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Svoz hnědých 
nádob

Město Varnsdorf informuje, že 
v úterý 4. dubna bude zahájen svoz 
hnědých nádob na biologicky rozloži-
telný odpad. Vyváženy budou jednou 
za čtrnáct dní, vždy v úterý. Hnědé 
nádoby musí být přistaveny vždy nej-
později v 6 hodin ráno v den svozu. 
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 ži-
votního prostředí.  

Pozvánka 
na březnové 

zasedání 
zastupitelstva

V letošním roce se zastupitelé sešli 
již dvakrát a třetí, březnové, zasedání 
Zastupitelstva města Varnsdorf bylo 
naplánováno na čtvrtek 23. března. 
Pozor, to ale neplatí! Termín příštího 
zasedání je čtvrtek 30. března. Opět 
se bude konat ve Studentském centru 
Střelnice od 15 hodin. 

Na programu jednání budou jako 
vždy převody majetku města, zprávy 
výborů, finanční záležitosti, návr-
hy, dotazy, připomínky a podněty 
obyvatel a členů zastupitelstva. Ti, 
kteří se nebudou moci dostavit na 
zasedání osobně, mají možnost vyu-
žít 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 jedná-
ní. Plán zasedání Rady a Zastupitel-
stva města Varnsdorf pro rok 2017 
naleznete na webových stránkách 
města.                        Tomáš Secký

Milí Varnsdorfáci,
Přišly první jarní dny a po odchodu 

zimy vidíme nejenom výtluky na sil-
nicích způsobené mrazem, ale také 
mnoho nepořádku kolem našich obyd-
lí. Co s tím? Technické služby města 
Varnsdorfu se postarají o údržbu na-
šich ulic, zametou zbytky posypového 
materiálu a pracovníci v oranžových 

vestách uklidí největší nepořádek 
z chodníků. Avšak víme, že zbývá 
mnoho míst v našem městě, která by 
se měla vyčistit a odstranit nepořádek. 
Proto se naše město tradičně připojuje 
k celostátní akci „Ukliďme Česko“, 
která proběhne v sobotu 8. dubna od 
9 hodin. Odbor životního prostředí 
vytipoval čtyři znečištěná místa –

Hrádek (sraz na parkovišti), Mašíňák a 
hřiště za nemocnicí, oblast vlakového 
nádraží (sraz před budovou nádraží) a 
parkoviště na Národní ulici, ve kterých 
proběhne sobotní, jarní úklid. Vzniknou 
tedy čtyři úklidové čety a každá bude 
mít svého „velitele“: starostu Horáčka, 
místostarostu Sollocha, tajemníka MěÚ 
Kříže a vedoucího odboru životního 
prostředí Brzáka.  Moc by nás potěšila 
hojná účast vás, varnsdorfských spo-
luobčanů. Pomůcky pro úklid budou 
připraveny. Předpokládám, že většina 
z nás má ráda pořádek nejen ve svých 
domovech, ale také kolem sebe. Venku, 
na chodnících, v parcích. Naším domo-
vem je přece město, ve kterém žijeme. 
Každého z nás snad mrzí, když vidí 
kolem sebe špínu, odpadky, nedopalky 
cigaret, prostě lidově řečeno „bor-
del“. Pojďme s tím něco udělat! Akce 
„Ukliďme Česko“ je příležitost aspoň 

pokusit se něco změnit. Všichni ale 
víme, že pokud nebudeme my sami 
dbát na pořádek kolem sebe, kolem 
našich domovů, tak jednorázová akce 
typu „Ukliďme Česko“ bude opravdu 
jenom kapkou v moři odpadků. Proto 
apelujeme na majitele domů i obyva-
tele bytových a panelových domů a 
prosíme, dbejme na pořádek kolem 
sebe! Kdo ale nemá rád organizované 
akce, tak může kdykoliv přispět svou 
rukou k dílu třeba na ulici před mís-
tem, kde bydlí nebo pracuje. 

Smyslem této každoroční akce je 
nejen upozornit na nepořádek kolem 
nás, ale naučit nás zodpovědnosti za 
prostředí, ve kterém žijeme. Ať se 
nemusíme stydět za naše město a ani 
sami za sebe.

Hezké jarní dny vám přeje Ing. Sta-
nislav Horáček, starosta města
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Chátrající objekt; foto archiv MěÚ 

Pokračuje rekonstrukce 
sídliště Západní

Jak jsme vás již několikrát infor-
movali, město během posledních ně-
kolika let investovalo nemalé částky 
do postupné revitalizace největšího 
sídliště ve městě. Po zateplení Ma-
teřské školky Křižíkova, opravách po-
vrchu ulic Západní a Křižíkova, přišla 
na řadu rekonstrukce inženýrských 
sítí a následně oprava největší části 
chodníků v ulicích Křižíkova, Západní 
a Edisonova. Jakmile počasí dovolí, 
budou dokončeny terénní úpravy 
okolí chodníků, které se již na podzim 
nepodařilo dokončit. Pro pokračování 
oprav město doufalo v obdržení dota-
ce z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj v dotačním titulu Regenerace 
sídlišť, kde součástí příprav byla 
i anketa nájemníků, která proběhla 
v závěru loňského roku. Vzhledem 
k termínu podání se městu Varnsdorf 
nepodařilo splnit veškeré administra-
tivní nároky pro přijetí žádosti o dota-
ci. Přesto se největší městské sídliště 
dočká dalších výrazných úprav. 

V letošním roce budou opraveny 
chodníky ve vnitrobloku od Křižíkovy 
ulice směrem k dopravnímu hřišti 
(tzv. malá Západní). Realizací této 
akce byly pověřeny technické služby, 
které již podepsaly smlouvu. Tato 
akce v hodnotě 613 tis. Kč bez DPH má 
termín dokončení do 30. června. 

S novými komunikacemi a chodníky 
úzce souvisí i jejich osvětlení. Po re-
konstrukci veřejného osvětlení v ulici 
Křižíkova, nás letos čeká rekonstrukce 
veřejného osvětlení v ulici Západní.

Dlouhotrvající zima se silnými 
mrazy se kromě škod na komunika-
cích podepsala i na stavu vstupních 
schodišť panelových domů (věžáků) 
čp. 2741 a 2739. U domu čp. 2741, 
kde je schodiště v nejhorším stavu 
provádí v těchto dnech správce bytů 
REGIA a.s. poptávkové řízení. Jakmile 
bude zahájena stavební sezóna, bude 
schodiště vyměněno za nové. 

Schodiště u čp. 2739 je zahrnuto 
v rámci zateplování celého objektu, 
na které probíhá v současné době vý-
běrové řízení. Těmito úpravami dojde 
nejen ke zlepšení komfortu bydlení, 
úsporám energií, ale i ke zlepšení 
vzhledu objektu. Vzhledem k tomu, že 
zateplení velkého panelového domu 
(věžáku) je velice nákladné a investi-
ce zateplení celého obvodového pláš-
tě panelového domu včetně střechy se 
předpokládá v hodnotě 5-6 mil. Kč (fi-
nální cena vyjde z výběrového řízení), 
může v letošním roce město Varnsdorf 
přistoupit k opravě prvního domu. 
Další dva panelové domy v této lo-
kalitě budou předmětem návrhu roz-
počtu na následující roky.          JS, JB

Jak postupovat při ztrátě 
či nálezu věci

Druhým rokem jsou ztráty a nálezy 
organizovány podle nového občanské-
ho zákoníku. Na následujících řádcích 
vám přiblížíme, jak postupovat při 
ztrátě či nálezu věci. 

1. Ztratím-li něco, kde to najdu? 
Při ztrátě věci můžeme kontak-

tovat městskou či státní policii a 
informovat se, zda věc není uložena 
u nich. Pokud ne, máte možnost se 
obrátit na městský úřad nebo navští-
vit webové stránky města, kde jsou 
jednou týdně nálezy aktualizovány. 
Kompletní seznam nalezených věcí 
uložených na MěÚ Varnsdorf je k dis-
pozici na adrese www.varnsdorf.cz/
cz/varnsdorf/o-meste/nalezy.html. 

