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Městský vánoční strom svítí 
od první adventní neděle
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Zahrádka v moderním
 a přírodním hávu

Zahrada mateřské školy v Pražské ulici se dočkala kompletní 
rekonstrukce, která byla financována z městského rozpočtu a 
evropských fondů. Oficiální předání stavby hlavním dodavatel se 
konalo v pátek 27. listopadu v areálu „Zahrádky“. Akce, která pro-
měnila svět školní zahrady k nepoznání, přišla město na bezmála 
4 miliony korun. „Projekt rekonstrukce v sobě skrývá řadu moder-
ních didaktických přístupů a plně zapadá do výchovných trendů, 

Místostarosta Roland Solloch a ředitelka školky Helena Šmídová

K vybavení zahrady patří i polní telefon.

Městský vánoční strom se 
rozzářil na první adventní neděli 
29. listopadu. Slavnostnímu roz-
svícení v parku před knihovnou 
přihlížely zhruba dvě stovky lidí. 
O doprovodný program se po-
staraly děti z pěveckého sboru 
Bambule a zpěvačka Barbora 
Mochowá s Kvintesence Quar-
tetem. Pro malé návštěvníky 
byly připraveny dílničky, připo-
mínky vánočních zvyků nebo 

Ježíškova poštovna. Pro větší 
zase vánoční minitrh.

Starokatolický farář a mís-
tostarosta Roland Solloch před-
nesl sváteční slovo, požehnal 
adventním věncům a zapálil prv-
ní z adventních svíček. Starosta 
Stanislav Horáček připomněl tra-
dici zdobení vánočních stromků: 
„Stromky se zdobí od pradávna 
k poctě boha Slunce, aby světlo a 
teplo vstoupily do našich domovů. 
Rád bych ještě při této příležitosti 
připomněl jedno staré rčení 
našich předků: Můžeš mít tisíce 
snů, tužeb a přání, ale jen zdraví, 
láska a přátelství ti přinášejí světlo 
do života. Přeji vám požehnané 
Vánoce a hezký adventní čas.“

Návštěvníci slavnosti si mohli 
zároveň prohlédnout zcela novou 
vánoční světelnou výzdobu ne-
dalekého prostranství „U Věžič-
ky“ v plné večerní kráse.

Michal Haller
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU 

• Vichřice zlomila lampu
Hlídka městské policie byla ve večerních hodinách vyslána 

k multifunkčnímu centru na ulici Otáhalova, kde byla zjištěna 
zlomená lampa veřejného osvětlení. Přívod elektrického proudu 
nebyl přerušen, a tak zde hrozilo zranění. Cestou přes dozorčího 
směny byl vyrozuměn elektrikář technických služeb, za jehož 
účasti byl poškozený sloup veřejného osvětlení zabezpečen a 
druhého dne opraven.

• Velmi drahá láhev alkoholu
Na služebnu MP bylo oznámeno, že v jednom z marketů 

našeho města byl zadržen muž podezřelý z krádeže. Vyslaná 
hlídka na místě zjistila muže, který bez zaplacení pronesl přes 
kasu láhev tvrdého alkoholu. Tato mu byla odebrána a vrácena 
zpět na prodejnu. Za protiprávní jednání byl muž po provedení 
nutných zákonných opatření „odměněn“ tučnou pořádkovou 
pokutou, čímž se mu láhev alkoholu velice prodražila.

• Strážníci zadrželi hledaného muže
Dozorčí směny spatřil na kameře muže, jak zajíždí na kole za 

služebnu MP a po několika okamžicích odchází pěšky pryč. Po 
radiostanici byla vyrozuměna hlídka, která po krátkém pátrání 
muže zadržela před autobusovým nádražím. Kontrolou osob-
ních dokladů bylo zjištěno, že se jedná o muže, který je hledán 
Policií ČR. Výše jmenovaný byl spolu s odcizeným jízdním kolem 
předán Policii ČR k dalším opatřením.

• Vypaloval kabely
V katastru města bylo hlídkou městské policie zaznamená-

no silné zamoření štiplavým kouřem. Po krátkém pátrání bylo 
zjištěno ohniště, ze kterého dým vychází. Dále se ukázalo, že 
v ohništi se nacházejí vypálené měděné kabely. Na místě byl 
nalezen muž, který se k vypalování kabelů doznal. Po provedení 
všech náležitostí byl sepsán úřední záznam, který byl předán 
na odbor životního prostředí.

• První pomoc poskytnutá strážníky
Na služebnu bylo občankou města oznámeno, že na ulici 

Husova leží zraněný člověk. Vyslaná hlídka městské policie 
v uvedené lokalitě nalezla muže s poraněnou hlavou v podnapi-
lém stavu. Strážníci mu ošetřili tržné rány na hlavě a přivolaná 
sanitka si muže převezla k dalšímu odbornému ošetření do 
nemocnice. 

Město Varnsdorf nabízí k pro-
deji pozemky komplexně při-
pravené k výstavbě rodinných 
domů v klidné lokalitě pod 
Hrádkem. 

Všechny pozemky jsou kom-
fortně zasíťované, tj. na každé 
hranici pozemku je v komunikaci 
připraveno napojení na rozvody 
el. energie, kanalizace a vody. 
Mezi jednotlivými pozemky je 

Odstávka informačního systému 
občanských průkazů 
a cestovních dokladů

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských 
průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že od 
Štědrého dne 24. prosince až do konce roku 2015 nebudou přijí-
mány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního 
dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat 
již vyhotovené doklady.

Důvodem plánované odstávky informačních systémů Ministerstva 
vnitra ČR je přechod na nový technický systém, který bude muset 
reflektovat v současné době schvalované legislativní změny.

Odbor správních agend a dopravy

Město nabízí stavební parcely pod Hrádkem
vybudována propojovací asfal-
tová komunikace z ul. Hradní 
na ul. Petra Bezruče. Jednotlivá 
místa jsou situována na jižní 
stranu s překrásným výhledem 
na město. 

Výměra jednotlivých částí se 
pohybuje od 1 500 m2 - 2 000 m2.
Na základě vynaložených inves-
tic stanovila městská rada cenu 
za prodej ve výši 550 Kč/m2.

 Zájemci se mohou hlásit na 
MěÚ Varnsdor f na odboru 
správy majetku a investic 
v oddělení pozemků, kde mohou 
podat žádost o prodej a kde jim 
bude komplexně vysvětlen po-
stup vyřizování žádostí včetně 
služeb spojených s převodem 
nemovitostí.    Jaroslav Beránek, 

vedoucí odboru správy 
majetku a investic

Ze zasedání zastupitelstva
Uvádíme vybraná usnesení z 9. zasedání varnsdorfských zastu-

pitelů, které se konalo 26. listopadu ve Studentském klubu Střelnice. 
Kompletní usnesení je vždy po zasedání zastupitelstva k nahlédnutí 
na webu města varnsdorf.cz.

• Červený kostel
Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem Smlouvy 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k Červenému kostelu.
• Zimní stadion
Zastupitelé přidělili veřejnou zakázku Zimní stadion Varnsdorf 

- provozní zázemí I. etapa zadanou v otevřeném řízení uchazeči 
TERMI s.r.o., Pohraniční stráže, Varnsdorf. Dále zastupitelstvo 
schválilo zajištění financování této akce za cenu bezmála 15 mi-
lionů Kč v letech 2016-17 a pověřilo starostu uzavřením smlouvy 
o dílo s firmou TERMI.

• Lužická nemocnice a poliklinika
Městští zastupitelé se seznámili s informacemi o stavu Lužické 

nemocnice a polikliniky v Rumburku a rozhodli se neposkytnout jí 
finanční příspěvek.

• Rozpočtové provizorium
Zastupitelé schválili Rozpočtové provizorium na rok 2016 a sou-

časně také Statut sociálního fondu na rok 2016.                            re

Z jednání městské rady
Uvádíme vybraná rozhodnutí, ke kterým dospěli varnsdorfští radní 

na své 26. schůzi ve čtvrtek 26. listopadu. Kompletní usnesení je 
vždy po jednání rady k nahlédnutí na městském webu.

• Navýšení příspěvku neprošlo
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit žádost 

o navýšení příspěvku Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, 
Bratislavská.

• Areál Mašíňáku vyčistí technické služby
Radní přidělili veřejnou zakázku Odstranění souboru staveb 

v rekreačním areálu Mašíňák Technickým službám města Varnsdorf 
a pověřili starostu uzavřením smlouvy o dílo za 670 tisíc Kč.

• Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Městská rada schválila podání přihlášky a Memoranda ke spolu-

práci s Agenturou pro sociální začleňování.
• Analýza odpadů
Radní pověřili jednatele technických služeb, aby zajistil v návaz-

nosti na novelizaci Zákona o odpadech Komplexní analýzu sběru a 
likvidace odpadů v regionu a jejich následného využití. Analýza bude 
obsahovat také alternativní návrhy řešení odpadové problematiky.

re

Dotace města 
na příští rok
Městští radní projednali a 

schválili podmínky Dotačního 
programu města Varnsdorf 
pro rok 2016, který je zamě-
řen na podporu činností a akcí 
v oblasti kultury, tělovýchovy 
a sportu, sociální a zdravotní 
oblasti a oblasti cestovního 
ruchu především pro děti, 
mládež a širokou veřejnost. 
Předpokládaný celkový ob-
jem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu města 
činí 900 tisíc korun.

Dotační program je zveřej-
něn na městském webu. Po-
radenskou činnost k formální 
stránce žádostí před jejich 
podáním bude zajišťovat paní 
Trebatická (tel. 412 372 241, 
kl. 151, jirina.trebaticka@varn-
sdorf.cz). Žadatelé o dotaci 
podají žádosti na předepsaném 
formuláři v zalepené obálce 
označené textem Dotační pro-
gram města Varnsdorf pro rok 
2016 v termínu od 4. ledna do 
29. ledna 2016  (do 14.00 hod.) 
do podatelny MěÚ nebo poš-
tou, přičemž rozhodným bude 
datum poštovního razítka.

