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POZVÁNKA
Pozvánka na listopadové
zasedání zastupitelstva
V letošním roce se zastupitelé sešli již osmkrát a to
deváté, listopadové, zasedání Zastupitelstva města
Varnsdorf je naplánováno na
čtvrtek 30. listopadu. 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 na nadcházející rok naleznete na
webových stránkách města.
Tomáš Secký
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Varnsdorfem projel sv. Martin na bílém koni,
následovaly hody a skvělá muzika

Svatomartinská oslava se mezi obyvateli těší veliké oblibě; foto Tomáš Secký
Varnsdorf • Někde přijíždí sv.
Martin na bílém koni a přiváží sníh.
Jenže 11. listopadu večer nebylo ve
Varnsdorfu po vločce ani památky.
Zato celodenní déšť ustál až s příjezdem sv. Martina na bílém koni.
Pamatujete ale na minulý rok? To
byl takový mráz, že by i rampouch
dostal rýmu. V podvečerních hodinách téhož dne se úderem sedmnácté
hodiny konal již osmý Svatomartinský
lampionový průvod. Malé i velké děti
se za doprovodu svých rodičů a prarodičů scházely v prostoru u věžičky
(Otáhalova ulice), rozsvítily lampiony a čekaly na příjezd sv. Martina na
bílém koni.
Celá družina čítající zhruba stovku
lidí se krátce po sedmnácté hodině
vydala na pochod městem do starokatolického kostela, přičemž pěla
píseň o sv. Martinovi. V kostele
klasicky nechyběla ani hraná scénka
s vyprávěním Rolanda Sollocha, kdo
to ten sv. Martin vlastně byl a co
všechno vykonal.
„Je to už taková tradice, chodíme
každý rok, vnoučatům se to líbí,“
pochvaluje si jedna z babiček. Také
letos mohli přítomní ochutnat vynikající rohlíčky, kterých bylo připra-

veno zhruba šest stovek. „Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se lampionového průvodu zúčastnili,“ poděkoval
místostarosta Roland Solloch. „Příští
rok se na vás budeme opět těšit,“
dodává.
Ke svátku sv. Martina navíc neodmyslitelně patří dobře vykrmená
a upečená tzv. „Martinská husa“.
Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou
legendách. Prvá praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily,
že skončily na pekáči. Druhá legenda
praví, že se svatý Martin před svou
volbou biskupem ze skromnosti schovával v husníku, ale husy ho svým
kdákáním prozradily.
Po skončení první části programu

se někteří přesunuli do tepla svého
domova, jiní zase zamířili do Lidové
zahrady, kde byly od 20 hodin připraveny svatomartinské hody právě
v podobě výše zmíněné vypečené
husy, skvělých vín a kytarový koncert
hvězd Joe Robinsona a Will Johns
Tria. To si nenechalo ujít přes sto
návštěvníků. Joe Robinson pochází
z daleké Austrálie a patří k nejlepším
kytaristům současnosti. Skvostné
blues v podání skladatele, kytaristy
a zpěváka Willa Johnse z Velké Británie s Matějem Černým na baskytaru a
Tomášem Hobzkem na bicí tvoří Will
Johns Trio. A co vy, kteří jste nedorazili. Dodržujete tradici a pochutnali
jste si na vypečené huse?
Tomáš Secký
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Z policejního deníku
Staré přísloví neplatilo
Na přísloví, že pod svícnem je
největší tma, se nevyplatilo spoléhat mladíkovi, který se naproti
služebně městské policie rozhodl odcizit několik kusů oděvů
z prodejny. Prodavačka strážníkům
mladíka popsala tak podrobně, že
bylo pouze otázkou okamžiku, kdy
byl mladík po zhruba 500 metrech
zastižen na ulici a zadržen. Mladík
nebyl schopen hodnověrným způsobem prokázat svou totožnost.
Z tohoto důvodu byl předveden
na služebnu obvodního oddělení
Policie ČR k dalším opatřením.

Pít alkohol před jízdou
se nevyplácí
Na osobní vozidlo stojící téměř v křižovatce narazili nad
ránem strážníci městské policie
při preventivní kontrole města.
Ve vozidle byl zjištěn spící muž,
který nereagoval na klepání na
sklo vozidla. Z důvodu podezření, že muž může mít zdravotní
problémy, přistoupili strážníci
k otevření dveří řidiče vozidla.
Muže se podařilo vzbudit a na
základě odéru z úst strážníci
pojali podezření, že není zraněn,
nýbrž pod vlivem alkoholu. Proto
řidiče vyzvali, aby vypnul motor a
vystoupil z vozidla. Muž na výzvu
nereagoval, s vozidlem se rozjel a
začal před hlídkou městské policie
ujíždět. V tu chvíli již byla vyrozuměna Policie ČR. Muž odbočil na
parkoviště u jednoho z obchodních
řetězců ve Varnsdorfu, zastavil a
vystoupil z vozidla. Strážníky MP
u něho byla provedena dechová
zkouška na alkohol s výsledkem
2,10 promile alkoholu v dechu.
Výtečníka, který řídil motorové
vozidlo pod vlivem alkoholu, si na
místě převzala hlídka Policie ČR
k dalšímu řešení.

Poctiví nálezci
Na služebnu městské policie
se dostavili dva muži, kteří zde
odevzdali nález černé kožené
peněženky s finanční hotovostí a
doklady majitele. Tu nalezli ve
vozovce ulici Západní. Strážníci na
základě dokladů zjistili telefonní
kontakt na majitele peněženky a
tohoto vyrozuměli. Po příchodu
majitele peněženky na služebnu
městské policie bylo zjištěno, že
muž byl zamyšlen a svou peněženku odložil na střechu vozidla.
Když se poté rozjel, peněženka
ze střechy spadla na silnici. Díky
poctivým nálezcům nepřišel o finanční hotovost ani doklady.
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Město Varnsdorf vyhlásilo dočasný zákaz vstupů
do lesů, zatím na tři měsíce
Varnsdorf • Rada města Varnsdorf vydala na svém 74. zasedání,
konaném dne 9. listopadu, nařízení,
kterým vyhlašuje zákaz vstupu do
lesů ve svém správním obvodu, a to
v důsledku následků s vichřicí Herwart, které nastaly ve dnech 28. a
29. října letošního roku. Opatření se
vztahuje na všechny lesní porosty na
území obcí Varnsdorf, Dolní a Horní
Podluží, Rybniště a Chřibská. Po sousedním Rumburku tak vydává nařízení
také naše město. Zákaz tedy aktuálně
platí pro celý Šluknovský výběžek, zatím na tři měsíce do 31. ledna 2018.
V lesních celcích se nacházejí vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy,
stromy s narušenými kořeny, které
stále hrozí svým pádem, a je ohrožena celková stabilita lesních porostů.
Po vichřici Herwart nelze lesními
porosty bezpečně procházet. Mohlo
by dojít k vážným zraněním. Jde tedy
o opatření vydávané z důvodu zájmu
o zdraví a bezpečnost občanů ve
správním obvodu.
Dočasný zákaz vstupu do lesa se
nevztahuje na vlastníky a správce
pozemků ve správním obvodu, kteří
mohou vstupovat na lesní pozemky
za účelem provádění hospodářské činnosti. Nařízením také nejsou dotčena

