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Ve Varnsdorfu řádil silný vítr, hasiči měli napilno

Strom v ulici Kozlova spadl na elektrické vedení; foto miw.cz
Varnsdorf • Český hydrometeorologický ústav v pátek 27. října vydal výstrahu blížícího se extrémně
silného větru. Ta se ve Varnsdorfu
vyplnila během noci ze soboty na
neděli. Největší síly vítr dosáhl
během nedělního poledne, zeslábl až
k večeru. Český hydrometeorologický
ústav navíc upozornil, že kvůli silnému
větru lze očekávat materiální škody,
omezení v dopravě a výpadky elektrického proudu. I tato prognóza se
potvrdila. Materiálních škod však bylo
minimum. Hasiči zajistili celkem čtyři
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střechy před poškozením vichrem,
během dne ale museli narychlo opravit také opláštění garáže u hasičské
zbrojnice, s kterým si vítr poradil.
K omezení vlakové dopravy došlo
na pár hodin na trase Varnsdorf –
Rybniště, kde spadlý strom bránil
průjezdu soupravy, ale co je důležité,
nikdo během víkendu nebyl zraněn,
nedošlo ani k poškození techniky. Ve

srovnání s Českou republikou dopadl
Varnsdorf velice dobře.
Hasiči měli od nočních hodin napilno, vyjížděli k desítkám událostí.
Většinou šlo o popadané stromy či
větve ohrožující provoz na pozemních komunikacích, chodnících a
veřejných prostranstvích v rámci
katastrálního území města Varnsdorf.
Jen namátkou, když hasiči likvidovali

spadlý strom v křižovatce Mariánská,
Boženy Němcové, hned vyjížděli
k další události do ulice Legií, kde došlo
ke zlomení dvou stromů. Na elektrické
vedení spadl strom v ulici Kozlova.
Několik obyvatel v okolí tak bylo
bez proudu. Společnost ČEZ nasadila
po celé republice všechny dostupné
pracovníky, externí společnosti, aby
lidem zajistili co nejrychlejší dodávku
elektrické energie. Byť to někde trvalo
tři dny, nelze se zlobit. Sílu vyšší moci
ještě ovlivnit nedokážeme.
Drobné materiální škody vznikly také
v ulici Karlova, kde v blízkosti základní
školy spadl mohutný strom přes plot do
přilehlé zahrady. Jen o pár metrů dál
došlo k vyvrácení dalšího stromu. Další
strom menšího vzrůstu spadl v parku
před Biskupským gymnáziem Varnsdorf. V ulici Seifertova naopak došlo
ke stržení části střešní krytiny.
S velkou opatrností museli projíždět
řidiči v ulici Západní. Kvůli poryvům
větru se do vzduchu vznesly desítky
zateplovacích desek a skončily na
přilehlém prostranství. Město tak
v brzkých ranních hodinách kontaktovalo zhotovitele stavby s žádostí
o zajištění úklidu a bezpečnosti. Velké
poděkování patří obyvatelům panelového domu, kteří přišli na pomoc
a následky větru odklízeli ze silnice,
která byla po několika desítkách minut
s opatrností průjezdná. Po celém
městě byly také popadané popelnice
a kontejnery. Nyní jsou všechny na
svém místě.
Ještě jednou bychom rádi upozornili
na fakt, že byť televizní média psala
o katastrofě, naše město extrémně silný vítr přežilo opravdu s minimálními
následky.
Tomáš Secký

Liberecká policie dopadla muže z Varnsdorfu,
chtěl odcizit věci za 140 tisíc
Liberec • Přemluvil kamaráda, aby
mu půjčil vůz. Aniž by kamarád tušil,
za nedlouho se objevil na místě činu.
V noci z 26. na 27. října se
třiatřicetiletému muži z Liberce
dovolal jeho osmadvacetiletý kamarád
z Varnsdorfu. Chtěl půjčit automobil
s tím, že si potřebuje vyzvednout
nějaké věci. Muž z Liberce nic nenamítal a oba se zanedlouho sešli
u zaparkovaného vozidla. Společně
vyrazili na cestu potemnělým nočním
Libercem. Majitel vozidla si sedl na
místo spolujezdce, mladší z mužů

se ujal řízení. Kam měli namířeno,
třiatřicetiletý muž nevěděl. Nechal
se vézt, času měl dost a nikam toho
večera již nespěchal. Po několika
minutách muž z Varnsdorfu zaparkoval
mimo pouliční osvětlení v průmyslové
části Liberce a majiteli vozu sdělil, ať
na něj počká, že se za chvíli vrátí. To se
už ale nestalo.
Asi po hodině čekání v zaparkovaném vozidle znuděnému majiteli
přibyla společnost. Šlo o policejního
psovoda. Důvod byl prostý. V tmavé,
neosvětlené ulici se nacházela no-

vostavba domu. Zkušená stavební
firma však pro případy vloupání do
nově stavěných nebo rekonstruovaných
objektů umisťuje zabezpečovací systém. Ten krátce po půlnoci zaznamenal pohyb uvnitř stavby a nahlásil tuto
skutečnost na předem zvolená telefonní čísla. Pracovník stavební firmy,
který obdržel informaci o narušení
objektu i s fotkou zloděje, neváhal a
ihned zalarmoval policii.
Třiatřicetiletý majitel vozidla pod
dozorem policejního psovoda již jen
Pokračování na str. 2
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Zprávy z Varnsdorfu putují pomocí aplikace
Česká Obec do vašich mobilních telefonů
Varnsdorf • Chcete se dozvídat o
důležitých věcech z varnsdorfské radnice? Zajímá vás, co je ve městě nového
a co se chystá? Od října je pro občany
Varnsdorfu k dispozici mobilní aplikace Česká Obec, která se vyznačuje
především svou jednoduchostí, snadným užíváním a rychlou dostupností
informací. Stáhněte si ji do svého mobilního telefonu a buďte informováni
o aktuálním dění ve Varnsdorfu. Na nově
vloženou zprávu jste vždy upozorněni,
takže vám nic neunikne. Aplikace je
zdarma ke stažení na GooglePlay a
App Store. Funguje pro celou řadu
měst a obcí. Pomocí funkce „Přidat
obec“ vyhledáte Varnsdorf, přidáte si
ho do seznamu a odebíráte novinky.
„Jak se říká, v jednoduchosti je
síla, a právě to je pořekadlo, které
naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to
moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi obcí a uživatelem aplikace,“ popisuje aplikaci projektový
manažer David Jedlinský. „Aplikace
navíc pracuje s obrázky, videi, textem,
externími odkazy, najdete tu důležité
kontakty na vaši obec a zároveň pracuje
i s kalendářem ve vašem mobilním
telefonu, takže si např. upoutávky
na kulturní akce můžete do kalendáře
přímo ukládat,“ dodává.

