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Výzva zabrala, město uklízelo na osm desítek dobrovolníků
Opakovaná výzva z varnsdorfské 

radnice směrem k obyvatelům města 
zabrala. Byť byl víkend a noc před-
tím vydatně pršelo, na osm desítek 
dobrovolníků to neodradilo a spo-
lečně s vedením města a pracovníky 
Městského úřadu Varnsdorf uklízelo 
na čtyřech stanovištích nejvíce zne-
čištěná místa, které vytipoval odbor 
životního prostředí.

Celorepubliková akce proběhla 
v sobotu 8. dubna od devíti hodin 
ráno. Pracovníci městského úřadu na 
stanovištích rozdávali plastové pytle 
a rukavice dobrovolníkům, někteří 
dokonce přišli s vlastní výbavou. 
„Rozdáváme pytle a rukavice, řekne-
me si základní instrukce, trasu úklidu 
a jdeme na to,“ řekl s úsměvem na 
tváři Přemysl Brzák, vedoucí odboru 
životního prostředí. Rozběhl se další, 
v pořadí již pátý ročník akce Ukliďme 
Česko. Varnsdorf se letos aktivně zú-
častnil podruhé.

Jedním ze stanovišť byla oblast 
Mašíňáku a hřiště za nemocnicí, 
kam ruku k dílu přišel přiložit také 

skautský oddíl pod vedením Romany 
Cupalové a žáci ZŠ Náměstí s vedoucí 
skupiny Petrou Zavadilovou. „Paní 
učitelko, injekce,“ ozvaly se děti 
po chvilce uklízení. I takové poklady 
ukrýval prostor lesa za místní ne-
mocnicí, kde se především v letních 
dnech scházejí mladí lidé. Všechny 
děti byly zároveň poučeny, jak postu-
povat při nálezu injekční stříkačky. 
Přivolaná hlídka městské policie si 
nálezy převzala k likvidaci.

Navýšení počtu dobrovolníků nás 
těší. „Po loňském roce vnímám da-
leko vyšší účast místních obyvatel se 
zájmem podílet se na tom, aby byl 
Varnsdorf čistší,“ přikyvuje starosta 
města Stanislav Horáček.

I přesto, že se oblast vlakového 
nádraží uklízela minulý rok, nového 
odpadu zde bylo více než dost. Také 
zde se projevila vyšší účast dobro-
volníků. Nechyběli opět žáci z výše 
zmiňované školy, pracovníci veřejně 
prospěšných prací, ale třeba také 
Petra Šimková, kterou můžete znát 
jako koordinátorku Dobrovolnického 

centra Strakapoud, o kterém jsme 
psali v jednom z minulých čísel Hlasu 
severu. „Už jsme odvezli tři plné 
multicary a ještě tak dvě naplníme,“ 
zmiňuje Přemysl Brzák.

Do úklidu centra města se dal 
starosta s další partou dobrovolníků. 
Ze stavu varnsdorfských prostranství 
byl Stanislav Horáček příjemně pře-
kvapen. „Uklízeli jsme parkoviště 
na Národní ulici, dále břehy řeky 
Mandavy v okolí sportovní haly. Mile 
mě překvapilo, že v centru města ne-
byl takový nepořádek,“ konstatoval 
starosta.

Z gruntu bral úklid také místosta-
rosta Roland Solloch, kterému na 

Hrádek přišla pomoct parta zhruba 
dvaceti lidí včetně maminek s dětmi 
z Rodinného a mateřského centra Jo-
náš. Ani zde nechyběli žáci ZŠ Náměs-
tí, kterým patří velké poděkování, že 
pomohli obsadit každé stanoviště. 
Řadu dobrovolníků tvořili rodiče 
s dětmi, kteří celou akci brali jako 
naučnou formu výletu a výchovy.

„V některých oblastech jsme 
dokonce odhalili nelegální čer-
né skládky. Rád bych apeloval na 
všechny občany, aby odpad vyváželi 
do technických služeb a nevytvářeli 
nelegální černé skládky, za což hrozí 
nemalá pokuta,“ dodává Stanislav 
Horáček. „Zároveň bych rád všem 
zúčastněným srdečně poděkoval, že 
přišli a přiložili ruku k dílu. Vážím si 
toho,“ pokračuje.

Na čtyřech stanovištích se sešlo na 
osm desítek dobrovolníků. Soupis na-
lezených věcí je každoročně pestrý. 
Od oblečení, přes pneumatiky až po 
láhve. Odvoz odpadu zajistily Tech-
nické služby města Varnsdorf. Tak 
zase za rok!                   Tomáš Secký
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Varnsdorf schválil Strategický 
plán sociálního začleňování, 
může získat až 230 milionů

Zastupitelé města Varnsdorf na 
svém zasedání 30. března schválili 
strategický plán sociálního začle-
ňování. Městu to může přinést více 
než 230 milionů korun na řešení jeho 
problémů.

Více než 60 nových pracovních 
míst, 3 nové sociální služby, 4 opra-
vené městské budovy, ale například 
i 28 systémových opatření bez finanč-
ních nákladů. To je jen část výsledků, 
které by vedení města rádo vidělo 
na konci realizace opatření, která  
schválili zastupitelé ve strategickém 
plánu sociálního začleňování.

„Jsem rád, že plán zastupitelé 
podpořili. Nyní máme otevřené dve-
ře k čerpání prostředků, které město 
potřebuje, abychom mohli dále zlep-
šovat životní podmínky pro všechny 
Varnsdorfáky,“ uvedl starosta města 
Ing. Stanislav Horáček.

Město podporuje sběr baterií, 
přidejte se k nám

Vybité baterie a akumulátory 
obsahují škodlivé látky, zejména 
těžké kovy, a i přes své malé rozměry 
mohou napáchat v přírodě výrazné 
škody. Když vyhodíme baterie do 
odpadkového koše, nejčastěji skon-
čí na skládce. Zde mohou po čase 
znečistit půdu a povrchové nebo 
podzemní vody. Pokud se dostanou 
s dalším komunálním odpadem do 
spalovny, znečišťují zase ovzduší. 
Bylo dokázáno, že těžké kovy obsaže-
né v bateriích mají škodlivý vliv také 
na lidské zdraví.