Svoz hnědých
nádob
Město Varnsdorf, odbor životního
prostředí, informuje občany, že
v úterý 28. listopadu 2017 proběhne
poslední svoz hnědých nádob na biologicky rozložitelný odpad. V nadcházejícím roce bude svoz zahájen v průběhu měsíce dubna. O konkrétních
datumech vás budeme včas informovat prostřednictvím Hlasu severu
a webových stránek města Varnsdorf
na adrese www.varnsdorf.cz.
Máte také zájem o hnědou nádobu? Požádat o ni můžete na Městském
úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše
470 v kanceláři číslo 7 na odboru životního prostředí.
Termín posledního svozu
28. listopadu

Vaše
příspěvky
Máte námět na článek či reportáž?
Chcete se zapojit do chodu Hlasu
severu? Vaše tipy posílejte na e-mailovou adresu hs@varnsdorf.cz
nebo volejte na telefonní čísla
417 545 144 či 723 652 593.

práva a povinnosti osob, které vykonávají činnosti povolené zvláštními
předpisy, například hasičský záchranný sbor, Policie ČR a další.
Práce na odstranění škod budou
probíhat nejspíše do jarních měsíců.
Po zrušení zákazu, prosíme, dbejte

na svou bezpečnost při pohybu v lesních porostech. Nařízení z důvodu
naléhavého obecného zájmu nabývá
účinnosti dnem vyhlášení a platí do
31. ledna 2018. V případě prodloužení
termínu vás budeme včas informovat.
Tomáš Secký

Vichřice Herwart řádila po celém území Čech; foto miw.cz

Dům továrníka Hanische
se dočkal dílčí opravy
Varnsdorf • Dům č. p. 512 v Národní ulici, patrová budova postavená
v roce 1811 továrníkem J. J. Hanischem v empírovém stylu, patří dnes
k nejvýstavnějším domům na naší
hlavní ulici. Postupem času zažil
řadu rekonstrukcí, během kterých
se změnil a to nejen zvenku, ale
i zevnitř. Na starých fotografiích
města jej známe s čelním, monumentálním schodištěm, které se v rámci
rozšiřování ulice přeměnilo do dvou
bočních křídel, jak jej známe v současné době. Po poslední rekonstrukci
v devadesátých letech v přízemí
přední části sídlí banka, zbytek
objektu využívá základní umělecká
škola a v přízemí a zadní přístavbě
jsou drobné nebytové prostory.
Na základě žádosti města přidělilo
v letošním roce Ministerstvo kultury
dotaci na obnovení nemovité kulturní památky – Městský dům č. p.
512. Rozhodnutí o dotaci však město
získalo až začátkem září, a tak než
nabylo právní moci, uskutečnilo se
výběrové řízení a vybrala se vhodná
stavební firma, byla zima na krku.
Naštěstí je počasí pro stavaře stále
velmi příznivé. Vítězná firma se tak
mohla ujmout práce. V průběhu listopadu bude opravena čelní část budovy, spočívající v opravách omítek a
oprav nátěrů oken. Po demontáži le-

šení bude opravena i vánoční výzdoba
budovy, kterou předloni poškodil silný mráz. Náklady na opravu fasády a
oken jsou v celkové výši 380 000 tisíc
korun včetně DPH. Z toho bude 250
000 tisíc korun uhrazeno ze zmiňované dotace.
Město je samozřejmě rádo za
každou získanou dotaci, ale administrace projektů u poskytovatele jsou
někdy velmi zdlouhavé a problematicky realizovatelné, zejména pokud
musí být proúčtovány v daném roce.
S obdobným problémem se město potýká i v případě rekonstrukce hasičské zbrojnice, kterou již Ministerstvo
vnitra přesunulo do čerpání příštího
roku. Poměrně složité problémy spojené s převodem dotace do příštího
roku (případné navýšení ceny, spoluúčast kraje, úpravy rozpočtů apod.)
však již nikdo neřeší.
Jiří Sucharda
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Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu putuje také
do Šluknovského výběžku
Praha • Poslední říjnový den se
konalo v sídle Senátu v Praze předání
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Do programu se celkem přihlásilo osm milionů mladých
lidí ve věku 14 až 24 let z více než
140 zemí světa a přibližně 2 500
účastníků z České republiky. Ocenění
pak převzalo více než 100 studentů,
z toho 13 studentů z Ústeckého kraje.
Mezi nimi byl i student prvního ročníku veřejnoprávních činností Vyšší
odborné školy ve Varnsdorfu a žákyně
rumburského Gymnázia z Varnsdorfu.
Mezinárodní cenu získali za rozvoj
v oblasti talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedice.
„Pro sportovní činnost jsem si vybral běh, pro dobrovolnictví pomoc
starým lidem a pro uměleckou činnost
výrobu tematických dekorací k svátku,
které byly zrovna aktuální (Vánoce
apod.). Motivací mi byl dobrý pocit,
že jsem vše dokázal,“ uvedl oceněný
student VOŠ pan Vojtěch Horák.
Projekt je určený pro mladé lidi a
pomáhá jim v osobním rozvoji a v získání dovedností, které mohou uplatnit v budoucnu v osobním i pracovním
životě. Byl založen v roce 1956 a podporuje ho britská královská rodina.
Program funguje tak, že si zúčastnění

studenti vyberou individuálně svůj
cíl v několika aktivitách. Při cestě
k dosažení tohoto cíle zdokonalují
svou zodpovědnost a především vytrvalost. Na naplňování cíle dohlíží
vedoucí DofE v místních centrech programu, které se nacházejí na středních školách, ve střediscích volného
času či v dětských domovech.
Účastníci, kteří program splní, jsou
následně oceněni při slavnostní ceremonii. Mezinárodní cena je rozdělena
do tří úrovní (bronzová, stříbrná a
zlatá), jenž se liší dle obtížnosti a
délky trvání.
A právě nejvyšší, zlaté, ocenění,
v podobě celosvětově uznávaného certifikátu, převzali zmínění studenti ze
Šluknovského výběžku, kterým cenu
předal osobně patron programu Princ
Edward, syn britské královny Alžběty
II a jejího manžela Philipa, vévody
z Edinburghu, který patří mezi zakladatele programu.
„Kromě spousty pozitivních i negativních zážitků jsme si užili i fůru zábavy.
Nutno podotknout, že bez mých spolužáků, kteří byli v programu se mnou a
bez vedení naším třídním učitelem,
který se ujal role vedoucího programu,
bych ničeho z toho nedosáhl,“ dodal na
závěr Horák.
Hana Bučková

Soutěž: Vyhrajte poukaz na tónování oken
u vozidla v hodnotě 2 500 korun
Tentokrát se soutěžní otázka bude týkat slavného varnsdorfského rodáka a
jeho díla. Někteří z vás to jistě budou vědět ihned, jiným zase jako nápověda
může posloužit internet. Jednoho z vás odměníme poukazem na tónování
oken u vozidla v hodnotě 2 500 korun!
Vystřižený a vyplněný kupon doručte na podatelnu Městského úřadu
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nejpozději do 7. prosince 2017.