„Občané města se nebudou muset
proklikávat internetem a hledat
informace. Aktuality z radnice aplikace doručí přímo do jejich mobilních telefonů. Informace tak přijde
za občanem snadno a rychle,“ říká
starosta města Varnsdorf Stanislav
Horáček. „Chceme občany tímto
způsobem informovat o investičních
akcích ve městě, o uzavírkách či
akcích, které město připravuje.
Jde o bezplatnou službu. Věřím,
že si aplikace najde velké množství
uživatelů,“ doplňuje na závěr.
Během prvních čtrnácti dnů,
kdy byla aplikace pro město Varnsdorf spuštěna, počet sledujících
vzrostl na 251 uživatelů. A jak je

V aplikace Česká Obec nově naleznete Varnsdorf; foto Tomáš Secký

tedy možné začít aplikace využívat?
Ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo
„App Store“, kterou rozkliknete a ve
vyhledávači zadejte Česká Obec, po
zobrazení na tuto aplikaci klikněte
a zadejte instalovat, po instalaci
klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí,
v pravém horním rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí
žluté pole s nápisem „Přidat Obec“,
po kliknutí na něj můžete jednoduše
přidávat nebo odebírat obce, které
chcete sledovat, dále je můžete řadit
v závislosti na tom, která obec má být
první nebo druhá tím, že danou obec
přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
dále klikněte v levém horním rohu
na „Přehled obcí“, zobrazí se obec,
kterou jste si přidali, pokud je obec
zapojená do projektu Česká Obec,
zobrazí se dané příspěvky, pokud ne,
obec je prázdná pouze s upozorněním,
že s námi nespolupracuje, obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo
či vpravo.
A co vy? Už jste si stáhli mobilní
aplikaci? Pokud ne, je nejvyšší čas to
udělat. Nenechte si ujít informace
z dění z našeho města.
Tomáš Secký

Dokončuje se kalendář pro nadcházející rok,
do prodeje by měl jít koncem listopadu
Varnsdorf • Stolní kalendář nemůže chybět v žádné domácnosti či
zaměstnání. Kam bychom si taky psali, kdy máme jít k lékaři, zubaři, nebo
kdo z našich blízkých slaví narozeniny. V březnu letošního roku jsme
vás, občany města, prostřednictvím
Hlasu severu, žádali o spolupráci při
přípravě kalendáře pro nadcházející
rok 2018. Ve Varnsdorfu a na Studánce
je mnoho hezkých zákoutí, míst,

budov, které stojí za to, aby byly
nafocené a zveřejněné třeba právě
v novém kalendáři. Na výzvu reagovalo několik z vás. Tímto bychom
vám chtěli poděkovat, že jste se
s námi podělili o své fotografie, které
případně využijeme v další propagaci
města.
Následující rok bude pro naše město
navíc významný, poněvadž budeme
slavit 150. výročí povýšení Varnsdorfu
na město. A právě s touto událostí

bude spjatý i připravovaný kalendář,
který bude zobrazovat srovnávací
fotografie místních budov, míst
z doby minulé a současné. Bude tak
k vidění kontrast změn na budovách,
odstranění některých staveb či naopak
dostavba.
Kalendář pro rok 2018 by měl jít
v omezeném množství do prodeje
v informačním centru koncem letošního listopadu. O tom vás ale budeme
ještě včas informovat.
Tomáš Secký

Liberecká policie dopadla muže z Varnsdorfu,
chtěl odcizit věci za 140 tisíc
Pokračování ze str. 1

přihlížel tomu, jak další policejní
hlídka zadržela jeho osmadvacetiletého kamaráda, který se pokusil
o marný a zbytečný úprk. Překvapen
přítomností policistů odběhl jen pár
metrů. Muž z Varnsdorfu se vstupními
dveřmi vloupal do objektu novostavby,
kde si nikým nerušen připravoval věci,
které odcizí. Jednalo se nejen o kabely
v délce téměř jednoho kilometru, ale
i průmyslové vysoušeče, vysavače,
ohýbačku a další drobné stroje. Nebýt
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rychlého zásahu policejních hlídek a rychlé reakce pracovníka stavební firmy,
který policistům událost oznámil,
způsobil by krádeží škodu za téměř
136 tisíc korun. Škoda na poškozených
vstupních dveřích stavby se vyšplhala
na částku téměř 17 tisíc korun.
Oba muži skončili na policejní
služebně, jeden z nich, ač vlastně
netušil proč, a druhý z naprosto opačného důvodu. Provedenými
šetřeními policisté přišli na to, že

mladší z mužů byl v posledních třech
letech pravomocně uznán vinným ze
spáchání majetkové trestné činnosti.
Policisté muži, který se vloupal
do novostavby, sdělili obvinění ze
spáchání trestných činů poškození cizí
věci a krádeže ve stádiu pokusu, za což
mu v případě odsouzení může hrozit
trest odnětí svobody od jednoho do
pěti let.
por. Bc. Vojtěch Robovský
KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
letošní podzim se ukazuje v celé
své kráse. Byť jen na chvilku, přišlo
babí léto a stromy v záři slunečních
paprsků hrály všemi barvami.
A u stromů ještě zůstaneme. K podzimu patří pochmurné počasí.
Během posledního měsíce se
městem dvakrát prohnal silný vítr.
Prvně jsme sice přišli o dvě stě
let starý památný strom, ale ani
tentokrát se naštěstí nikomu nic
nestalo.
Chtěl bych poděkovat všem
dobrovolným i profesionálním hasičům, kteří se o víkendu během
vichřice zapojili do likvidace stromů a větví. Vážím si toho, jak
svědomitě, disciplinovaně a s velkým osobním nasazením k události
přistoupili a stáli celý den na nohou,
zatímco my byli v bezpečí svých
domovů. Děkuji. Stanislav Horáček,
starosta města