Správným tříděním baterií napo-
máháme k jejich recyklaci. Čím více 
vybitých baterií se dostane do recyk-
lačního procesu, tím méně přírodních 
zdrojů je nutno vytěžit k výrobě no-
vých. Zdraví nebezpečné materiály, 
které mnohé baterie obsahují, se 
podaří prostřednictvím recyklace 
zachytit. Třídění baterií je přitom 
snadné. Stačí je pravidelně odklá-
dat a čas od času odnést na jedno 
ze sběrných míst (např. do prodejny 
s elektrospotřebiči).

Město Varnsdorf se rozhodlo pod-
pořit sběr použitých baterií. Koncem 
března, ve spolupráci s firmou ECO-
BAT s.r.o., došlo ke zřízení místa 

sběru přenosných baterií, čímž plní-
me závaznou část plánu odpadového 
hospodářství města. A to ve vestibulu 
v budově městského úřadu na nám. 
E. Beneše, kde je umístěna průhled-
ná sběrná nádoba ve tvaru tužkové 
baterie. Je velmi potěšující, že se 
po několikadenním provozu nádoba 
úspěšně plní použitými bateriemi.

Redakce

Oznámení o ukončení zimního svozu nádob na směsný komunální odpad
Oznamujeme Vám, že 10. - 14. dubna proběhl poslední zimní svoz nádob 

na směsný komunální odpad (nádoby olepené bílou známkou). O termínu 
zahájení zimního svozu budete opět informováni (do této doby Vám doporu-
čujeme tyto odpadové nádoby uschovat).

Oznámení o ukončení týdenního svozu nádob na směsný komunální odpad
Oznamujeme Vám, že 10. - 14. dubna proběhl poslední týdenní svoz nádob 

na směsný komunální odpad označených červenou známkou (kombinovaný vý-
voz). Dále budou tyto nádoby vyváženy jednou za čtrnáct dní. Pro snadnější 
orientaci uvádíme několik termínů vývozu: 24. dubna – 28. dubna, 8.května - 
12. května, 22. května – 26. května, atd.                     Odbor životního prostředí

Ukončení týdenního a zimního 
svozu nádob na směsný 

komunální odpad

Vedení města dělá maximum, aby zlepšilo životní podmínky pro místní obča-
ny; foto Tomáš Secký

Ve městě je opět aktivní 
zámečnická pohotovost

S potěšením vám oznamujeme, že 
od úterý 11. dubna letošního roku 
funguje ve Varnsdorfu a okolí opět 
zámečnická pohotovost. Po úmrtí 
zámečníka pana Mikloše byl Varns-
dorf několik měsíců bez zámečnické 
služby. Na základě dohody s Úřadem 
práce došlo k rekvalifikaci jednoho 
z uchazečů o práci v zámečnickém 
kurzu.

Nový zámečník je od tohoto týdne 
řádně zvoleným členem Asociace 
zámkařů a klíčových služeb a také 

držitelem koncese na Poskytování 
technických služeb k ochraně majet-
ku a osob.

Od 11. dubna jsou poskytovány 
služby v oboru domovních a vozidlo-
vých zámků, od měsíce května také 
služby na trezory a sejfy.

Služba pro Varnsdorf a okolí je 
nonstop na telefonu 704 07 77 07. 
Neakutní servis a případné poraden-
ství či konzultace se poskytují na 
e-mailu otevreni.zamku.varnsdorf
@seznam.cz.                          JS

Na dokumentu, který obsahuje 
plán opatření řešících zejména pro-
blémy lidí s nízkými příjmy, praco-
vali zástupci města, varnsdorfských 
organizací, ale třeba i podniků, 
pod metodickým vedením Agentury 
pro sociální začleňování celý rok. 
Od podpisu loňského memoranda 
o spolupráci vznikla analýza podrob-
ně mapující situaci ve městě, kterou 
se pak zabývalo pět tematických 
pracovních skupin. Ty na základě 
statistických dat a potřebnosti 

formulovaly návrhy opatření pro 
jednotlivé oblasti.

„Z mého pohledu se jedná 
o komplexní, přiměřeně ambiciózní a 
realizovatelný plán, město se vydalo 
správnou cestou. Byť řadu problémů 
nelze ovlivnit jinak než legislativně, 
vedení města se k problémům po-
stavilo čelem, nerezignovalo a dělá 
maximum, co ze své pozice může. 
Věřím, že to občané ocení,“ uvedla 
lokální konzultantka ASZ pro město 
Varnsdorf Bc. Jana Bohuňková.

Pro potřeby Strategického plánu 
sociálního začleňování vzniklo již 11 
projektových záměrů do OPZ v celko-
vé výši 78 551 647 Kč a 6 záměrů do 
IROP v celkové výši 152 986 000 Kč.
 Kromě města se o dotace z ESF chtě-
jí ucházet další čtyři varnsdorfské 
subjekty.

„Nyní nás čeká poměrně náročné 

období, kdy budeme vytvářet a 
konzultovat projektové žádosti. Ne-
chceme udělat žádnou chybu, aby se 
projekty podařilo realizovat v plném 
rozsahu. Pokud se to podaří, vznik-
ne zde například zajímavé zařízení 
pro pomoc rodičům samoživitelům, 
poradna pro závislosti nebo třeba 
občanská poradna s dluhovým pora-
denstvím,“ komentovala schválení 
dokumentu Mgr. Romana Cupalová, 
manažerka SPSZ za město.

Agentura pro sociální začleňování
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Společnost, kultura

Srdečně zvu širokou veřejnost do 
Varnsdorfu na 2. ročník Závodů ve 
výkonu vodicích psů, který se usku-
teční v sobotu 6. května od 9.30 hodin 
v areálu městské knihovny. Akce se 
koná pod záštitou města Varnsdorf 
a ve spolupráci se Sdružením přátel 
vodicích psů.

Nevidomý držitelé vodicích psů 
z celé České republiky se sejdou, aby 
vyzkoušeli dovednosti svých čtyřno-
hých pomocníků za běžného městského 
provozu a porovnali se s ostatními 
vodicími pejsky.

Závod se skládá ze dvou částí. První 
prověří speciální cviky frekvence. Jsou 
to běžné dovednosti každého vodicího 
psa, jako např. označovací cviky, udr-
žení přímého směru, odbočení vlevo 
a vpravo, bezpečné převedení přes 
vozovku, vyhledání lavičky, přechodů, 
schodů, dveří nebo vyhýbání se překáž-
kám. Ve druhé části se prověří základní 
cviky poslušnosti a ovladatelnosti psa, 
mezi které patří mj. sedni, lehni, 
vstaň, obraty u nohou, aport, odlo-
žení a ponechání psa na místě. Závody 
posuzují rozhodčí z řad dlouholetých 
instruktorů výcviku vodicích psů.