Soutěžní otázka:

Ve kterém varnsdorfském kostele je umístěna
socha Krista z carrarského mramoru od slavného
rodáka sochaře Vincenze Pilze?
a)
b)
c)

Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Karla Boromejského
Starokatolický kostel

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

Dotační program města Varnsdorf
na rok 2018
Varnsdorf • Dne 9. listopadu 2017
schválila Rada města Varnsdorf Dotační program města Varnsdorf pro
rok 2018. Město Varnsdorf vyhlašuje
každoročně program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou
výběrového dotačního řízení. Finanční
podpora formou neinvestiční účelové
dotace je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí,
mládeže a pro širokou veřejnost.
Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Varnsdorf

pro Dotační program města Varnsdorf
pro rok 2018 by měl být stejný jako
v loňském roce, tedy 900 000 Kč.
Dotační program včetně všech příloh
je zveřejněn na webových stránkách
města Varnsdorf na hlavní stránce
v sekci „Nepřehlédněte“. Žadatelé
o neinvestiční účelovou dotaci podají
žádosti na předepsaném formuláři
včetně kopií povinných dokladů v termínu od 02.01. do 31.01.2018 na podatelnu MěÚ Varnsdorf nebo zašlou poštou.
Roland Solloch, místostarosta

Začínal od nuly, teď vede reklamní
agenturu s pěti zaměstnanci
Varnsdorf • Adam Tesař, dvaatřicetiletý rodák z Varnsdorfu, založil
v roce 2010 společnost AWP Media
s.r.o., která má dnes 5 zaměstnanců.
Jeho vysněným povoláním byl manažer, vystudoval průmyslovou školu ve
Varnsdorfu. Nakonec se chopil tužky
a papíru, respektive myši a klávesnice.
Jeho práci potkáváte téměř denně a
nemusíte o tom ani vědět. Jeho společnost zajišťuje komplexní reklamní
služby pro klienty z celé České republiky. Vše začalo již v sedmnácti letech,
kdy s partou spolužáků založili první
webové studio. Koníček ale postupem
času proměnil na prosperující firmu.
Diskuze, proč něco nejde, jde stranou.
A tento přístup se mu vyplatil.
Vaši společnost jste založil v roce
2010. Tomu ale předcházela zajímavá historie.
Náš vznik se datuje k roku 2002, kdy
jsme jako parta nadšených studentů
založili webové studio Northnet.cz.
Naším klientům jsme nabízeli služby
z oblasti webdesignu a webových
technologií. Postupem času poptávka
přerostla nabídku a od roku 2006 jsme
rozšířili pracovní tým a nabízené služby o reklamní činnost a výrobu reklam.
Od té doby už jako Freaks.cz. V prvopočátku se naši klienti skládali z firem
v našem okolí, tj. z Varnsdorfu, Rumburku, Šluknova, Nového Boru a další.
V dnešní době již spolupracujeme se
společnostmi z celé České republiky.
Díky tomu jsme v roce 2010 založili
společnost s ručením omezeným pod
názvem AWP Media s.r.o. (Advertising reklama, Web - webové technologie,
Production - výroba) a jsme největší
reklamní agenturou ve Šluknovském
výběžku.
Vzpomínáte si na svou první zakázku?
První zakázku jsme tvořili vlastně
za běhu. V té době jsme ještě neměli
zařízenou provozovnu, kancelář, takže
jsme začínali v obýváku na stole. Byla
to zakázka pro místní firmu CZECH PAN
s.r.o. a jednalo se o propagační mate-

riál stavebního systému K-Kontrol.
Co jste musel podniknout, abyste
ve svém oboru uspěl a vybudoval
prosperující firmu?
Začátky byly jako u všech začínajících podnikatelů těžké. Mnohdy až
čtrnácti hodinová práce každý den
včetně víkendu. Člověk vlastně nemá
žádné volno. Dřina a odhodlání mě
motivovala jít si za svým snem, stát se
vlastním šéfem a vybudovat si přední
pozici na trhu nejen v České republice.
Za zmínku stojí například společnost
Thermo Fisher Scientific, pro kterou
přes dva roky vyrábíme magnetické
vizitky do celé Evropy.
Firma rostla, zakázek přibývalo,
s tím i nabízené služby. Co kromě
reklamních služeb dále nabízíte?
Mimo grafických a propagačních
prací se zaměřujeme také na tónování
autoskel a od roku 2011 jsme se stali
autorizovaným střediskem homologovaných autofólií. V posledních letech
také zajišťujeme pro maturitní ročníky
veškeré služby spojené s maturitním
plesem od pozvánek, vstupenek po
šerpy, skleničky a další.
V čem podle vás spočívá úspěch
firmy? Ta totiž většinou stojí na dobrých lidech. Jak jste si své kolegy
vybíral?
V tvrdé práci celého kolektivu. Snažím se náš tým vést k tomu, abychom
pracovali jako jeden člověk. Neohlížet
se dozadu, při každém pádu se zvednout a jít dál. V našem výběžku je
mnohdy těžké najít kvalitní a kreativní
lidi, kteří jsou v tomto oboru potřeba.
Proto se snažím vytáhnout čerstvé
absolventy, kteří jsou u nás často
také na praxi, a předat jim co nejvíce
zkušeností.
Máte vizi, kam byste chtěl firmu
ještě posunout?
Posunout asi ne. Reklamní činnost
mě baví a rád bych se držel toho, co
nabízíme. S manželkou máme malého
syna a jednou bych mu rád předal prosperující firmu se spokojenými zaměstnanci.
Tomáš Secký
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Vyšla další vlastivědná Mandava
Varnsdorf • Nový sborník Mandava
2017 přináší další nadílku vlastivědného
čtení z Varnsdorfu a okolního regionu.
Jeho pravidelní čtenáři již vědí, že
v něm najdou své pravidelné rubriky: Před sto lety - Varnsdorf a okolí
v roce 1917; Z muzejního depozitáře
(tentokrát nahlédneme do přírodovědných sbírek); jaké bylo u nás
počasí v předchozím roce (2016);
komentovaný souhrn novinek v regionální literatuře...
Na stránkách letošního vydání
několikrát zabrousíme do relativně
nedávné historie 20. století. Například: Letos uplynulo právě 50 let od
otevření silničního hraničního přechodu Varnsdorf - Seifhennersdorf
(28. dubna 1967). Vydavatelé měsíčníku Seifhennersdorfer Mitteilungen
nám umožnili převzít vzpomínkovou

xxx
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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
Prodám rodinný dům se zahrádkou ve středu města, možná
výměna za byt 1+1 s balkonem +
doplatek. Cena dohodou. Tel. 602
872 243

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

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.

