nyní. Z jednání mám 
dobrý pocit, uvidíme, jak rozhodne 
krajské zastupitelstvo,“ říká starosta 
města Stanislav Horáček.

Krajské zastupitelstvo by o převodu 
muzea mělo hlasovat na některém 
z blížících se zasedání. O tom, jak se 
celá situace bude vyvíjet, vás budeme 
včas informovat.              Tomáš Secký

Starosta města Stanislav Horáček (vpravo) jednající s předsedou výboru Jaroslavem Dubským (vlevo); foto Tomáš Secký
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Varnsdorf - Silné poryvy větru bě-
hem čtvrtečního večera 5. října 2017 
se staly osudnými památnému stromu 
v areálu dětského střediska v Poštovní 
ulici. Červenolistý buk lesní, jehož 
stáří se odhaduje na 200 let, patřil 
k největším v okrese Děčín. Svými 
nadprůměrnými rozměry, věkem a 
dekorativní hodnotou patřil k je-
dinečným stromům ve Varnsdorfu. 
V současné době dosahoval výšky 
25 metrů, obvod kmene byl téměř 
6 metrů. Strom byl nízce větveným 
„dvojákem“, což znamená, že měl dva 
kmeny s ostrým úhlem rozdvojení.

Buk lesní byl navíc od roku 1995 
chráněn jako památný. Do té doby 
byl prokazatelně uveden v evidenci 
chráněných přírodních výtvorů pro 
okres Děčín. Jen nedaleko od místa 
roste další památný strom ve Varns-
dorfu. Topol bílý, který roste v areálu 
polikliniky taktéž v Poštovní ulici, do-
sahuje výšky 22 metrů a jeho stáří se 
odhaduje zhruba na 150 let.

„Strom naštěstí nikoho nezranil, 
byť přes den kolem chodí spousta 
lidí,“ řekl Ing. Přemysl Brzák, vedoucí 
Odboru životního prostředí. Pádem 
byly způsobeny hlavně materiální ško-
dy. Větve poškodily sloup veřejného 
osvětlení a plot, který oplocuje celý 
areál dětského střediska. Během úkli-
du spadlého památného stromu byla 
křižovatka ulic Poštovní, Otáhalova 
na několik hodin neprůjezdná.

Městský úřad v současné době za-

Památný strom nevydržel nápor větru, byl starý zhruba 200 let

Sjednaný druh práce
Investiční referent – správa a údržba školských objektů a určených 
objektů občanské vybavenosti.

Místo výkonu práce
Varnsdorf

Platové podmínky
9. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu
01.12.2017, případně dle dohody.

Pracovní poměr
na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, státní občan České republiky, 
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 
v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk, bezúhonnost.

Požadavky
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
vzdělání stavebně-technického směru nebo doložení praxe v oboru, 
znalost práce na PC (internet, MS Office), dobré organizační a komu-
nikační schopnosti, flexibilita, znalost právních předpisů souvisejících 
s výkonem činnosti investičního referenta, řidičské oprávnění skupiny B.

jišťuje prohlídku vzrostlých stromů, 
aby se případná rizika pádu odhalila 
včas. Zaměří se na zdravotní stav 
stromů, které se nachází například 
v městských parcích. Kde budou něja-
ké pochybnosti o bezpečnosti stromu, 
bude zadáno vypracování odborného 
posudku. Některé už byly zadány ke 
zpracování, další budou případně ná-
sledovat. Varnsdorf má tak po silných 
poryvech větrů patnáct památných 
stromů.                           Tomáš Secký

Červenolistý buk lesní byl zhruba 200 let starý, nápor silného větru ale nevydržel; foto miw.cz

Město Varnsdorf ve spolupráci s re-
gionální televizí rtm+ přináší obča-
nům souhrn událostí z Varnsdorfu za 
posledních třicet dní. Premiérově se 
pořad vysílá vždy v pondělí po posled-
ním pátku v měsíci. Regionální tele-
vizi si můžete naladit i vy. Pro oblast 
Varnsdorf pomocí antény ve vysílací 

Vyšel nový díl Varnsdorfského magazínu
síti Multiplex 4, 25. kanál, 506 MHz.

Kdo nestihne 3. listopadu již desátý 
díl Varnsdorfského magazínu, může 
si ho přehrát na webových stránkách 
města, kde nový díl zveřejníme, nebo 
na městském YouTube kanále Město 
Varnsdorf.                      

 Tomáš Secký

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Investiční referent v Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Varnsdorf
Výhodou
praxe ve veřejné správě, inženýrská činnost ve výstavbě, praxe 
v oboru stavebnictví, znalost projektového řízení.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných znalostech a dovednostech,výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též ob-
dobný doklad osvědčující bezúhonnost vydané domovským státem, pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.10.2017 v podatelně Měst-
ského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.
Obálku prosím adresuje Městský úřad Varnsdorf, k rukám tajemníka 
Ing. Radka Kříže, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, obálku je 
nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení OSMI“. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právě zrušit výběrové řízení bez uvedení dů-
vodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
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Varnsdorf - V úterý 17. října 2017 
se konalo slavnostní otevření revita-
lizované zahrady MŠ Čtyřlístek v Ne-
zvalově ulici ve Varnsdorfu. V rámci 
projektu Společně si hrát a navzájem 
se učit (číslo projektu 100282324) 
město uspělo s žádostí o dotaci. 

Realizací projektu vznikne přes-
hraniční vzdělávací nabídka pro děti 
předškolního věku. Díky zajímavým 
a věku dětí odpovídajícím tématům 
získají základní znalosti jazyka sou-
sední země, jejichž součástí jsou dal-
ší vzdělávací prvky, jako je ekologie, 
výživa, regionální tradice či zvyky. 
Projekt mimo jiné obsahuje stavební 
opatření pro zlepšení okolí. V tomto 
případě jde o revitalizaci zahrady.

Mateřská škola Čtyřlístek 
slavnostně otevřela novou zahradu

Slavnostního otevření se zúčastnili 
zástupci vedení města. Starosta měs-
ta Stanislav Horáček, který přestři-
hával pásku, a místostarosta Josef 
Hambálek. Dále zástupci společnosti 
MEGA a.s., kteří celou revitalizaci 
provedli, a ředitelka mateřské školy 
Veronika Strolená včetně učitelek. 