Česká televize
natáčela
ve Varnsdorfu
Varnsdorf • V pátek 20. října bylo
na různých místech ve městě k vidění
auto České televize s malým filmovým
štábem. Reportéři však nepřijeli kvůli
volbám, které se ten den konaly.
Téměř po celý den zde natáčeli materiál pro jeden z dílů pořadu Folklorika, který bude věnován spolupráci
mezi Čechy a Lužickými Srby. A v této
oblasti sehrává naše město už řadu let
významnou roli.
Průvodcem režiséra Tomáše Vrány
byl překladatel a organizátor Milan
Hrabal. Natáčelo se téměř ve všech
lokalitách města, které mají nějakou
spojitost se srbskou Lužicí. V hledáčku
zájmu byla především Městská knihovna se svým kontaktním místem
pro Lužici a unikátním lužickosrbským
oddělením, ale také historická místa
jako budova gymnázia, fara s pamětní
deskou grafičky a malířky Hanky Krawcec, někdejší internáty lužickosrbských
studentů a ulice Bjarnata Krawce
s mistrovou pamětní deskou na vilce
za gymnáziem. V kavárně Hosana se
natáčel rozhovor s Rainerem Nagelem,
lužickosrbským filmovým režisérem.
Termín vysílání pořadu sdělíme
prostřednictvím webových stránek
města, jakmile bude redakci znám.
Redakce
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Volby do parlamentu jsou za námi, jak si vedli místní kandidáti?
Varnsdorf • V říjnu jsme opět po
čtyřech letech vybírali nové poslance.
Volební místnosti se lidem otevřely
v pátek 20. října a uzavřely 21. října
úderem čtrnácté hodiny. Lidé ve volbách nakonec rozhodli, že ve Sněmovně zasedne rekordních devět stran.
S jasnou převahou vyhrálo hnutí ANO,
následované ODS, Piráty a SPD. Do parlamentu se dále dostaly KSČM, ČSSD,
KDU-ČSL, TOP 09 a nakonec STAN.
Voleb a povolebních vyjednávání
jsou ještě dnes plná média. V minulém
čísle Hlasu severu jsme vám přinesli
volební speciál, ve kterém jsme zmínili místní kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České
republiky. Pojďme si proto shrnout,
jak se jim dařilo. Volební účast v procentech byla v roce 2013 ve Varnsdorfu
celkem 50,88 %. Letos přišlo k volbám
ve Varnsdorfu ještě více lidí. Volební
účast byla 51,24 %.

Graf ukazující výsledek voleb. Počet hlasů v procentech v celé republice a ve Varnsdorfu.

Zateplení panelového domu
má zpoždění, potrvá do příštího roku
Varnsdorf • Stavební práce na
panelovém domě v Edisonově ulici
nabírají zpoždění. Původně měly být
práce dokončeny již letos, nakonec
ale potrvají do poloviny příštího
roku. Město Varnsdorf v měsíci dubnu
vyhlásilo výběrové řízení na zateplení
panelového domu v Edisonově ulici
ve Varnsdorfu. Do veřejné zakázky
se přihlásili celkem čtyři uchazeči.
Rozhodujícím faktorem při hodnocení
nabídek byla ekonomická výhodnost,
kritérium nejnižší nabídková cena. Tu
vyhrál Miloslav Hantych z Markvartic
s cenou kolem sedmi a půl milionů
korun.
Práce započaly v červenci letošního
roku. Ale již při stavbě lešení nastaly
první problémy. Nedostatek pracovních sil od externích agentur a materiálního zajištění, chybějící revize
a statický posudek na lešení. Jeden
z důvodů zpoždění stavby.
Technický dozor v rámci kontrolních
dnů odhalil nedostatky při postupu
lepení izolantu na panel. Se stanoviskem souhlasila také společnost Bau-

mit, která na stavbu dodává materiál
a doporučila část zateplení předělat,
čímž došlo k dalšímu zdržení. Další
komplikace zhotoviteli způsobily přírodní živly. Dvě silné vichřice během
jednoho měsíce poškodily část materiálů a musela se provést kontrola
lešení a opětovná statika.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám je jasné, že stavba, která měla
být dokončena 31. října letošního
roku, se nestihne. Stavební firma
Miloslav Hantych požádala město o
prodloužení termínu s tím, že další
stavební práce na dokončení zateplení budou pokračovat, jakmile to dovolí klimatické podmínky. Mělo by se
jednat o duben, květen následujícího
roku. Investor, město Varnsdorf, bude
požadovat, aby zhotovitel provedl
přes zimu demontáž lešení.
Rádi bychom se všem obyvatelům
panelového domu omluvili za zpoždění a poprosili o trpělivost. V době
stavebního rozmachu, z důvodu nedostatku pracovních sil, je bohužel těžké natrefit na kvalitního dodavatele.
Tomáš Secký

ANO 2011
Ing. Stanislav Horáček
preferenčních hlasů: 2 217

TOP 09
Ing. Mgr. Jan Hodničák
preferenčních hlasů: 68

Česká pirátská strana
Bc. Zdeněk Štěpánek
preferenčních hlasů: 294

Strana svobodných občanů
Petr Rybníček
preferenčních hlasů: 62

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD)
Dana Fábryová
preferenčních hlasů: 275
Jaroslav Nedvěd
preferenčních hlasů: 240