Roland Solloch, 
místostarosta
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V největší a nejhonosnější 
rodinné hrobce na novém 
městském hřbitovu jsou 
pochovány dvě generace ro-
diny tkalců Franze Hanische 
st. a Franze Hanische ml., 
jeho dcery Marie Fröhlichové 
a JUDr. Antona Pergelta. 
Tkalcovna a přádelna firmy 
Franz Hanisch Sohn povstala 
z malé úpravny bavlněných lá-
tek Franze Hanische st. Ta se 
začala úspěšně rozvíjet poté, 
co v roce 1860 začala vyrá-
bět nový typ látky - kalmuk a 
vlastní kalhotovinu Bristole. 
Podnik sídlil v domě č. p. 730 
a přilehlých objektech v Karlo-
vě ulici (bývalý komunál)a měl 
na přelomu 19. a 20. století 
kolem stovky zaměstnanců. 
Po první světové válce začal 
upadat a v době hospodářské 
krize zcela zanikl. 

Tak jako se poměrně rychle 
zapomnělo na firemní úspě-
chy textilky, díky obrovské 
hrobce se nedá zapomenout 
na její majitele. Přímí potomci 
se však o hrobku již desítky let 
nestarají, a tak hrobka zača-
la chátrat, stala se i útokem 
vandalů, až nakonec skončila 
v téměř havarijním stavu. 
Město se snažilo na její opra-
vu získat nějaké finanční pro-
středky z dotačních titulů, ale 
žádosti na finanční příspěvek 
z fondu hejtmanky ústeckého 
kraje bohužel nebyly nikdy 
vyslyšeny. Vzhledem k ha-
varijnímu stavu a nebezpečí 
zřícení poškozené střechy 
se proto město rozhodlo 
provést alespoň nejnutnější 
záchranné práce z vlastních 
zdrojů. Do výběrového řízení 
na opravu střechy se přihlá-
sily čtyř i klempířské f irmy 
ze Šluknovského výběžku, 
nejnižší nabídnutou cenou 
vyhrála Šluknovská realitní 
společnost, s.r.o.

Oprava střechy byla roz-
dělena do dvou etap. Cílem té 
podzimní v minulém roce bylo 
převzít staveniště, postavit le-
šení, odstranit stávající prvky 
střešní konstrukce a krovů a 
zajištěním střechy proti dal-
šímu zatékání zabránit další 
devastaci stavby. Jarní etapa 
spočívala v montáži klempíř-
ských prvků, dokončovacích 
pracích a vícepracích, které 

se během stavby objevily, 
demontáži lešení a v celkové-
mu úklidu staveniště. Časově 
oprava začala v říjnu 2014 a 
skončila v červnu 2015. Jako 
největší problém se ukázal 
podstatně horší stav střechy 
a zejména krovů ve středové 
části střechy - valbové báni. 
Ta se podle projektu měla 
pouze opravit, ale po odkrytí 
stávající krytiny se ukázal 
podstatně horší stav krovů, 
který do té doby nebyl vidět. 
Proto se nakonec musela celá 
tato část udělat zcela nová. 
Veškeré konstrukce byly 
ošetřeny ochrannými nátěry 
proti plísním a houbám tak, 
aby střecha vydržela další 
desítky let. Celkové náklady 
na opravu střechy činily 
necelých 407 tis. Kč včetně 
DPH.

Pokud zastupitelé zařadí 
další opravy Hanischovy 
hrobky do plánu oprav (v rám-
ci projednávání návrhu roz-
počtu) na příští rok, mohli 
bychom se dočkat nových 
vnitřních i venkovních fasád, 
sanace bohaté štukové vý-
zdoby a soch a dnes volný 
vstup do objektu by uzavřela 
obdobných mříží.

Text a foto Jiří Sucharda

Hanischova hrobka má novou střechu

Městská koncepce 
podpory sportu

Varnsdorfští zastupitelé projednali a schválili nové znění 
Koncepce podpory sportu ve Varnsdorfu. Dokument shrnuje 
formy a způsoby podpory včetně podmínek, za jakých je možné 
přidělovat účelovou neinvestiční dotaci v jednotlivých oblastech 
sportu a na sportovní aktivity.

Změny se týkají zejména výše podpory pro děti a mládež do 
19 let. Ze 3.000 Kč se zvyšuje na maximálně 4.000 Kč na člena 
do 19 let s trvalým pobytem ve Varnsdorfu a ve správním obvo-
du obce s rozšířenou působností, který zahrnuje i Chřibskou, 
Jiřetín pod Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží a Rybniště. 
Koncepce počítá i s přímou podporou registrovaných dospělých 
sportovních oddílů. Podmínkou je minimálně polovina sportovní 
základny oddílu s trvalým pobytem ve Varnsdorfu.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vy-
členěných v rozpočtu města Varnsdorf činí 1.100 tisíc korun. 
Dokument Koncepce podpory sportu ve Varnsdorfu včetně 
žádostí je k dispozici na webových stránkách města v sekci 
Nepřehlédněte. Žadatelé o dotaci mohou podat své žádosti 
do 15. února 2016 osobně na podatelnu MěÚ nebo poštou. 
S případnými dotazy se žadatelé mohou obracet na oddělení 
školství, kultury a tělovýchovy.       Roland Solloch, místostarosta

Pojďte si s námi 
zazpívat

Je advent, čas příprav na 
vánoční svátky. Pojďme si proto 
společně zazpívat známé kole-
dy, a to vždy o každé adventní 
neděli. Sejdeme se na „náměs-
tíčku U Věžičky“ pokaždé od 
17 hod.

Na první adventní neděli 
si rozsvítíme společně vánoční 
strom u knihovny. O druhé ad-
ventní neděli 6. prosince nám 
zazpívají žáci varnsdorfských 
základních škol. O třetí neděli, 
té stříbrné 13. prosince, budou 
účinkovat děti z mateřských 
škol. A poslední, čtvr tou 
adventní neboli zlatou neděli 
20. prosince nám zpříjemní 
studenti biskupského gymná-
zia. Zkusme prožít tento krásný 
adventní čas zase trochu jinak.

Roland Solloch, 
místostarosta
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Novinky městské vánoční výzdoby
Opravu a instalaci vánoční výzdoby zajišťuje dle požadavku měs-

ta a na základě technického vývoje v této oblasti již více jak deset let 
dvojice nadšených hasičů. Žárovkové světelné ozdoby (dekory) jsou 
v rámci oprav postupně nahrazovány LED technologiemi a každý rok 
také dochází k rekonstrukci nebo doplnění něčeho nového.

I letos se můžete těšit na nové světelné efekty na sloupech (modré 
a bílé LED), zrekonstruované středové části převěsů na ulici Legií, 
vyměněné rampouchy na budově MěÚ na náměstí a také na zcela 
nové ozdoby v prostoru u Věžičky. 

Příští rok dojde na rekonstrukci výzdoby budovy ZUŠ a kompletní 
rekonstrukci vánočního stromu.

Letošní rok však drží jeden smutný primát. Ještě než byla vý-
zdoba rozsvícena, došlo ke značnému poničení jednoho z dekorů 
nákladním vozidlem, jehož řidič kolizi buď nezaznamenal, nebo 
z místa záměrně ujel.                                                                      js
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pi�te: info@sauneo.cz | volejte: 607 97 97 90 | www.sauneo.cz

KVALITNÍ TISK
Pra�ská 2951, Varnsdorf 

vizitky | letáky | plakáty | poukazy | PF
a mnoho dal�ího...

Online kalkulace na www.sauneo.cz/tisk.
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Různé

Zaměstnání

Seriózní nabídka pro 
svářeče (metoda TIG), mon-
táže v cizině. Schopné svářeče 
s jinou specializací odborně do-
školíme. Provádíme si vlastní 
přezkoušení dovedností. Jazy-
kové znalosti (AJ, NJ) výhodou, 
ale není podmínka. Nástup 
možný okamžitě. Slušné ohod-
nocení a zabezpečení. Pracovní 
poměr trvalý nebo jako OSVČ. 
Kontaktní e-mail a další informa-
ce: j.zarnack@email.cz.

Hledáme zdravotní sestry 
na práci pečovatelek v Němec-
ku (Drážďany, Erfurt). Trvalý 
pracovní poměr. Podmínkou 
odborné vzdělání - zdravotní 
sestra - znalost němčiny na 
úrovni B2 (schopnost dobře 
se domluvit). V případě zájmu 
zašlete na e-mail: j.zarnack@
email.cz životopis v němec-
kém jazyce, doklad o vzdělání 
(ověřený překlad) a rodný list 
(ověřený překlad).

Řádková inzerce

Prodám skútr obsah 
50 cm3. Tel. 739 407 173.

Společnost Polabské 
mlékárny a.s. provozovna 
Varnsdorf hledá vhodného 
kandidáta na pozici - paste-
rant. Jedná se o práci na plný 
úvazek, dvojsměnný provoz. 
Místo výkonu: Polabské mlé-
kárny a.s., 5. května 2467, 
407 47 Varnsdorf. Mzdové 
podmínky: od 14.000 Kč. 
Datum nástupu: okamžitě. 
Minimální vzdělání: úplné 
střední odborné s maturitou. 
Praxe v potravinářství vítána. 
Zaměstnanecké výhody: pod-
nikové stravování, naturální 
výhody. Zaslání životopisu na 
adresu: malypetrova@polab-
ske.cz. Tel. 412 372 451 (paní 
Malypetrová).