Následně měly děti připravenou sérii 
písniček, po které se vrhly na pro-
hlídku zahrady.

Část zahrady se proměnila v záho-
ny laděné do přírodního stylu, kde 
děti vysázely jahody, špenát, nebo 
mateřídoušku. Také přibyly dva nové 
kompostéry, byly vysázeny stromy 
a keře. V další části zahrady se vy-
budovalo jeviště s posezením a byl 
upraven terén pro zimní bobování. 
Nakonec se děti dočkaly také nové 
dráhy s umělým povrchem, kterou 
budou využívat především pro ježdě-
ní na kolech či koloběžkách.

„Postupně se snažíme naše školy, 
ať už základní, nebo mateřské, zve-
lebovat. Po MŠ Zahrádka v minulém 

roce přišla na řadu MŠ Čtyřlístek. Vě-
řím, že nová zahrada bude děti stále 
obohacovat o nové zážitky,“ říká sta-
rosta města Stanislav Horáček. Nová 
zahrada naplnila očekávání dětí. 
Hned s chutí zkoumaly nové záhony a 
dráhu, po které se proháněly na ko-
lech.                             Tomáš Secký

Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta města Stanislav Horáček; 
foto Tomáš Secký

Děti jsou z nové zahrady nadšené; foto Tomáš Secký

Varnsdorf - Zajímá vás, co se 
děje na radnici? Chtěli byste položit 
své otázky přímo vedení radnice ve 
Varnsdorfu? Jste zvědaví na názory 
vedení ohledně směřování města a 
výhledu do budoucna? Pokud ano, 
máte možnost využít otevřenou 
kancelář starosty města Stanislava 
Horáčka v budově Městského úřadu 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 
každé pondělí v odpoledních hodi-
nách od 15:00 do 16:30 hodin bez 
objednání. V případě, že starosta 
města nebude přítomen na radnici, 

Otevřená kancelář starosty města
zastoupí jej jeden z místostarostů 
města.

„Komunikace vedení města s obča-
ny je velmi důležitá, ale i podnětná. 
Rozhodl jsem se proto otevřít dveře 
kanceláře pro občany města, abych 
jim zodpověděl jejich případné dota-
zy,“ zve na nejbližší termín otevřené 
kanceláře starosta města Stanislav 
Horáček.

Nejbližší termín otevřené kan-
celáře

Pondělí 30. října od 15:00 do 
16:30 hodin.                  Tomáš Secký

Varnsdorf - Ve Varnsdorfu v ulici 
T. G. Masaryka proběhne revitalizace 
stromové aleje. Práce na jejím poká-
cení potrvá zhruba do druhého týdne 
nadcházejícího měsíce. K zemi padne 
celkem 25 stromů. Milovníci městské 
zeleně ale nemusí zoufat, proběhne 
nová výsadba.

Stromových alejí je ve Varnsdor-
fu hned několik. Například v ulici 
Československých letců či Národní. 
Postupnou revitalizací nyní projde 
javorová alej v ulici T. G. Masaryka, 
která je v současné době ve špatném 
zdravotním stavu. Některé stromy 
totiž dosahují stáří až osmdesát let 
a hrozí rozlomení korun stromů. 
Zdravotní stav však není jediným 
faktorem. Z důvodu postupné výsad-
by dochází ke ztrátě estetiky. Špatná 
je také výška korun stromů, které 
zasahují do prostoru pro chodce i do 
komunikace.

Komise správy majetku a výstavby 
doporučila odboru životního prostře-
dí kompletní revitalizaci, aby výsad-
ba byla jednotná i z estetického hle-
diska. V následujících týdnech dojde 
prostřednictvím Technických služeb 
Varnsdorf k odstranění starých stro-
mů na pravé straně vozovky směrem 
k ulici Východní, vykopání pařezů a 
proběhne příprava k nové výsadbě. 
Ta se podle meteorologických pod-
mínek uskuteční buďto ještě v letoš-
ním, nebo v příštím roce. Typ stromů 
by měl zůstat zachován. Ke změně 
dojde pouze v typu javoru, který má 
jiný tvar koruny. Financování této 
části revitalizace je plánováno z roz-
počtu města na letošní rok.

V následujících letech se chce měs-
to zaměřit na druhou stranu aleje 
v ulici T. G. Masaryka. Další aleje, 
kterých máme ve městě několik, bu-
dou pokračovat v dalších letech.

                                 Tomáš Secký

Město začne s revitalizací zeleně 
v ulici T. G. Masaryka

 V ulici T. G. Masaryka dojde k první etapě revitalizace stromové aleje; 
foto Tomáš Secký
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Ústí nad Labem - Zastupitelstvo Ús-
teckého kraje dne 11.9.2017 schválilo 
Dotační program na výměnu zastara-
lých zdrojů tepla na pevná paliva (kot-
líková dotace). Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen dne 31. října 
2017 v 10:00 hod.

Elektronická aplikace „Kotlíková do-
tace“ je žadatelům přístupná ode dne 
2.10.2017. Ukončení přijímání žádostí 
je plánováno na 31. ledna 2018, 12:00 
hod. V případě vyčerpání alokovaných 
finančních prostředků bude příjem žá-
dostí ukončen dříve.

Účelem dotace je výměna stávajících 
ručně plněných kotlů na pevná paliva 
za nové účinné nízko-emisní tepelné 
zdroje v rodinných domech určených 
k bydlení na území Ústeckého kraje, 
u kterých je vlastníkem fyzická osoba. 
Objekt, ve kterém dochází k výměně 
zdroje, tak musí být zapsán nejpozději 
do doby uzavření smlouvy v katastru 
nemovitostí jako rodinný dům.