stať pamětníka nad jiné povolaného bývalého ředitele pohraničního celního úřadu Seifhennersdorf Lothara
Hinze - a publikovat ji v českém
překladu spolu s fotografiemi ze slavnostního otevření. Rozšířili jsme ji
o přetisk reportáže z tehdejšího Hlasu severu. Další významná událost se

vztahuje k místnímu školství - rokem
1936 se datuje povýšení státní reálky
ve Varnsdorfu na gymnázium, což
bylo podnětem Jaroslavu Melicharovi
ke stati Osmdesátiletá historie gymnaziálního vzdělávání ve Varnsdorfu.
Průmysl v našem městě v době těsně
před druhou světovou válku je téma-

tem článku Ervína Heinla Je ještě
Varnsdorf městem továren a zahrad?
Zatímco slavnou éru varnsdorfských textilek máme již poměrně
dobře zmapovanou, o tehdejším
dění v saském sousedství víme velmi
málo. Přitom průmyslová historie na
obou stranách hranice byla v mnohém podobná a navzájem provázaná.
Proto jsme přivítali možnost publikovat alespoň stručné medailony zakladatelů seifhennersdorfských textilek
Petera Rentsche a Heinricha Roberta
Marxe a vedle toho i historii tamní
tkalcovské školy. Tento materiál,
sestavený Reginou Franzovou a Hannelore Pfaffovou, byl původně zpracován pro projekt Z textilní historie
Seifhennersdorfu a Varnsdorfu, jehož
se účastnila i varnsdorfská knihovna.
Průmyslové historie se týká také
článek Michala Gelnara, dokládající
aktivity proslulého skláře Friedricha
Egermanna na nedaleké Nové Huti.
Na stránkách letošní Mandavy
se setkáme i s dalšími osobnostmi:
pozapomenutým chřibským skladatelem
Rudolfem
Nettwallem,
varnsdorfským stavitelem Antonem
Möllerem, hornolužickým malířem
Maxem Langerem... a již poněkolikáté, tentokrát bohužel formou
nekrologu, s varnsdorfským grafikem
Josefem Poláčkem.
Přírodní
tematiku
zastupuje
příspěvek V. Vlačihy a J. Plekance
o výskytu orchidejí ve Šluknovském
výběžku a Lužických horách.
Členy a sympatizanty Kruhu přátel
muzea Varnsdorf bude zajímat bilance jeho celoroční činnosti, připojená
na závěr sborníku. Najdou v něm
i fotodokumentaci z akcí, přehled
hospodaření nebo výsledky soutěže
Fotorok 2017 včetně ukázek oceněných snímků.
Mandavu 2017 seženete u místních
knihkupců, nebo se můžete obrátit
přímo na vydavatele - Kruh přátel
muzea Varnsdorf, kpmv@quick.cz,
tel. 412 334 107.
KPMV

Koupím staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovaru. Sběratel. Tel. 732 170 454
Stříhání a úprava psů „Rosárka“,
777 251 707, Varnsdorf
Koupím Simsona 3000 Kč. Tel.
736 741 967
Klenotnictví OPÁL, Národní
518, Varnsdorf, tel. 412 372 482.
Provádíme opravy zlatých a stříbrných šperků – levně, rychle a
kvalitně. Z doneseného zlata zajišťujeme výrobu zlatých snubních
prstenů, dámské a pánské prsteny,
náušnice, přívěsky dle našich vzorů. Výhodná cena. Velký výběr řemínků a kovových tahů na hodinky.
Nasazení a úprava zdarma.
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MŠ Čtyřlístek uspořádala mezinárodní
seminář pro pedagogy

Varnsdorf • Mateřská škola Čtyřlístek pořádala v městské knihovně
v rámci projektu Společně si hrát
navzájem se učit (číslo projektu
100282324) mezinárodní seminář
pro všechny zúčastněné školy. Přednášejícím byl PhDr. Jan Svoboda
z ostravské univerzity a tématem
bylo ,,Předškolní dítě v každém
z nás“, pedagogové dokázali poslouchat, debatovat a ptát se celých pět

hodin. Pan doktor Svoboda, odpovídal
na dotazy, celé to bylo ve velmi příjemné atmosféře. Doufám, že seminář splnil očekávání a vědomosti z něj
pedagogům pomohou v jejich práci
s dětmi. O občerstvení se postaraly
paní kuchařky z MŠ Čtyřlístek a všem
přišlo k chuti. Budeme se snažit pana
PhDr. Jana Svobodu pozvat do Varnsdorfu častěji.
Mgr. Veronika Strolená, ředitelka

Milan Doležal, Národní 486, Varnsdorf
Tel. 605 444 887, 608 318 253
Otevřeno: Út-Pá od 9.00 do 16.00 hod.
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První adventní neděli
rozsvítíme vánoční strom
Varnsdorf • Město Varnsdorf vás
srdečně zve na Rozsvícení vánočního
stromu, které se koná první adventní
neděli, 3. prosince 2017 v parku před
Městským centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf.
Oblíbený advent se blíží mílovými
kroky. Určitě se na něj všichni těšíte.
Období, které trvá 4 týdny, patří mezi
nejpopulárnější chvilky v roce, protože se během něj chystáme na Vánoce.
Uklízíme, pečeme cukroví, pořizujeme
dárky pro své nejbližší či navštěvujeme trhy a vánoční koncerty.
V letošním roce začíná advent první
prosincovou neděli. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční
v parku před Městským centrem kultu-

ry a vzdělávání Varnsdorf 3. prosince
od 17:30 hodin. Program zahájí o dvě
a půl hodiny dříve adventní trhy a bohaté občerstvení. Těšit se můžete na
Ježíškovu poštovnu, dětské dílničky,
jmelí, adventní věnce a mnoho dalšího. Proběhne také slet andělů. Půjde
o pokus o co největší počet andělů na
jenom místě.
Milovníci dobré hudby se mohou těšit na koncert kapely DoDoBand, Workship Band Varnsdorf. Před samotným
rozsvícením vánočního stromu se slova
ujmou představitelé města. Společně
pak rozsvítí vánoční strom. Následně
se můžete těšit na troubení z věže
starokatolického kostela.
Redakce

O Varnsdorfu na ČT2
Varnsdorf • Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme termíny vysílání
ČT2 Foklorika, ve kterém se něco dozvíme o našem městě. Pořad režiséra
Tomáše Vrány přináší zajímavé důkazy
o tom, že blízké vtahy mezi Čechy a
Lužickými Srby nejsou jen zaprášenou
historií a kontakty neprobíhají pouze
prostřednictvím folklorních setkávání v

krojích. Část pořadu je věnována městu Varnsdorf a jeho tradičním i současným kontaktům s Lužicí. Po známých
i známých pamětihodných místech našeho města provází Milan Hrabal.
Premiéra je v sobotu 25. listopadu
dopoledne od 9:55 hodin, repríza pak
ve středu 29. listopadu od 13:05 hodin.
Vždy na obrazovkách ČT2. Redakce
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Společnost

Vánoční troubení
na Hrádku
neděle 10. prosince 2017
od 17.00 hod.
Vystoupení žáků ZUŠ Varnsdorf
pod vedením P. Zelenky.
Zajištěny teplé nápoje.
Pořádá Regia a.s. Varnsdorf

VZPOMÍNKA
Dne 5. prosince tomu bude již pět
let, co nás navždy upustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Rudolf
Doležal.
S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Dne 21. listopadu
tomu byl jeden rok,
co nás navždy opustil milovaný otec a
druh pan Jiří Brůček,
který by letos oslavil
krásné 70. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a velkou ztrátou v srdcích
vzpomínají družka Petra s dcerou
Terezkou.
Dne 11. listopadu
to bylo 20 let, co nás
opustila naše skvělá maminka Vlasta
Hozáková.
Děkuji všem, kdo si
s námi na bývalou zdravotní sestřičku
vzpomenou.
Za celou rodinu dcera Jana.