ZAČNĚTE S NÁMI!!! 
PŘÍJMEME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

PRO TENTO REGION
Žádné vstupní poplatky

Přivýdělek při zaměstnání nebo hlavní pracovní činnost
Volejte: 731 531 146

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE???
TŘEBA NA VÁNOČNÍ NÁKUPY?

Volejte: 775 284 615

hledá kvalifikovaného
pedagoga pro výuku

biologie, zeměpisu, německého jazyka,
anglického jazyka, francouzského jazyka

pro 2.  až 3. stupeň
nejlépe v kombinaci uvedených předmětů.

Nabídky (včetně strukturovaného životopisu) 
zasílejte do 29. 2. 2016 na adresu školy

nebo na jakoubek@bgv.cz.
Bližší informace o škole na www.bgv.cz, 

telefon: 412 371 423
Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, 

407 47 Varnsdorf

Biskupské Gymnázium Varnsdorf

Vydejte se na procházku 
kolem Mašíňáku

V listopadu byla dokončena obnova stezky okolo Varnsdorfského 
rybníku, tzv. Mašíňáku. Navazuje na stávající cestu po hrázi rybníka 
a v zalesněném terénu pokračuje podél vodní plochy až na pláž 
k dřevěnému molu. Obnovu provedly technické služby. Cena díla 
představovala půl milionu korun. 

Za zmínku stojí vybudování cca 90 metrů dřevěných lávek a 
mostků, na které bylo použito dřevo z vykácených městských stromů 
(stavba opěrných zdí podél Mandavy). Povrch trasy byl vytvořen 
uválcováním hrubé a jemné frakce kameniva. Stezka je dlouhá asi 
500 metrů a její šířka se pohybuje dle konkrétního úseku od 1,5 
do 2 metrů.

Stezka by měla být v budoucnu využívána pro turistiku a cyklo-
turistiku, sloužit by měla také pro rekreační běh v klidné lokalitě a 
taktéž se jedná o další krok k postupné revitalizaci celého areálu 
rekreačního rybníka.

Jaroslav Beránek, vedoucí odboru správy majetku a investic
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Pozvánka na vyhlášení 
Sportovce roku 2015

Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport 
Rady města Varnsdorf 

vás srdečně zve
 na slavnostní vyhlášení ankety

Sportovec roku 2015.
Přijďte ve středu 9. prosince v 18 hod. 

do městského divadla 
podpořit sportovce, kamarády, 

známé či příbuzné!
Vstup na slavnostní vyhlášení 

s bohatým doprovodným programem je 
zdarma.
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INZERCE

Po citlivé rekonstrukci mateř-
ské školy ve funkcionalistické 
vile v ulici T. G. Masaryka a 
rekonstrukci fasády školky ve 
vile v Národní ulici přišla na 
řadu další „vilová“ školka, a 
to v Poštovní ulici. Tato, před 
zraky kolemjdoucích ukrytá, 
neobarokní stavba z druhé 
poloviny 19. století totiž patří 
mezi nejvýznamnější stavby 
v našem městě. Liebischova 
vila byla postavena v letech 
1888-1890 libereckým stavi-
telem Edmundem Trossinem, 
na základě architektonického 
návrhu Johanna Eduarda Mild-
nera, jako luxusní, jednopatrová 
rodinná vila pro továrníka Gus-
tava Liebische, majitele jedné 
z největších přádelen ve městě. 
Ten si jí ale patrně dlouho neu-
žil, neboť již v roce 1910 je u ní 
zapsán ve stavebním archivu, 
jako majitel dílčích úprav, Ro-
bert Strache, syn významného 
varnsdorfského podnikatele 
Eduarda Strache, poslance 
zemského sněmu Království 
českého za okres Rumburk, 
známého především jako maji-
tele velké tiskárny, kterou právě 
zmiňovaný syn Gustav později 
převzal. Vila je charakteristická 
svojí členitostí a také bohatou 
výzdobou ozdobných prvků 
z římského cementu a vápenné 
omítky, které dodnes nalezne-
me od přízemních prostor až 
po střechu objektu. Raritou 
je korunní podstřešní římsa 
vymodelovaná ze zinkového 
plechu, což je pravděpodobně 
původní úprava provedená 
z neznámých důvodů, patrně 
z důvodu ušetření za prvky 
z římského cementu, která však 
odolává zubu času bez výrazněj-
šího poškození dodnes.

Objekt bohužel po válce a 
v průběhu dalších desetiletí 
postupně utrpěl nenahraditelné 
ztráty, se kterými již nejsme 
schopni se zcela vyrovnat. 
Kromě úmyslných poškození 
sochařské výzdoby (ulámané 
údy soch u bočního vchodu) byl 
zdemontován a odcizen kovaný, 
bohatě zdobený plot, který objekt 
odděloval od ulice. Další sochy 
a ozdobné prvky byly z důvodů 
havarijního stavu odstraněny 
z atiky. Z pískovcového dvojra-
menného schodiště zdobeného 
pískovcovým zábradlím (pís-
kovec z Pirny), které je ještě 
popisováno v odhadu z roku 
1962, byl za pomoci vysokého 
kovového zábradlí zhotoven 
provizorní balkon. Došlo také 
ke změně počtu oken, kdy řada 
oken byla zazděna a některá 
další naopak dodělána. Pomy-

Dva roky trvala náročná obnova dalšího architektonického skvostu

slnou tečkou byla v sedmdesá-
tých letech rekonstrukce bohatě 
zdobené mansardové střechy 
kryté kameninovými taškami. Její 
náhradou byla plechová střecha 
s malým sklonem. Při rekon-
strukci  byla odstraněna velká 
část ozdobných prvků, např. 
v průčelí trojfigurální kompozice 
v životní velikosti se stojící okří-
dlenou postavou uprostřed. A 
vrstva stříkaného cementového 
nástřiku na mnoha místech stav-
by a následné ošetření objektu 
silnými vrstvami různých barev 
pak dílo dokonala. Po 70 letech 
minimální, nebo nevhodné údrž-
by spolu působením přírodních 
vlivů, zejména mrazu, byly fasá-
da a venkovní vzhled uvedeny do 
zcela tragického stavu.

Pod pracovním názvem 
Oprava fasády MŠ Poštovní 
1428 se tedy neskrývala běžná 
oprava fasády formou „oplácání“ 
polystyrenem a natření fasádními 
barvami, na které jsme dnes pře-
vážně zvyklí, ale kromě opravy a 
natření rovných omítkových ploch 
i poměrně náročný restaurátor-
ský záměr obnovy bohatých štu-
kových prvků umístěných téměř 
po celém obvodu fasády. 

Na základě zmiňovaného zá-
měru byla rumburskou projekční 
kanceláří Proprojekt zhotovena 
projektová dokumentace a na 
základě výběrového řízení byla 
v loňském roce jako vhodný zho-
tovitel vybrána rovněž rumburská 
firma A+K Rumburský stavební 
servis. Odborné restaurátorské 

práce byly, za dozoru architektů 
Kauta a Jeřábka, svěřeny firmě 
Ateliers, restaurátora Bc. A. M. 
Miloše Kubišty z Krásné Lípy. 
Práce byly zahájeny v roce 2014 
a pokračovaly v roce letošním. 
Během nich byla revitalizována 
nebo nahrazena většina ozdob-
ných prvků, které se na fasádě 
nacházejí. Obrovským štěstím 
bylo zachování původní projek-
tové a hlavně výkresové doku-
mentace v archivu stavebního 
úřadu, díky kterým bylo možné 
fasádu uvést do téměř původní 
podoby. A tak i v průběhu sa-
motné rekonstrukce byla ještě 
doplňována řada ozdobných 
prvků. Při rekonstrukci se vzhle-
dem k váze původních prvků 

z římského betonu a špatného 
kotvícího podkladu používaly 
polyuretanové náhrady, kryté 
silikátovými nátěry, které zaručí 
dlouhou životnost. 

Realizace stavby za více jak 
1,3 milionu korun pomohla městu 
zachránit další zajímavý objekt, 
který dokládá velkou bohatost 
a rozmanitost místní výstavby 
v předminulém a minulém století. 
Na uvedení stavby do původního 
stavu asi není možné pomýšlet, 
ale doufejme, že se snad v blíz-
ké budoucnosti najdou finanční 
prostředky alespoň na obnovy 
sochařské výzdoby u bočního 
vchodu.

Jiří Sucharda



22/2015                                                                                                       strana 7

Dokončení ze str. 1

Čarověník a tajemné Jetřichovicko
Čtete rádi? Chcete vědět, 

co je to čarověník? A máte rádi 
Jetřichovicko? Pak si určitě 
přečtěte knížku Marie Rejfové, 
učitelky varnsdorfské mateřské 
školy Na kopečku - a teď už 
také spisovatelky. Narodila se 
v v Praze, řadu let žila v Žatci, 
studovala na univerzitě v Plzni, 
ve Varnsdorfu žije s manželem 
a dvěma dětmi už více než de-
set let. Zdá se, že se jí tady líbí. 
Poskytla rozhovor pro čtenáře 
Hlasu severu. 

Čarověník je vaše knižní 
prvotina. Napsala jste rovnou 
tuto knížku, nebo jste psávala 
už dříve?

Když nepočítám naivní poku-
sy pubertálního věku a několik 
drobností publikovaných na lite-
rárních serverech či soutěžích, 
Čarověník je opravdu mé první 
velké psaní.

Jakým čtenářům je knížka 
určena?

Všem od 15 do 99 let, kdo mají 
rádi fantasy. Nejvíce pozitivních 
ohlasů mám od mladých lidí ko-
lem dvaceti let. Ale líbí se i mé 
sedmdesátileté tetičce.

Učíte děti předškolního 
věku. Očekával bych, že bu-
dete psát spíš pro ně...