Dělnická strana sociální spravedlnosti
Jiří Moravec
preferenčních hlasů: 40
Jakub Andrle
preferenčních hlasů: 44
Miloš Štefan
preferenčních hlasů: 25
Milan Hánl
preferenčních hlasů: 25
Luboš Netolický
preferenčních hlasů: 14

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
MUDr. Václav Jára
preferenčních hlasů: 163
Občanská demokratická strana
Jiří Sucharda
preferenčních hlasů: 121
Strana Práv Občanů
Mgr. Petr Šmíd
preferenčních hlasů: 99
Milada Černá
preferenčních hlasů: 20
Ing. Josef Pizur
preferenčních hlasů: 23

Občanská demokratická aliance
Zbyněk Šimák
preferenčních hlasů: 12
Blok proti islamizaci – Obrana
domova
Petr Petříček
preferenčních hlasů: 4
Tomáš Secký

Město rozdává kompostéry zdarma
Varnsdorf • Jak jsme vás nedávno
informovali, město uspělo se žádostí
o dotaci na pořízení 1000 ks kompostérů. Chceme tak podpořit domácí
kompostování, což je důležitý způsob
snižování množství odpadů. Hlavním
cílem je podchytit kompostovatelné
rostlinné odpady, které zatím končí
v popelnicích. Kompostéry byly pořízeny v průběhu září. Občanům je
město poskytuje k užívání bezplatně
po podepsání dohody. Město disponuje
kompostéry tří velikostí (400, 700 a
950 litrů) a přiděluje je podle velikosti
zahrady. Podmínkou je závazek žadatele, že bude důsledně třídit odpad
a to nejen kompostovatelné odpady,
ale též plasty, papír, tetrapaky, kovy a

sklo. O kompostéry nemohou žádat zájemci, kteří již využívají hnědé nádoby
na bio-odpad a zatím ani majitelé samostatných zahrádek. Do kompostérů
patří veškeré zahradní bio-odpady,
ale také rostlinné odpady z kuchyně
(například slupky od brambor, cibule,
zbylá rýže a podobně). Z hygienických
důvodů tam nepatří odpady živočišného původu. Vytvořený kompost bude
samozřejmě majetkem jeho uživatele.
Do dnešního dne (v den psaní článku)
město rozdalo zhruba 200 kompostérů,
proto neváhejte a přijďte si také o jeden zažádat zdarma.
Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí odboru životního prostředí
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Zprávy

Vernisáž výstavy Život a dílo Vincenze Pilze v Mnichově
Německo, Mnichov • Ve středu
18. října 2017 v 19:00 proběhla
v Sudetoněmeckém domě v Mnichově
vernisáž výstavy o významném vídeňském sochaři, který se v roce 1816
narodil ve Varnsdorfu. Výstava vznikla v rámci oslav 200 výročí sochařova
narození ve spolupráci Městského
divadla ve Varnsdorfu, města Varnsdorf, Hillersche Villa ze saské Žitavy a
varnsdorfského muzea.
Programem vernisáže prováděla
Dr. Zuzana Finger (Heimatpflegerin
der Sudetendeutschen). Jako prvního
pozvala k mikrofonu předsedu Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
Bernd Posselt, pronesl úvodní řeč,
ve které zdůraznil význam historické
paměti a nutnost znát svou minulost.
Promluvil o potřebě péče o místní
kulturu, o zachovávání regionálních
kulturních pokladů a hledání jejich
významu. Po něm vystoupil ředitel
Městského divadla ve Varnsdorfu a
spoluautor výstavy Martin Musílek,
který ve stručnosti představil projekt 200 let Vincenze Pilze. Díky
kterému ve Varnsdorfu vznikla v roce
2016 nejen prezentovaná výstava,
ale uskutečnila se také konference

o významném sochaři a vyšel sborník
sestavený z jednotlivých příspěvků,
které na konferenci zazněly. Sochařka
Paulina Skavová vytvořila portrétní
bronzovou bustu umělce, která bude
zdobit park před Městským divadlem.
První místostarosta města Varnsdorfu Josef Hambálek, vyjádřil
hrdost nad tím, že je Vincenz Pilz
varnsdorfským rodákem a kladně
zhodnotil význam poznávání místní
historie, která bývá v našem regionu
leckdy neprávem opomíjena. Kurátor
Oblastního muzea v Děčíně, pobočka
Varnsdorf a spoluautor výstavy Josef
Rybánský, představil samotnou výstavu a zdůraznil úspěchy, kterých
dosáhl Pilz ve Vídni. V úplném závěru
představil podrobněji život sochaře
Vincenze Pilze, svého předka, Ing.
Peter Pinkas z Böblingenu.
Mezi výstupy jednotlivých řečníků
zahráli několik skladeb na akordeony
Leoš Frahnke a Philipp Oberparleiter.
V Mnichově bude výstava prezentována až do konce roku 2017. Odtud
se přesune do Krajanského muzea
severočeského Nizozemí (Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland)
v Böblingenu.

Výstava představuje na 24 panelech
více než padesátku děl varnsdorfského
rodáka, kterému se podařilo prosadit
v tvrdém konkurenčním prostředí
hlavního města tehdejší habsburské
monarchie ve Vídni. Jeho díla zdobila mimo jiné i soukromé komnaty

rakouské císařovny Alžběty Bavorské
v Hofburgu. Procoval pro nejvýznamnější šlechtické rody Liechtensteiny
a Dietrichsteiny. Ovšem nejvíce se
proslavil svou spoluprací s architektem
Theofilem Hansenem.
Josef Rybánský

Zahájení vernisáže, v první řadě sedí Bernd Posselt, Martin Musílek, Josef
Rybánský a Peter Pinkas s manželkou, foto Susanne Habel

Soutěž: Vyhrajte vstupenku
na předvánoční večer pro ženy
AC Varnsdorf pořádá předvánoční večer pro ženy. Budete si moci nechat
udělat vlasovou diagnostiku, masáž, manikúru, líčení, dopřát si raut a poslechnout živou hudbu. Akce „Svobodná alespoň na chvíli“ se koná 1. prosince
2017 od 16:00 do 22:00 hodin v ulici Národní 2826 v prostorách nad Hosana
Café. Vstupné 90,- korun. V Hlasu severu ale odměníme dvě z vás, které získají
vstupenku na akci zdarma.
Vystřižený a vyplněný kupon doručte na podatelnu Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nejpozději do 23. listopadu 2017.