Vodicí psi předvedou
 ve Varnsdorfu své umění

Celým dnem bude provázet moderá-
tor, který zároveň pro návštěvníky oko-
mentuje jednotlivé cviky a dovednosti 
soutěžícího páru. Pro diváky a fanouš-
ky je nachystán bohatý doprovodný 
program, kdy si budou moci vyzkoušet 
na vlastní kůži, jaký je život ve tmě.

Najdete cestu z labyrintu s klapkami 
na očích a s bílou holí v ruce? Poznáte 
po hmatu mince a papírové bankovky? 
Naplníte po slepu sklenici vodou po-
mocí zvukové hladinky? To vše a mnohé 
další si můžete prožít, když navštívíte 
varnsdorfské Závody ve výkonu vodi-
cích psů.

Akce se bude konat do odpoledních 
hodin, kdy bude završena slavnost-
ním vyhlášením výsledků a předáním 
zajímavých cen. Závody slouží k přá-
telskému setkání lidí s těžkým hendi-
kepem s podobnými zájmy, ale také 
k prezentaci problematiky zrakově 
hendikepovaných široké veřejnosti. 
Přijďte podpořit závodníky a jejich 
čtyřnohé pomocníky. Zažijete něco 
nového, poznáte partu lidí, která umí 
žít naplno, ale především společně 
prožijeme krásný den!

Roman Vaněk, organizátor akce

 Ing. Dana Drábová, Ph.D. je v oboru 
jedničkou; foto Online zpravodaj TUL

Nevidomý držitelé vodicích psů z celé České republiky se sejdou ve Varnsdor-
fu; foto archiv Romana Vaňka

První dubnovou sobotu se v DK 
Střelice v Rumburku sešli příznivci 
zdravého životního stylu na již dru-
hém ročníku festivalu Pro Zdraví. Pár 
minut po deváté hodině ranní, kdy 
už bylo přísálí Střelnice z větší části 
zaplněno, zahájila festival specialistka 
na zdravotní prevenci a výživu, Margit 
Slimáková, přednáškou o výživových 
omylech. Na ní navázal Jan Vyjídák 

Festival Pro Zdraví okořenila 
MŠ Zahrádka

Organizátorka Barbora Součková při zahájení festivalu; foto Tomáš Secký

svým příběhem o cukrovce, která 
čím dál tím víc ohrožuje celé lidstvo. 
Dopolední blok přednášek zakončil Vít 
Schlesinger, který poukázal na to, že 
vše souvisí se vším a je důležité vnímat 
náš život a činnosti v něm komplexně.

Během polední pauzy, ale i v prů-
běhu jednotlivých přednášek, měli 
návštěvníci možnost ochutnat zdravou 
kuchyni vegetariánského občerstvení, 
domácí mošty, zdravé sušenky nebo 
si zakoupit ručně vyráběná mýdla či 
knihy s tematikou zdravého životního 
stylu.

Odpolední program festivalu začal 
menší změnou v programu, kdy avi-
zovanou Miluši Kubíčkovou nahradila 
z důvodu nemoci Kateřina Kallmünze-
rová. Ta v další šedesátiminutovce při-
blížila program Skutečně zdravá škola, 
který se snaží zlepšit školní stravování, 
nabízet dětem jídlo, které je chutné 

a zároveň zdravé. Děti dále získávají 
představu o tom, odkud jídlo pochází 
a jak se pěstuje či vyrábí. Teorii vystří-
dala praxe, jelikož dalším účinkujícím 
byla varnsdorfská MŠ Zahrádka, která 
se do tohoto programu zapojila a je 
první „skutečně zdravou mateřskou 
školkou“ v našem kraji. Povídání 
o cestě ke zdravému vaření zpříjemni-
lo vystoupení dětí ze Zahrádky, které 

bylo o to zajímavější, že děti vyměnily 
hudební nástroje za čerstvou zeleninu 
a ovoce.

Celodenní maraton zdravím nabi-
tých informací zakončila v pozdních 
odpoledních hodinách psycholožka 
Alexandra Hochmanová přednáškou 
nazvanou „Hrnečku vař!“ aneb o výži-
vě z pohledu těla, ale především také 
duše. I přesto, že venku bylo krásné 
počasí, tematické zaměření festivalu 
přilákalo na osm desítek návštěvníků  
a po celý den panovala dobrá nálada. 

Báře Součkové a celému organizač-
nímu týmu patří velký dík za přípravu 
této akce, která, jak doufám, v zúčast-
něných zanechala  důvod k zamyšlení 
se nad tím, že zdravý životní styl má 
opravdu smysl.  Redakce Hlasu severu 
děkuje za pozvání a budeme se těšit na 
další ročník. 

Redakce

Pondělí 3. dubna bylo pro studenty 
sexty a septimy Gymnázia Varnsdorf 
ve znamení výletu za poznáním. 
Technická univerzita v Liberci ve spo-
lupráci s ČEZ nás pozvala na prohlídku 
a přednášku o jaderné energetice. 
Nejdříve jsme si prošli jednotlivé 
laboratoře ústavu pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace s pa-
nem Ing. Milošem Hernychem, který je 
proděkan pro vnější vztahy a studium 
v anglickém jazyce Fakulty mecha-
troniky, informatiky a mezioborových 
studií. Byla nám sdělena spousta zají-
mavých informací o oborech, které na 

Studenti gymnázia nahlédli do tajů jaderné energetiky
této fakultě můžeme studovat. Dále 
jsme pokračovali do auly univerzity, 
kde nás paní Ing. Dana Drábová, Ph.D., 
předsedkyně Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost zasvětila do „Příběhu 
jaderného paliva – příběh uranu“. 
Populárně – naučnou formou jsme pro-
zkoumali uran od objevení, až po jeho 
využití v jaderných reaktorech.