2. Najdu-li něco, jak postupovat? 
V případě, že nalezneme ztra-

cenou věc, na které je například 
uvedena adresa či telefonní číslo 
majitele, jsme povinni ji dotyčnému 
či dotyčné vrátit. Nepodaří-li se nám 
majitele rozpoznat, musíme nale-
zenou věc bez zbytečného odkladu 
odevzdat obci (na obecní úřad), kde 
byla nalezena. Pokud věc nalezneme 
ve veřejné budově nebo veřejném 
dopravním prostředku, odevzdáme 

věc provozovateli. Odevzdaná věc 
bude následně uschována po dobu 
tří let na obecním úřadu v příslušné 
obci. Pokud si majitel věc do té doby 
nevyzvedne, vlastnické právo pře-
chází na nálezce věci či obec, které 
byla ztracená věc odevzdána. Velmi 
praktickou novinkou je, že pokud jde 
o nalezené věci, které jsou značně 
poškozené nebo znečištěné tak, že 
se nedají dále užívat, postupuje se 
s nalezenou věcí jako s odpadem. 

3. Jak je to se zvířaty? 
U ztracených zvířat je tomu jinak. 

Zvíře je sice také nález, ale nově se 
již nejedná o věc. Musí se vrátit ma-
jiteli nebo odevzdat obci. Majitel se 
musí o zvíře přihlásit do dvou měsíců 
od vyhlášení nálezu. Pokud se tak ne-
stane, může si nálezce zvíře nechat. 
Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že 
zvíře nechce, obec zvíře předá do 
útulku.

V poslední době jsme zaznamenali 
několik úspěšně vrácených věcí, pře-
devším díky výborné spolupráci obča-
nů města na sociální síti Facebook. 
Rádi bychom všem poděkovali.

Tomáš Secký

Rekonstrukce bývalé textilky 
zahájena

Řekne-li se budova „za věžičkou“, 
mnozí si vybaví opuštěný objekt, ve 
kterém s největší pravděpodobností 
straší. Málo kdo ale ví, že se s ním pojí 
neobyčejná historie, která se spiritis-
mem však nemá nic společného.

Zpočátku se jednalo o jednu z nej-
větších textilních továren na výrobu 
sametu, založenou podnikatelem 
J. F. Fröhlichem v roce 1777. Později 
budova sloužila jako jeden z provozů 
Velvety. V osmdesátých letech mi-
nulého století se komplex dokonce 
stal kulturní památkou. Nicméně 
posledních pár let postupně chátral 

a zel prázdnotou. Dnes však z dálky 
láká zvědavé obyvatele pohled na 
„staveniště“. Že by se pamětihodnost 
dočkala zasloužené záchrany? 

Také na Facebooku začaly kolovat 
zvěsti právě o zahájení přestavby 
bývalé textilky. Uživatelé mezi sebou 
diskutují a hádají, co se v centru 
města skutečně buduje. Jaké plány 

s objektem, který se skládá ze tří pater 
a jedné věže, má soukromý investor?

Na základě uděleného stavebního 
povolení vzniknou v přízemí s největší 
pravděpodobností tři obchodní pro-
story, v prvním patře dva kancelářské 
prostory a ve třetím patře dva byty 
určené pro služební účely. Do věže by 
měl být následně umístěn výtah. 

„Je to perfektní. Už bylo na čase, 
aby budovu někdo zrekonstruoval. 
Vždyť už pomalu padala lidem na hla-
vu. Myslím si, že je to dobrý nápad, 
jak využít prostory pro plánované 
účely,“ uvedla zvědavá kolemjdoucí.

V současné době je již rekonstrukce 
zahájená. Kromě viditelných oprav a 
změn dostane budova časem také no-
vou fasádu. Vše bylo projednáno do-
konce s městským architektem, který 
poskytl doporučení, jakým způsobem 
zasadit zrenovovaný objekt co nejpři-
rozeněji do prostředí „náměstíčka“ 
kolem věžičky.            Hana Bučková

Na objektu v současné době probíhá rekonstrukce; foto Tomáš Secký 
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Ilustrační foto svozové trasy

Program Ministerstva životního pro-
středí administrovaný Státním fondem 
životního prostředí ČR je zaměřen na 
podporu opatření ke snížení energe-
tické náročnosti budov, na podporu 
efektivního využití zdrojů energie a na 
podporu výstavby budov s velmi nízkou 
energetickou náročností.

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si 
o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

Státní fond životního prostředí 
České republiky a město Varnsdorf vás 
srdečně zvou na seminář, na kterém 
vám odborníci ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR poskytnou aktuální 
informace o dotačních možnostech 

Možnosti čerpání podpory 
z programu Nová zelená úsporám

z programu Nová zelená úsporám na 
výstavbu a rekonstrukci rodinných 
domů (výměna oken, dveří, zateplení 
rodinných domů).

Přijďte si poslechnout, jak velkou 
dotaci můžete získat. Dokážeme vám, 
že to má smysl a že získat dotaci není 
tak obtížné, jak se může na první po-
hled zdát. Prostor bude dán i vašim 
dotazům a individuálním konzultacím. 
Zájemci se mohou na seminář dostavit 
bez předchozího přihlašování. Seminář 
je naplánován na středu 5. dubna 
letošního roku od 16 hodin v sálku 
Městské knihovny Varnsdorf v prvním 
patře.                            Tomáš Secký

O dotaci na výměnu kotlů můžete 
požádat také v letošním roce. Dne 
27. února letošního roku byla vyhláše-
na 2. výzva Ústeckého kraje - Dotační 
program na výměnu zastaralých zdrojů 
tepla na pevná paliva (kotlíková do-
tace). Je však možné žádat o dotaci 
na výměnu starého kotle na pevná 
paliva s ručním přikládáním pouze za 
tepelné čerpadlo nebo za kotel na bio-
masu. Příjem žádostí bude probíhat od 
3. dubna do 30. června letošního roku. 

„Krajům pro občany dáme na vý-
měnu starých neekologických kotlů 
3,4 miliardy korun. Nově nebudeme 
podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze 

Kotlíková dotace 2017
v Ústeckém kraji

automatické kombinované kotle na uhlí 
a biomasu, a samozřejmě také plynové 
kotle, kotle jen na biomasu a tepelná 
čerpadla. Celkově chceme v druhé vlně 
do konce roku 2019 vyměnit dalších 
35 tisíc kotlů,“dodává ministr Brabec.

Další, tedy 3. výzva se připravuje 
pro druhé pololetí 2017 a bude možné 
žádat o dotaci na výměnu starého kotle 
na pevná paliva s ručním přikládáním 
za moderní kotel na uhlí, biomasu 
nebo plyn nebo za tepelné čerpadlo. 
Náležitosti k 3. výzvě budou teprve 
zveřejněny. Více informací o dotaci 
naleznete na webových stránkách 
Ústeckého kraje.         Tomáš Secký

 

Také v letošním roce probíhá pravi-
delný svoz pytlového tříděného odpa-
du. Třídění odpadu se dostává každým 
rokem do podvědomí lidí více a více, 
což je dobře a výsledky ukazují, že 
to má smysl. Navíc rodina, která třídí 
odpad, může získat slevu na poplatek 
za komunální odpad. 

Není v našich silách mít v každé 
ulici kontejnery na tříděný odpad. 
Z toho důvodu probíhá každých čtrnáct 
dní svoz pytlů tříděného odpadu podle 

Svoz tříděného odpadu probíhá 
jednou za čtrnáct dní

svozové trasy ve Varnsdorfu a na Stu-
dánce, kterou naleznete na webových 
stránkách města  pod záložkou Varn-
sdorf – Vše o odpadech.

„Kam máme ale pytle dávat?“ Přes-
ně takhle otázka zní velmi často z úst 
občanů našeho města. Přesná místa, 
kam pytle umístit, nejsou. Pytle s tří-
děným odpadem lze postavit kamkoliv 
po svozové trase. Dbejte také na to, 
abyste pytle přistavili v čas! Svoz totiž 
probíhá jednou za čtrnáct dní ve čtvr-
tek již od brzkého rána.                  

Tomáš SeckýTermíny svozů jsou následující

Březen      23.03.                                Srpen          10.08., 24.08. 
Duben     06.04., 20.04.                Září 07.09., 21.09. 
Květen     04.05., 18.05.                Říjen 05.10., 19.10. 
Červen     01.06., 15.06., 29.06.         Listopad 02.11., 16.11., 30.11.     
Červenec  13.07., 27.07.                Prosinec    14.12., 28.12. 

Zdravotní ústav nabízí informativní 
rozbor pitné vody v rámci vybraných 
ukazatelů dle vyhlášky pro soukromé 
osoby za zvýhodněnou cenu.