Soutěžní otázka:

Kolikáté výročí oslaví Varnsdorf v příštím roce
od doby jeho povýšení na město?
a)
b)
c)

140 let od povýšení
150 let od povýšení
160 let od povýšení

Odpověď: ……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………
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Inzerce

Milan Doležal, Národní 486, Varnsdorf
Tel. 605 444 887, 608 318 253
Otevřeno: Út-Pá od 9.00 do 16.00 hod.
13/2017
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti

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

Zaměstnání
Taxi služba přijme řidiče pro
Varnsdorf a okolí. Info na tel. 774
261 207
Firma Simova s.r.o. v Krásné
Lípě hledá muže/ženu se znalostí
italštiny. Kontakt: 774 104 126

Různé
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.
Koupím staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovaru. Sběratel. Tel. 732 170 454
Stříhání a úprava psů „Rosárka“,
777 251 707, Varnsdorf

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
6

19/2017

19/2017

Společnost, inzerce

Ale Festivale již poosmé, nejlepší ALE pivo vyhrál
Pivovar Kocour Varnsdorf
Varnsdorf • V sobotu 28. října
se v areálu varnsdorfského pivovaru
Kocour konal již osmý ročník oblíbeného festivalu Ale Festivale, kde
si příznivci tohoto lahodného moku
přišli na mnoho pivních speciálů.
Termín ALE pochází z angličtiny a
původně označoval piva vyráběná
bez použití chmele. Dnes se jedná
o nápoje pocházející z Anglie, Belgie a Ameriky. Výraz ALE se mnohdy
používá také pro označení svrchně
kvašených piv.
I přes ošklivé počasí, kdy se pomalu blížila očekávaná vichřice, si nadšenci nenechali ujít svou oblíbenou
akci. Podobně jako tomu bylo loni,

od různých pivovarů a k tomu jsme
si dali klobásku. Za mě dobrý. Akce
se povedla,“ pochvaloval si akci pan
Michal z Varnsdorfu.
U vstupu do areálu návštěvníci
obdrželi program s názvy pivovarů a
piv spolu s hlasovacím lístkem o nejlepší ALE pivo. Loni si domů vítězství
odnesl krásnolipský pivovar Falkenštejn. Letos se umístil na krásném
třetím místě. Druhou příčku obsadil
Pivovar Máša a první místo tentokrát
obdržel Pivovar Kocour Varnsdorf.
Do šesté hodiny večerní byl k dispozici dětský koutek, kde se děti
mohly do sytosti vyřádit. Nechybělo
ani bohaté občerstvení v podobě

byl pro návštěvníky připravený vytápěný stan. Na festival se sjela více
než desítka známých i nových pivovarů z celé republiky. Výběr zlatavého
pití byl vskutku bohatý. K ochutnání
bylo více než padesát druhů piv od
sladkých až po silné kubatury.
„Sice pršelo, ale to nám vůbec
nevadilo. Ochutnali jsme několik piv

bramboráků, buřtů z udírny či trdelníků. O hudební program se postaraly
kapely Glass Ajeto Dixieland z Nového Boru a Bigbít z pixly: Rourabox.
Atmosféra byla po celou dobu impozantní. Akce se jako obvykle vydařila
dobře, což potvrdili spokojení a
rozjaření návštěvníci.
Hana Bučková

Na tradiční Ale Festivale si i poosmé našly cestu desítky lidí; foto Ivo Šafus
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Společnost, sport
Dne 10. listopadu
uplyne 15 let od
úmrtí mého manžela pana Františka
Bachára.
Stále
vzpomíná
manželka Marcela s rodinou.

Barevný minivolejbal

Obě kulečníkové Lužické hospodské
ligy měly ke konci října za sebou po
čtyřech kolech. V té první s 12 týmy
se vydařil vstup do sezony i dvěma
varnsdorfským týmům a rumburským
Krkovičkám. Tabulku vedlo RC Peklo
Varnsdorf (6 bodů) před Českým Lvem
A Mimoň (5), KK Krkovička Rumburk (5,
utkání k dobru u Mělníku C Varnsdorf),
Nic moc Varnsdorf (4) a U Jelena A Velký Šenov (4, duel v Rybništi k dobru).
RC Peklo porazilo ve Sloupáku shodným
výsledkem 4:2 Pilínkov Liberec, Mělník C Varnsdorf a stejně tak vyhrálo
i u Astra clubu Česká Lípa. Prohrálo jen
U Jelena B Velký Šenov 4:2. Tým Nic
moc Varnsdorf, obhájce prvenství, na
neuspěl doma s Astráky Česká Lípa 2:4,
poté stejným výsledkem zvítězil U Jelena A Velký Šenov, hladce zvládl druhý
celek uplynulého ročníku Českého Lva
A Mimoň 6:0 a byl poražen u Pilínkova

Dne 2. listopadu
uplynulo 20 let, kdy
nás navždy opustil
náš táta a dědeček
pan Jiří Vild.
Děkujeme všem,
kteří spolu s námi uctí jeho památku
tichou vzpomínkou.
Rodina Vildova

Dne 6. listopadu to
byly 3 roky, co nám
osud vzal našeho syna
Dušana Poncera.
Ta rána stále bolí
a nikdy se nezahojí,
chybíš nám. Stále vzpomínáme.
Za rodinu rodiče, sestra Pája, babička s dědou a všichni, kdo Tě mají rádi.

Dne 23. listopadu vzpomeneme 5 let
od úmrtí našeho manžela, tatínka a dědečka pana Václava Slánského.
Stále vzpomíná rodina.