„Podle průzkumů budeme 
potřebovat v roce 2040 o 37 % více 
energie než dosud. Kde ji vezmeme, 
to je velkou otázkou,“uvedla paní 
Drábová ke konci své přednášky 
s informací, že můžeme očekávat spíše 

rozvoj než útlum jaderné energetiky.
Po zajímavé přednášce nám vyh-

ládlo, takže jsme uvítali občerstvení, 
které nám stejně jako dopravu do a 
z Liberce zdarma věnovala energetická 
společnost.

„Bylo zajímavé zúčastnit se 
přednášky na vysoké škole. I když 
jaderné fyzice moc nerozumím, byla 
pro mě přínosem. Jsem ráda, že nyní 
už vím, jak takové vysokoškolské 
přednášky vypadají,“ vyjádřila se 
k celé přednášce studentka septimy.

Barbora Krajčovičová, 
Hlas severu junior

NADPIS



O kom je řeč? O Leničce, spolku, 
který pomáhá dětem i dospělým, 
aby jim přinesl do života radost a 
podporu. Kamarádky spojily své síly, 
vzájemně se povzbuzovaly a vyburco-
valy další k podpoře těch nejslabších a 
nejzranitelnějších.

Z prodeje drobných rukodělných 
výrobků pomohly několika zdravotně 
postiženým dětem nákupem 
kompenzačních pomůcek nebo 
pomůcek k rozvoji motoriky. Pomohly 
splnit sen nevidomému varnsdorf-
skému spoluobčanu – vydat knížku 
pohádek. Během let se rozšířil okruh 
těch, kteří Leničce obětavě pomáhají, 
přispívají doma vytvářenými drobnost-
mi. Pro chlapce s autismem tak vloni 
Lenička mohla dokonce koupit iPad, 
který mu pomáhá pochopit okolní svět. 
Letos Lenička zorganizovala sbírku 
dětského oblečení a knížek pro Dětský 
klub Koťátko Schrödingerova institutu. 
Děti se mohou zapojit do rukodělných 
dílniček v DDM.

A čím můžete Leničku podpořit? 
Ručně vyrobenými předměty (há-
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Před čtyřmi lety se narodila 
Lenička, pomáhající, nezištná, 

s velkým srdcem
čkované, pletené, šité, paličkované 
výrobky, navlečené korálky, výrobky 
vyrobené ubrouskovou technikou, 
výrobky z keramiky, apod.), zasláním 
přebytečného materiálu pro ruční 
práce (vlna, příze, korálky, kno-
flíky...), nebo nákupem vyrobeného 
zboží při osobním setkání.

Kde se s Leničkou můžete v nejbližší 
době potkat?
21. 4. Leničky dílnička v DDM 
          ve Varnsdorfu
12. 5. Leničky dílnička v DDM 
          ve Varnsdorfu
14. 5. Den matek na Hrádku
19. 5. Loreta v Rumburku
12. 8. Tolštejnské slavnosti 
           v Jiřetíně pod Jedlovou

Spolek najdete také na webových 
stránkách www.oslenicka.cz. Lenička 
z.s. děkuje všem, kteří jsou jí věrní, 
pomáhají a podporují ji finančně nebo 
svými výrobky a kteří svou ochotou 
pomoci druhému přinesli především 
znevýhodněným dětem spoustu ra-
dosti.               Bc. Miroslava Menšíková

Velkého úspěchu dosáhly žákyně 
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf 
ve futsalu. Děvčata se postupným 
vítězným tažením oblastním, 
okresním a divizním kolem  probo-
jovala až do finále Západní konfe-
rence středoškolské futsalové ligy. 
Znamená to, že se družstvo ve 
složení Tereza Macková, Nela Tuhá, 
Adéla Novotná, Kateřina Lamačová, 
Kateřina Tlustá, Lenka Ševčíková a 
Marie Adámková, stejně jako minulý 
rok, probojovalo mezi čtyři nejlepší 
školské dívčí futsalové týmy v České 
republice. Superfinále se odehrálo 
v úterý 18. dubna ve Žďáru nad Sáza-
vou (výsledky přineseme v dalším 
vydání).

Další ocenění získali žáci oboru 
Bezpečnostně právní činnost, kteří 
po loňském zlatém úspěchu judistů 
přidali do sbírky stříbrnou a bron-
zovou medaili. Soutěže v judu, která 
se uskutečnila 5. dubna na VOŠ a 
Střední policejní škole Holešov, se 
zúčastnilo celkem 120 žáků z celé 
České republiky. Ve váhové katego-
rii nad 100 kg získal 2. místo Tomáš 
Nováček. Na 3. místě ve váhové 

Dubnové sportovní úspěchy žáků 
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

kategorii do 100 Kg se umístil loňský 
zlatý judista František Grundza. 
V zastoupení dívek v kategorii 
do 67 kg  si Lucie Blažková dove-
zla krásné 4. místo. Poděkování 
pak patří i dalším závodníkům, a to 
Janu Bartoňovi, Marku Virglerovi a 
Ondřeji Chodurovi.

Nejlepším historickým výsledkem 
ve sportovní gymnastice školy je 
aktuální 3. místo v České republice, 
které se podařilo družstvu kluků na 
republikovém finále v Praze dne 
8. dubna. Soutěžilo se ve volných 
sestavách v akrobacii, na kruzích, na 
hrazdě a v přeskoku. Po nervózním 
cvičení na hrazdě, slušné akrobacii 
a pěkném přeskoku to vypadalo na 
boj o první až druhé místo. Na-
konec klukům v závěru nevyšly 
kruhy a varnsdorfské družstvo tak 
skončilo na konečném třetím místě. 
V jednotlivcích se Vojta Zahradník 
umístil na 4. místě, Petr Schilling na 
6. místě a Tomáš Endál uzavřel první 
desítku. Gratulujeme všem mladým 
sportovcům a přejeme hodně sil do 
dalších sportovních akcí!