Kdyby měl den dvakrát tolik 
hodin, psala bych i pro ně. Čas-
to si pro děti ve školce pohádky 
vymýšlím - a dnes by to dalo na 
pěkně tlustou knihu.

Své knížce jste dala název 
podle rostliny, o které jsem 
- přiznávám - do té doby ne-
slyšel. Jak vás to napadlo?

Nejprve se mi líbilo samotné 
slovo „čarověník“. Věděla jsem, 
co znamená, a protože se blížila 
doba na začátku jara spojená 
s čarodějnicemi, využila jsem ho 
v příběhu. 

O čem příběh je?
O mladíkovi, který narazí 

v lese na podivné bytosti. O dív-
ce, která se z šedé myšky 
změní v sebevědomou ženu. 
O prstenech s čarovnou mocí. 
O přátelství a odvaze. O tom, 
co dělat, když se dostanete 
do jiného světa a nemáte ani 
kartáček na zuby.

Proč jste umístila děj 
knížky do oblasti Českého 
Švýcarska, konkrétně do 
okolí Jetřichovic?

Stačí tam jít a pochopíte. Nád-
herná krajina plná tajemných zá-
koutí. Z každé skalní rozsedliny, 
zpoza každého keře na vás něco 
kouká - a nemusí to být zrovna 
houbař. Pokud je někdo vnímavý, 
Jetřichovicko ho uchvátí.

V ději je dost frekventovaná 
Baldurova jehla. Kde to přesně 
je a proč jste se zaměřila právě 
na tento skalní objekt?

Baldurova jehla je pískovcový 
masiv nedaleko Jetřichovic hoj-
ně využívaný horolezci pro svůj 
zvláštní tvar - z jedné strany je 

téměř kolmá. Je podivuhodná, 
podobně jako její jméno - Baldur 
byl bůh ze severské mytologie - 
tedy další tajemná postava.

A obligátní závěrečná otáz-
ka: na jakou další knihu se 
mohou vaši čtenáři těšit?

Na vydání v nakladatelství 
čeká pokračování Čarověníku - 
jak to dopadne záleží na tom, jak 
první kniha uspěje u čtenářů.

Děkuji za rozhovor a držím 
palce do další literární tvorby.

Douška pro čtenáře: pokud 
vás Čarověník zaujal a máte 
chuť číst i jeho pokračování, 
pospěšte do knihkupectví a 
podpořte naši varnsdorfskou 
spisovatelku.       Milan Hrabal

Marie Rejfová při autorském čtení

V knihovně na 13. Regionálním knižním mini-
trhu 

Titulní strana nové knihy varnsdorfské 
autorky

včetně programu Skutečně zdravá škola, do kterého je naše školka 
zapojena,“ uvedla autorka projektu Jaroslava Křivohlavá.

Slavnostní předání zahrady obohatil svým vystoupením nově 
vznikající dětský sbor Zahrádka, který zazpíval píseň speciálně 
složenou pro tuto příležitost. „Vivat, crescat, florat - Ať žije, vzrůstá 
a kvete!“ popřál stavbě místostarosta města Roland Solloch.

Zahrádka v moderním
 a přírodním hávu

Nová zahrada otevírá dětem prostor nekonečných možností. Mo-
hou tu prolézat tunelem, skrývat se ve vrbové chýši, ba dokonce si 
poklábosit polním telefonem. Děti si tu mohou vypěstovat bylinky či 
jahody nebo jen pozorovat hmyz v hmyzím hotelu a ptáky na krmítku. 
V zahradě také vzniklo nové venkovní pódium, na kterém budou moci 
děti pobavit jak sebe, tak také své rodiče a příbuzné. Zajímavý záži-
tek nabídne procházka na boso po hmatovém chodníku. Chloubou 
zahrady jsou kmeny letitého kaštanu a velké labské valouny.

 Slavnostní předání obohatil svým vystoupením pěvecký sbor 
Zahrádka.

„Rekonstrukce zahrady byla provedena s takřka výhradním vy-
užitím přírodních materiálů, jako jsou dřevo a kámen. Tento projekt 
realizovaný naší společností je v regionu jedním z prvních svého 
druhu a může se stát vzorem pro další školky a dětská zařízení,“ 
uvedl Petr Kvapil ze společnosti Aquatest. „Jsme nadšeni, že se již 
nemusíme bát pouštět děti na původní opotřebované prolézačky. 
Namísto nich si užijí třiatřicet moderních a hlavně bezpečných 
herních prvků,“ dodala ředitelka školky Helena Šmídová.

Zahrada bude nabídnuta dětem k plnému užívání na jaře, až 
vzejde rekonstruovaný travní porost. Do té doby se děti musí spokojit 
jen s pohybem po nově vybudovaných mlatových a dlážděných 
chodnících. Na jaře bude nová zahrada rovněž představena široké 
veřejnosti při dni otevřených dveří. O přesném termínu a programu 
této akce budete včas informováni.

Michal Haller s přispěním Petra Kvapila, foto Ivo Šafus

Hmatový chodník
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Fotoklub Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf vyhlašuje soutěž 

F O T O R O K  
2 0 1 6

Kategorie: Volné téma
Provedení: Černobílé a barevné fotografie minimální 
velikosti 20 cm x 30 cm. Počet snímků od jednoho 
účastníka: maximálně 10 kusů. Seriál se považuje 
za 1 kus.
Označení: Každý snímek musí být na rubu označen 
jménem autora, přesnou adresou a názvem snímku. 
Současně je nutné vyplnit vstupní formulář, který získáte 
na adrese pořadatele, na webových stránkách http:
//muzeum.varnsdorf.cz nebo na následujících kontak-
tech: e-mail: kpmv@qick.cz; tel. 412 334 107.
Ceny: Autoři snímků budou odměněni hodnotnými 
cenami.
Uzávěrka soutěže: Čtvrtek 31. 12. 2015
Vyhodnocení soutěže provede odborná porota a 
z nejlepších fotografií bude instalována výstava, která 
potrvá od 18. ledna do 18. března 2016.
Soutěžící souhlasí s tím, že se vyhodnocené fotografie 
stanou majetkem pořadatele a mohou být využity pro 
archivní a výstavní účely.
Neoceněné fotografie budou vráceny nejpozději do 
konce května 2016.
Kontaktní adresa pořadatele: 
Kruh přátel muzea Varnsdorf, 
Fotoklub KPMV, Legií 2574, 
407 47 VARNSDORF

Kruh přátel muzea 
Varnsdorf (KPMV) v lis-
topadu vydal svou 
další ročenku. Název 
MANDAVA-MANDAU 
2015 naznačuje, že 
publikace je tentokrát 
určena nejen českým, 
ale i německým čte-
nářům. Redakční tým 
se náročného projektu 
chopil potřetí, a to opět 
v pětiletém odstupu po 
dvoujazyčných vydá-
ních z let 2005 a 2010.

Každoroční poptáv-
ka po Mandavě svědčí 
o tom, že regionální 
badatelská literatura 
nehodlá zajít na úbytě 
a stále přitahuje široký 
okruh zájemců. Vydava-
tel pro ně letos připravil 
rekordní počet třiceti příspěvků 
v češtině a tuctu v němčině. 
Německá část je sestavena 
převážně ze statí, jejichž české 
verze jsou přístupné v minulých 
ročenkách nebo i v této letošní. 
Mandava je ke koupi v muzeu, 
v infocentru (přízemí knihovny) 
a u místních knihkupců.

Ve sborníku se objevuje 
slušná řádka nových autorských 
jmen. Například novoborský 
sklářský odborník Rudolf Hais 
věnoval příspěvky o sklárně ve 
Chřibské (čímž navazuje na stať 
Fr. Sajdla na toto téma v Man-
davě 2009) a o brusičích skla 
v Rousínově - vše s unikátním 
ilustračním materiálem. Dráž-
ďanský kunsthistorik Hartmut 
Ritschel představuje barokního 
sochaře Franze Bienera, autora 
soch na rumburské Loretě. Od 
dalšího německého autora 
Gerda Menzela se dovíme 
o nerealizovaných projektech 
tramvajové dráhy Rumburk -
Seifhennersdorf - Varnsdorf. 
Dopravní tematika je zastou-
pena i železničním neštěstím 
ve Varnsdorfu v roce 1924 (R. 
Wünscheová z Ebersbachu). 
Děčínský archivář Tomáš 
Valtr zaslal medailon pozapo-
menuté osobnosti plukovníka 
dělostřelectva Karla Junga 
z Lipové u Šluknova. Starostka 
Mikulášovic Miluše Trojanová 
obohatila knížku příspěvkem 
o tamní obnovené hvězdárně.
V článku Markéty Vovsíkové 
ožily rázovité postavy a humor-
né i tragické příběhy spojené 
s legendární občerstvovnou rodu 
Münzbergů na hradě Tolštejně.

Další porce čtiva pro zvědavé

A co naši „staří známí“ 
z předchozích ročníků Manda-
vy? Hluboká poklona paní Kristě 
Fleknové, která z množství do-
bových dokumentů už léta při-
pravuje výtah z pamětihodných 
událostí do rubriky Před sto 
lety. Nyní jsme v roce 1915 a do 
života varnsdorfských obyvatel 
se mnoha způsoby promítají 
události Velké války. Miroslav 
Plekanec oznamuje nález torz 
mamutích klů na Studánce. Jo-
sef Rybánský shrnul výsledky 
svých bádání o zvonech varns-
dorfského děkanského kostela 
sv. Petra a Pavla a o přerušené 
a obnovené tradici velikonočních 
jízd v Mikulášovicích. Renata 
Procházková přiblížila sbírku 
biedermeierovského nábytku 
v našem muzeu a zrekapitulo-
vala projekt pro školní děti Malí 
velcí stavitelé a architekti Šluk-
novského výběžku. Kromě toho 
se nadále věnuje ornitologii, a 
tak se díky ní dozvídáme o alar-
mujícím stavu rorýsí populace ve 
městě. Matouš Jirák se v obou 
předchozích ročenkách zabý-
val památníky knížete Jana II. 
z Lichtenštejna na Rumbursku, 
letos v tématu pokračuje statí 
o „císařských javorech“ vysáze-
ných v našem okolí na počest půl-
století vlády Františka Josefa I.
Klára Mágrová pro nás obje-
vuje přehlížená sochařská díla 
v novodobé rumburské zástav-
bě: ačkoliv pojem „čtyřprocent-
ní umění“ může vzbuzovat jiné 
asociace, jde v tomto případě 
o kdysi uplatňovanou povinnost 
při výstavbě sídlišť investovat 
4 % z rozpočtu na uměleckou 
výzdobu. Ve Varnsdorfu nám 

podobný přehled arte-
faktů vzniklých v obdo-
bí „socialistické výstav-
by“ zatím chybí.