Máte dům, chatu nebo chalupu 
s vlastní studnou či pramenem? Pak 
vás jistě zajímá, zda je voda pitná 
a neobsahuje bakterie například 
z blízkého septiku od souseda. V tom 
případě je pro vás vhodný informativní 
rozbor vody podle vyhlášky 252/2004 
Sb., příloha č. 5, krácený rozbor, který 
poskytuje Zdravotní ústav za výhodnou 
cenu 750 korun pro soukromé osoby.

Akce probíhá od 1. března do 
31. května letošního roku. Občanům je 

Rozbor pitné vody 
pro soukromé osoby

k dispozici celkem 33 pracovišť v rámci 
devíti krajů České republiky. Nám nej-
bližší pracoviště je Česká lípa v areálu 
nemocnice na adrese Purkyňova 1849. 
Dále Děčín na adrese Březinova 444/3.

Stanovené ukazatele kráceného 
rozboru: escherichia coli, koliformní 
bakterie, amonné ionty, dusičnany, 
dusitany, TOC (CHSK-Mn), pH, železo 
nebo mangan, tvrdost (Ca, Mg).

V případě, že máte zájem o kom-
pletní rozsah kráceného rozboru, je 
cena stanovena na 1 250 korun. Více 
informací získáte na webových strán-
kách Zdravotního ústavu.

Tomáš Secký

Na poprvé to nevyšlo podle před-
stav. Zapojilo se velmi málo z vás, 
a proto jsme se rozhodli informovat 
naše čtenáře ještě jednou. Doufám, 
že většina varnsdorfských občanů 
používá ve svých domácnostech nebo 
v zaměstnání náš místní varnsdorfský 
stolní kalendář pro letošní rok. Všichni 
víme, že podle latinského hesla Tempus 
fugit – čas utíká, běží, nám i tento rok 
hrozně rychle uteče. A proto je na čase, 
už v tento čas, připravit kalendář pro 
rok 2018. Následující rok bude pro naše 
město významný, poněvadž v roce 2018 
budeme slavit 150. výročí povýšení 

Staňte se součástí kalendáře 
pro rok 2018

Varnsdorfu na město. Z toho důvodu ve-
dení města chce, aby i stolní kalendář 
v tomto významném roce byl jiný a vznikl 
za podpory vás, občanů našeho města. 

Ve Varnsdorfu a na Studánce je 
jistě mnoho hezkých zákoutí a míst, 
které stojí za to, aby byly nafocené a 
zveřejněné třeba právě v novém kalen-
dáři. Proto neváhejte, foťte zajímavá 
místa či momentky a posílejte vaše 
fotografie (nejlépe ve velikosti 1 MB) 
na emailovou adresu jirina.trebatic-
ka@varnsdorf.cz. Všem zúčastněným 
děkujeme za spolupráci. 

Roland Solloch, místostarosta
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Vrátí se ještě vagónky 
na dopravní hřiště?

Hrdá držitelka titulu Top Stylist 2016 Monika Hüblerová (uprostřed); foto 
Studio Wella Praha 

Jak jsme již psali koncem loňského 
roku, vagónky byly zdemontovány a 
odvezeny v září loňského roku, aby 
mohla být provedena jejich oprava. 
Ještě než byla zahájena vlastní oprava, 
už se parta výrostků pokusila odcizit 
jednu ze čtyř náprav ponechaných na 
kolejích dětského dopravního hřiště. 
Naštěstí zafungovali všímaví občané 
a tak náprava skončila na služebně 
městské policie. Vlastní opravy se 
ujala naše střední škola - VOŠ a SOŠ 
Varnsdorf ve svém zařízení v Ladově 
ulici. Žáci zde pod vedením svých 

mistrů provedli demontáž střechy 
a další nezbytné úpravy. Bohužel 
z prostorových důvodů se tato oprava 
provádí v nevytápěných prostorách, 
proto se přes zimu udělaly pouze 
klempířské práce. Jakmile to počasí 
dovolí, bude provedena finální povr-
chová úprava nastříkáním a následně 
budou vagónky polepeny fólií. Do 
konce dubna by měly být zpátky na 
svém místě. A stejně jako v případě 
odvozu, tak i následné přivezení a 
montáž provedou dobrovolní hasiči 
s autem s hydraulickou rukou.              JS

Čas na krátkou poezii
Bylo, nebylo. Za devatero horami 

a řekami se krčí malé městečko 
Varnsdorf, ve kterém spokojeně na 
parkovišti u panelového domu dřímalo 
pětidveřové vozítko. Byl krásný úno-
rový víkend, který se pojil s prvním 
letošním oteplením. Krásné počasí vy-
lákalo ven nejednu domácnost. Počasí 
se umoudřilo i v nočních hodinách, což 
naneštěstí hrálo do karet i místním 
zlodějům.

 Donedávna město ovládala zimní 
královna a vozítko na její pokyn po 
celou dobu nadvlády odpočívalo pod 
nánosem sněhu. Ten osudný víkend 
se však bílá nadílka stáhla do ústraní 
a vozítko tak rázem představilo 
očím společnosti svou krásu. Tmavá 
skla a jedinečný lak přivábil jed-
noho zvědavého slídila. I přes to, že 
do poslední chvíle bojovalo a chránilo 
zimní pneu a další zařízení své ma-
jitelky, šikovný lupič nad ním nakonec 
zvítězil.

Na svou touhu po ukájení potřeby 
zjistit, co vozítko ve svém vnitru skrývá, 
si kvapně navykl a do uzamčeného 

subjektu bez svědků a mlčky nakonec 
pronikl. Svou touhu tak naplnil a 
vybavení si přivlastnil. Nepozorovaně 
se chtěl zakrátko vytratit, něco mu 
však v jeho počinu muselo zabránit. 
Možná snad krása a pohodlí vozítka, 
možná snad špatné svědomí, nechal 
se unést skrytou energií. O svůj čas 
s vozítkem se podělil, v novém 
přístřeší se následných pár nocí veselil. 

Leč se se džbánem chodí tak dlouho 
pro vodu, až se ucho utrhne, i zloděj 
měl díky tomuto přísloví na mále. 
Majitelka si všimla hned, že s ním není 
něco v pořádku, oslovila tak na pomoc 
policejní posádku. Zloděj však nedal si 
říct – musel se s vozítkem rozloučit. 
Na památku nechal v něm otisky a pár 
centů k tomu, se smutkem ve tváři 
vydal se pak domů. Ochránci zákona 
mají tak nejednu stopu, snad mu tím 
zabrání pokračovat v tomto činu.

Každý příběh mívá však své 
ponaučení – nenechávejte prosím své 
vozítko přes zimu bez povšimnutí a 
dívejte se kolem sebe.   

Hana Bučková

Rumburská nemocnice omezuje 
provoz, alespoň prozatím

Situace rumburské nemocnice, 
která se řeší několik posledních týdnů, 
vyústila do svého konce.

V rumburské nemocnici končí po-
rodník a nového se nedaří sehnat, 

i přesto, že vedení nemocnice 
nabízí nadstandardní platové pod-
mínky. Z tohoto důvodu dojde v Lu-
žické nemocnici a poliklinice, 
a.s. k omezení gynekologicko-
porodnického a novorozeneckého 
oddělení. Provozní omezení spočívá 
v uzavření porodnické stanice gy-
nekologicko-porodnického oddělení 
a novorozenecké stanice dětského 
oddělení a to s účinností od 1. dub-
na. Alespoň prozatím, než se najde 
nový personál.

„Poslední rodičky budou přijaty k po-
rodu dne 28. března 2017,“ uvádí Mgr. 
Petr Dubravec, ředitel nemocnice. 
Provoz gynekologické části oddělení a 
dětského oddělení včetně ambulancí 
pokračuje i v dubnu bez omezení.

„Nejbližší porodnice se nachá-
zejí v České Lípě, Děčíně, Liberci, 
Jablonci nad Nisou a Ústí nad Labem. 
Upozorňujeme tedy všechny rodičky, 
které mají termín porodu stanovený po 
20. březnu, aby po dohodě se svým gy-
nekologem zvážily registraci v některé 
z výše uvedených porodnic,“ doplnil 
k nastalé situaci gynekolog MUDr. Ivan 
Sucharda z Varnsdorfu. Se situací byli 
obeznámeni také místní obvodní lékaři 
a gynekologové.                

Tomáš Secký

Titul Top Stylist 2016  putuje 
do Varnsdorfu

Ve Varnsdorfu si nyní budete moci 
dopřát profesionální péči o vaše vlasy 
od značky Wella, ke které má přístup 
pouze 30 salónů v České republice!