ZUBNÍ POHOTOVOST
11.-12.11.2017
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 526 250
17.-19.11.2017
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VI
Tel. 412 535 930
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 14. listopadu od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 22. listopadu
od 8.00 do 16.30 hod.
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Lužické ligy v kulečníku
Liberec 4:2. Mělník C Varnsdorf se dvěma výhrami a jednou porážkou si držel
střed tabulky. Úvod sezony nevyšel
Rybništi (0 bodů).
Ve druhé LHL (rovněž 12 týmů) se
z výběžku nejlépe dařilo Ťukálkům
z Království a Hopo Horní Podluží.
Tabulku vedli Tragédi Česká Kamenice
(8), druhý byl tým Za Humny Liberec
(7) a třetí U Pavla A Kunratice (7).
Čtvrtí Ťukálkové (6) zvítězili doma
s Novým Jitrovníkem Království
4:2, u béčka Českého Lva B Mimoň 2:4,
s béčkem U Pavla Kunratice 4:2 a padli
u pátého Horního Podluží 4:2. To remizovalo u Pelikánů Nový Bor 3:3, přehrálo U Jelena C Velký Šenov 4:2, neuspělo
U Pavla A Kunratice 4:2 a vyhrálo s Ťukálky. BSC Mělník Varnsdorf zvítězil jen
u Pelikánů a se 2 body mu patřilo 8. - 9.
místo. Do konce roku čekalo obě ligy po
7 kolech.
ZdS

MANDA ONE zakončili běžci
Ve sportovní hale proběhlo 1. kolo
školní ligy v přehazované (barevném
minivolejbalu) místních základních
škol.
Foto I. Šafus

Místní skupina ČČK
Místní skupina ČČK končí sběr
šatstva na poliklinice 14. listopadu
2017.
Děkujeme všem, kteří naší služby využili.

ÚMRTÍ
Úmrtí v říjnu

Marie Marvanová
Jiřina Červinková
Irena Šimonová
Jaromír Pokorný
Emilie Pokorná
Miloslav Hromek
Miloš Lígr
Alena Hustopecká
Ulrika Richterová
Ladislav Čapek

85
69
87
77
67
85
62
86
73
65

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 16. listopadu

Seriál čtyř závodů v okolí řeky Mandavy pod názvem MANDA ONE nabídl
letošní poslední dějství, kterým byl běžecký Mandava Run. Na start hlavního
závodu se v Pivovaru Kocour postavilo
34 běžců i běžkyň a pro další vítězství
v našem městě si přijel Pavel Jindra,
který vyhrál před oddílovým kolegou
Milanem Hroudou (oba Multisport
Team) a varnsdorfským Karlem Valen-

tou. V kategorii Family Run (14 dvojic)
byla nejrychlejší dvojice Martina a Filip Srbečtí (ATCT) před Lolou a Markem
Vobrovými (OK BOR). Třetí a čtvrté
místo patřilo domácím dvojícím, konkrétně Jaroslavu a Jonášovi Novákovým
a Ondřeji a Davidovi Švarcovým. Zkrátka nepřišly ani děti, které závodily
v příjemném počasí v mnoha věkových
kategoriích.
ZdS, foto Ivo Šafus

Basketbalové mládeži se daří
V Severočeské lize mělo áčko mužů
za soupeře BK Sluneta Ústí n. L.
v utkání na jeho palubovce. Výsledek
97:72 (17:16, 27:19, 33:22, 20:15) dokládá vyrovnanost pouze první čtvrtiny
duelu. Body Slovanu: Lehroch 19 (3x3),
Schilling 12 (1x3), Šišulák 10 (1x3), Pasovský 9, Ježek 5 (1x3), Beran, Novák,
Kodytek po 4, Doležal 3 a Vuong 2.
Junioři U19 se střetli v domácím
prostředí s BK Teplice (foto, Slovan
v tmavém). Skóre bylo od počátku
těsně. Poté se díky většímu tlaku na

jim patří druhé místo tabulky nadregionální soutěže za BK Most, který má
o utkání více. Vzájemný duel je na programu 17. 11. ve varnsdorfské SH.
Starší žákyně U15 přivezly výhru
55:75 (8:11, 16:14, 16:28, 15:22) od
TJ Loko Liberec. Body: L. Jirchářová 20, Juricová 14, Spirákusová 10,
K. Jirchářová 7, Bendová, Zirmová po
5, Haiblíková 4, Dvořáková 3, Malinovská, Klokočníková, Borešová po 2,
Divišová 1.
Mladší minižákyně U12 mají za

TOI TOI CUP a ME 2017 v Táboře
Cyklokrosový TOI TOI CUP 2017
pokračoval dalšími dvěma závody
v Hlinsku a na Holých Vrších. Ve městě
na severu Českomoravské vrchoviny si
zopakoval výhru z Jabkenic Tomáš Paprstka, když byl v závěrečném spurtu
rychlejší než Martin Haring (Dukla
Banská Bystrica) a jeho stájový kolega Jan Nesvadba (EXPRES CZ – SCOTT
TEAM Kolín). Jako čtvrtý skončil s minutovou ztrátou Polák Marek Konwa.
Po dvou umístěních ve druhé desítce
výsledkového pořadí se varnsdorfský
rodák Michal Malík ve třetím závodu
seriálu již více prosadil a v Hlinsku
dojel sedmý.
Na Holých Vrších potvrdil svoji
formu T. Paprstka. Do cíle tentokráte dojel jako vítěz osamocen, druhý

M. Konwa zaostal o 46 s. S přibližně stejným časovým odstupem za ním skončil
J. Nesvadba. M. Malík si o jedno místo
polepšil a byl klasifikován na šesté pozici. V průběžném pořadí TOI TOI CUPU
po čtyřech závodech vede Paprstka
(117 bodů) před Konwou (109), Nesvadbou (107), Hekelem (95), Malíkem (75),
Petrušem (73), Haringem (73), BÍnou
(71) a Glajzou (70). Další závod seriálu
se jede 11. listopadu v Uničově.
Mezi osmi cyklokrosaři kategorie
ELITE, kteří byli nominováni do reprezentace ČR pro ME 2017 v Táboře,
byl i Michal Malík. V závodě kralovali
Nizozemci a Belgičané, z repre ČR byl
nejlepší Michael Boroš na 7. místě.
Ostatní dojeli ve druhé, třetí a čtvrté
desítce pořadí.
ZdS