Pro historiky i laické 
čtenáře jsou vděčným 
žánrem přepisy ústně 
předávaných vzpo-
mínek. Ervín Heinl 
sestavil vzpomínkový 
materiál o poválečných 
počátcích učňovského 
školství př i podniku 
Velveta a Radek An-
donov zaznamenal vy-
právění Josefa Vacka 
z osady Tolštejn (nyní 
Rozhled) o tom, jak měl 
coby 17letý chlapec na 
konci války „zachraňo-
vat Třetí říši“. Do časů 
konce války se vydáme 
i s Ester Sadivovou, 

která z rodinného archivu vy-
nesla na světlo příběh svého 
dědy zachraňujícího ruskou 
zajatkyni. Tento výčet není 
zdaleka vyčerpávající.

O vydávání sborníků bychom 
si mohli nechat jen zdát, nebýt 
„finančních injekcí“. Letos pa-
tří poděkování jednak opět 
městu Varnsdorf za příspěvek 
z grantového programu, jed-
nak Česko-německému fondu 
budoucnosti. Jím podpořený 
projekt „Almanach Mandava / 
Mandau 2015“ zahrnuje kromě 
vydání publikace také osobní 
kontakty regionálních badatelů 
z obou stran hranic. Na druhou 
stranu, k čemu by byly finance, 
nebýt těch, kdo tvoří. Proto 
naše poděkování míří k auto-
rům a překladatelům příspěvků 
a dalším kolegům, podílejícím 
se (a nutno podotknout, že 
bez nároku na honorář ) na 
naší doposud nejrozsáhlejší 
publikaci.

Členové KPMV se 18. listo-
padu sešli na své 21. valné hro-
madě. Svou celoroční činnost 
tam prezentovalo sedm zájmo-
vých klubů. Do svých funkcí byli 
znovuzvoleni starostka spolku 
Bc. Jaroslava Štěpánková a 
jednatel Mgr. Josef Zbihlej a 
kvůl i  novému občanskému 
zákoníku se schvalovalo nové 
znění stanov. 

Na jaře náš spolek oslaví 20. 
výročí své existence. Přestože 
má kvůli uzavřenému muzeu 
jen minimální zázemí pro 
svou činnost, bude za čím se 
ohlížet.                    KPMV

Chceme, aby čin dvou 
bratrů nezapadl... 

Vážený pane starosto,
V Hlasu severu v č.11 jsem požádala o uveřejnění článku 

o události z 9. února tohoto roku, kterou jsem v článku podrobně 
popsala. Můj manžel Zdeněk Kraus byl napaden agresivním psem 
a těžce zraněn. Náš pes byl roztrhán. Manžel je dodnes v lékařské 
péči, má trvalé následky fyzické i psychické.

Blíží se konec roku a s ním bilancování. Obracím se na Vás 
s naléhavou prosbou. Bratři Lukáš a Jiří Svobodovi, před jejichž 
domem k napadení došlo, manželovi, který se již nacházel na 
pokraji sil, svým duchapřítomným jednáním zachránili život. 
Upřímně Vás žádám o veřejné ocenění těchto mladých mužů.

Žijeme v době, kdy se víc oceňují materiální hodnoty a ty morální 
zůstávají stranou. Spíše dělá každý, že nic neviděl, nic neslyšel, 
ani volání o pomoc. Zejména mladí jsou kritizováni ze vulgarity 
a netečnost. Tito chlapci prokázali, že prošli skvělou rodinnou 
výchovou a jejich příklad je nutno vyzdvihnout. Dobré příkladné 
skutky musí být v naší společnosti oceněny. 

Případ velmi zodpovědně řešila police ve Varnsdorfu, jmenovitě 
paní Procházková, která pak materiál postoupila na kriminální 
oddělení v Rumburku. Posléze byl spis postoupen soudu, na jehož 
jednání čekáme. Nejsme žádní soudci, ale zodpovědný majitel psa 
se nám ani neozval.

Chceme, aby čin těchto dvou bratrů jen tak nezapadl, není 
takových mnoho a jejich příkladné a skromné chování rozhodně 
není samozřejmostí. Děkuji Vám za pochopení. 

S přátelským pozdravem Jana Krausová
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Návštěvní sezona v Loretě Rumburk pokračuje i přes zimní 
období. Od 1. listopadu do 31. března je barokní sakrální památka 
otevřena od úterý do soboty od 9 do 16 hod. 

V listopadu je tu k vidění rozsáhlá výstava Má vlast cestami 
proměn. Od 28. listopadu se představí klášterní betlém a výstava 
jesliček vyrobených rumburskými školáky. Od prosince do ledna 
se uskuteční čtyři speciální zimní večerní prohlídky při svíčkách a 
se svařeným vínem. 

Dosavadní průběh návštěvnosti v Loretě ukazuje nárůst o 12 % 
oproti roku 2014. Loretu si do října 2015 prohlédlo 12 303 turistů a 
poutníků. Druhý vrchol návštěvnické sezony přichází na přelomu 
roku, kdy probíhají výstavy betlémů, adventní a vánoční koncerty. 
V roce 2014 přišlo do Lorety 13 078 osob. Letošní statistika se bude 
patrně blížit k  hranici 15 tisíc návštěvníků. 

Loreta je místem, kde smysluplně prožije svůj čas rodina 
s dětmi, věřící poutník, turista, žák a student. Otevřená je zájemcům 
o historii, architekturu a církevní dějiny z Rumburku, Šluknovska, 
České republiky a zahraničí. Nabízí klidný prostor pro rozjímání 
a srozumitelné a nenásilné vyprávění příběhů z Bible. Postupně 
restaurovaný barokní areál s kvalitní architektonickou a umělec-
kou výzdobou slouží jako muzeum architektury pod širým nebem, 
v němž se poskytují informace, odehrávají netradiční prohlídky, 
konají výstavy a přednášky, pořádají koncerty duchovní hudby a 
udržuje betlemářská tradice.

Při prohlídkách mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce 
v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná 
Expozice církevního umění Šluknovska. Na vyžádání se poskytují 
skupinové prohlídky s průvodcem. Rumburskou Loretu spravuje 
Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk. 

Text a foto Klára Mágrová, foto Jiří Stejskal

Loreta Rumburk nezavírá 
ani přes zimu

Střípky z regionu

Loretánská kaple v Rumburku

Ve středu 13. ledna 2016 
uplyne sto padesát let od zje-
vení Panny Marie ve Filipově 
(1866) a uzdravení Magdaleny 
Kade. Římskokatolická farnost 
Jiříkov si současně připomene 
devadesát let od povýšení 
poutního kostela na baziliku 
minor Panny Marie, Pomocni-
ce křesťanů (1926). Oslavám 
významného jubilea bude patřit 
celý rok 2016. Vydání se mimo 
jiné dočkají publikace Poutní 

Poutní místo Filipov si v lednu připomene 150. výročí od zjevení 
Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade

místo Filipov a Bazilika minor 
Panny Marie, Pomocnice křes-
ťanů ve Filipově.

Ústředním bodem jubilejního 
roku bude středa 13. ledna 2016 
ve 4 hod. ráno, kdy v poutním 
kostele proběhne pontifikální 
mše svatá celebrovaná litomě-
řickým biskupem Mons. Janem 
Baxantem. Od 14. do 20. ledna 
následuje oktáv zjevení se mší 
sv. od 17 hod. Součástí oktávu 
zjevení bude komentovaná 

prohlídka poutního kostela a 
představení nově vydaných pu-
blikací. Uskuteční se v sobotu 
16. ledna od 10 hod.

„Vedle nových pohledů, 
svatých obrázků a originálního 
dárkového betlému plánuje 
jiříkovská farnost do konce 
letošního roku vydat netradiční 
nástěnný kalendář Poutní mís-
to Filipov, který nabídne dobové 
pohledy a vybraná svědectví 
o zázračných uzdraveních 
spojených s Filipovem,“ uvedl 
rektor baziliky minor ve Filipově 
Jozef Kujan.

Filipov je významným marián-
ským poutním místem spjatým 
se zjevením Panny Marie dne 
13. ledna 1866 a zázračným 
uzdravením Magdaleny Kade. 
V monumentálním poutním 
kostele s čestným titulem basi-
lika minor se konají pravidelné 
česko-německé mše svaté. 
V průběhu roku sem míří poslu-
chači varhanních koncertů.