Jedním z těchto vybraných se právě 
stal vyhlášený salón Hüblerová. Krom 
toho, že mezi prvními mohou používat 
revoluční profesionální péči Wella 
System Professional, si majitelka 
salónu Monika Hüblerová odvezla 
prestižní titul Top Stylist 2016, který 
uděluje Studio Wella nejzdatnějším 
kadeřníkům a kadeřnicím.

„Trofej Top Stylist 2016 ten-
tokrát putuje do Varnsdorfu. Novou 
držitelkou je paní Monika Hüblerová, 
která je dlouholetou fanynkou našeho 
Studia a obdivuhodnou odbornicí. 

Blahopřejeme,“ napsal tým studia 
Wella Praha na jejich oficiální Face-
book, kde paní Monika sklízela pozi-
tivní ohlasy.

„Ve Welle jsem měla možnost absol-
vovat měsíční stáž teď po mateřské. 
Pokračovala jsem však i dalšími jejich 
kurzy, které mi přinesly ocenění Top 
stylista 2016. Mám velkou radost, 
že náš salón splňuje ta nejpřísnější 
kritéria ve všech oblastech a dostal 
se tak do třicítky vybraných, kteří 
mohou používat řadu System Profes-
sional. Nejbližší salón, který bude 
stejné produkty a služby nabízet bude 
v Praze,“ dodala držitelka titulu.

Barbora Krajčovičová, 
Hlas severu junior 
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Dobrovolnické centrum 
Strakapoud tvoří úsměvy

Dobrovolnické centrum Straka-
poud vzniklo při Apoštolské církvi 
ve Varnsdorfu na podzim roku 2013. 
Hned zpočátku získalo akreditaci Mi-
nisterstva vnitra pro dobrovolnické 
programy Dobrovolníci v nemocnicích 
(probíhá na oddělení LDN Varnsdorf) 
a Dobrovolníci pro doučování (realizo-
váno v rodinách doučovaných dětí). Do 
programů se doposud zapojilo 42 akre-
ditovaných dobrovolníků z Varnsdorfu 
a blízkého okolí. Mezi aktivity patří 
také vedení výtvarné dílny na oddělení 
LDN, pacienti zde tvoří pomocí výtvar-
ných technik různé výrobky, nebo mají 
možnost si procvičit paměť.      

Abychom Vám práci Dobrovolnické-
ho centra Strakapoud zase o kousek 
přiblížili, zeptali jsme se samotných 
dobrovolnic na jejich zkušenost v dob-
rovolnickém centru.

Rozhovor s Eliškou Krištofovou, 
studentka, 17 let 

Eliško, jaký dobrovolnický pro-
gram sis vybrala?

Dobrovolnictví pro doučování
Proč sis vybrala právě doučování? 
Už od malička jsem se chtěla stát 

paní učitelkou. A tohle byl způsob, jak 
si právě roli paní učitelky vyzkoušet a 
poznat něco nového.

Koho doučuješ a jak dlouho do 
rodiny docházíš?

Doučuji holčičku Nikču, která je 
velmi šikovná a optimistická. Chodí 
do 4. třídy. Do rodiny docházím dru-
hým rokem 1x týdně.

Jak by si zatím zhodnotila přínos 
Tvého působení u Nikolky a její 
posun? 

To, že za Nikčou každý týden do-
cházím, jí určitě pomáhá. Hlavně 
jde o procvičování starých věcí a 
vysvětlení nové látky. Ale velkou zá-
sluhu na tom má sama Nikča, protože 
má opravdu velký zájem se ve škole 
zlepšit. Rozhodně jsem nějaký posun 
zaznamenala. 

Je něco, co ses Ty naučila nebo 
se učíš?

Tato zkušenost mě naučila větší 
trpělivosti s lidmi, protože ne každý 
danou věc pochopí na první nebo 
druhý pokus. Někdy je něco potřeba 
vysvětlit vícekrát.

 Co bys vzkázala lidem, kteří o do-
brovolnictví přemýšlejí? 

Vzkázala bych jim, ať nad ničím ne-
přemýšlejí a jdou do toho. Je to skvělá 
zkušenost, možnost poznat nové lidi, 
ale především poznat sami sebe. 

Rozhovor s Kristýnou Pitnerovou, 
studentka, 19 let

Kristýno, jaký dobrovolnický pro-
gram sis vybrala?

Dobrovolnictví v nemocnicích
Proč sis vybrala právě dobrovol-

nictví na LDN?
Ráda bych se v budoucnosti věnova-

la psychologii. Při hledání příležitostí 
k získání zkušeností v tomto oboru 
jsem narazila na možnost dobrovol-
nictví na LDN.

Jak dlouho na LDN docházíš a jak 
často?

Poprvé jsem byla na LDN v srpnu 
2016. Snažím se docházet vždy jednou 
týdně a s pacientem trávím přibližně 
hodinu.

Kolik pacientů si již navštívila?
Zatím 3 pacienty. Když pacient jde 

ze zařízení jinam, hledají pro mne 
sestry pacienta nového.

 Co s pacienty nejčastěji děláš?
Nejčastější náplní návštěvy je poví-

dání. S pacienty si povídáme o tom, 
co je nového, ale i o minulosti, jejich 
zážitcích z mládí a podobně.

Co nejzajímavějšího se Ti zatím 
přihodilo?

Velice zajímavé bylo povídání 
s paní, za kterou docházím teď. 
V sedmdesáti letech začala cestovat. 
Navštívila již třikrát Londýn a byla 
dokonce i ve Skotsku a Irsku.

Byla pro Tebe výzva začít dochá-
zet za staršími lidmi na LDN?

Určitě, bylo pro mě těžké už jen 
se rozhoupat a domluvit si schůzku. 
Před první samostatnou návštěvou pa-
cienta jsem byla také hodně nervózní, 
protože jsem nevěděla, co mě čeká, 
ale postupně vše opadlo.

Vidíš přínos v tom, že za pacienty 
chodíš? Ať už pro Tebe nebo pro ně.

Návštěvy mi přinesly hlavně spoustu 
zkušeností. Člověk si uvědomí, jak 
hloupé jsou někdy jeho problémy 
v porovnání s tím, s čím se setkávají 
jiní lidé. Mimoto mi návštěvy i supervi-
ze dobrovolníků pomohly lépe pocho-
pit stáří jako etapu života. Domnívám 
se, že i pro pacienty jsou návštěvy 
dobrovolníků vítaným rozptýlením.

Co by si vzkázala lidem, kteří 
o dobrovolnictví na LDN přemýšlejí?

Aby se nebáli počátečních rozpaků, 
nervozity nebo podobných pocitů, 
protože ty brzy odezní a návštěvy 
jsou poté zábavné a přínosné nejen 
pro pacienty.        Adriana Svobodová
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Službové obory VOŠ, SPŠ a SOŠS a 
CR Varnsdorf neustále zkvalitňují své 
nabízené služby veřejnosti. V září 
2016 se v budově na ulici Národní 2589 
otevřel zrekonstruovaný kadeřnický 
salon, úpravou prošly také prostory 
pro žáky oboru Vlásenkář a maskér. 

Od března letošního se místním 
občanům více přibližují i žáci masér-
ských oborů (tříletého i čtyřletého), 
kteří budou využívat prostory ve 
varnsdorfském bazénu. Protože ma-
séři mají vybavený salon v budově na 
Národní, zůstanou v tomto školním, 
veřejně přístupném salonu k dispo-
zici různé masérské techniky a vyba-
vení včetně baňkování a lymfovenu. 
Naopak v prostorách bazénu, který 
je blíže sportovně zaměřeným lidem, 
budou žáci nabízet klasické sportov-

Do bazénu se vracejí masáže, 
tentokrát pod taktovkou žáků 

střední školy
ní masáže. Masáže si můžete užít 
v odpoledních hodinách od pondělí 
do čtvrtka od 16 do 19 hodin, v úterý 
po celý den od 10:00 do 19:00 hodin a 
v dopoledních hodinách pak od středy 
do pátku od 9:30 do 12:30 hodin.

Veškeré objednávky se přijímají na 
telefonu 775 853 779. Těšíme se na va-
ši návštěvu!   Ing. Michaela Rozborová

Malé zpoždění při odjezdu jakoby 
předznamenalo, že to horší máme 
za sebou. Čekal nás týden skvělého 
lyžování, báječné zábavy, tradičních 
výletů, výborného jídla i závěrečné-
ho hodnocení. 