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

V rámci tohoto projektu, se budou 
setkávat pravidelně každý měsíc po 
dobu tří let, děti z Mateřské školy 
Čtyřlístek s dětmi z MŠ AVO Kinder-
land Grossschönau. Setkání bude mít 
vždy zajímavé téma. Děti se seznámí 
s jazykem, kulturou a tradicemi obou 
národů, společné aktivity povedou 
k navazování kontaktů a spolupráce 
mezi dětmi navzájem. Jednou z ak-
tivit je jazykové vzdělávání po celou 
dobu tří let, kdy je ve třídě denně 
přítomna lektorka němčiny, která 
s dětmi komunikuje pouze německy, 
seznamuje je s cizím jazykem během 
her a v přirozených každodenních 

MŠ Čtyřlístek se zapojila 
do projektu Společně si hrát 

a navzájem se učit
situacích. Cizí jazyk tak bude dětem 
zprostředkován v běžných přirozených 
situacích, které jim napomohou 
k lepšímu porozumění jazyka. Dalším 
přínosem bude revitalizace zahrady 
mateřské školy, kterou bude z části 
hradit město a z části bude hrazena 
v rámci projektu. Vznikne zde okružní 
dráha s vrbovými chýšemi, malinká 
zahrádka, venkovní přírodní učebna a 
zastíněné pískoviště. Jedná se o citlivý 
zásah do rozlehlé školní zahrady.

K realizaci dojde v měsíci červenci 
a srpnu letošního roku. Celý projekt 
předfinancovalo město Varnsdorf po 
schválení zastupitelstva.

MŠ Čtyřlístek

MŠ Čtyřlístek si přeshraniční spolupráci chválí; foto MŠ Čtyřlístek

Ve čtvrtek 27. dubna přivítáme 
v aule varnsdorfského gymnázia 
kytarového virtuóza Pavla Steidla, 
který patří v současnosti mezi naše 
nejlepší a nejznámější kytaristy. 
V jeho koncertním repertoáru se 
nachází nejen skladby klasické ky-
tarové hudby od nejstarší až po tu 
současnou, ale také jeho vlastní. 
Steidl vystupuje v koncertních sálech 
po celém světě a spolupracuje s řa-
dou hudebních vydavatelství. Italský 
časopis Guitart jej roku 2003 zařadil 
mezi osm nejpozoruhodnějších kyta-
rových interpretů.

Koncert začíná v 18 hodin. Vstupné 
činí 200 Kč. Studenti a senioři mají 
zvýhodněné vstupné za 150 Kč.

Městské divadlo Varnsdorf

Kytarový virtuóz Pavel Steidl 
zahraje ve Varnsdorfu
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Firma přijme: 
INSTALATÉR – TOPENÁŘ

Plat: 
18.000 – 25.000 Kč

Kontakt: 412 332 480
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FIRMA PAVEL MENSA
ČLEN SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ DD 
A EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ CEPA
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ZŠ Edisonova, Varnsdorf 
nabízí od šk. roku 2017/2018 

pracovní místo pro UČITELE MATEMATIKY 
(+ Fy, TV, PV). 

Kontakt: info@zsedisonova.cz, tel. 412 371 740.
 

ŘÁDKOVÁ INZERCE
   Nemovitosti

Prodám chatku v Dolním Pod-
luží na pěkném místě u říčky Luž-
ničky. Tel.: 603 956 120.

Pronajmu v rodinném domku 
místnost za přijatelnou cenu. 
Tel.: 606 102 165

Koupím byt 2+1 s balkonem 
za rozumnou cenu. Platba ihned. 
Tel.: 736 767 387

Prodám chatku se skleníkem, 
4 jabloně, rybíz. Dohoda. Zimní 
stadion nedaleko. Tel.: 607 055 
580

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.

Kadeřnictví – Studio Relax, Edi-
sonova 2914, Varnsdorf – dámské, 
pánské dětské za příznivé ceny. 
Mob.: 606 672 644. PO, ST, PÁ 8-
14 hod., ÚT, ČT 12-16,30 hod. nebo 
dle dohody.

Vítězkou Módní design 2017 
je Simona Vomáčková z Varnsdorfu

V letošním školním roce se konal již 
3. ročník soutěže pro žáky základních 
škol v navrhování oděvů „Módní de-
sign 2017“. Soutěžící se mohli sezná-
mit s prací návrháře a uplatnit svoji 
kreativitu a talent. Soutěž vyhlašuje 

VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf pod 
patronací oboru Modelářství a návr-
hářství oděvů. 

Na žáky čekaly 2 úkoly. Návrh vzoru 
(desénu) inspirovaný technikou zen-
tanagle (kreslení opakujících se tvarů, 
vzorů a linií). Výtvarná technika měla 
být provedena fixem černé barvy. 
Druhým úkolem byl návrh oblečení, 
využití navrženého desénu technikou 
zentanagle a uplatnění vlastní krea-
tivity. Technika fixem černé barvy, 
s možností doplnění akvarelem.

Do soutěže bylo přihlášeno 93 prací 
ze 13 základních škol Ústeckého kra-
je. Práce žáků byly ve velké většině 
zajímavé a výtvarně hodnotné. Návr-
hy svědčí o šikovnosti a talentu žáků a 
kvalitním vedení jejich učitelů. 

Nejúspěšnější práce
1. místo - Simona Vomáčková – ZŠ Ná-
městí Varnsdorf
2. místo - Hana Pavlíčková – ZŠ E. Krá-
snohorské Ústí nad Labem
3. místo - Andrea Nerudová – ZŠ Kadaň 

Práce hodnotila odborná porota 
a do hodnocení byly zapojeny také 
žákyně 4. ročníku oboru Modelářství 
a návrhářství oděvů. Žákyně se tak 
staly na chvilku učitelkami a vy-
zkoušely si, jak hodnotit začínající 

talenty, tedy žáky zá-
kladních škol. 

Všem účastníkům 
soutěže děkujeme za 
účast a přejeme hodně 
dalších kreativních ná-
padů a návrhů nejen 
v soutěžích. Nejlepší 
práce jsou vystaveny 
v prostorách VOŠ, SPŠ a 
SOŠS a CR Varnsdorf. 
Ing. Radana Michlíková



Svozy pytlového tříděného odpadu
ve čtvrtek 4. května 
od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU
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VZPOMÍNKA

Dne 22. dubna 
vzpomeneme 1. výro-
čí úmrtí mého man-
žela pana Gerharda 
Čermáka. 

Vzpomíná manžel-
ka Věra a děti s rodinami. 

Dne 26. dubna by 
se dožil pan Pavel 
Hodek 64 let. Dne 
27. března uběhlo 
5 let od jeho náhlé-
ho odchodu. 

Stále vzpomínáme. 
Dcera Ivana s rodinou.

 

Stálou vzpomínku na naše rodiče 
Ingrid a Josefa Jančekovi věnují 
děti Josef, Jan a Dagmar. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi.