Z dotací lze zakoupit nejen kotel 
na pevná paliva, ale i tepelná čer-
padla, či plynové kondenzační kotle. 
Za tímto účelem je alokováno téměř 
160 mil. Kč a žadatelé mohou, v zá-
vislosti na zvolené technologii, získat 
75 – 120 tis. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace se po-
dává výhradně elektronicky, a to vy-
plněním a odesláním elektronického 
formuláře prostřednictvím aplikace 
„Kotlíková dotace“. Tato elektronická 
aplikace je žadatelům přístupná ode 
dne 2.10.2017, odeslání vyplněného 
elektronického formuláře žádosti 
však bude možné až od výše uvede-
ného okamžiku přijímání žádostí, tj. 
od 31. října 2017, 10:00 hod. Aplikaci 
a více informací, včetně manuálu 
pro vyplnění elektronické žádosti 
o dotaci, naleznete na stránkách 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
http://www.kr-ustecky.cz.

Tomáš Secký

Zažádejte si o kotlíkovou dotaci

Varnsdorf - Školní rok se rozeběhl 
a s ním se postupně v průběhu září 
a začátkem října tvořily na základě 
poptávky dětí a rodičů nové kroužky. 
Přinášíme vám již tradičně seznam 
aktivit pro děti a volný čas, které 
jsou v tomto školním roce ve Varns-
dorfu u jednotlivých organizací 
v nabídce. Seznam obsahuje zájmové 
činnosti přístupné široké veřejnosti. 
Školní kroužky tento registr neob-
sahuje z důvodu jejich dostupnosti 
pouze žákům konkrétních škol. Člen-
ské příspěvky jsou uvedeny orien-
tačně, protože např. u Schrödinge-

rova institutu se odvíjejí od počtu 
tréninků a dalších kritérií. Konkrétní 
výši sdělí jednotliví vedoucí.

Registr naleznete v příloze Hlasu 
severu, na webových stránkách měs-
ta, na Facebooku města a v Městském 
informačním centru. Děkujeme všem 
organizátorům, vedoucím, vyuču-
jícím a trenérům, kteří se ve svém 
volném čase této záslužné práci 
s mládeží věnují a přejeme, ať vás to 
všechny i nadále baví!

Renáta Hambálková
Komise prevence kriminality 

a BESOS

Registr volnočasových aktivit 
pro letošní školní rok 2017/2018

Varnsdorf - Ve dnech 12. a 13. října 
se žáci ZŠ a MŠ Bratislavská zapojili do 
celorepublikového projektu 72 hodin 
a na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, 
jaké je to být na chvíli dobrovol-
níkem, který zvelebuje své okolí. 
Tento projekt si klade za cíl zapojit 
co nejvíce dětí a ukázat jim, že stačí 
málo, aby společně dokázaly mnoho. 
Naučit je spolupracovat a víc vnímat 
svět kolem sebe. Výsledkem tohoto 
projektu je mnoho úsměvů, radosti, 
dobrých pocitů z vykonané práce a 
mnoho dalších pozitivních účinků. Do 

72 hodin – Pomáhám, protože chci
tohoto projektu se naše škola zapojila 
již pátým rokem. Ve čtvrtek odpoled-
ne děti ze školní družiny namalovaly 
sudy na odpadky. Při této práci bylo 
vidět mnoho úsměvů na tvářích našich 
dětí. A v pátek celá škola absolvovala 
ekologickou vycházku. Děti uklidily 
odpadky v okolí školy, u rybníku Kočka 
a u řeky Mandavy. S touto činností 
máme letitou zkušenost. Již v roce 
1995 se naše škola (jako první) roz-
hodla vyrážet na ekologické vycházky. 

 Bc. M. Lehrochová, 
koordinátor projektu

Varnsdorf - Ve středu 1. listo-
padu zavítá do Varnsdorfu Divadlo 
v Řeznické Praha s představením 
Sametová noc. Je to hra o moci, o 
tom, co všechno je člověk ochoten 
a schopen udělat, aby ji získal. Tito 
lidé se bojí jenom jednoho, že o 
svou moc přijdou, a proto udělají 
vše, aby ji neztratili. Je listopad 
1989, první týden sametové revolu-
ce, nikdo zatím netuší, jak vše do-

Sametová noc v divadle
padne. Doktor, zasloužilý papaláš, 
slaví právě narozeniny, ale vlivem 
událostí na oslavu nikdo nepřijde, 
přitom se sem hosté dříve doslova 
hrnuli. Brilantní dialogy protkané 
cynickým humorem, jež dokážou 
přesně zasáhnout svůj cíl. Hrají 
Miroslav Etzler, Zuzana Slavíková, 
Veronika Khek Kubařová nebo Anna 
Kulovaná a Jan Plouhar.

Městské divadlo Varnsdorf

Varnsdorf - Řadu let je občanům 
města k dispozici kontaktní místo 
Czech POINT na obou budovách měst-
ského úřadu, tj. nám. E. Beneše 470 a 
ul. T. G. Masaryka 1838, odkud je mož-
né si odnést ověřené výstupy - např. 
výpis z katastru nemovitostí, rejstříku 
trestů, veřejného rejstříku, podat 
žádost o zřízení datové schránky atd. 
Hlavním cílem je zkvalitnit vztah obča-
na s veřejnou správou prostřednictvím 
tohoto kontaktního místa tak, aby na 
jednom místě bylo možno vyřídit více 
agend, učinit více podání a tím ušetřit 
občanům čas a peníze.        

Využívejte Czech POINT 
na budovách MěÚ

Kontaktní místa
Městský úřad Varnsdorf, Obecní 

živnostenský úřad, nám. E.Beneše 
470, kancelář č. 39

Městský úřad Varnsdorf, Odbor 
správních agend a dopravy, T.G.Ma-
saryka 1848, kancelář č. 31

Úřední hodiny
Pondělí 8:00-17:00 hod.
Úterý 8:00-15:30 hod.
Středa 8:00-17:00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00-14:30 hod.
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Milan Doležal, Národní 486, Varnsdorf
Tel. 605 444 887, 608 318 253

Otevřeno: Út-Pá od 9.00 do 16.00 hod.

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 němec-
kého jazyka je vítaná. 
Zájemci hlaste se na tel. čísle 
00493586/350304 nebo 
info-gebaeudetechnik@gmx.de

13/2017ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opravy 
vodo, elektro, práce se dřevem, 
drobné zednické opravy, ořez stro-
mů a keřů.