Vše začalo v neděli 26.2. Do au-
tobusu se nás naskládalo početných 
45 dětí (20 ze školy v Ebersbachu a 
25 ze ZŠ náměstí ve Varnsdorfu). A vy-
razili jsme směr Jizerské hory – pen-
zion U Kačáka. Čtyři dny v týdnu nás 
čekalo lyžování a snowboard. V pon-
dělí a v úterý jsme zažívali atmosféru 
na Severáku, ve čtvrtek jsme si uží-
vali dlouhých sjezdovek na Špičáku a 
v pátek jsme zakončili na Malinovce 
včetně závodů ve slalomu.

V průběhu celého týdne jsme však 
stihli spoustu her a zábavy, které 
nás měly nejen pobavit, ale také 
naučit komunikovat v jiném jazyce. 
Vždyť nás paní učitelky rozdělily do 
týmů tak, abychom byli nuceni se 
vzájemně dorozumívat. Jako první 
jsme museli dokonce vytvořit plakát 
dokládající název našeho týmu i pro-
jekt jako takový. A tak jsme využí-
vali všech možností komunikace, a to 
i včetně té mimoslovní. Hry a soutě-
že, to vůbec byla jedna velká zábava. 
Seznamovací hry jsme absolvovali 
venku, ale další jako např. panto-
mimu, MISS, obleč, co můžeš pak 
v interiéru penzionu.

Společně na horách 2017
Jinou zajímavostí bylo seznámení 

se s oblastí Bedřichova. Navštívili 
jsme rozhlednu Královku a zavítali 
do známé horské chaty zvané „Pre-
zidentská“. Knedlíky, závin i poháry 
byly vskutku skvostné!

Ve čtvrtek večer nás čekalo pře-
kvapení nejen v podobě sladkého po-
háru, ale také přípravy na závod ve 
slalomu. Ten se konal na Malinovce 
a my soutěžili v kategoriích dle vý-
konnosti stanovené na začátku kurzu. 
Tratě jsme měli skvěle připravené, 
stejně jako samotný slalom. Užili 
jsme si ještě závěrečného sjíždění 
svahu a pak hurá na oběd, kde nás 
čekalo vyhlašování výsledků.

Ve slalomu byla nejrychlejší ze 
všech Marika Any Nováková, která 
časem 19,1 s porazila všechny své 
soupeřky a soupeře ze všech skupin. 
Vyhlašování se však netýkalo jen 
lyžování a snowboardu, ale také 
pořádku na pokojích. Vyhrál pokoj 
č. 3 – Antonia Reichelt, Saskia Dänel 
a Freia Schönberg. V soutěžích a 
hrách bylo ze 7 týmů nejúspěšnější 
družstvo, které se pojmenovalo TED-
DY PANDA UNICORN. Poslední SKOL a 
projektu ZDAR a už jsme seděli v au-
tobusu, který nás v pátek 3.3. odpo-
ledne odvezl domů. Tak na shledanou 
někdy příště!

Václav Zemler, ZŠ Varnsdorf, 
nám. E. Beneše, koordinátor projektu

Rok se s rokem sešel a naše škola 
vás srdečně zve k zápisu do ZŠ a MŠ 
Bratislavská 994 ve Varnsdorfu, kte-
rý proběhne dne 12. dubna 2017 od 
14:00 do 18:00 hodin.

Na co se můžete v naší škole těšit? 
Jsme školou rodinného typu a celý 
školní rok je doprovázen bohatým 
programem. Žákům se zde zcela 
zdarma poskytuje logopedická 
péče.

Naše škola nabízí širokou škálu 
tradičních i netradičních zájmových 
kroužků, které kvalitně vyplní volný 
čas po vyučování a pomůžou rozvíjet 
sebe sama. Anglický jazyk se na naší 
škole vyučuje již v předškolním věku 

Anglický a německý jazyk již od MŠ
a od nového školního roku se plánuje 
i výuka jazyka německého. 

Škola je obohacena obrovskou za-
hradou a altánkem, kde si děti v pří-
větivém počasí mohou užít vyučování 
i velké přestávky na čerstvém vzdu-
chu. Součástí areálu je také hřiště 
s umělým povrchem, které je využíva-
né při hodinách tělesné výchovy, ale 
i v odpoledních hodinách a pro širokou 
veřejnost. Rodičům vycházíme maxi-
málně vstříc, například otevřením 
školní družiny již od 5:30 hod. Dále 
nabízíme možnost individuálního 
vzdělávání.

Těší se na vás kolektiv ZŠ a MŠ 
Bratislavská.

V pondělí 20. února proběhla před-
náška o úspěšné Krkonošské expedici 
SKI Nošak 2016. Poutavě i vtipně 
o ní vyprávěl vedoucí expedice Libor 
Dušek, kterého do Varnsdorfu už po-

Libor Dušek vyprávěl 
o ski expedici Hindúkuš - 

Afghánistán
druhé pozval přírodovědný klub při 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 

Hora Nošak je s výškou 7492 m n. 
m. v pohoří Hindúkuš druhou nej-
vyšší a leží na hranici Afghánistánu 
a Pákistánu. Na samotný vrchol se 
z pětičlenné výpravy dostal sice jen 
Zdeněk Hák, ale horu poté sjel na ly-
žích a byl tak prvním Čechem, které-
mu se to povedlo. Poprvé i naposledy 
předtím horu na lyžích sjela expedice 
z Tyrolska v roce 1970. 

Na přednášku do divadla přišlo 
kolem 30 lidí, což je na místní po-
měry vcelku dobrá účast. Na konci 
proběhlo i několik dotazů. Akci tak 
můžeme, stejně jako expedici, pro-
hlásit za úspěšnou. 

Zuzana Jindřichová, KPMV, 
foto Filip Mágr
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6/2017Společnost, kultura, inzerce

je dynamická a neustále se rozvíjející společnost, která 
působí v České republice již 27 let.

Pro divizi Světelná technika hledáme nového kolegu/ 
kolegyni pro pozici

Společnost 
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. 

REFERENT VNITŘNÍ SLUŽBA
NÁPLŇ PRÁCE:
Účetní i fyzický příjem a výdej zboží
Organizace práce pracovníků ve skladu
Logistika
Vedení dokumentace
Reklamační řízení
Komunikace se zákazníky

POŽADUJEME:
Úplné SŠ vzdělání zakončené maturitou
Dobrá znalost práce na PC
Komunikační schopnosti
Schopnost práce v kolektivu a týmové spolupráce
Výhoda – ne nutná podmínka
Anglický jazyk
Německý jazyk

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní společnosti
Pracoviště Rumburk
Obvyklá pracovní doba 6:30-15:00 hod.

Své životopisy zasílejte do 31. 3. 2017
SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Cihlářská 1000/2, 408 01  Rumburk,
info@sasa.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: jo-
sef.knourek@post.cz. Opravy vodo, 
elektro, práce se dřevem, opravy 
plotů, branek, ořez stromů a keřů.

Prodám obklad do koupelny. 
Levně. Tel. 737 572 405

ZVEME VÁS NA VELIKONOČNÍ 
POLSKO. Město: Legnica, Bad Mus-
cau. Den: 15.04.2017 (so) Cena:  200 
Kč. Odjezd: Náměstí ve Varnsdorfu –
8:00 hod., Rumburk Bytex  - 
8:30. Objednávky přes sms na tel. č. 
723 470 755, 723 470 950. Nutná 
rezervace míst!!! www.ca-hem-
trans.cz - Cestovní agentura

  Nemovitosti
Odkoupím zahrádku s chatkou. 

Nabídněte. Tel. 737 572 405

Prodám zahrádku s chatkou 
v osobním vlastnictví pod hrází 
rekreačního rybníka Mašíňák 
(cena dohodou), hoblovku 30 cm 
a míchačku v ceně šrotu. Telefon 
721 325 897.

Druhý ročník festivalu Pro Zdraví se 
uskuteční 1. dubna 2017 v DK Střelnice 
Rumburk. Hlavním záměrem festivalu 
je zvýšit povědomí a šířit osvětu zdra-
vého životního stylu, zdůraznit potřebu 
péče o vlastní zdraví u každého z nás, a 
to v prevenci civilizačních chorob, pro-
střednictvím zdravé stravy, zdravého 
pohybu a naši zodpovědnosti ke zdraví 
nás i našeho prostředí. Druhý ročník 
propojuje témata: výživa, pohyb, děti, 
prevence, civilizační choroby. 