ZUBNÍ POHOTOVOST
25.-26.11.2017
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
2.-3.12.2017
MUDr. Lisačenko Vladislav
Karla Čapka 1, Děčín I
Tel. 412 151 570
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 30. listopadu

8

15. Regionální knižní minitrh
Varnsdorf • V sobotu 11. listopadu
se ve varnsdorfském Centru kultury a
vzdělávání uskutečnil asi nejpopulárnější počin pořádaný zdejší Městskou
knihovnou – Regionální knižní minitrh.
Obavy z úbytku prodejců z důvodu
zavedení elektronických pokladen
se naplnily jen zčásti. Celkem 34
prodejců místních i z regionu tuto nákladnou překážku dokázalo překonat
a připravilo pestrou nabídku zejména
rukodělných výrobků (keramika, dřevěné figurky, vitráže, lampy, pletené
a šité drobnůstky, papírová přáníčka,
výrobky z chráněné dílny) nebo kulinářských dobrot. Hlavně pro děti byly
ve druhém patře objektu určeny výtvarné a rukodělné dílničky. Na odbyt
(vedle jídla, pití a pochutin) šly nejvíc nápaditá keramika paní Egerové
a nástěnný kalendář Jiřího Stejskala
České Švýcarsko na rok 2018. Sladkou
novinkou byla nabídka medu a propolisu rodiny Dlouhých. Pro všechny
účastníky (hodně přes dvě stovky)
bylo připraveno bohaté občerstvení,
zejména chutný guláš od pilných a
obětavých krásnolipských turistů.
Těžiště minitrhu však spočívalo
především v nabídce knižní i jiné
tištěné produkce vzniklé v regionu. Tu
nabízeli na svých „stáncích“ vydavatelé jako Roman Horáček, Kruh přátel
muzea Varnsdorf, Městská knihovna
Varnsdorf, FK Varnsdorf, Loreta Rumburk, nebo i autoři, například Natálie
Belisová, Klára Mágrová, Radek Andonov, Jaroslav Beneš. Propagaci svých

Symbol občanské statečnosti roku
1968 Kamila Moučková v městské
knihovně; foto Ilona Martinovská
tištěných aktivit přišli představit také
zástupci zdejšího gymnázia.
Knižní novinky, které byly vydány
v období od loňského minitrhu, byly
představeny v sálku knihovny za
účasti autorů a vydavatelů. Z rovné
dvacítky novinek se zmiňuji alespoň
o těch varnsdorfských. Trojice editorů
Kruhu přátel muzea Varnsdorf (Martin
Havlíček, Josef Zbihlej, Filip Mágr)
představila veřejnosti Mandavu 2017.
Oblíbená každoroční vlastivědná

publikace přináší mj. článek o osmi
desetiletích gymnaziálního vzdělávání v našem městě, vzpomínku na
otevírání hraničního přechodu do
Seifhennersdorfu před půltoletím
německýma očima a obsáhlejší text
o výtvarníkovi Josefu Poláčkovi. Marie Rejfová představila svou „soft“
detektivku Kdo jinému jámu kopá,
o které jsme psali již dříve. Objevila
se také zbrusu nová autorka Iveta
Dohnalová s románem Největší kouzlo
na světě je láska. Podle anotace je
v knize dostatek lásky i erotiky.
Městská knihovna Varnsdorf představila výbor z poezie Petera Gehrische,
o kterém podrobněji napíšeme v příštím čísle Hlasu severu. Jiří Sucharda
přišel upozornit na brzké vydání jubilejního stolního kalendáře města.
Zdaleka největší pozornosti publika se těšila legendární televizní
hlasatelka Kamila Moučková. Spolu se
spisovatelkou Petrou Braunovou, spoluautorkou její knihy Nejsem žádná
lvice, přenesla přítomné do pohnuté
doby před půlstoletím. Poutavě a nepateticky vyprávěla o svém nelehkém
životě spojeném s osudem českého
národa od druhé světové války po
dnešek. Bez nadsázky lze říci, že byla
jednou z nejzajímavějších osobností,
která v posledních desetiletích navštívila naše město.
Na závěr dodávám, že organizace
celé akce byla tradičně bez zádrhelů a
tak se můžeme těšit na další ročník.
Milan Hrabal

Environmentální třída
Varnsdorf • Dříve bylo chození ven
a hraní venku samozřejmostí. To bohužel neplatí pro dnešní děti, které
bývají venku méně než hodinu denně
a některé ani to ne. Rodiče vozí své
děti z kroužku na kroužek. A většina
z těchto zájmových aktivit probíhá
opět v uzavřených místnostech. Když
se pak děti dostanou domů, usedají
k počítačům a televizi. Den je pryč,
bez toho, aniž by dítě strávilo alespoň část dne venku na čerstvém
vzduchu.
Naše škola se rozhodla řešit tento
problém po svém. Již dva roky se
paní učitelky se svými žáky chodí učit
také do venkovní třídy na školní zahradě. Tato třída je vybavena novým
dřevěným nábytkem a je plná vůní,
barev a zvuků. Od tohoto školního
roku zde funguje také elektřina,
nové osvětlení a před třídou bylo
vybudováno pěkné dláždění.
Jak lépe se učit o stromech, ptácích a květinách než právě v přírodě,
která přímo vybízí k názornému
vyučování, nejen prvouky a přírodovědy, ale děti sem chodí také číst,
psát, malovat, tvořit, ale učí se zde
i matematiku nebo třeba angličtinu.

Setkávají se tu se svými malými kamarády z mateřské školy a zvou sem
rodiče ke společným oslavám a akcím
školy.
A jaké jsou naše zkušenosti? Žáci
se na učení ve venkovní třídě vždy
těší. Mají větší zájem se něco naučit.
To, co se naučily venku, si mnohem
lépe pamatují. Jsou méně nemocné.
Mají lepší náladu a celkově pozorujeme méně konfliktů. V neposlední
řadě mají lepší vztah k životnímu
prostředí.
Děti rády tráví velkou přestávku
venku na čerstvém vzduchu, což už

je na naší škole přímo tradicí. Škola,
která sousedí s poli, v jejímž blízkém
okolí se nachází rybník a lesy, a která
není rušena silničním provozem, si
o učení venku přímo říká.
Nejen venkovní třída, ale také
otevírací doba družiny je výhodou,
kterou ZŠ a MŠ Bratislavská nabízí dětem a jejich rodičům. Školní
družina na naší škole je jako jediná
ve Varnsdorfu otevřena již od 5:30
hodin. Rozhodli jsme se tak vyjít
vstříc rodičům, jejichž pracovní doba
začíná v 6:00 hodin.
ZŠ a MŠ Bratislavská