Vyměním družst. 3+1+L za 
1+1, příp. 2+1 ve VDF. Panel za 
panel. Rozhoduje lokalita. Telefon 
607 878 771

Koupím byt 3+1+L v Rumburku 
nebo ve Varnsdorfu. Platba HOTO-
VĚ. SPĚCHÁ. Tel. 603 536 548

Taxi služba přijme řidiče pro 
Varnsdorf a okolí. Info na tel. 774 
261 207

Nemovitosti

Zaměstnání

Koupím staré pivní lahve a 
sklenice s nápisy pivovaru. Sběra-
tel. Tel. 732 170 454

Varnsdorf - S příchodem podzimu 
se po letní přestávce pomalu rozbí-
hají i basketbalové soutěže. V sezóně 
2017/18 budou své síly pod hlavič-
kou Slovanu Varnsdorf poměřovat 
se soupeři dvě dívčí a tři chlapecká 
družstva a jedno družstvo dospělých.

První zápasy si již vyzkoušela děv-
čata z družstva mladších minižákyň 
U12 v oblastní soutěži. Nadregio-
nální soutěž absolvují starší žákyně 
z družstva U15, kde již druhým ro-
kem probíhá úspěšná spolupráce 
s oddílem basketbalu z Jablonce, a 
s napětím budeme sledovat, jaké vý-

Varnsdorfský basketbal na prahu nové sezóny

Varnsdorf - Obhájí své loňské 
vítězství cyklokrosař Michal Malík, 
fotbalisti z FK Varnsdorf? Či se bude 
radovat někdo úplně jiný? Hlasování 
o Sportovce roku za rok 2017 odstar-
tovalo!

Další ročník ankety Sportovec roku 
Varnsdorf za rok 2017 je v plném 
proudu. Anketa umožňuje čtenářům 
zvolit nejlepší sportovce dle kategorií 
a podílet se tak na konečném pořadí. 
Nominační listina je uzavřená a spo-
lečně s anketním lístkem ji nalezne-
te v příloze tohoto čísla. Vyplněné 
anketní lístky odevzdejte v zalepené 
obálce s nápisem „SPORTOVEC ROKU 
2017“ do 10. listopadu letošního roku 
na podatelnu MěÚ Varnsdorf.

Slavnostní vyhlášení proběhne 
6. prosince 2017 v 18:00 hodin v di-
vadle ve Varnsdorfu. Hlasuj a ovlivni 
výsledky!                       Tomáš Secký

Hlasujte v anketě 
Sportovec roku 2017 

Varnsdorf

sledky tato spolupráce přinese letos.
I v letošní sezóně bude mít Slovan 

zastoupení v ligových soutěžích. 
Své první zápasy již odehrál celek 
mladších žáků U14. V nadregionál-
ních soutěžích startují kadeti U17 a 
junioři U19. Výrazně omlazený tým 
mužů startuje v Severočeské lize.

V posledních letech se daří rozvíjet 
spolupráci s Basketbalovou akade-
mií Šluknovska, která je součástí 
Schrödingerova institutu. Výchova 
mladých basketbalistů a basketbalis-
tek probíhá v několika kroužcích na 
školách a přináší již své první ovoce.

Oddíl basketbalu TJ Slovan také po-
kračuje ve spolupráci s dalšími oddíly 
z okolních měst. Kromě již dlouhodobé 
a úspěšné spolupráce s BK Děčín spo-
lupracujeme s již zmíněným oddílem 
TJ Bižuterie Jablonec, BK Česká Lípa 
a nyní nově i s klubem BK Kondoři 
Liberec, a to na základě dohody 

o spolupráci v rámci SCM. Výhodou 
této spolupráce je materiální a meto-
dická výpomoc, ale také možnost pro 
naše hráče startovat v týmech, které 
hrají vyšší soutěže, než se momentál-
ně hrají ve Varnsdorfu, což přispívá 
k jejich dalšímu sportovnímu rozvoji.

Již řadu let se oddíl basketbalu v na-
šem městě potýká s nedostatkem tré-
ninkových ploch. Podobně jsou na tom 
i další oddíly, tělovýchovné jednoty a 
organizace, které ke své činnosti po-
třebují tělocvičny nebo sportovní halu. 
Tento problém je ožehavější zejména 
v době, kdy registrujeme zvýšený zá-
jem dětí o sport a sportovní aktivity. 
Tréninkové prostory, které jsou ve měs-
tě naší velikosti k dispozici, jsou nedo-
stačující a vedení města by mělo tento 
dlouhodobý problém pomoci řešit.

Ing. Miroslav Novotný
předseda oddílu basketbalu

TJ Slovan Varnsdorf z.s.

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Farní obec 
Starokatolické církve 

Vás zve na

DUŠIČKOVOU VZPOMÍNKU
na modlitbu, vzpomínku na 
všechny naše zesnulé ve čtvrtek 
2. listopadu od 16.00 hodin na 
městském hřbitově (u kašny).             
Roland Solloch
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Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 2. listopadu 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
28.-29.10.2017  
MUDr. Barcal Pavel   
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588
  
4.-5.11.2017  
MUDr. Milič Lukáš   
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 511 482  
    
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.   
    
   

V pátek 27. října 
by oslavila 68 let 
moje maminka Vác-
lava Rožcová. 

Odešla tam, kam 
cesty nás všech ve-

dou, přesto je stále s námi - v našich 
srdcích a myšlenkách.

Vzpomíname, Marek, Iveta a Mare-
ček Dvořákovi.

Odešla jsi, jak 
si to osud přál, ale 
v našich srdcích a 
vzpomínkách budeš 
žít dál. 

Dne 3. listopadu 
to bude rok, co nás navždy nečekaně 
opustila ve věku 53 let naše milovaná 
dcera, maminka, manželka a babička 
Irena Hnízdilová. 

S láskou stále vzpomínají maminka, 
manžel a dcery s rodinami. Hodně nám 
chybíš.