Vokna v režii varnsdorfských Doteků

ZUBNÍ POHOTOVOST
22. - 23.4.2017  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 412 519 622 

29.4. - 1.5.2017  
MDDr. Šafránková Martina  
Bezručova 569, Děčín IV  
Tel. 412 586 361 

Kulturní komise v Jiřetíně pod Jed-
lovou uspořádala autorský večer, který 
se svou skladbou nápadně podobal 
někdejším pořadům varnsdorfského 
poetického studia Doteky. Hostite-
lem, autorem scénáře, moderátorem 
i účinkujícím byl Martin Louka, ně-
kdejší člen Doteků. Rád jsem přijal 
jeho pozvání a na akci zavítal.

Hlavní „příčinou“ akce byla opož-
děná vernisáž výstavy fotografií 
jiřetínského patriota Josefa Zose-
ra nazvaná Vokna. Uskutečnila se 
v jiřetínské Galerii v Podstávce. Její 
součástí byla autorská vystoupení re-
gionálních, především varnsdorfských, 
autorů: písničkářského dua Darudaj 
(Ondra Louka, kytara, zpěv a Sláva 
Svitič, rytmické nástroje) a literátů 
Jaroslava Vraje, Martina Louky a mé 
maličkosti. Pozvání dostala také Miro-
slava Kubešová z Jiříkova u Rumburku.

Vernisáž uvedl a celý pořad modero-
val Martin Louka. Nejprve představil 
obsah výstavy, tedy „vokna“ z různých 
koutů Evropy od míst nám nejbližších 
(Jiřetín pod Jedlovou, Lesné, Rozhled) 
až po Tallin, Stockholm, Sarajevo, 
Paříž, Amsterodam. Hudební předěly 
mezi jednotlivými vystoupeními ob-
starával Darudaj svými originálními 
autorskými písněmi.

Literární část programu jsem měl 
tu čest zahájit svými básněmi a poté 
mi připadl nelehký úkol a to zastoupit 
omluvivší se básnířku Kubešovou. Vybí-
ral jsem z jejího lyrického cyklu křeh-
kých miniatur, kterým lépe sluší dívčí 
hlas. Nejúspěšnější autor posledního 
ročníku Literárního Varnsdorfu básník 
Jaroslav Vraj se představil svými jazy-
kově bohatými verši.

Ve svém autorském vystoupení Mar-
tin Louka publikum pobavil svým star-
ším opusem z časů Doteků. Šimkovsky 
laděnou povídku nazvanou „Jak mi Eda 
zavařil“ humorně přiblížil svůj vodác-
ký křest na vlnách slovenského Hronu. 
Připomněl tak mimo jiné významnou 
osobnost Doteků i varnsdorfské kultury 
sklonku minulého století Edu Vébra. 
Poté jsem opět musel na scénu. Mým 
úkolem bylo přečíst jednu svou báseň 
česky a lužickosrbsky, což jsem rád uči-
nil v obou lužických srbštinách.

Pořad završily dvě svižné písně 
z dílny Darudaje. Zdá se, že v Ondrovi 
Loukovi zraje nový autorský talent.

Milan Hrabal

Vážení spoluobčané,
Městská organizace KSČM 

Varnsdorf Vás zve na 
společnou oslavu 

1. máje 2017. 
Sejdeme se v prostoru 

Sportovní haly Varnsdorf 
1. května 2017 
od 10.00 hod. 

Máme pro Vás připraven 
kulturní program, soutěže 

pro děti a další. 
Samozřejmostí je také 

občerstvení. 

Před několika dny se na knih-
kupeckých pultech objevila kniha 
z nakladatelství Mystery Press nazva-
ná „Kdo jinému jámu kopá“. Napsala 
ji varnsdorfská autorka Marie Rejfo-
vá. Tentokrát opouští svou „parketu“ 
fantasy a zkouší náročný detektivní 
žánr.

Poklidné městečko Brod rozruší 
smrt výstřední učitelky. Josefína 
Divíšková, mladá malířka a učitelka 
původem z Prahy, začne rozplétat 
nitky případu na vlastní pěst. Vypát-
rá kdo, a proč zabil Alenu Výbornou, 
která byla sice trochu praštěná, 
ale nikomu neubližovala? Zjistí, jak 
s případem souvisejí majitelé místní-
ho autobazaru, manžel oběti Rudolf 
Výborný, mentálně zaostalý mladík 
Pavel Řábek nebo učitelka brodského 
gymnázia Běta Benčáková? Podaří se 
jí odhalit pozadí zločinu dřív než kri-
minalistům? Nebo se nevyhne spolu-
práci s komisařem Tvrdíkem, který je 
sice sympatický a pohledný, ale přes-
to jí pije krev víc, než je zdrávo?

Vernisáž uvedl a celý pořad moderoval Martin Louka; foto Ivo Šafus

Hudební část programu obstaralo duo Darudaj. V pozadí M. Hrabal 
a J. Vraj; foto Ivo Šafus

Kdo jinému jámu kopá z pera 
Marie Rejfové

Svižný vypravěčský styl, humor 
i napětí. Nový román Marie Rejfové 
nabízí prima četbu.

Milan Hrabal

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142
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Velikonoce nad lať kou 
přilákaly více dívek než kluků
Již letitá lehkoatletická varnsdorf-

ská akce, kterou je veřejný závod ve 
skoku vysokém, se na Apríla počtem 
konání přehoupla do druhé dvacítky. 
Pořadatelům z AO TJ Slovan Varns-
dorf se ve sportovní hale k závodům 
přihlásilo 17 atletů chlapeckého 
věku a 26 dívek, nejpočetněji byly 
obsazeny kategorie mladších žákyň 
(11 soutěžících) a starších žákyň (9). 
Dále uvádíme výsledky.

Turnaj ve stolním tenisu 
vyhrál Žatečka mladší

V sobotu 25. března se konal třetí 
ročník turnaje O putovní pohár města 
Varnsdorfu, který zahájil starosta 
města Ing. Stanislav Horáček. Turnaje 
se zúčastnilo dvacet hráčů a vítězem 
se stal zaslouženě L. Žatečka ml., 

2. byl J. Peleška a 3. místo vybojoval 
L. Chlan ml. Vedení oddílu stolního 
tenisu tímto děkuje všem sponzorům 
a především městu Varnsdorf za po-
skytnutí grantu z rozpočtu města. 