Dramata jako v NBA

Třetí díl Podzimních her vyplnil
3. listopadu turnaj v košíkové v tělocvičně pod náměstím za účasti 5 škol.
V kategorii dívek a chlapců se hrálo systémem každý s každým, kdy při rovnosti
bodů rozhodoval vzájemný zápas, příp.
skóre (uplatněno v kategorii chlapců).
Turnaj měl díky osmiminutové hrací
době rychlý spád. Navíc všechna utkání

byla „koukatelná“, jelikož jednotlivé
týmy a jednotlivci podávali skvělé
výkony. V kategorii chlapců dominoval
tým z Gymnázia Rumburk a připsal
si tak významné body do celkového
hodnocení seriálu PH. Turnaj dívek byl
v dobrém slova smyslu „poznamenán“
úrovní hráček Gymnázia Varnsdorf,
které hráčsky výrazně převyšovaly své
vrstevnice z dalších škol, takže první
místo již bylo rezervováno. O další se

pak strhnul zarputilý boj. Celý turnaj
skvělým způsobem a rozhodováním
zvládli David Strnad a René Polák. Pořadí - chlapci: 1. Gymnázium Rumburk
8 bodů, 2. ZŠ Východní 4 (skóre 44:43),
3. ZŠ Edisonova 4 (30:37), 4. Gymnázium Varnsdorf 4 (26:35), 5. ZŠ náměstí
0 b. Dívky: 1. Gymnázium Varnsdorf
8 bodů, 2. Gymnázium Rumburk 6,
3. ZŠ náměstí 4, 4. ZŠ Edisonova 2,
5. ZŠ Východní 0 b. Celý turnaj mohl
být uskutečněn díky Dotačnímu titulu
Města Varnsdorf.
Před dvěma závěrečnými sporty
započítávanými do celkové klasifikace Podzimních her (bruslení,
florbal) je toto průběžné pořadí škol:
1. Gymnázium Rumburk 11 (součet
umístění z atletiky, kopané kluků, košíkové), 2. Gymnázium Varnsdorf 12,
3. ZŠ náměstí 13, 4. ZŠ Edisonova 18,
5. ZŠ Východní 21. Ohlédneme-li se
o rok zpět, nejlépe si v závěrečných
dvou sportech vedlo na podzim 2016
Gymnázium Varnsdorf (součet umístění 4) před Gymnáziem Rumburk
(9). Zopakují-li si studenti těchto škol
své výkony a umístění, mělo by být
o vítězi PH 2017 jasno ve prospěch
varnsdorfského gymplu. Nebo bude vše
jinak?
VH, ZdS, foto Ivo Šafus

Informace ze stolního tenisu
Dne 28. října se uskutečnil turnaj
k výročí vzniku Československého státu, kterého se zúčastnilo 22 hráčů. Celkovým vítězem se stal R. Hájek, druhé
místo obsadil M. Charouzek a třetí
skončil L. Žatečka. Cenu útěchy vyhrál
M. Ptáček, druhý byl D. Ešner a třetí
P. Žítek st. Všichni uvedení obdrželi poháry a diplomy. Poděkování patří sponzorům Janu Turkovi a Petru Žítkovi st.
V okresním přeboru si ze čtyř týmů
Slovanu Varnsdorf nejlépe vede družstvo A, které bylo po sedmi kolech bez
porážky na vedoucí pozici (20 bodů).
B-tým byl třetí (17) a D-tým pátý (13,
1 utkání k dobru) hned následovaný
C-týmem Slovanu (12). O postup do
krajského přeboru tedy mají zatím
nejlépe nakročeno áčko a béčko. Uvádíme některé z výsledků – pondělí
6. 11.: Varnsdorf A - SKST Děčín D
17:1 (za domácí M. Charouzek, J. Peleška, P. Žítek po 4, V. Chlan 3, čtyřhry 2);
SKST Děčín C - Varnsdorf B 11:7 (body
béčka J. Turek 3, J. Bušek 2, J. Somič a

V. Strnad po 1); Varnsdorf C - Varnsdorf
D 8:10 (J. Charouzek, R. Novotný po 2,
M. Dubovecký, A. Krejčí po 1, čtyřhry
2 – O. Gola 4, L. Vejl 3, R. Buřič 2,
A. Ondráček 1). Pondělí 13. 11.: Sj
Děčín B - Varnsdorf A 1:17 (V. Chlan,
P. Žítek, L. Žítek po 4, J. Peleška 3,
čtyřhry 2); Varnsdorf B - Slavoj Děčín A
11:7 (body vítězů J. Bušek 4, J. Somič,
M. Ptáček po 2, V. Strnad 1, čtyřhry
2); Markvartice A - Varnsdorf C 6:12
(J. Holubec 4, R. Novotný, J. Charouzek, M. Dubovecký po 2, čtyřhry 2).
Varnsdorfská stolně tenisová liga
zdárně pokračuje dle stanoveného programu. Jednou ze zajímavostí je fakt,
že za jedno z družstev hrají Jarmila a
Jan Fischerovi, kteří jsou nejstaršími
účastníky ligy a nevedou si vůbec špatně.
Na měsíc listopad oddíl opět připravil TURNAJ VETERÁNU pro hráče
nad 65 let. Ten loňský vyhrál L. Kovář
před L. Loosem a S. Michálkem. Jak
to dopadlo letos, uvedeme v některém z příštích čísel HS.
M. Exnar

Šachový přebor školních družstev
Šachový oddíl TJ Slovan a DDM Varnsdorf pořádaly Okresní kolo přeboru
školních družstev pro ZŠ a SŠ okresu
Děčín ve třech kategoriích, a to 1. - 5.
třídy ZŠ, 6. - 9. třídy ZŠ + příslušných
ročníků gymnázií a dále 1. - 4. ročníky
SŠ. Celkem osm čtyřčlenných družstev
hrálo systémem každé s každým. Konečné pořadí bez rozlišení kategorií:
1. ZŠ a MŠ Na Pěšině Děčín 23 bodů,
2. ZŠ Edisonova VDF 20,5, 3. ZŠ Náměstí VDF (II. stupeň) 19,5, 4. ZŠ Chřibská
14, 5. Gymnázium VDF studenti 13,
6. Gymnázium VDF 6. - 9. B 11,5,
7. ZŠ náměstí VDF (I. stupeň) 6,
8. Gymnázium VDF 6. – 9. A 4,5 bodu. Postupujícími do krajského kola hraného

23. 1. 2018 jsou: ZŠ a MŠ Na Pěšině Děčín, ZŠ Edisonova (obě školy v kategorii
6. - 9. třídy), ZŠ Náměstí (I. stupeň) a
Gymnázium (studenti). Nejvíce bodů,
7 a tedy 100 % úspěšnost, pro svá
družstva uhráli: D. Mašek, J. Veselý
(oba ZŠ a MŠ Na Pěšině), J. Spyrka
(ZŠ Náměstí II. st.). Další úspěšní šachisté: Miroslav Hejný, J. V. Hrazdíra
po 6, Matěj Hejný 5,5 (všichni ZŠ Edisonova), M. Locker, (ZŠ Náměstí II. st.),
P. Titěra (ZŠ Chřibská) po 5, M. Navrátil
(Gymnázium studenti) 6, D. Kolka,
L. Šimonovská (Gymnázium 6. – 9. tř. B)
po 4, T. Rosa (ZŠ náměstí I. st.) 3,5, Z.
Benešová (Gymnázium 6. - 9. A) 3 body.
Pořadatelé touto cestou děkují Tomášovi
Zajíčkovi, Bc. za sponzorství turnaje. VH

Pozvánka na výstavu
plastikových modelů
LMK Varnsdorf zve zájemce na
výstavu plastikových modelů, která
se bude konat v neděli 3. prosince
v Městském informačním centru
Varnsdorf. Dalšími akcemi v závěru tohoto roku, kterých by se varnsdorfští
modeláři měli zúčastnit jsou Vánoční
Rampouch (9. 12. Děčín) a Předsilvestrovské polétání (30. 12. Vilémov).