Atletický oddíl reprezentoval
i v zahraničí

soupeře podařilo otočit stav z 8:11 na
27:13 a tento vytvořený náskok z první
čtvrtiny utkání se ukázal být pro konečný výsledek rozhodující. V dalším průběhu jej domácí tým ještě navyšoval.
Klíčem k výhře 90:64 (29:16, 23:17,
23:19, 15:12) byla kvalitní obrana a
obětavá hra všech hráčů. Proti minulému utkání v Roudnici n. L. byla vidět
větší vůle hrát kolektivní basketbal.
Body: Polák 21 (1x3), Kabát 12 (1x3),

Jeřábek 11, Pondělíček, Strnad a Vuong
po 10, Kodytek 9 (1x3), T. Petrla 3, Čapek a Kozák po 2.
Kadeti U17 zajížděli k zápasu u BK
Horejsek Děčín, odkud se vrátili s vítězstvím 54:94 (22:31, 16:30, 10:14, 6:19).
S dosavadní bilancí tří vítězných utkání

sebou v Oblastním přeboru severních
Čech zatím šest utkání. První dvě byla
jejich první soutěžní a hned u Slovanu
Litoměřice, který lze dlouhodobě řadit
ke špičce dívčích klubů nejen oblastní
úrovně. Výhry domácích tedy byly
jednoznačné. Doma hostily minižákyně BK Most (foto, hráčky Slovanu ve
světlém) a prohry 15:77, resp. 27:72
byly přijatelnější. Domácí hráčky předvedly srdnatou bojovnost, podařilo se

jim vyhrát jednu ze čtvrtin prvního
utkání a ve druhém k tomu chybělo jen
málo. Další dvě utkání čekala tým u BK
Sluneta Ústí. Bojovnější a herně vyzrálejší domácí soupeř se prosadil a vyhrál
s výsledky 92:12 a 80:9.
TJ Slovan – basket, foto I. Šafus

Varnsdorfská atletika má atlety,
které může nabídnout stavitelům krajských výběrů. Pro Ústecký kraj to byl
Jakub Zajíček, který bodoval na Olympiádě mládeže v Brně. Na počátku září,
ještě před začátkem školní docházky,
byly do výběru Libereckého kraje nominovány starší žákyně Natálie Susová
a Miluška Pásková. V polské Bogatyni se
družstva dívek i chlapců poměřovala
v pravidelném trojutkání s atletickým
mládím Svobodného státu Sasko a
Vojvodství Dolní Slezsko. Oba soupeři
disponují mnohem širší základnou,
takže lepší, než třetí místo v celkovém
pořadí bývá výjimečné. Miluška výkonem 1,44 m ve skoku vysokém a 46,88 s
na třístovce skončila šestá, Natálka
v hodu oštěpem vážícím 500 g vylepšila
své osobní maximum na 26,61 m. To
stačilo pouze na místo sedmé.
V polovině září uspořádal žitavský atletický Klub Turbine Evropské sportovní
hry mládeže. I když se evropský rozměr
scvrkl na Euroregion Nisa, byl to mega
podnik a přihlásit se mohla mládež
od 8 do 20 let. To je neskutečných
6 věkových kategorií každého pohlaví.
Z Varnsdorfu se k sousedům vydalo
15 závodníků v doprovodu 4 trenérů.
Uvádíme výsledky podle disciplin 50 m: 4. Ondra Zajiček 9,09 s; 75 m:
8. Zuzka Kubrová 12,29 s; 100 m:
8. Bára Fundová 14,64 s; 300 m:
5. Kačka Šanderová 51,55 s, 6. Bára Fundová 52,26 s; 800 m: 6. Anička Jandová
3:18,93 min.; 800 m: 2. Martin Klaus
(ročník 2006) 2:49,38 min.; 800 m: 2.
Tadeáš Muller (2005) 2:44,47 min.;
800 m: 1. Jakub Zajíček (2004) 2:22,73
min.; dálka: 5. Ondra Zajíček (2009)
2,99 m; dálka: 10. Anička Jandová
(2008) 2,84 m; dálka: 2. Pepa Tomašov
(2006) 4,21 m; dálka: 1. Jakub Zajíček
(2004) 4,66 m. Celkový počet medailistů dává číslo 5. Pozornost na tuto
„zahraniční misi“ obdržel od organizátorů a představitelů Euroregionu každý
účastník závodů.

Příležitost k letos poslední republikové akci našich mladých atletů
nabídlo mezikrajové utkání družstev
mladšího žactva. Pro tuto kategorii
jde o nejvyšší republikovou soutěž
organizovanou Českým atletickým
svazem. Pořadatelem byl na sklonku
měsíce září atletický klub v Bílině.
Aktéry se staly výběry pěti krajů, a
to Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královohradeckého a Prahy.
Z Varnsdorfu pozvali liberečtí vedoucí
Elišku Mendelovou, Simonu Čurdovou a
Jakuba Zajíčka. Eliška v hodu oštěpem
o váze 400 g výkonem 30,41 m brala
3. místo. Koulí ale vrhla pouhých 8,84 m,
což stačilo na místo 13. Simona ve vrhu
2 kg koulí zůstala výkonem 8,47 m
a 14. pořadím hodně za svým maximem. Kuba Zajíček v běhu na 1 000 m
vybojoval 4. místo časem 3:08,82 min.
a ve skoku dalekém jeho 4,72 m stačilo
jen na 12. příčku. Eliška a Kuba přidali
libereckému výběru do bodového koše
společně plných 15 bodů a v celkovém
hodnocení krajů tak pomohli reprezentaci Libereckého kraje k druhému místu. Zlatou pozici obsadila reprezentace Prahy, v jejímž výběru převažovaly
atletické naděje Slavie. Hodnotíme-li
úspěšnost varnsdorfských účastníků,
je podstatné uvést, že závody v Bílině
byly jejich třetím zápolením během
čtyř dnů. Patří jim obecný obdiv a poděkování.
Skalický