Radim Novotný

Elévky ročník 2006-2007: 1. A. 
Semerádová, AC Rumburk 1,15 m; 
Mladší žákyně 2004-2005: 1. S. Čur-
dová, TJ Slovan 1,25, 2. V. Kozlerová 
1,25, 3. K. Nedvídková 1,20, obě AC 
Rumburk, 4. - 6. K. Šlégrová, AC Rum-
burk, A. Kestlerová, BG Varnsdorf, 
A. Dubovecká, TJ Slovan, všechny 
výkon 1,15; Starší žákyně 2002-
2003: 1. M. Pásková, TJ Slovan 1,40, 
2. V. Ryšavá, AC Česká Lípa 1,35, 
3. V. Juricová, BG Varnsdorf 1,30, 
4. B. Fundová 1,30, 5. L. Hudecová 
1,20, obě TJ Slovan; Dorostenky 

2000-2001: 1. V. Fürstrová, AC 
Rumburk 1,50, 2. N. Hájková, BG 
Varnsdorf 1,30, 3. S. Krákorová, 
Gymnázium Rumburk 1,25; Ženy: 
1. K. Holičová, AC Rumburk 1,50 m.

Elévové ročník 2006-2007: 1. M. 
Janda, TJ Slovan Varnsdorf 1,25 m; 
Mladší žáci 2004-2005: 1. M. Moudrý, 
AC Rumburk 1,45, 2. J. Zajíček, TJ Slo-
van 1,35, 3. R. Fišer , AC Rumburk 1,35; 

Starší žáci 2002-2003: 1. M. 

Prchal, AC Rumburk 1,55, 2. M. 
Solloch, BG Varnsdorf 1,45, 3. Š. 
Vencl, TJ Slovan 1,35; Dorostenci 
2000-2001: 1. T. Rýsler 1,50, 2. 
V. Paulus 1,40, oba BG Varnsdorf, 
3. P. Dušek, AC Rumburk 1,40; 

Junioři 1998-1999: 1. L. Hr-
neček, Gymnázium Rumburk 1,70 
(nejhodnotnější výkon dne), 
2. J. Šišulák, BG Varnsdorf 1,55; Vý-
sledky zapsala J. Skalická, úlohu hlav-
ního rozhodčího zastával T. Čiháček, 
ředitelem závodu byl S. Skalický.

OA TJ Slovan, foto Ivo Šafus

Nábor dětí do oddílu házené
TJ Slovan Varnsdorf, oddíl házené přijímá do svých řad adepty tohoto 

dynamického sportu ve věku od 7 do 12 let a v němž se mohou uplatnit 
všechny děti.

Kluci a dívky, vstupte do našeho oddílu a učte se něco jiného než je 
pouze povinný tělocvik ve škole, neseďte u televize, počítače, nedržte 
stále telefon, ale přijďte k nám do oddílu házené a získejte nové kama-
rády. Učte se být tělesně i fyzicky zdatnými, odolnými, nebát se běhat, 
skákat, ale i padat. Pojďte se učit pracovat s míčem, umět s ním házet, 
jemně a chytře přihrát spoluhráči, ale také přemýšlet a dívat se kolem 
sebe. To vše vám může nabídnout házená a lze s ní prožít i mnoho dalších 
zážitků. Je to kolektivní hra, která se zakládá na kamarádství.

Tréninkové hodiny: úterý 16.00 - 17.30 hod., čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. 
ve varnsdorfské sportovní hale. Další informace na tel. 602 238 000 
(Oldřich Rybář) nebo na webu: házená.tjslovanvarnsdorf.cz

První větší akcí u nás na severu je 
závod Okolo Vlčí hory (29. 4., úvodní 
závod MANDAONE), následuje Sebnit-
zer MTB-Cup Maraton v rámci PEKLA 
SEVERU (7. 5.), Jarní prolog - časov-
ka do vrchu (8. 5.), Gema XC Hrádek 

(13. 5.) a Fofr cup (3. 6., PEKLO SE-
VERU). Řada dalších závodů se koná 
v Libereckém kraji – např. závody 
ČESKOLIPSKÉHO SILNIČNÍHO POHÁRU 
nebo KONRÁD POHÁRU ČASOVEK v Li-
berci a okolí.                              ZdS

Cyklistika se hlásí o slovo Šachové střípky

Dne 18. 3. 2017 se konal turnaj gard 
v ledním hokeji na zimním stadionu ve 
Varnsdorfu. Zúčastnili se ho tradiční 
soupeři Děčín, Rumburk, Horní Pod-
luží a domácí Varnsdorf (foto). Za 
Horní Podluží hrál i hráč extraligy 
Lukáš Pabiška z Mladé Boleslavi. Po 
odehrání zápasů se vykrystalizovalo 
toto pořadí: 1. Děčín, 2. Varnsdorf 
3. Horní Podluží, 4. Rumburk. Touto 

cestou také chceme poděkovat spon-
zorům turnaje Řeznictví Ve Staré spíži 
(p. Martin Prkno), Tepelné izolace (p. 
Jiří Swadosch), Pivovar Kocour (p. Jo-
sef Šusta), Prodejna nápojů Eso-Drink 
(p. Radek Suchoman), Varnsdorfské 
uzeniny (p. Miroslav Vohnout) a HC 
Varnsdorf, který nám umožnil turnaj 
odehrát. Těšíme se na další spoluprá-
ci.                             Michal Hovanycz

V turnaji gard Varnsdorf druhý

 Poslední březnovou sobotu proběhl 
v českolipském DDM Libertin šachový 
turnaj mládeže za účasti 61 šacho-
vých nadějí a mezi nimi se představilo 
také 12 z Varnsdorfu. Z nich ve svých 

kategoriích uhráli druhá místa Václav 
Paulus, Alexandra Opočenská, Michal 
Maco a Tomáš Rosa. Třetí byli Marcel 
Locker, Ema Rosová a čtvrtí Karel 
Hanousek a Michal Papoušek.        VH
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Sympatický výkon v Olomouci nestačil
Druholigový FK Varnsdorf absolvo-