Dne 28. října by 
oslavil své 69. naro-
zeniny manžel, děde-
ček a pradědeček pan 
Josef Radoň. Náhle 
nás však opustil dne 

20. března 2016. 
S láskou a bolestí vzpomínají man-

želka Věra, dcera Věra s rodinou, Jo-
sef, Kristýnka se Samem, Vašík, Karel 
s Marií.

Dne 19. října to 
byly dva roky, co ode-
šel můj muž Herbert 
Marenec. 

Stále vzpomíná 
manželka a dcera.

Dne 2. listopadu to 
bude 6 let, co odešel 
můj syn Pavel Ma-
renec. 

Stále vzpomínají 
máma, sestra, man-

                      želka a děti.

Dne 2. listopadu 
to budou 4 smutné 
roky, co nás po těž-
ké nemoci navždy 
opustila paní Jaro-
slava Valenti, roz. 

Adámková. 
Vzpomíná celá rodina. Nikdy neza-

pomeneme.

Dne 31. října 
uplyne 10 let od 
úmrtí pana Jaromíra 
Krupky. 

Stále vzpomínají 
manželka Jindřiška a 

dcery Míla a Lenka s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 28. října se 

dožije naše babička 
Hilda Zapletalová 
krásných 90 let. Pře-
jeme jí do dalších let 
hlavně zdraví, pohodu 

a štěstí. Synové, snacha, vnoučata, 
pravnoučata a rodina Březinova.

Varnsdorf - Rodinné a mateřské 
centrum Jonáš ve Varnsdorfu vzniklo 
v roce 2011 jako alternativa před-
školního vzdělávání v rámci Akade-
mie příslibu Biskupského gymnázia 
Varnsdorf. Zpřístupněné je pro děti 
v „předškolkovém věku“ a rodiče, 
kteří jsou na rodičovské, popřípadě 
na mateřské dovolené.

Jak již bylo nastíněno v úvodu, 
centrum letos oslavilo krásné šesté 
narozeniny. Oslava se konala dne 
4. října v prostorách Starokato-
lického kostela ve Varnsdorfu a 
účastnili se jí rodiče s dětmi, vedení 
Biskupského gymnázia Varnsdorf 
a místostarosta města pan Roland 
Solloch.

Pro pozvané hosty byl připravený 
krátký kulturní program, o který se 
postaral pěvecký sbor žáků Biskup-
ského gymnázia. Poté následovalo 
představení dětí z Jonáška pod ve-
dením paní učitelky Denisy Krupkové 
s názvem „Houbičky“ a vystoupení 
mladé klavíristky Pavly Duškové 
z Nového Boru.

Oslava po kulturním programu 
zdaleka nekončila. Hosté se posléze 
přemístili na faru, kde také rodinné 

Rodinné a mateřské centrum Jonáš 
oslavilo šesté narozeniny

a mateřské centrum sídlí. Zde pro 
ně bylo přichystané pohoštění ve 
zdravém duchu a obrovský dort, kte-
rý „oslavenec“ získal v rámci spon-
zorského daru od místní cukrárny.

„Po předání odměn následoval 
volný program, pouštěly se různé 
písničky a také se tancovalo,“ uved-
la paní učitelka, která byla s vydaře-
ným odpolednem velice spokojená.

Na faře pak také proběhla soutěž 
o nejhezčí podzimní dekoraci, které 
se mohli zúčastnit nejen děti, ale 
i rodiče. Za účast každý získal me-
daili a děti navíc i sladkou odměnu.

Narozeninová oslava trvala zhru-
ba do šesti do večera. Poté se ná-
vštěvníci postupně odebrali zpět do 
svých domovů.

Hana Bučková

Rakousko - V prvním zářijovém týd-
nu jsme společně s mým sousedem a 
dlouholetým kamarádem Jardou Smo-
líkem podnikli výstup na Warnsdorfer 
Hütte v rakouských Alpách nedaleko 
světově známých Krimmelských vodo-
pádů. Každý dobrý varnsdorfák ví, že 
již v roce 1891 byla uvedena do provo-
zu horská chata. Nachází se na konci 
údolí Achental ve výšce 2 336 m n. m. 
a o její vybudování se zasloužil Fried-
rich Ernst Berger, předseda horského 
spolku Varnsdorf, Žitava a okolních 
obcí. Samotný výstup z městečka 
Krimmel začíná v cca 1000 m n. m. 
poměrně náročným výstupem podél 
vodopádů až na začátek údolí Achen-
tal.

Pokračujeme pozvolným stou-
páním překrásným údolím (cca 
20 km) až k začátku nákladové lanov-
ky ve výšce cca 1 800 m. n. m. Vlastní 
výstup na chatu až tak náročný není. 
V délce zhruba tří kilometrů stoupá-
me však přes 500 výškových metrů. 
I to se dá po docela udržované stezce 
zdolat! Nás však zaskočil sníh. Výstup 
nakonec trval více jak dvě hodiny 
v 30 cm vrstvě nového sněhu.

Výstup na Varnsdorfskou boudu
Samotná chata nás velice příjemně 

překvapila svou čistotou, vybave-
ností na horskou chatu i útulností. 
Kuchyně byla výborná, snídaně for-
mou švédských stolů a sortimentem 
by zastínila i některé hotely v údolí. 
Vše naprosto perfektně vede správce 
chaty Ernst Meschnik se svým týmem, 
jemuž náleží náš veliký dík. Bohužel 
počasí nám na námi předpokládané 
túry nepřálo. Tak snad někdy příště. 
Rozhodně všem varnsdorfským turis-
tům a horolezcům vřele doporučuji.