Poutní kostel (1873-1884) 
a milostná kaple (1870-1873) 
jsou významnými sakrálními 

Bazilika minor Panny Marie, Pomocnice křesťanů (foto Jiří Stejskal)

Římskokatolická farnost Ji-
říkov v listopadu dokončila zá-
chranu bývalé márnice z 18. sto-
letí. Kvůli havarijnímu stavu se 
kulturní památka nacházela na 
Seznamu ohrožených kulturních 
památek v České republice. 
V letech 2014-2015 došlo k obno-
vě poškozeného krovu, vy-
zdění zřícené korunní římsy, 
položení nové krytiny z pří-
rodní břidlice, obnově fasády 
a opravě sloupu ohradní zdi. 
Letošní obnova fasády stála 
421.000 Kč. Celkem př išla 
záchrana památkově chrá-
něné stavby z roku 1729 
na 1.058 000 Kč. Obnova 
kulturní památky v cen-
tru Jiříkova se hradila z pří-
spěvku Římskokatolické farnosti 
Jiříkov, z Programu na záchranu 
a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje, programu Pod-
pory obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností Ministerstva kultury, z 
příspěvku Biskupství litoměřické-
ho a Města Jiříkov.

Márnici v Jiříkově dal ve 
20. letech 18. století vedle koste-
la sv. Jiří postavit Alois Thomas 
Raimund hrabě Harrach, maji-
tel panství Šluknov. Stavitelem 
kostela a zřejmě i objektu már-
nice byl v 1. polovině 18. století 
Johann Georg Aichbauer ml. 
z Prahy, bratr významného 
českého barokního stavitele 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 

Stavba bývalé márnice v Jiříko-
vě je cenná stářím i malebností, 
s níž tvoří jeden celek s barokním 
kostelem sv. Jiří. „Stavební prá-
ce se nedotkly interiéru bývalé 
márnice. Jeho obnova záleží na 
dalším využitím kulturní památ-
ky, o níž jiříkovská farnost jedná 
s Městem Jiříkov,“ uvedl jiříkov-
ský farář páter Jozef Kujan.

Text a foto Klára Mágrová

V Jiříkově dokončili obnovu barokní márnice

památkami severních Čech. 
Stavbu kaple a kostela realizo-
val podle plánů Franze Hutzlera 
z Vídně Gustav Sachers z Liber-
ce a Josef Hampel z Rumburku. 
K požehnání kaple Uzdravení 
nemocných došlo 13. ledna 
1873 a kostela Panny Marie, 

Pomocnice křesťanů, 11. října 
1885. Roku 1926 povýšil papež 
Pius XI. poutní kostel na basiliku 
minor. Filipov se svou proslulostí 
a četností zázračných uzdravení 
v první polovině 20. století řadil 
mezi vyhlášená evropská pout-
ní místa.     Klára Mágrová, red

Bývalá márnice po obnově
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Narození

Listopad
♣ Mireček Velebil
Lucie Velebilová
Miroslav Velebil

ČLENSKÁ SCHŮZE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

se bude konat 
v úterý 8. 12. 2015

od 15 hodin 
v seniorkavárně Pohádka.

Výbor SDČR

Varnsdorfské
prodejní trhy

(parkoviště
na Národní ul.)

Sobota 19. 12. 2015
8.00-16.30 hod.

SVOZ ZÁKAZNÍKŮ 
do OC FORUM Liberec

 ZDARMA  
5., 12., 19., 12. 2015
Tam: Varnsdorf AN 

v 9.30 hod.
Zpět:  OC FORUM 

v 15.40 hod.
(stanoviště č. 3)

Svozy pytlového
tříděného odpadu
17. 12. 2015

Vzpomínka

5.-6. 12. 2015
MUDr. Vladimír Vojtěch
28. října 110, Děčín I
tel. 412 151 056

12.-13. 12. 2015  
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 298

19.-20. 12. 2015
MUDr. Adolf Křemen 
Teplická 270, Jílové
tel. 412 550 343

Zubní 
pohotovost

Pohotovost

Pohotovost dospělí - 
Nemocnice Varnsdorf
Karlova 2280, Varnsdorf
Tel. 412 372 445 

412 372 446 
412 372 447 

Ordinační hodiny
Po - Pá 18.00-21.00 hod.
So - Ne 09.00-20.00 hod.
Svátky  09.00-20.00 hod.

Nemocnice Varnsdorf - 
Chirurgická ambulance 
Karlova 2280, Varnsdorf
Tel. 412 372 445

 412 372 447
Ordinační hodiny
Po - Pá 08.00-17.00 hod.
So - Ne ZAVŘENO

Pohotovost děti Rumburk 
Lesní 26, Rumburk
Tel. 412 332 535
Ordinační hodiny
Po - Pá 18.00-06.00 hod.
So - Ne 07.00-06.00 hod.
Svátky  07.00-06.00 hod.

Poděkování

Prodej vánočních ryb
20. 12.-24. 12. 2015
Rybárna u Pšeničků

Národní 538, Varnsdorf, tel. 739 242 908
www.facebook.com/rybarnaupsenicku

• Kapr bez objednání: živý, kuchaný, porcovaný
• Ostatní živé a chlazené ryby na objednávku 
   do 11. 12. 2015
Otevírací doba před vánočními svátky:
20. 12. 2015         9-12 hod.
21. 12. 2015         9-17 hod.
22. 12. 2015         9-17 hod.
23. 12. 2015         9-18 hod.
24. 12. 2015         9-11 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Děkuji MUDr. Liskovi a 
sestře Hájkové za veškerou 
péči o naši maminku Elišku 
Novákovou. Také MUDr. Ha-
kimovi a lékárně Mgr. Šmída. 
Dále rumburské nemocnici, 
na JIP panu primáři, sestrám 
a rychlé pomoci 155, vrchní 
sestře pí Otavové a týmu 
sester z rumburské NOEMY, 
kteří dlouhodobě, kvalitně a 
s citem ošetřovaly naši ma-
minku. Poděkování patří také 
pohřební službě Kamélie.

 Rozita Fritschová

Dne 12. prosince uplynou tři 
smutné roky, kdy nás navždy 
opustil pan Jaromír Fárka. 

Stále vzpomínají manželka, 
synové, sourozenci a ostatní 
příbuzní.

                  Varnsdorf vyhlašuje novou soutěž 
o nejhezčí vánoční výzdobu 

Po fotografické soutěži o nejkrásnější varnsdorfskou zahradu 
a balkon přichází město s další podobnou výzvou. Tentokrát se hledá nejhezčí 
vánoční výzdoba!

O co v soutěži jde?
Mnozí z vás každoročně osvětlují svá okna, obrysy střech nebo stromky na za-

hradách. Často vídáme v oknech dekoraci, věnce na dveřích či betlémy. Nás vaše 
aktivita velmi těší a zpříjemňuje nám všem, zejména pak těm nejmenším, vnímání 
nejkrásnějších svátků v roce, vnímání Vánoc. Proto věříme, že vás v čase rozjímání a 
klidu najde odhodlání k této soutěži mnohem více, než v případě letní soutěže.

Jak soutěžit?
Stačí k tomu velmi málo. Přihlásit se můžete přímo vy, ale

 můžete přihlásit i svého souseda. Pošlete nám elektronicky 
   fotku se jménem, názvem ulice a číslem popisným na 
     e-mail soutez@varnsdorf.cz.

 Všechny došlé fotografie budeme postupně vkládat na 
  městský web a facebook. Termín uzavření soutěže je 
   1. leden 2016. Výherce s nejhezčí výzdobou vybere 
    nezávislá komise. Autoři vítězných snímků budou 

     samozřejmě odměněni. 
             Roland Solloch, místostarosta

HC Varnsdorf ve spolupráci se skautským 
střediskem Lužan Varnsdorf

zvou všechny příznivce ledových hrátek 

Na zimním stadionu proběhne dopoledne 
plné zábavy a soutěží pro rodiny s dětmi 
pod taktovkou samotného Mikuláše. 
Chybět nebudou ani čerti a andělé. 
V neděli 6. prosince od 10.00 h. 
na zimním stadionu ve Varnsdorfu.
Vezměte si s sebou dobrou náladu, 
brusle a helmu. Kostýmy vítány! 
VSTUPNÉ ZDARMA

Škola bruslení 
s Mikulášem

Pořádá HC Varnsdorf 
a junák Varnsdorf

6. prosince
 od 10.00 hod.
do 12.00 hod.

Masky jsou vítány.

Od března do konce října jsou hlavní náplní tenisového oddílu 
sportovní aktivity. Trenéři připravují po celý rok několikrát v týdnu 
děti a mládež na závodní činnost. Výbor organizuje o prázdninách 
dva tenisové kempy a v červnu soutěží mateřské školy na tenisových 
kurtech v pohybových dovednostech. V hlavní sezoně se dále stará 
o závodní činnost družstev mládeže a dospělých. Pořádá nebo také 
umožňuje uspořádat tenisové turnaje pro všechny věkové skupiny. 
Aktivity i výsledky turnajů jsou včas publikovány ve varnsdorfském 
Hlasu severu. Mnohé se k dobrému změnilo i v samotné organizaci 
fungování oddílu.

Na závěr úspěšné sezony byl uspořádán maškarní ples v Rumburku 
v nádherném prostředí na Dymníku. Plný sál, spousta nádherných 
masek, gradující program, vynikající obsluha a organizace, to vše 
mě tak nadchlo, že ač stár, bavil jsem se až do úplného konce. Byla 
to nádherná tečka za tenisovou sezonou. A tak vám, výbore, trenéři 
a další, kteří jste přiložili ruku k dílu v oddílu, vzdávám hold. Dobrá 
práce a vydržte! Jsem rád, že mohu být členem tenisového oddílu 
TJ Slovan Varnsdorf.                       Zdeněk Barborík, rekreační hráč

Stálo to za to
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Šachové 
střípky

RAF Děčín veteráns liga ÚK 
se odehráním třetího turnaje do-
stala do poloviny základní části 
sezony 2015-2016. Obhájce 
titulu a i lídr probíhající soutěže 
Jílové ztratilo první body plichtou 
s gardou JK Trans Varnsdorf. 
Ta přidala ještě jednu remízu, 
jednou vyhrála a s Jílovým 
zůstává stále v tomto ročníku 
neporažena. Hráčem kola se 
stal Karel Ženíšek z týmu Jílo-
vého a korunu střelce turnaje 
si opět „přivlastnil“ Václav Fišer 
z celku JK Trans. Stačilo mu 
na to pět branek. Výsledky: JK 
Trans - Ludvíkovice 1:1, - Jílové 

Veteráni i béčko JK Trans druzí

Krajská liga mužů LK:  HC TS VDF -  VTJ Ještěd Liberec 9:20, 
Turnov - HS TS VDF 9:1. Příští domácí utkání: NE 6. 12. od 16.30 
s HC Česká Lípa.