Mezi přednášejícími budou odborníci 
špičkové úrovně. Margit Slimáková 
-specialistka na zdravotní prevenci a 
výživu, vystoupí s tématem „Výživové 
omyly“. Navazovat bude rozhovor nejen 
o cukrovce Margit Slimákové s Janem 
Vyjídákem, kteří v duetu přiblíží omyly, 
fakta a mnoho let zažité stereotypy. 
Dále vystoupí Vít Schlesinger s otázkou 
„Proč je komplexnost v životě tak důle-
žitá?“ Zaměří se na kombinaci pohybu, 
správné stravy, regenerace a zdravé 
mysli. Miluše Kubíčková je ve svých 
90 letech stále velmi vitální a inspira-

Na festivalu Pro Zdraví vystoupí 
MŠ Zahrádka

tivní osobností, jejím tématem bude: 
„Šest cest ke zdraví“ aneb o vědomém 
pohybu, správném dýchání, rytmu, vyvá-
žené výživě, harmonické mysli a vyladě-
ných vztazích. MŠ Zahrádka z Varnsdor-
fu, která získala jako první v Ústeckém 
kraji ocenění „Skutečně zdravá školka“, 
se podělí o své inspirativní změny škol-
ního stravování. Se závěrečnou tečkou 
„Hrnečku vař“ se představí Alexandra 
Hochmanová - psycholožka, lektorka a 
koučka, která se podělí o výživu z pohle-
du těla a hlavně duše.

Můžete se těšit také na doplňkový 
program - vegetariánské občerstvení -
Šambhala Česká Lípa, Cyklo fresh bar, 
Domeček Na Kopečku - místní čajovna, 
MŠ Zahrádka - příklad dobré praxe, 
Sušenková dílna - Martina Janečková, 
lokální farmáři, prodej knih - knihku-
pectví Kalivoda a další.

Vstupenky si můžete zakoupit 
v předprodeji na www.vstupenkyrum-
burk.cz.Těší se na vás iniciátorka a 
organizátorka festivalu Barbora Souč-
ková.                                                BS

    

Chantal Poullain 
zapěje 

ve Varnsdorfu

Známá herečka a zpěvačka francouzské-
ho původu, Chantal Poullain, vystoupí 
30. března od 19 hodin v sále Lidové 
zahrady Varnsdorf se svým písňovým 
repertoárem nazvaným Chansons. 
Jako herečku zná Chantal jistě každý, 
ale jako zpěvačku pravděpodobně má-
lokdo. Její hluboko posazený sexy hlas 
a lahodná francouzština se stanou ozdo-
bou jarní hudební sezóny ve Varnsdorfu. 
O hudební doprovod se postará vynika-
jící jazzově laděná kapela pod vedením 
Štěpána Markoviče. Během večera zazní 
jak vlastní písně Chantal, tak i tradiční 
francouzské šansony.     Martin Musílek



Navždy zůstáváš 
v našich srdcích. Dne 
28. března uplyne 10 
let, co od nás odešla 
naše milovaná dce-
ra, sestra, teta, 

                   sl. Evička Majkutová. 
S láskou stále vzpomínají rodiče a 

sourozenci s rodinami.

Dne 27. března 
tomu bude 15 let, 
kdy nás navždy opus-
til pan Vladislav 
Čížek. 

Stále s láskou 
vzpomínají manželka Marie a synové 
Vladislav a Radek.

Dne 18. března 
uplynul smutný rok,
kdy nás navždy opusti-
la starostlivá a peč-
livá manželka, ma-
minka a babička paní 

                          Jaroslava Hulánová. 
Kdož jste ji znali, prosím, vzpomeň-

me společně zejména jejích lidských 
kvalit. 

Za vzpomínku děkuje manžel s ro-
dinou. 

Dne 4. dubna uply-
ne 10 let od úmrtí 
pana Jiřího Petra. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomíná 
manželka a děti Jana a Jiří s rodina-
mi.

Dne 13. března 
uplynuly 2 roky, co 
nás navždy opustil 
pan Dušan Černý. 

Stále vzpomínají 
maminka Eva a celá 

rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 6. dubna 
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Společnost, zprávy 6/2017
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NAROZENÍ
  Únor
* Anna Miklošová
  Michaela Kročilová
  Robert Mikloš

ZUBNÍ POHOTOVOST
25. - 26.03.2017            
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110,Děčín I  
Tel. 412 151 056  

1. - 2.4.2017  
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588  
     

VZPOMÍNKA
Taneční škola Styl manželů Jose-

fových jako již každoročně pořádala 
Taneční pro dospělé.

Celým kurzem si pod profesionál-
ním dohledem zkušených tanečníků 
manželů Josefových prošlo 22 párů. 
Dva páry dojížděly na lekce až ze 
sousedního Německa.

Za pouhých 9 lekcí se účastníci 
naučili široké spektrum tanců od 
standartních, latinsko-amerických 

Jubilanti 
Ani třetí měsíc letošního roku nebyl 

výjimkou. Tentokrát na slavnostní 
setkání jubilantů dorazilo pět dam, 
oslavenkyň a tři muži. Právě oni 
v měsíci únoru oslavili své další ži-
votní jubileum, které přišli oslavit 
první čtvrtek v březnu do obřadní 
síně městského úřadu. Srdečné při-
vítání měl nyní na starost starosta 
Stanislav Horáček a místostarosta 
Josef Hambálek. Příjemné odpoledne 
u kávy a zákusku bylo zakončeno osob-
ní gratulací a předáním daru zástupci 
města a členy odboru správních agend 
a dopravy, kterým navíc patří podě-
kovaní za přípravu setkání. Seznam 
zúčastněných jubilantů: Valeria Ptáč-
níková, Jaroslava Šipinková, Marie 
Marvancová, Jarmila Mrkosová, Wal-
traud Hrušková, Josef Bukáček, Ervín 
Heinl a Václav Provazník. 

Tomáš Secký; foto Jan Louka

Věneček Tanečních pro dospělé zakončil taneční sezónu
až po Country a Disco. Taneční kurz 
byl zakončen věnečkem na Střelnici 
ve Varnsdorfu v pátek 3. března 
2017. Celý večer panovala dobrá 
nálada, zábava a na parketu nebylo 
ani chvíli prázdno. Absolventi si 
mohli přivést i své přátele a rodin-
né příslušníky a tak byl sál téměř 
zaplněn.

„Všichni účastníci byli moc šikov-

ní tanečníci a vytvořili příjemnou 
atmosféru po celý kurz,“ vyjádřili 
se k výkonům kurzistů manželé 
Josefovi.

Absolvovat si taneční poprvé nebo 
znovu máte možnost i vy. Stačí se jen 
přihlásit na webových stránkách   do 
dalšího kurzu koncem roku. Studenti 
se zase mohou přihlásit do základní-
ho kurzu pro mládež.

Barbora Krajčovičová

Taneční pro dospělé sklízí úspěch; foto Taneční škola Styl
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Vítězný duel áčka s BK Horejsek Děčín
Basketbalový A-tým mužů ces-

toval k utkání do Loun, ve kterém 
domácím, čtvrtému týmu tabulky, 
vycházela prakticky bezchybná střel-
ba (celkem 15 tříbodových pokusů). 
Po poločasovém hrozivém stavu 
49:24 se Varnsdorfu lehce zlepšeným 
útokem ve druhé půli podařilo ale-
spoň korigovat výsledek. BA Louny -
TJ Slovan Varnsdorf 91:58 (20:7, 
29:17, 21:15, 21:19). Body: Buben 
13, Schilling 12, Šišulák 10, Lehroch 
8, Činka 5, T. Doležal 5 (1x3), Beran 
3 a Vakulenko 2. Domácí utkání s BK 
Horejsek Děčín basketbalisté vyhráli 
74:62 (19:11, 23:17, 23:20, 9:14), 
když až na závěrečnou čtvrtinu utkání 
stále navyšovali svůj náskok.

Ženy čekala dvě záchranářská 
utkání se stejným soupeřem z Trut-
nova. V tom domácím podlehly 
49:94 (8:26,11:24,17:20,13:24) a 
v prostředí soupeřek 73:40 (23:12, 
13:4, 17:10, 20:14). Na domácí palu-
bovce byl k vidění opět křečovitý za-
čátek v útoku a chabá obrana, a tak již 

Oba týmy žáků HC TS Varnsdorf 
odehrály ve svých kategoriích zbývající 
dvě z celkem čtrnácti utkání nadstavby 
Ligy žáků. Nejprve se na domácím ledě 
střetli s HC Česká Lípa a poté s HC Jab-
lonec nad Nisou. 

 Starší žáci se rozešli s českolipským 
týmem smírně 5:5 a s Jabloncem zví-
tězili 7:1.