Petr Hübler
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Ve stánku stolního tenisu v Klos-
termannově ulici byla zahájena herní 
sezona 2017-2018 a obstarala ji nej-
mladší generace žáků pravidelnými 
tréninky vždy v úterý a čtvrtek od 
15.15 do 17.00 hod. pod vedením 
trenérů P. Šimka, M. Neumana a 
M. Ptáčka. Tréninků se zatím účastní 
15 žáků různého věku a nejlepší z nich 
dostanou příležitost hrát v družstvu 
Slovanu E okresní soutěž. V polovině 
září byla dále zahájena Varnsdorfská 
liga družstev. Přihlásilo se jich 20, 
takže byla rozlosována do dvou sku-
pin a v prvé části se utkají vzájemně 
každé s každým, což potrvá do konce 

Přijďte si zahrát stolní tenis Družstva volejbalistek 
na opačných pólech tabulekpodzimu. Na jaře 2018 pak budou 

následovat zápasy o konečné pořadí 
na základě jejích umístění ve skupi-
nách. Rozehrány jsou již také Okresní 
přebor a Okresní soutěž družstev, 
v nichž nastupují přední hráči oddílu. 
Přebor absolvují týmy Slovanu A, B, C, 
D a cílem je postup jednoho z nich do 
Krajského přeboru pro sezonu 2018-
2019. Zájemci z řad veřejnosti mají 
také možnost zahrát si stolní tenis 
v naší moderně vybavené herně za cenu 
50,- Kč na hodinu. Bližší informace 
o provozu herny poskytne Josef Loos, 
tel. 606 405 562 nebo M. Ptáček, tel. 
605 165 469.                 Miroslav Exnar

TJ Slovan Varnsdorf, oddíl šachu ve 
spolupráci s DDM a pod záštitou města 
Varnsdorf pořádal ve varnsdorfském 
MIC mládežnický turnaj O PŘEBORNÍ-
KA ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU určený 
pro všechny mladé šachové naděje na-
rozené v roce 2002 a mladší, pro začá-
tečníky i neregistrované. Hrací systém 
byl stanoven na 7 kol, 2 x 15 minut + 
5 s/tah. Pořadí kategorií mládeže - 
1. LIGA (20 účastníků s ELO 1 250+): 
1. J. Šulc (ŠK Dobrovice), 2. V. Finěk 
(Desko Liberec), 3. M. Švejk (Sokol 
Mladá Boleslav). 2. LIGA (8 účastníků, 
ELO 1101-1250): 1. P. Švejdar (Sokol 
Bakov n. J.), 2. J. M. Hrazdíra (TJ 
Slovan), 3. J. Buchta (Desko LBC). Na 
4. – 6. místě skončili další šachisté TJ 
Slovan v pořadí Miroslav Hejný, Ma-
těj Hejný a Karel Hanousek. 3. LIGA 
(24 s ELO do 1100): 1. R. Grešl (ŠK 
Libštát), 2. O. Giza (Desko Liberec), 

Varnsdorfský šachový turnaj
3. A. Sčasný (Sokol Mšeno). V této ka-
tegorii získala 2. místo mezi dívkami 
Ema Rosová (TJ Slovan), celkově byla 
devátá. 4. LIGA (35 s Elo do 1 000): 
1. V. Táborský, 2. B. Bucková (oba Ziku-
da Turnov), 3. I. Frantsev (1. Novobor-
ský ŠK) …. 8. J. V. Hrazdíra (TJ Slovan). 
Zde získala 2. místo mezi dívkami Ale-
xandra Opočenská (TJ Slovan), celkově 
skončila třináctá. Doprovodný turnaj 
dospělých (6 hráčů) vyhrál Václav Pau-
lus, druhý skončil Martin Zapletal (oba 
z Varnsdorfu) a třetí Jaroslav Tryhuba 
(1. Novoborský ŠK). Celkem se turna-
jů zúčastnilo 93 šachistů a šachistek. 

V úvodním utkání Krajské soutěže LK –
skupiny západ prohrál TJ Slovan Varn-
sdorf na šachovnicích 1. Novoborského 
ŠK C poměrem 7,5:0,5, když jedinou 
remízu uhrál pro hosty Matěj Hejný.    

 VH

V pondělí 9. října proběhl 2. díl 
Podzimních her, který obstaral tur-
naj v malé kopané, jehož výsledky se 
započítávají do celkového hodnocení 
her. Do turnaje se přihlásilo všech 

pět týmů zúčastněných škol, proběhl 
za příjemného slunečného podzimního 
počasí a díky dvěma hřištím měl rychlý 

Podzimní hry – malou kopanou 
vyhrála bez ztráty bodu ZŠ náměstí

spád s hrací dobou 10 minut na zápas. 
Přes snahu všech týmů prokázal nej-
větší kvalitu tým pořádající ZŠ náměstí 
E. Beneše Varnsdorf hrající v sestavě 
Jan Stankovič – Pavel Tran, Jakub 

Jetmar, Filip Kabeláč, 
Tadeáš Šolc, Adam Hra-
diský (dobře střídali Mi-
chal Stankovič, Jaroslav 
Beránek, Petr Tran a 
Ondřej Svatoň). Pořadí a 
výsledky: 1. ZŠ náměstí 
12 bodů (- Gymnázium 
VDF 2:1, - Gymnázium 
RBK 4:0, - ZŠ Edisono-
va 9:0, - ZŠ Východní 
4:1), 2. Gymnázium RBK 9 
(- Gymnázium VDF 1:0, - 
ZŠ Východní 1:0, - ZŠ Edi-
sonova 2:0), 3. Gymnázi-
um VDF 6 (-ZŠ Východní 

3:0, - ZŠ Východní 9:0), 4. ZŠ Východní 
3 (-ZŠ Edisonova 3:0).                          V. Z.

Volejbalové týmy žen TJ Slovan 
Varnsdorf A i B mají za sebou něko-
lik úvodních zápasů sezony. Áčku se 
zatím nedaří, někdy chybí dotažená 
koncovka, jindy výsledky neodpovídají 
předvedené hře. Takže prohrálo v sou-
těži Libereckého kraje LIB-Z1 dvakrát 
hladce 3:0 v Novém Boru, stejně tak 
v domácím prostředí s Bižutérií Jablo-
nec (sety 25:27, 23:25, 22:25) a také 
v hale Stráže nad Nisou. U Slovanu B 
je všemu naopak. Osm utkání dovedly 

hráčky do vítězného konce a ztratily 
v nich pouhé dva sety! Výsledky: TJ 
Slovan B - TJ Sokol Poniklá 3:1, 3:0; 
SKP Česká Lípa - TJ Slovan B 0:3, 1:3; 
TJ Slovan B - TJ Spartak Rokytnice n. J.
3:0, 3:0; TJ Slovan B - TJ Vysoké n. J. 
3:0, 3:0 (fota). V soutěži LIB-Z2 tak 
béčko vede a bodově s ním drží krok 
jen Poniklá. 