Liga starších žáků B LK:  HC Liberec - STŽ 26:0,  STŽ - HC Mladá 
Boleslav 4:17. Lídr a poté třetí tým tabulky byly nad síly starších žáků. 
HC Česká Lípa (5. v tabulce) - STŽ 7:1, STŽ - HC Benátky n. J. (2. tým 
ligy) 0:12. Příští domácí duel: NE 6. 12. od 12.30 s HC Poděbrady.

Liga mladších žáků D LK: HC Liberec - MLŽ 11:4, MLŽ - HC 
Mladá Boleslav 3:3, MLŽ -  HC Benátky n. J. 5:4. Obětavé výkony 
proti tabulkově výše postaveným soupeřům. Další utkání doma: NE 
13.12.od 12.30 s HC Jablonec n. N.

ŠKOLA BRUSLENÍ probíhá každou sobotu a neděli od 11.00 do 
12.00 hod. ZDARMA. Nutné je mít ve vybavení helmu (možnost za-
půjčení od trenérů na stadionu), silné rukavice a nějaké to pití.     ZdS 

Hokejové výsledky 
a další program týmů

1:1, - Eurosport Teplice 6:4. 
Pořadí po 3. turnaji: 1. Jílové 22 
bodů, 2. JK Trans 18, 3. Bělá 13, 
4. Ludvíkovice 10, 5. Eurosport 
Teplice 10, 6. Slovanka - Nota 
Děčín 9, 7. Rafani Děčín 8, 8. 
Boletice 7, 9. Proboštov 1 bod. 

Okresní 1. Autocentrum 
Jílové liga si rovněž „odfajfkla“ 
třetí ze sedmi turnajů sezony. 
V libouchecké hale si nejlépe  
vedlo béčko Jílového. Jako 
jediné nepoznalo hořkost 
porážky a největší konkurenty 
z Varnsdorfu a Šluknova porazi-
lo. Jediná prohra varnsdorfských 
JK Trans znamenala ztrátu ve-

doucí pozice, ale dvakrát zvítězili 
a se ztrátou tří bodů pevně stojí 
na stříbrném stupínku. Tým SLŠ 
Šluknov si ze čtyř utkání připsal 
tři výhry a drží si třetí pozici. 
S prázdnou odjely celky Las Žle-
bas Děčín a Benteler Rumburk. 
Bodově se na ně dotáhli Hezouni 
Děčín a v druhé polovině sezony 
je zaděláno na pořádné drama 
tří týmů o spodní příčky tabulky. 
Hráčem turnaje byl zvolen Michal 
Giňa z Transco Bohemia Děčín 
a střelecké kopačky měl neje-
fektnější Martin Žďárský ze SLŠ 
Šluknov. Brankáře soupeřů roze-
smutnil sedmkrát.             V.V., ZdS

Bowlingová liga bez týmu Nic-moc
Jubilejní 10. ročník Varnsdorfské bowlingové ligy 2015-2016 je 

od svého začátku specifický skutečností, že vítěz posledních dvou 
ročníků tým Nic-moc se ho jako družstvo nezúčastní. Důvodem byly 
i pracovní povinnosti některých z jeho hráčů. Ti další pak posílili 
ostatní celky, takže např. M. Král a R. Pácha hrají za BC Tos+Plus 
nebo J. Vašut válí za Kobru 11. Dalo by se tedy usuzovat, že probí-
hající liga by měla přibrat na větší vyrovnanosti.

Skutečností je, že po devíti kolech vedli Spliťáci (32,5 bodu) 
s náskokem dva a půl bodu před Kobrou 11 (30). Na třetí místo 
se vyhoupl X-team (27), čtvrtý zůstal BC Tos+Plus (23) a na páté 
pořadí klesl tým Aspoň kilo (23). Následovali Black horses (18,5), 
Žlábci (13) a Bahňáci (13). Mezi jednotlivci si stál nejlépe J. Vašut 
(průměrný nához 174,4 bodu, Kobra 11) před J. Trojanem (171,8, 
Spliťáci), J. Ševčíkem (171,5, Kobra 11), M. Králem (168,8, BC 
Tos+Plus) a S. Miškovou (166,3, Spliťáci). Průběžné šesté místo 
patřilo P. Kubínovi (166,2, X-team) a do top desítky se ještě vešli 
J. Čerych (164,4, Spliťáci ), R. Pácha (163,8, BC Tos+Plus), R. Petrák 
(161,2, Žlábci) a J. Brožek (161,1, Kobra 11). Zápasy ligy se opět hrají 
každou neděli a pondělí v Bowling baru od 18.00 hod.                   ZdS

Malík v TOI TOI CUPU 2015 stále šestý
V půlce listopadu se jel šestý závod seriálu a hostily jej Holé 

Vrchy. První dvě místa si vybojovali vedoucí jezdci průběžného 
pořadí, tedy Paprstka s Niplem. Michal Malík znovu bodoval za 
umístění v první desítce, dojel se ztrátou 3:32 min. osmý. Skvělé 
umístění si připsal Tomáš Podrazil. Na trati klubu, v jehož barvách 
závodí, si vybojoval čtrnáctou pozici, zatím svou nejlepší v tomto 
ročníku.

V den státního svátku byl v programu závod v Uničově. Tam 
se stal vítězem Němec Meisen, který tak zopakoval své prvenství 
z úvodního dějství seriálu ve Slaném. Druhý skončil Boroš, třetí 
Šimůnek a na dalších pořadích se seřadili Skála, Paprstka a Nipl. 
Malík byl tentokráte dvanáctý a desátý z českých jezdců. Průběžné 
šesté pořadí seriálu si však udržel a na pátého Lasáka ztrácí jen 
tři body.

Do konce Českého poháru v cyklokrosu Toi Toi Cup 2015-2016 
zbývá odjet dva závody. Poslední letošní se koná 12. prosince 
v Mladé Boleslavi a domácím vrcholem bude MČR 9. ledna 2016 
v Kolíně.                                                                          ZdS

Více jak 40 šachistů se zú-
častnilo letošního 22. ročníku 
šachového turnaje jednotlivců 
v rapid šachu LIBEREC OPEN. 
Hrál se systém na 9 kol, tem-
po 2x10 minut + 5 s na tah. 
Varnsdorfský šachista Václav 
Vladyka se po celý průběh tur-
naje pohyboval na dosah třetího 
místa, když nekompromisní hrou 
dosáhl 6 bodů. Prohry s obháj-
cem prvenství i vítězem turnaje 
Markem Braunem a třetím 
v konečném pořadí Vladimírem 
Vltavským (oba ŠK Zikuda 
Turnov a ELO přes 2 200) 
však zapříčinily jeho pokles 
v pořadí na 6. místo.              red

MČR mládeže ve volném letu 
2015 se konalo koncem měsíce 
září v Hořicích. Za pořadatel-
ství SM ČR byl organizátorem 
LMK Varnsdorf pod ředitelstvím 
Ing. Josefa Bartíka. Počasí? 
Polojasno, 17°C, vítr 2-3m/s. 
Z mládežnických modelářských 
nadějí našeho regionu si lépe 
vedly ty vilémovské, Martin 
Hájek navíc vybojoval titul. 
Z varnsdorfských účastníků 
jsou nejlepšími umístěními 
1. a 5. pořadí Davida Járy, ale 
stejně jako u Martina v měně 
početné konkurenci. Z těch 
lepších výsledků uvádíme 
následující. 

Kategorie H - starší žáci (23 
účastníků): 5. Petr Blaschka - 
Vilémov, 13. Miloslav Řezníček -
 Varnsdorf, 14. Jan Weisgerber -
Vilémov, 16. Miroslav Huk 
- Varnsdorf. Kategorie H - ju-
nioři (11): 9. Martin Hájek - Vi-

Výběr FAŠV U10 se starších 
soupeřů nebojí 

Naděje FAŠV U10 se i v této sezoně propracovávají k fotba-
lovému kumštu na okresních turnajích. Jeden z trenérů Zdeněk 
Kramer hodnotil: „Odehráli jsme 9 satelitních turnajů, což před-
stavuje celkem 45 utkání. Obdrželi jsme hodně branek, a proto 
víme, kde nás tlačí bota. Omluvou může být, že naši svěřenci 
hráli proti o rok starším klukům ročníku 2005-2006. Byla to ale 
dobrá zkušenost, už vědí, že se dá hrát i proti starším soupeřům.“ 
Výběr akademie nakonec dosáhl po podzimu na 2. místo, když 
tabulku šesti týmů Šluknovského výběžku vede Krásná Lípa a 
třetí jsou Mikulášovice. Na turnajích si za akademii zahráli tito 
hráči (v závorce nastřílené branky): Grafek (14), Šafránek (12), 
Bulejko (10), Kozák (10), Brtinský (8), Pažebřuch (4), Zich (3), 
Šos (3), Funda, Foretník, Šelméci, Veroněk (všichni po 1 gólu), 
Tomko a Minařík. Trenéři Kramer a Minařík nikoho ze svých 
hráčů chválit nechtějí. „Hráli jsme jako tým, každý ví, v čem se 
má zlepšovat,“ shodně oba potvrzují a kvitují 90% tréninkovou 
docházku svěřenců. Navíc děkují vedoucí týmu A. Burešové za 
spolupráci a rodičům za odvoz na turnaje.     