TABULKA – zbývají sehrát dva zápa-
sy mezi N. Bydžovem a Jabloncem.

1. HC Lomnice n.P.        14 133:51 26 
2. HCM Jaroměř           14 118:46  22
3. HC Vrchlabí              14  94:70  19 
4. HC TS Varnsdorf       14  86:54  18
5. HC Česká Lípa          14    48:78  10                   
6. St. Nový Bydžov        12  40:62   6 
7. HC Náchod                14 33:119   4 
8. TJ HC Jablonec n. N.  12 30:102   3 
 

Mladší žáci ve svém předposledním 
soutěžním duelu sezony porazili Čes-
kou Lípu 5:2 a Jablonec udolali těsnou 
výhrou 2:1.

TABULKA - zbývají sehrát dva zápasy 
mezi N. Bydžovem a Jabloncem.  

1. HCM Jaroměř            14  122:41 25
2. HC Náchod               14 105:46  22 
3. HC Lomnice n. P.        14   82:38  21
4. HC Stadion Vrchlabí   14   90:56  19
5. HC TS Varnsdorf        14   28:90   8
6. TJ HC Jablonec n. N. 12   40:67   7
7. HC Česká Lípa           14  43:112  4                  
8. St. Nový Bydžov        12   34:94   2

Hokejoví žáci 
na konci sezony

vývoj první čtvrtiny pohřbil jakékoliv 
naděje. To navíc podpořeno přetrvá-
vajícími zdravotními potížemi hráček 
a pokleslým sebevědomím vyústilo 
v průběžný stav 19:50 už v polovině 
zápasu. Začátek utkání v Trutnově 
měl podobný průběh a bodové manko 
se ani potom nedařilo alespoň částeč-
ně smazat. Přes všechny tyto skuteč-
nosti je třeba do posledního zápasu 
přidat zbylou energii a vůli, neboť 
šance na udržení 2. ligy stále ještě 
existuje. Bodově se v obou utkáních 
nejvíce prosadily hráčky Stodůlková 
29 (3x3), Grobarčíková 24 a Chlanová 
8 (2x3).

Junioři U19 nastoupili k těžkému 
utkání u vedoucího týmu soutěže ŠSK 
Slaný, který zatím prochází soutěží 
bez jediné prohry. Nebylo co ztratit, 
naopak jen získat a překvapit. Přesto 
se někteří hráči stresovali a nepodali 
své obvyklé výkony. Rozdíl v první 
čtvrtině vyzněl pro soupeře a stejně 
tak se juniorům Slovanu nepovedla 
třetí část hry. Naopak druhá a závě-
rečná byly solidní. A to se zapojila 
do hry celá lavička i s mladšími hráči 
k získání zkušeností. Poděkování pa-

tří rodičům, kteří jeli tým k tomuto 
utkání podpořit. Slaný - Varnsdorf 
115:77 (35:18, 24:24, 38:17, 18:18).
Body: O. Lukeš 27, Š. Ježek 15 (2x3), 
R. Pasovský 13, J. Vašut 8, D. Str-
nad a P. Novák po 5, O. Kodytek 3 a 
D. Hajdu 1.

Žáci U15 u svého soupeře, kterým 
byl v domácím prostředí Mělník, zví-
tězili 43:74 (10:17, 10:16, 14:13, 9:
28) a na čtvrtém místě na něj ztráceli 
pouhý bod. Mělník měl však sehráno 
o tři zápasy více. Body: D. Petrla 16, 
T. Petrla 15, Maščuch a Nechanický 
po 8, Pondělíček 7, Bourek 6, Jeřá-
bek, Vladař a Kozák po 4, Sembdner 
2. Utkání u vedoucího týmu tabulky 
z Kralup bylo odloženo. Další dvě střet-
nutí čekala žáky s Mladou Boleslavi. 
V domácí hale soupeře převálcovali 
127:46 (31:14, 28:17, 33:4, 35:11) a 
v jeho prostředí vyhráli 50:95 (10:29, 
14:23, 8:27, 18:16) a jsou nyní první.

Mladší žákyně U14, druhé v ta-
bulce, hostily vedoucí tým soutěže 
Pastelky Mladá Boleslav. V první polo-

vině utkání hráčky Slovanu přistoupily 
zodpovědně k obraně, bojovností byly 
vyrovnaným soupeřem tabulky a uhrá-
ly vyrovnané skóre 28:29. To dávalo 
naději na výhru. Hostující tým však 
poté zlepšil obranu i útok, zatímco 
domácím hráčkám se jako obvykle 
nedařila střelba a také polevily v obra-
ně. Snad jim i docházejí síly. Zrodil se 
tak pro domácí neuspokojivý výsledek 
58:75 (13:23,15:6,15.27,15:19). Body: 
L. Jirchářová 14, Juricová 9, Haiblíko-
vá a Klokočníková po 8, Spirákusová 5, 
Zirmová a Michalinová po 4, Polacho-
vá, Divišová a Malinovská po 2 bodech.

TJ Slovan – basket, foto Ivo Šafus

Nejstarší žákovské výběry FK 
Varnsdorf dohrály poslední zápasy 
o umístění v Zimní lize a po nich 
již následovala první jarní střetnutí 
České ligy žáků. Výběr U15 nejdříve 
porazil v ZL Junior Chomutov U15 2:0 
(2:0), branky dali Farkaš a Štefan a 
U14 prohrála s FK Bílina U15 1:2 (1:1), 
gól si dal soupeř vlastní.

Vstup do jarních soutěžních ligových 

Turnaj basketbalových veteránek   

Přes pozvání vícero klubům na 
4. ročník turnaje veteránek se v tě-
locvičně bývalé Sokolovny u Národ-
ní ulice utkala pouze dvě družstva 
hráček TJ Slovan Varnsdorf a dále 
Sokola Litoměřice. Vítězství si zajistil 
přesvědčivými výhrami 47:12 a 59:23 

litoměřický tým před Varnsdorfem B a 
Varnsdorfem A (vzájemný duel vyzněl 
těsně 31:30 pro béčko). Po skončení 
akce hráčky všech tří týmů společně 
poseděly a slíbily si, že se za rok na 
palubovce sejdou opět.   

Foto Ivo Šafus

bojů nedopadl dobře. S oběma celky 
Admiry Praha, patřícím k lepším tý-
mům České ligy žáků, prohrály výběry 
U15 i U14 shodně 0:4 (0:1). Bázlivý vý-
kon týmu U15 u fyzicky vyspělého sou-
peře Cidlina Nový Bydžov vedl k deba-
klu 9:0 (3:0). Přijatelnější prohru 5:3 
(1:2) zaznamenal celek U14. Góly dali 
J. Bartoš na 1:1, P. Ficzu na 1:2, F. Kabe-
láč na 3:3.                                            ZdS 

Z mládežnického fotbalu

Pozvánka
na badminton

 
Varnsdorfský badmintonový klub 

zve zájemce na 3. ročník amatér-
ského turnaje O pohár starosty 
města Varnsdorf v badmintonu, 
který je podporován grantovým 
programem města. Turnaj se koná 
v pátek 31. března od 17.00 hodin 
v tělocvičně ZŠ Edisonova. Hracím 
systémem jsou losované čtyř-
hry. Registrace probíhá do úterý 
28. března se startovným 100,- 
Kč/osobu. Registraci je možné pro-
vést formou zprávy, komentu, pří-
padně SMS na t. č. 604 839 666. 
Startovné na místě před turnajem 
představuje 150,- Kč/osobu. Všich-
ni zájemci jsou srdečně zváni.

 



6 
K

č- čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 37. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor 
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevy-
žádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek 
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 23. března 2017. Příští číslo vyjde 6. dubna 2017. Redakční uzávěrka 27. března 2017.