Hokejové výsledky
KRAJSKÁ LIGA LK MUŽŮ: HC Slavoj
Liberec – HS TS Varnsdorf 12:3, HC
Turnov – HS TS 6:3.
KRAJSKÁ LIGA LK STARŠÍCH ŽÁKŮ:
HC Jičín – HC TS Varnsdorf 4:1, HS Česká Lípa – HC TS 5:3.
KRAJSKÁ LIGA LK MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
HC Nová Paka – HC TS Varnsdorf 3:4,
HC Jičín – HC TS 16:4.
HC
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Krajská liga ve futsalu zaznamenala
ve svém prvním turnaji sezony 20172018 jako vítěze tým Želenic (12 bodů),
který ve čtyřech utkáních neztratil ani
bod při skóre 17:6. Jílové A vytěžilo ze
čtyř zápasů 7 bodů a skončilo druhé
(mj. Želenice – Jílové 5:2). Varnsdorf
pak uhrál třetí příčku (6 bodů) díky lepšímu skóre před Bumikem Děčín. Vilémov dosáhl na páté pořadí, má 4 body.
Výsledky týmů z výběžku: Varnsdorf –
Bělá 3:1, - Jílové A 1:2, - Vilémov
5:3; Vilémov – Jílové A 1:1, - Bělá 8:3.
Kanonýry se stali se 6 góly vilémovský
R. Vichterey a Vepřovský z Bělé.
Veterans liga měla ve sváteční den
28. října druhé kolo (turnaj) ve SH ve

Varnsdorfu. Nejlépe se vedlo týmu SK
Jílové, své tři zápasy dovedl k vítězství
a poskočil ze třetího místa po prvním
kole do vedení (má 13 bodů). Dosud
vedoucí Nota Děčín vyhrála dvakrát a
je průběžně druhá s 12 body. Také Varnsdorf se dvakrát radoval z výhry a patří
mu třetí pozice a 12 bodů (škoda těsné
porážky 2:3 s Proboštovem). Skokanem
kola se stal Eurosport Teplice. Měl na
programu jen dvě utkání, která vyhrál
a poskočil z chvostu tabulky na čtvrté
místo (7 bodů). Střelcem kola se stal
varnsdorfský Václav Fišer s pěti góly.
Výsledky Varnsdorfu – s Ludvíkovicemi
5:2, s Dumbem Děčín 5:4, s Proboštovem 2:3.
ZdS

Spliťáci zahájili razantně
Nový, v pořadí 12. ročník Varnsdorf- konce měsíce října odehráno šest kol.
ské bowlingové ligy rozehrálo prvním Nejlepší rozjezd předvedli Spliťáci,
kolem na sklonku září devět týmů. kteří ze šesti zápasů vykouleli skvělých
Jsou mezi nimi také dva z trojice nej- 26 bodů a získali celkem solidní náskok
lepších v uplynulé sezoně, tedy vítězní před největšími pronásledovateli.
Růžový panteři a třetí Black horses. Těmi byli Růžový panteři (20 bodů) a
Chybět bude v pořadí druhý X-team. Nic-moc (20). Další pořadí: Black horO místa na bedně usilují dále Spliťáci, ses (17), Ajznbóni (15), Žihadla (12),
���������������������������������������������������
Nic-moc, Kobra
11, Aspoň kilo, Žihad- Kobra 11 (10), Retosáci (8) a Aspoň
ZdS
la, Retosáci a Ajznbóni. Liga měla do kilo (7).

Pět gólů soupeřům ve dvou duelech!
Varnsdorfský FK po první podzimní
ligové výhře s Frýdkem-Místkem zajížděl v dalším kole k přednímu týmu
FNL, kterými jsou v současnosti Pardubice. Domácího soupeře přesto zaskočil
vedoucími góly na stav 0:2. Zajistili je
ve 26. Durdevič (na fotu vpravo v hlavičkovém souboji s domácím kapitánem
Jeřábkem) a v 56. min. Breda. Domácí
stačili vstřelit už po dalších dvou minutách po rohovém kopu kontaktní branku na 1:2, avšak poslat hosty rychle
opět do dvoubrankového vedení mohl
před gólmanem osamocený Dordič.
Nestalo se a v 62. srovnaly Pardubice
na 2:2. No a dvě minuty před koncem
duelu daly vítězný gól po centrovaném
míči na 3:2. Smolné utkání pro hosty,
kteří hrou znovu předvedli, že jejich
umístění neodpovídá možnostem týmu.
„Řekl bych, že jsme mistři světa v nevyužití situací, když poosmé z třinácti
kol vedeme, ale pouze jednou se nám
to povedlo dotáhnout do vítězného
konce. Opět ztracený zápas. Měli jsme
si odvézt minimálně bod, ale jedeme
s prázdnou,“ sdělil pro média po utkání
trenér Frťala. Možnost zlepšit tuto bilanci měl FK v domácím utkání se Znojmem, týmu ze středu tabulky. Góly
Zbrožka v 37., Dordiče v 52. a Bredy
v 74. vedly k naději na výhru a opětov-

ně odpoutání se ze sestupové pozice.
Stav 3:0 se již nezměnil a tato důležitá
výhra byla jistě i darem týmu k životnímu jubileu předsedovi představenstva
a řediteli FK Vlastimilovi Gabrielovi.
Z mládežnických celků se v posledním říjnovém víkendu výrazně gólově
prosadili starší žáci U15, kteří nastříleli celku FK Litoměřicko 18 branek, aniž
by jedinou inkasovali. Mladší výběr
U14 porazil stejný klub 4:1. U15 si drží
střed tabulky ČD žáků B. První vítězství
si na podzim vychutnal celek dorostu
U17, když ve větrném víkendu zdolal
Chrudim 2:1.
ZdS, foto FK Pce
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Áčko i veteráni průběžně třetí