   ZdS

Mládí modeláři závodili na MČR 

lémov. Kategorie A3 - žáci (18): 
4. Petr Blaschka, 12. Jakub Smě-
lík, 13. Jan Weisgerber - všichni 
Vilémov. Kategorie A3 - junioři 
(4): 1. Martin Hájek - Vilémov. 

Kategorie P30 - junioři (2): 
1. David Jára. Kategorie F1B - 
junioři (6): 5. David Jára. Během 
soutěže ani po jejím skončení ne-
byl podán žádný protest.       ZdS 

Vojta Hofman na předchozí dobré výsledky nenavázal a na MČR 
se musel spokojit jen s 18. pořadím v F1H.
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Zleva na stupních vítězů Petr Horák, Daniel Pianka, Jaroslav 
Zelený                                                             Foto Libor Hurdálek

 Na utkání v Berouně a Rokycanech odjížděl A-tým mužů vzhle-
dem k marodce a pracovnímu zaneprázdnění s devíti hráči a bez 
jediného podkošového. Problémy na doskoku a špatná úspěšnost 
střelby pak byly hlavními příčinami dvou neúspěchů. S BK Beroun 
106:50 (27:12, 51:19, 72:29), když body připsali Buben 15 (3x3), 
Šišulák 13 (2x3), Houngbedji 10, Sucharda 4, Lehroch, Vakulenko, 
Zamrzla a Schilling po 2. Prakticky totožné utkání následovalo 
s SKB Rokycany. V úvodu držel Slovan s domácími krok, ale od stavu 
13:13 jim začal nabízet míče přímo do ruky. Výsledek nakonec zněl 
123:49 (41:13, 65:26, 95:32). Body: Šišulák 14 (2x3), Houngbedji 
13, Buben 7 (1x3), Vakulenko 7 (1x3), Lehroch 4 (1x3), Zamrzla a 
M. Doležal po 2. Ve dvou prosincových utkáních bude mít áčko 
výhodu domácí haly a výhry s TJ Sokol Kbely (SO 5. 12.) i s TJ AŠ 
Mladá Boleslav (NE 6. 12.) by se náramně hodily.

Juniorky U19 nastoupily v den státního svátku doma dopoledne 
proti BK Baník Most. Soused ze středu tabulky měl být hratelný 
a příležitostí k dalšímu plnému bodovému zisku. Rozpačitý výkon 
však přivodil první domácí porážku v poměru 45:57 (15:18, 30:32, 
40:48). Body: Grobarčíková 12, Hrabáková 11, Chlánová 9 (3x3), 
Jínová 4, Martinovská 4, Keslerová 3 a Pejšková 2. Další dvě 
utkání hrály juniorky venku a také bez vítězství. Se Sokolem Nusle 
Praha se očekávání loňských vyrovnaných výsledků nenaplnilo. 
Vázla příprava zakončení akcí i obranná hra, a tak juniorky prohrály 
76:39 (19:14, 43:19, 60:24). Zápas s DBaK Plzeň mohl mít alespoň 
vyrovnanější průběh, ovšem neproměněné střely z různých vzdá-
leností a zbytečné ztráty stačily jen na konečný stav 75:52 (17:6, 
36:18, 62:32). V posledních střetnutích odváděla spolehlivý standard 
Grobarčíková a utkání s DBaK se herně povedlo Pejškové..

Béčko mužů hostilo vedoucí tým oblastního přeboru BK Levharti 
Chomutov, s kterým neuspělo 64:87 (14:24, 36:44, 52:64). Body: 
M. Šimák 13 (1x3), Eichler 11 (1x3), Pasovský 9, Š. Ježek 8 (2x3), 
Michalina 7 (1x3), Janoušek 5 (1x3), Vu Quoc 5, Lukačovič 4 a Šolc 
2. U šestého celku tabulky BK REAL Roudnice n. L. pak béčko 
v pátek před minulým víkendem prohrálo 94:73 (43:31).

Junioři U19 nenašli přemožitele ani ve svém čtvrtém střetnutí. 
V hale pražského BK Kunratice zvítězili 77:93 (12:15, 27:32, 45:64). 
Body Pasovský 31 (3x3), Ježek 23 (2x3), Lukeš 19, Vašut 12 (1x3), 
Hajdu 7 (1x3) a Novák 1.

Kadeti U17 hostili Basket Poděbrady. Proti fyzicky i technicky 
zdatnému soupeři se domácí drželi do poločasu. Přesto výsledek 
69:100 (21:22, 34:38, 54:70), bojovnost a líbivý basket ocenilo 
potleskem 50 přítomných diváků.

Mladší žáci U14 mohli v utkání s Ústím dlouho pomýšlet na 
vítězství, ale zranění spoluhráče je rozhodilo natolik, že už se 
v závěru na hru potřebně nesoustředili. TJ Slovan Varnsdorf - BK 
Sluneta Ústí n. L. 49:63 (11:14, 25:22, 35:44). Ve druhém domácím 
střetnutí proti přednímu celku ligy Slavoji BK Litoměřice bylo brzy 
rozhodnuto - výsledek 36:91 (15:29, 24:51, 28:69). Body v obou 
utkáních: Jarábek 23, Nechanický 10, Kalivoda, Jeřábek po 9, 
Sembdner, Effler, Kozák po 7, Gerhát 4, Maščuch 3, Petrla, Tlapák 
a Tomko po 2. V Nové Pace si tým U14 na domácí vyšlápl a zví-
tězil 54:78 (10:21, 23:44, 38:63). O den později u Sokola Hradec 
Králové bojoval o další vítezství, ale těsně podlehl 60:59 (17:19, 
31:29, 45:38).                                                         TJ Slovan-basket

Do odvet s trenérem Frťalou
K závěrečnému utkání 

podzimní části FNL zajížděl 
varnsdorfský FK k neporaže-
nému Sokolovu. V bodový zisk 
hostů věřili asi jen nejskalnější 
příznivci a riskující sázkaři. 
Ovšem marně. Po několik kol 
lavičku náhradníků zahřívající 
akvizice domácích, konžský 
útočník Manzia, tentokráte na-
stoupil a třemi góly ve 25., 39. a 
48. minutě duel druhého a po-
sledního celku tabulky rozhodl. 
Na fotu je zachycena situace 
před jedním z gólů. Sokolov 
tak může nadále pomýšlet na 
nejvyšší soutěž, Varnsdorf se 
bude muset na jaře odrážet 
z posledního místa k záchraně 
druhé ligy. Zimní přestávku by 
měl mít o týden delší než ostatní 
týmy. Plánovaný začátek FNL je 
5. března (Varnsdorf má volno), 
v dalším kole zajíždí k derby do 
Ústí n. L. a v úvodním domácím 

duelu jara je na programu zápas 
v Kotlině s béčkem Olomouce. 
Tomu má tým co vracet (poráž-
ku 5:0). Ani další los jarních 
odvet nevypadá na první pohled 
zle. A v něm šest utkání doma, 
pět venku může být výhodou. 
Jediný sestupující bude znám 
koncem května. Nebo se tak 

stane již dříve? U týmu skon-
čil koncem listopadu trenér 
Skuhravý i celý realizační tým 
a vrátil se trenér Zdenko Frťala. 
Po krátké přestávce čeká hráče 
ještě čtrnáctidenní testovací a 
tréninkový blok. 

ZdS/foto Tomáš Bouda, 
www.fksokolov.cz

INZERCE

Málo basketbalové
radosti

Tituly z MČR v mrtvém tahu

Příbram hostila účastníky 
Mistrovství České republiky 
v mrtvém tahu (GPC), kterého 
se jako žhaví favorité zúčast-
nili borci OST Varnsdorf Jan 
Pianka (EQUIP, do 60 kg, open) 
s bratrem Danielem (RAW, do 
56 kg, open). A předpoklady se 
naplnily. Dan zcela ovládl ka-
tegorii RAW (bez podpůrných 
dresů). S vypětím všech sil si 
poradil s činkou o váze 190 
kg (přepočet 307,2 reshel) a 
tímto výkonem vytvořil nový 
národní rekord. Za sebou 
nechal excelentní powerliftery 
Petra Horáka a také Jaroslava 
Zeleného. Honza pak domino-
val druhé kategorii, tedy EQUIP 
(podpůrný dres) a absolutní 

prvenství si zajistil zvednutím 
činky těžké 207,5 kg (přepočet 
322,6 reshel). S obrovským 
náskokem porazil jednoho 
z nejúspěšnějších strongmanů 
v ČR Jiřího Tkadlčíka, třetí byl 
Jan Jíša. Absolutní titul mistra 
ČR tedy Honza znovu obhájil, 

získal jej i v letech 2013 a 2014. 
Jan Pianka navíc zapsal na 
přepočet nejhodnotnější výkon 
z celého startovního pole a Dan 
se umístil o pár bodů za ním 
na druhé příčce mezi cca 90 
soutěžícími z celé ČR. To vše 
svědčí o výborných kvalitách 
kluků a zároveň to dokazuje, 
že letošní evropské tituly jsou 
opravdu ve správných rukou. 
Jednoznačným cílem pro 
nadcházející sezonu bude 
Mistrovství světa v silovém 
trojboji, které se příští rok 
uskuteční v Srbsku.

Závěrem se sluší poděkovat 
Městu Varnsdorf, které nás 
podpořilo v rámci sportovní 
koncepce města Varnsdorf. 
Dále musíme poděkovat 
všem, co pomáhali v přípravě 
i na samotné soutěži, zejména 
oddílovému kolegovi Ladi-
slavovu Žítkovi.            OST 