Varnsdorf nezklamal, ale vyhrál Žižkov
Druholigový tým FK Varnsdorf chtěl 

po výhře v Českých Budějovicích 
potvrdit tento skvělý výsledek i v do-
mácím prostředí. Do Kotliny zamířil 
v tabulce poslední Prostějov, nováček 
FNL, ale i taková střetnutí mohou 
být ošidná, jak pravil trenér Zdenko 
Frťala. Domácí celek však od začátku 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 60

tvrdil muziku, vypracovával si řa-
du gólových příležitostí a také je 
dokázal proměňovat. Diváci se tak 
dočkali celkem devíti branek, což na 
druholigovém fotbale v našem městě 
zatím nezaznamenali. Výhra 7:2 
(3:1) mohla být ještě vyšší, ale několik 
velkých šancí zlikvidoval gólman hostů 
Halouska. Góly: 6. min. F. Durdevič, 
10. K. Zbrožek, 44. a 53. B. Dordič, 60. 
P. Švantner, 86. O. Fotr, 89. D. Kozma -
33. M. Skwarczek (působil nějaký čas 
rovněž ve Varnsdorfu), 65. K. Kroupa. 
Další střetnutí čekalo varnsdorfský tým 
na Žižkově v jeho tradičním nedělním 
dopoledním termínu. Domácí přišli 
přes zimu z rozhodnutí fotbalového 
svazu o tři body za neplnění povinností 
profesionálního klubu a na jaře ztratili 
doma body za remízu s Třincem. 
Proti Varnsdorfu se jim podařilo jít 

do vedení 1:0 již v 5. min. utkání. 
Hostující FK měl poté dost gólových 
příležitostí (hlavně Durdevič, Dordič), 
nevyužil je, a tak odjel z pražského 
Žižkova s prázdnou.

Dorost U19 zahájil jarní sezonu 
v krajském přeboru opět přesvědčivě, 
když zvítězil u béčka Mosteckého FK B 

1:9 (1:4). Šesti brankami dal o sobě 
znovu vědět Samuel Záhorský. Góly: 
3., 25., 41., 45., 65., 88. Záhorský, 
55., 83. Kolár, 86. Kudláček. Podobně 
a s výsledkem 8:0 si dorost poradil 
s SK Ervěnice/Jirkov. Po dvou gólech 
dali Záhorský, Kramer, Kolár a Touš.

Mladší dorost U17 zvítězil u soupeře 
nad vrstevníky stejného klubu 3:4  
(2:1) po výhře na pokutové kopy 
1:3. Trenér Vlastimil Chod mohl po
podobném průběhu několika pří-
pravných utkání opět kvitovat sku-
tečnost, že jeho tým dokázal zvrátit 
a otočit nepříznivý stav zápasu, i když 
následné vedení 2:3 neudržel. Branky: 
Liška na 2:1, 47. Hrubý na 2:2, 52. Benc 
n a 2:3. O týden později na domácí 
UMT přehrál mladší dorost tým SK 
Ervěnice/Jirkov výsledkem 5:0. Od 31. 
do 70. min. se gólově zapsali Nováček, 
Benc, Hrubý, Slavík a Křivohlavý.     ZdS

Soupisku zahraničních hráčů FK Varnsdorf přes zimu rozšířil Skot Gary Cenne-
razzo (uprostřed ve žlutém dresu), který zatím v druholigových kláních jara 
nechyběl na hřišti ani minutu.  Foto Tomáš Secký

Do příspěvku ze sálového fotbalu v 
minulém čísle Hlasu severu se vešlo 
uvést pouze kanonýry Veteránské ligy. 
Nyní pro úplnost uvádíme i nejlepší 
střelce dalších dvou soutěží Ústeckého 
kraje, kde válí týmy z výběžku. 

KRAJSKÁ EXTRALIGA: 20 gólů – 
Radek Vichterey (Vilémov), 18 - Šimek 
(DeCe Computers Děčín), 16 - Hrma 
(Bumiko Děčín), Huček (Jílové A), 
15 - Stach (Želenice), Jaroslav Kolda 
(Vilémov), 14 – Josef Galbavý, Miloslav 
Kučera (oba Varnsdorf), 13 - Doksanský 
(Bumiko), Jar. Beneš (Transco Bohemia 
Děčín). A ještě několik dalších 

předních autorů branek z výběžku: 
9 - Martin Fiala (Varnsdorf), 8 - Ja-
kub Čuda (Vilémov), 7 - Jan Ruszó 
(Vilémov), 5 – Tomáš Jägr (Varnsdorf).

VETERÁNSKÁ LIGA: 30 gólů - Rojko 
(Bělá), 27 – Erneker, 19 – Rangl (oba 
Jílové), 18 - Studecký (Eurosport 
Teplice), 16 - Havlíček (Bělá), 15 - 
Mikšovic (Teplice), 14 – Václav Fišer 
(Varnsdorf), 13 - Červinka, Zelenka (oba 
Teplice), 12 - Zavadil (Tenis Proboštov). 
Z varnsdorfských autorů branek jsou 
v popředí přehledu ještě s 9 trefami 
Tomáš Skotnica a 7 jich zaznamenal 
Jaroslav Beránek.                  V.V./ZdS

Futsaloví ostrostřelci  

MČR v ledním hokeji žen
Na zimním stadionu ve Varnsdorfu 

se uskutečnil finálový turnaj čtyř 
nejlepších hokejových týmů žen FINAL 
FOUR 2017. V boji o titul Mistra České 
republiky se od pátku 10. do neděle 
12. března utkala mužstva HC Slavia 
Praha, SK Karviná, HC Litvínov a HC 
Cherokees Brno. Turnajové klání 
zahájil zápas úřadujícího mistra ČR 
HC Slavia Praha s HC Litvínov. Slávistky 
potvrdily roli favoritek a zvítězily 
hladce 7:0. V následném vyrovnaném 
duelu se představila moravská mužstva 
a rozhodla jej jediná úspěšná střela 

znamenající vítězství SK Karviné nad
HC Cherokees 1:0. Sobotní blok 
otevřelo utkání mezi HC Litvínov a 
SK Karviná. V dramatické bitvě vedla 
na konci 2. třetiny děvčata z Litvínova 
4:1, ale strhující závěrečnou třetinu 
vyhrála Karviná 5:1, tím i celý zápas 
6:5 a otevřela si tak cestu do nedělního 
finále. Její soupeř vzešel z večerního 
zápasu mezi HC Cherokees Brno a HC 
Slavia Praha. Slávistky nepřipustily 
žádné drama, od úvodního buly 

Dominika Forejtová, odchovankyně HC Varnsdorf přidává další gól.

Pohár kapitánce vítězné Slavie předával místostarosta Josef Hambálek.

kontrolovaly hru a po výsledku 7:1
se posunuly do finále. Jedno malé 
vítězství si Brňanky ze zápasu přeci jen 
odnesly. Dokázaly překonat slávistickou 
obranu i brankářku! To se nikomu 
z ostatních týmů v turnaji nepodařilo. 
V nedělním odpoledni se o třetí místo 
utkala mužstva HC Litvínov s HC 
Cherokees. Po vyrovnané 1. třetině 
a stavu 1:1 si děvčata z Litvínova 
dalšími pěti brankami vystřílela 
bronzové medaile po vítězství 6:1. 
O titul se střetly týmy HC Slavia Praha 
s SK Karviná. Nabízela se otázka, jak 

dopadne repríza loňského boje o titul, 
ve kterém Pražanky jasně dominovaly 
vítězstvím 9:1. Varnsdorfské finále 
bylo skvělou hokejovou tečkou za 
celým turnajem. Nabídlo divákům 
dramatickou podívanou se vším, co 
k souboji o titul patří. Krásné hokejové 
akce, tvrdé souboje na hranici 
pravidel, vypjaté momenty před 
oběma brankami i mírně nezvládnuté 
emoce a plné trestné lavice. Utkání 
rozhodly slávistky již v druhé 
minutě 1. třetiny, kdy střílený centr 
Martiny Zedníkové pohotově tečovala 

Alexandra Halounová za záda karvinské 
brankářky. Tento moment ovlivnil 
úvodní třetinu. Pražanky se uklidnily 
a v pohodě hrály svou nátlakovou hru. 
V šestnácté minutě přidaly druhou 
branku a zdálo se, že bez problémů 
kráčí za dalším úspěchem. Ale 2. tře-
tina přinesla na led oboustrannou 
urputnost a bojovnost. Hráčky SK 
Karviná vyrovnaly hru, dobře bránily a 
nebezpečně útočily, ovšem snížit stav, 
případně vyrovnat se jim nepovedlo. 

V poslední části si slávistky taktickou 
hrou vedení pohlídaly a v padesáté 
třetí minutě brankou na 3:0 o vítězi 
zápasu rozhodly. Obhájily tak titul 
Mistra České republiky v hokeji žen, 
a to již potřetí v řadě a podeváté 
celkem. Varnsdorfský Zimní stadion byl 
svědkem další krásné, celorepublikové 
sportovní akce, na kterou se přišla 
podívat téměř tisícovka diváků. S pro-
středím byly spokojeny hráčky i hla-
vní organizátor celé akce, Český 
hokejový svaz.           HC TS Varsndorf