Začátkem října proběhla další 
volejbalová mládežnická kvalifikace, 
tentokrát ve „4-kách“ a do Liberce 

odjela dvě družstva Slovanu. Zkuše-
né družstvo A (Taliánová, Hubáčová, 
Philippová, Podroužková, Kochová) 
čekala ve skupině Ještědská, Turnov 
a Vratislavice. Hned na úvod áčko 
narazilo na zkušenější družstvo 
z Ještědské a určitá vylekanost zna-
menala prohru 2:0. Zápas s Turnovem 
byl nervy drásající, ale po dramatu 
v druhém setu přišlo vydřené vítězství 
2:0. Poslední utkání bylo z povinnosti. 
Za Vratislavice nastoupila začínající 

děvčata a výhra 2:0 znamenala hrát 
dále v prvním kole 2. ligu. Družstvo B 
bylo z důvodu velké marodky složeno 
z dívek jinak hrající volejbal červený 
(Plíhalová, Heinzelová, Farská, No-
váčková, Kotišová). Ve „čtyřkách“ je 
úroveň trochu dál, ale děvčatům tréma 
postupně opadla a i když vše prohrála 
2:0, nedala se zahanbit a soupeřkám 
nedarovala nic zadarmo. Příště tedy 
jenom 5. liga, ale nutno hrát naplno 
dále.                           ZdS, foto I. Šafus

KRAJSKÁ LIGA LK MUŽŮ: HC Frýdlant - HC TS Varnsdorf 3:5. KRAJSKÁ LIGA 
LK STARŠÍCH ŽÁKŮ: HC Lomnice n. P. - HC TS Varnsdorf 4:2, HC Frýdlant - HC 
TS Varnsdorf 8:5, Bílí Tygři Liberec - HC TS Varnsdorf 7:2. KRAJSKÁ LIGA LK 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ:  HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 4:7, HC Frýdlant - HC TS 
Varnsdorf 10:5.                                                                                            ZdS

Další hokejové výhry
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Medaile mladých modelářů z MČR

Mistrovství České republiky 
mládeže ve volném letu se konalo 
7. října v Boroticích na Moravě. 
Za LMK Varnsdorf se jej zúčastnilo 
sedm členů jako součást družstva 
Ústeckého kraje, které bylo třinácti-
členné. V kategorii házecích kluzáků 
získal mezi juniory 3. místo Miroslav 
Huk (foto), 6. Miloslav Řezníček a 
9. Vojtěch Petrásek. Ve stejné kate-

Důležité čtyři body znamenaly
odražení se ze dna

gorii mladších žáků pak byl 8. Václav 
Šulc. V kategorii juniorů s modely 
poháněnými gumovým svazkem P30 
navíc obsadila Sarah Staudigelová 
krásné 2. pořadí (foto). Mezi žáky 
v P30 skončil 11. Vít Šulc 11. a 15. Ju-
lie Hladíková. Celkem se na MČR mlá-
deže sjelo více jak 120 soutěžících.       

Ing. Josef Bartík, 
foto LMK Vilémov

Po výhře Vítkovic s Příbramí 1:0 klesl 
FK Varnsdorf opět na dno tabulkyn FNL 
a o den později jej čekalo střetnutí 
u lídra ligy, kterým byla Opava. Ne-
lehká situace. Tým Varnsdorfu to však 
nabudilo a jasného favorita zaskočil 
dvoubrankovým vedením, o což se 
postaral ve 14. a 27. minutě Stanislav 
Klobása. Domácí měli také své šance, 
ale proměnili jen jednu z nich, osm 
minut před přestávkou, na poločasový 
stav 1:2 srbským záložníkem Kuzma-
novičem. Brzy po změně stran Opava 
Puškáčem vyrovnala na 2:2 a o pět 
minut později mohla jít do vedení po 
nařízené penaltě. Gólman Miroslav Sa-
moel ji nejdříve kryl, sudí Adámková ji 
vzápětí nechala opakovat, čehož opav-
ský Schaffartzik nevyužil a přestřelil 
branku hostů. Varnsdofští odpověděli 
svým třetím vedoucím gólem utkání 
na 2:3 zásluhou Fahrudina Durdeviče. 
To ještě neuběhla hodina hrací hry. 
Slezané měli pak další šance a sedm 
minut před koncem se dočkali vyrov-
nání na 3:3. Ještě před tím vystrašil 
soupeře i jeho příznivce povedenou 
střelou těsně nad branku David Breda. 
V závěru si domácí tým vytvořil něko-
lik příležitostí, ale branku již nedal ani 
v šestiminutovém nastavení, a tak se 

Futsalovou sezonu 2017-2018 v nej-
severnějším regionu Čech otevřela prv-
ním turnajem VETERÁNS LIGA ÚK ve SH 
v Libouchci a varnsdorfští futsalisté do 
sezony vstupují s novým hlavním spon-
zorem, kterým je PROSTEAM (Stanislav 
Kotlár, www.parnicistic.cz). Nejlépe se 
vedlo mezi devíti kluby týmům Nota 
Děčín a Varnsdorfu. Oba celky vytěžily 
ze svých dvou utkání plný počet bodů. 
Varnsdorfští porazili Rafany Děčín 1:0 
a Sokol Bělá 5:4, góly vstřelili J. Berá-
nek 4 a T. Skotnica 2. Soutěž pokračuje 
2. turnajem v SO 28. října ve SH ve 
Varnsdorfu. Domácí nastoupí od 9.00 
hod. proti Old Stars Ludvíkovice (po 
prvním turnaji 6. místo/3 body), od 
9.50 jim bude soupeřem Dumbo Děčín 

(8./2) a od 11.05 se střetnou s Tenisem 
Proboštov (5./4).