Ve futsalové lize zářila ZŠ náměstí
ZŠ náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu
byla pověřena organizací 1. kola turnaje ve futsalové lize (ŠkoFL). Hrálo se
ve sportovní hale ve dvou kategoriích
6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. V kategorii „sedmiček“ se nakonec utkaly na
2 x 12 minut pouze dva týmy, když
se nedostavil třetí z České Lípy.

ZŠ náměstí v něm porazila Gymnázium
Varnsdorf přesvědčivě 6:1 (2:0) poté,
co branky vsítili Hradiský 3, Beránek
2 a Pavel Tran. Sestava: Jan Šeps –
Pavel Tran, Petr Tran, Jaroslav Beránek – Adam Hradiský, střídali Matěj
Oberreiter, Jakub Miklóš, Jan Litava a
Ondra Svatoň. Vítěz postoupil do dalšího kola ŠkoFL7, kde jej čeká po jednom soupeři z Děčínska a Českolipska.
V kategorii „devítek“ byla konkurence
silnější, jelikož se dostavila všechna
mužstva (4). Hrálo se vždy na 2 x 10
minut. Utkání pořádající ZŠ náměstí Gymnáziem Rumburk 8:0 (3:0), branky
Jetmar 4, Šolc 3, Tomek; - Gymnázium
Varnsdorf 2:0 (1:0), Šolc 2; - ZŠ Nový
Bor 2:4 (1:2), Jetmar 2. Sestava: Jan
Stankovič – Filip Kabeláč, Tomáš Stehlík, Tadeáš Šolc, Jakub Jetmar, střídali
Salvador Tomek a Michal Stankovič. Poslední duel měl být formální záležitostí (Nový Bor prohrál s Gymnáziem VDF
2:7), ale nakonec z toho bylo drama a
musela při shodném počtu čtyř bodů
rozhodnout minitabulka tří týmu, v níž
skončilo první díky skóre 7:4 Gymnázium Varnsdorf, druhá ZŠ náměstí (4:4) a
třetí ZŠ Nový Bor (6:9). Čtvrté bez bodového zisku skončilo Gymnázium Rumburk. Do dalšího kola ŠkoFL9 postoupily
první dva týmy a jejich soupeřem bude
po jednom celku z Děčínska a Českolipska.
V.Z., foto Ivo Šafus
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Basketbalisté Slovanu Varnsdorf
odehráli pátý zápas sezony Severočeské ligy u jejího předního a dosud
neporaženého týmu BA Louny. Domácí
jsou navíc posíleni třemi hráči Karlových Varů a jeden z nich, Pešek,
uštědřil Slovanu plných 30 bodů, z toho 15 v první čtvrtině střetnutí, což
byl i bodový náskok Loun po jejím
skončení. Zbývající části hry už byly
vyrovnané, manko už ale Slovan korigoval jen částečně, a tak výsledek
zněl 85:72 (24:9, 22:18, 17:25, 22:20).
Body Slovan: Beran 19 (2x3), Šišulák
17 (3x3), Lehroch 11 (2x3), Schilling
10 (2x3), Novák 8, Janoušek 5 (1x3),
Kodytek 2, Houngbedji. I další utkání
odehrál u soupeře, tentokráte v Děčíně s BK Horejsek, kterému podlehl
94:59 (21:13, 19:22, 26:10, 28:14),
když soupeř rozhodl o výsledku až ve
druhé polovině střetnutí.
Junioři U19 hostili BK Kunratice
DDM, celek z jižní části Prahy. Utkání zahájili nebojácně a po čtyřech
minutách vedli 8:2. Poté se dostavila
zbrklost, hloupé chyby a výsledkem
byla prohraná úvodní čtvrtina duelu.
Ze zlepšené obrany se podařilo skóre
otočit i díky bodové šňůře 14:0. Soupeř však ale stále držel krok, zlom
přišel až od stavu 53:52, kdy domácí
celek znervoznělým hostům výrazněji
bodově odskočil. TJ Slovan U19 - BK
Kunratice DDM 72:56 (12:17, 17:10,
20:17, 23:12). Body: Polák 24 (1x3),
Strnad 16 (1x3), Kabát 10, Pondělíček
8, Petrla 4 (1x3), Vuong 4, Berger a
Jeřábek po 2, Lehroch, Kozák.
Kadeti U17 se před solidní návštěvou diváků vypjali ke skvělému
výkonu a porazili dosud vedoucí tým
soutěže BK Baník Most 71:64 (17:10,
23:20, 14:22, 17:12). Nejvíce bodů
domácích zaznamenali Pondělíček 24,
Strnad 18 a Maščuch 15. Ve druhém
utkání prodlouženého víkendu pak

Hokej - dvě
vítězství
u soupeřů
KRAJSKÁ LIGA LK MUŽŮ: HC TS
Varnsdorf - HC Lomnice n. P. 0:6, HC
Česká Lípa – HC TS 2:5, HC TS – Frýdlant
7:8 PP, SN.
KRAJSKÁ LIGA LK STARŠÍCH ŽÁKŮ:
HC TS Varnsdorf - HC Lomnice n. P.
2:6, HC Nová Paka/Jičín - HC TS 6:4, HC
Jablonec n. N. - HC TS 1:4.
KRAJSKÁ LIGA LK MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
HC TS Varnsdorf - HC Lomnice n. P.
0:15, HC Česká Lípa – HC TS 8:3, HC
Jablonec n. N. - HC TS 13:7. KSLH LK

přesvědčivě zdolali AŠ Mladá Boleslav
161:44 (33:16, 45:11, 42:9, 41:8).
Bodově se prosadili Strnad a Jeřábek
po 26, Pondělíček a Maščuch po 24.
Kadeti se těmito výsledky vyhoupli do
čela tabulky nadregionální soutěže.
Starší žákyně U15 zvítězily v říjnu
v domácí hale s Basket Poděbrady
a stejné se jim povedlo na jeho palubovce výsledkem 50:57 (12:12,
8:15, 22:16, 8:14). O den později hrály
u BK Prosek, kde další výhrou potvrdily formu i pohodu a v poslední čtvrtině
dokázaly zvrátit nepříznivě vyvyjející
se stav 50:45 na konečný výsledek
64:75 (18:16, 15:18, 17:11, 14:30).
Žákyně U15 držely po těchto výsledcích druhou příčku tabulky s bodovou
ztrátou na Poděbrady. Tento tým však
měl odehráno o utkání navíc.
Mladší žáci U14 zatím sbírají
v žákovské lize zkušenosti a na dobrý
výsledek čekají. Po domácích prohrách s BK Kondoři Liberec a AŠ Mladá
Boleslav se neprosadili ani proti BK
Horejsek Děčín, BK Sluneta Ústí n. L.
a Slavoji BK Litoměřice.
TJ Slovan – basket

ŠACHOVÉ STŘÍPKY
Na sklonku října proběhl v DDM
klubový přebor TJ Slovan Varnsdorf
v rapid šachu mládeže za účasti 18
domácích hráčů. Kategorii dívek a
neregistrovaných vyhrála a klubovou
přebornicí se stala E. Rosová se ziskem
6,5 bodu ze 7 možných, druhý byl se
6 body F. Duchoslav a třetí A. Opočenská s 5 body. V kategorii A byl první J.
M. Hrazdíra, vyhrál všech devět partií.
Druhý skončil M. Locker (8 bodů) a třetí Mir. Hejný (6).
Turnaj Open Liberec se konal za
účasti 66 šachistů. V kategorii dospě-

Během nejen proti
plýtvání potravinami

Důležité výhry
fotbalistů
Reprezentační
přestávka
měla
„na svědomí“ volno pro ligové týmy
v nejvyšších soutěžích, a tak varnsdorfský FK odehrál od 5. 11. a vítězného
duelu se Znojmem (3:0) pouze utkání
s Táborskem na jeho stadionu. A bral
znovu všechny body. Domácí tým šel
rychle do vedení v 6. min., ovšem už
o dvě další bylo srovnáno na poločasových 1:1, když chybu obrany Táborska
ztrestal Stanislav Klobása. Po čtyřech
minutách druhé půle střídající, a tedy
čerstvý Da Silva připravil akci, po které
Jakub Barac otočil stav na 1:2. Domácí
celek si poté vypracoval několik gólových příležitostí. Ty však nevyužil a
Varnsdorf si připsal první podzimní,
velice cennou výhru na hřišti soupeře.
Postarala se o ni sestava: Porcal – Zieris, Chlumecký, Bílek, Zbrožek – Barac
(86. Rudnytskyy), D. Breda, Durdević
(48. Da Silva), Dordič, Bláha – Klobása
(90. Kocourek), trenér Zdenko Frťala.
Poslední utkání podzimu hraje Varnsdorf v neděli 26. 11. od 13.30 hod. se
Žižkovem. A že by třetí výhra v řadě
byla skvělým počinem i odměnou pro
hráče, realizační tým a věrné příznivce, je jasné.
Mládežnickým týmům se v posledních
zápasech podzimu nevedlo a v utkáních
s FC Slovan Liberec, FK Jablonec (U19,
U17), Admirou Praha, Duklaou Praha
(U13, U12) na žádný bod nedosáhly.
ZdS

lých si ze šesti varnsdorfských zástupců
nejlépe vedl V. Paulus, který uhrál
15. místo s 5,5 body z 9 možných a 35.
skončil J. M. Hrazdira (12 let) se 4,5
bodem. Turnaj vyhrál P. Bělaška (8,5
bodů, Desko Liberec) před Z. Jouklem
(7, Rokytnice n. J.) a J. Gregorem
(7, Neratovice).
Krajská soutěž I. – západ: TJ Slovan
Varnsdorf - ŠK Stráž p. R. 2:6 (partii vyhrál a bod získal pouze P. Králíček, 0,5
bodu za remízy V. Paulus a M. Papoušek); ŠK Kunratice u Cvikova - TJ Slovan
4,5:3,5 (výhry V. Paulus, K. Sládek a
J. M. Hrazdíra, remíza V. Halba).
VH

Varnsdorfský běžec Pavel Vodička
vyběhl již koncem dubna z Varnsdorfu
a jako cíl své dvouetapové, dobročinné
akce zvolil Budapešť. Doprovodem mu
byl tříkolový sportovní vozík s nejnutnějšími potřebami (oblečení, ale také
třeba i stan ve druhé etapě). V rámci
první etapy kolem ČR dorazil do Brna
po 56 dnech a cca 1 000 km v nohou.
Smyslem akce bylo upozornit na plýtvání potravinami, protože se domnívá,
že lidé nakupují zbytečně mnoho jídla

a pak jej vyhazují. Během svého běhu
nabízel školám přednášky a besedy,
kde zájemcům ochotně vysvětloval, jak
neplýtvat a snaží se tím samozřejmě
řídit i sám. Besed bylo zhruba 10 a
posluchačů několik stovek. Odměnou
za besedy mu bylo často ubytování.
Jinak přespával v kempech a ubytovnách. I tam mu ale vycházeli obvykle
vstříc se slevou. Pavel v průměru denně
uběhl něco málo pod dvacet kilometrů.
Kvůli vozíku hlavně po cyklostezkách,
silnicích a zpevněných cestách. Ve
druhé etapě dorazil do Budapešti po
400 km 10. srpna a cesta z Hrušovan
u Brna mu trvala 23 dnů. Cestu nazpět
už absolvoval vlakem do Krkonoš, kde
vedl mezinárodní dobrovolnický pobyt.
Celý výkon Pavla byl zapsán do České
knihy rekordů a od Agentury Dobrý den
Pelhřimov obdržel Certifikát o vytvoření českého rekordu.
Pavel rád cestuje a láká ho směr
východ. Výhledově zvažuje cestu
z Budapešti do Istanbulu. Ale nejdřív si
ji musí finančně zajistit.
ZdS, foto archiv PV

Futsalisté Varnsdorfu druzí
První listopadový futsalový turnaj
na severu Čech obstarala OKRESNÍ
LIGA a její 2. kolo hrané v Libouchci.
Béčko Jílového vyhrálo třikrát, porazilo i SLŠ Šluknov, která si připsala
dvě vítězství a oba týmy jsou průběžně na čele ligy. Benteler Rumburk
uhrál výhru, plichtu i prohru a při
shodě bodů se Slovankou Děčín je na
skóre čtvrtý. Jak dopadla utkání týmů
z výběžku? Benteler - Hezouni DC
4:0, SLŠ - Jílové B 3:4, Benteler - ŠLŠ
3:8, Hezouni DC - SLŠ 2:5, Benteler Slovanka DC 1:1. Kanonýři OKRESNÍ
LIGY po dvou turnajích: 16 – Vomáčka (SLŠ, v Libouchci se trefil 10x),
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9 - Marko (Benteler) 8 - Malowanyj,
Michalec (Jílové B).
KRAJSKÁ LIGA odehrála svůj druhý
turnaj sezony ve SH v Libouchci. Ve
výborném světle se předvedl JK Trans
Varnsdorf, který po úvodní prohře 2:3
s Bumikem další tři utkání dotáhl do
vítězného konce (DC Computers 7:0,
Želenice 3:2, Turbo Děčín 4:1) a devět
bodů mu pomohlo na průběžnou stříbrnou pozici s tříbodovou ztrátou na vedoucí FC Veteráns Želenice. Kanonýrem
turnaje se stal vilémovský R. Vichterey
s 12 góly. Třetí kolo se odehraje v sobotu 2. 12. od 9.00 hod. ve Varnsdorfu.
ZdS
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Junioři, kadeti i žákyně válí