 Úvodní kolo sezony AUTOCENTRUM 
JÍLOVÉ LIGY hostila varnsdorfská SH, 
odkud s nejvíce body (7) odjížděli bor-
ci Autocentra Jílového B a šluknovské 
SLŠ a SOŠ. Po 5 bodech získal Bente-
ler Rumburk a Slovanka Děčín. Další 
děčínské kluby Hezouni a Las Žlebas 
odjely s prázdným bodovým kontem. 
Hráčem turnaje byl zvolen hráč Šluk-
nova Pavel Vomáčka. Duely a výsledky 
týmů z výběžku: Hezouni – Šluknov 
0:7, Benteler - Slovanka 1:1, Las Žle-
bas – Šluknov 1:7, Jílové – Rumburk 
3:3, Las Žlebas – Rumburk 0:5, Šluknov -
Slovanka 2:2. Druhý turnaj této soutě-
že se hraje 4. 11. v Libouchci.     ZdS

Týmy výběžku zahájily skvěle

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

body dělily. Hrál se skvělý, dramatický 
fotbal v patřičné kulise téměř 3000 
diváků, ve kterém dal varnsdorfský FK 
znovu najevo, že hodlá jít tabulkově 
nahoru. A avizoval tak i patřičnou po-
zvánku svým příznivcům na domácí zá-
pas s Frýdkem-Místkem. Na ten zvolilo 
cestu 600 diváků, kteří se dočkali první 
výhry Varnsdorfu v probíhající sezoně 
po nejtěsnějším výsledku 1:0. A hlav-
ně také odpoutání FK ze sestupových 
pozic, kam klesl poražený soupeř a 
Ústí n. L. Snad konečné průlom k cestě 
tabulkou vzhůru. Brankuv duelu zařídil 
již ve 4. min. Durdevič.

 Týmům dorostu a žáků U15 i U14 se 
o víkendu v polovině října v jejich do-
mácích utkáních nevedlo. Dorosty pro-
hrály s Admirou Praha a obě žákovská 
družstva nestačila na výběry FK Litví-
nov. Radovat se mohly jen celky žáků 
U13 a U12, které přivezly všechny body 
za výhry 5:11, resp. 1:6 od FC Háje Již-
ní Město a oběma patříl střed tabulek 
České divize žáků C. O týden později 
se radovali hráči týmu U15, když vezli 
tři body ze hřiště Střešovic po výsledku 
2:3. A veselo měl i celek U13, když zdo-
lal v Jiřetíně vrstevníky Střešovic 7:2. 
Dalším mládežnickým se výsledkově 
nedařilo.                                        ZdS

Kadeti i žákyně nadále sbírají výhry
Basketbalový tým mužů TJ Slovan 

Varnsdorf nastoupil ke svému druhé-
mu utkání sezony v Litoměřicích a se 
sestavou, v níž bylo pět hráčů kate-
gorie U19. Slovanu se nedařila střelba 
z pole, zatímco Slavoj ji proměňoval 
s vysokou úspěšností a předvedl rychlou 
hru a pohledný basketbal. Nezkušenost 
hostů vedla také k mnoha ztrátám, po 
kterých soupeř pohodlně skóroval. Ne-
podařilo se i navázat na dobrý pohyb 
z předchozího utkání a pouze druhá a 
poslední čtvrtina duelu byly vyrovna-
né. Slavoj BK - TJ Slovan 81:53 (28:11, 
22:19, 20:12, 13:11). Body Slovanu: 
Relich 10 (2x3), Schilling 9, Lehroch 
8 (2x3), Kabát 6, Houngbedji 5 (1x3), 
Beran a Vuong po 4, Šišulák 3, Ja-
noušek a Kodytek po 2. V domácím 
prostředí pak nestačil TJ Slovan na 
zkušený a zatím přední tým soutěže 
BK Teplice, který výhrál 63:100 (17:15, 
20:30, 19:20, 7:35).

 Junioři U19 se představili v utká-
ní v Roudnici, ve kterém byl domácí 
soupeř od začátku utkání nad jejich 
síly. Neopakoval se týmový výkon 
z utkání se Sokolovem, hráči se snažili 
vyniknout hlavně individuálně. To ne-
mělo proti vyspělému soupeři šanci. 
Špatná střelba z dálky a nedodržování 
taktických pokynů byly příčiny vysoké 
prohry 77:45 (23:10, 19:11, 17:13, 

18:11). Body: Kabát 9, Strnad 9, Jeřá-
bek 6, Berger 4, Čapek 4, T. Petrla 4, 
Polák 4, Kodytek 3 a Vuong 2.

Kadeti U17 u zvítězili u Bílých tygrů 
Liberec B 59:103 (31:47). Nejvíce bodů 
Jeřábek 25, Strnad 18, Nechanický 14, 
Maščuch 11 a Berger 11.

Starší žákyně U15 zajížděly po 
dvou úvodních výhrách k utkání s fa-
vorizovaným Sokolem Hradec Králové. 
Ten od úvodu předčil varnsdorfské 
hráčky ve všech basketbalových do-
vednostech. Ty bojovaly, avšak jen 
to na výhry nestačí. Sokol - TJ Slovan 
87:47 (48:27). Další soupeř žákyň BK 
Loko Trutnov byl tvrdým oříškem. 
Podařilo se sice ubránit jejich nej-
lepší hráčku díky výborné obraně Niny 
Haiblíkové, ale neschopnost úspěšně 
zakončit postupný útok byl největší 
nedostatek při cestě za vítězstvím. 
BK Loko - TJ Slovan 49:62 (15:27). 
Body hráček Slovanu (Hradec+Trut-
nov): Juricová 22 (4+18), Spirákusová 
18 (8+10), L. Jirchářová 17 (7+10), 
Michalinová 13 (8+5), K. Jirchářová 
8 (2+6), Zirmová 7 (5+2), Haiblíko-
vá 7 (2+5), Klokočníková 6 (6+0), 
Bendová 4 (0+4), Divišová 3 (3+0), 
Samková 2 (2+0), Borešová 2 (0+2).

Mladší žáci U14 neuspěli dvakrát 
doma - s BA Roudnice těsně 53:55 
(23:32) a s BŠ Tygři Praha těžce 43:137 
(20:71).                   TJ Slovan – basket