val po prohře s Vítkovicemi další dvě 
utkání s moravskými celky na jejich 
stadionech. V tom dopoledním v Třinci 
podlehl nečekaně hladce 4:0 (3:0), 
když inkasoval góly už v 1., 16. a pak 
ve 37. a 64. min. Tři z nich vstřelil 
slovenský hráč R. Dedič. Brankař a 
zároveň kapitán týmu Radek Porcal 
k výprasku hořce uvedl, že jeho 
tým byl v prvním poločase ještě 
v autobuse. Podobné se přihodilo 
už i v utkání na Žižkově, inkasování 
po pěti minutách hry. Takže se 
v mančaftu musela tato fakta 
rozebrat a připravit se na další duel. 
V cestě však stál vedoucí tým 2. ligy 
Olomouc, který umí doma soupeřům 
ordinovat krušné chvíle od úvodu 
zápasů. A s Varnsdorfem tomu nebylo 
jinak, ve 25. prohrával 2:0. Jeho 
sympaticky, neodevzdaný výkon a 
dva góly F. Durdevice však umožnily 
návrat do zápasu, ve 48. to bylo 
2:2. Olomouc nakonec vítěznou trefu 
na 3:2 zaznamenala v 65. a má dobře 
nakročeno do nejvyšší soutěže.

Voráček a Buben končí 
hráčskou kariéru

V závěrečném utkání Severočeské 
ligy 2016-2017 hostilo áčko TJ Slovan 
Varnsdorf jistého vítěze soutěže 
BA Lynx Liberec a ten potvrdil roli 
favorita. I když se domácí ve druhé 
čtvrtině několikrát dotáhli na soupeře 
na rozdíl pouhých dvou bodů. Třetí část 
však hráčům Slovanu zcela nevyšla, 
Liberec odskočil až na rozdíl 15 bodů 
a ten si už zkušeně pohlídal. TJ Slovan 
- BA Lynx 66:85 (19:28, 22:19, 9:15, 16:
23), body: Lehroch 14 (2x3), Voráček 
14, Beran 8, Vakulenko 7 (1x3), Buben 
6, Houngbedji 6, Šišulák 6, Schilling 4, 
T. Doležal 1. Po této sezoně se patří 
poděkovat Jiřímu Voráčkovi a Petrovi 
Bubnovi, kteří se rozhodli ukončit 
hráčské kariéry, za dlouhá skvělá léta 
věnovaná varnsdorfskému basketu. 
Díky patří také příznivcům áčka 
Slovanu, kteří jsou nejlepší v lize.

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 80

Junioři U19 (foto) hostili v 
posledním domácím utkání sezony 
BK Kunratice, tedy celek ze spodních 
pater tabulky, a tak se diváci dočkali 
opět drtivé výhry 157:34 (39:10, 43:9, 
30:9, 45:6). Body R. Pasovský 31 
(1x3), Š. Ježek 29 (5x3), J. Vašut 
23 (2x3), O. Lukeš 23, D. Hajdu 17, 
P. Novák 12, O. Kodytek 10, R. Polák 
a H. Schmohe po 4, D. Strnad 2 a 
H. Berger po 2.

Ženy absolvovaly závěrečný duel 
ve skupině o udržení 2. ligy u prvního 
celku této fáze soutěže BK Žďár 
n. S. Přes fakt, že týmu stále chybějí 
hráčky, které umí hodně bodovat 
nebo některé jsou zase více nemocné 
než zdravé, nejel tým k soupeři 
s pocitem odevzdanosti. V první 
desetiminutovce byly Stodůlková (tři 
přesné střely zdálky) a Hrabáková 
permanentním nebezpečím pro koš 
domácích a naděje na dobrý výsledek 
trvala až do přestávky. Pak přišlo 
několik zbytečných ztrát a Žďár se 
záhy bodově odpoutal. Přesto se 
celek se sezónou rozloučil bojovným 
výkonem a i solidním výsledkem 70:53 

(17:13, 12:15, 20:10, 21:15). Ostatní 
odjížděli ze Žďáru s mankem 30 bodů. 
Body Hrabáková 24 (1x3), Stodůlková 
12 (3x3), Grobarčíková 11 (1x3), 
Machková, Škvorová a Pejšková po 2. 
O pořadí skupiny o udržení rozhodl 
fakt, že Kladno i Klatovy se Žďárem 
i posíleným Turnovem své zápasy 
prohrály a Slovan měl s Kladnem 
i Klatovy nejlepší vzájemnou bilanci 
zápasů ze základní skupiny. Obsadil 
tedy 17. příčku mezi devatenácti 
družstvy a splnil vytyčený cíl 
nesbírat zkušenosti jen jako poslední 
tým tabulky. Sestupují Klatovy a 
další dva (Varnsdorf, Kladno) mají 
právo baráže o setrvání v soutěži se 
zájemci z neligových soutěží.

Žáci U15 dohráli sezonu vítězným 
utkáním s Brandýsem n. L. (informace 
v minulém čísle HS) a získali na čele 

tabulky nadregionální soutěže náskok 
tří bodů právě před poraženým 
soupeřem. Ten však měl dvě utkání 
k dobru s Mělníkem a s Kralupy. S 
Mělníkem zvítězil, s Kralupy prohrál 
a zisk tří bodů jej vrátil do čela 
tabulky. O pořadí rozhodlo skóre 
nastřílených a obdržených bodů ze 
vzájemných zápasů mezi těmito 
třemi družstvy - Brandýs +34, Varns-
dorf +8, Kralupy -42 bodů.

Mladší žákyně U14 zakončovaly 
sezonu v Liberci a Trutnově, kde 
dle postavení soupeřů v tabulce 
měly svoji druhou pozici potvrdit. 
V Liberci zvítězily 30:84 (10:16, 
8:28, 7:25, 5:15) a v Trutnově 
51:70 (14:16, 12:16, 10:22, 15:16). 
Z prvního utkání lze vyzvednout 
výkony V. Juricové a L. Jirchářové, ze 
druhého N. Haiblíkové, L. Jirchářové 
a B. Michalinové. Body z obou 
duelů: Juricová 31, L. Jirchářová 27, 
Spirákusová 24, Michalinová 21, Ben-
dová 17, K. Jirchářová 8, Haiblíková 
6, Klokočníková a Zirmová po 5, Ma-
linovská a Polachová po 4, Divišová 2.

TJ Slovan – basket, foto Ivo Šafus

Dorost U19 poznal svého prvního 
přemožitele až v 19. utkání KP na 
hřišti VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. 
(5. v tabulce), kde po chybách 
v úvodu prohrál 3:1 (2:1). Branku dal 
S. Záhorský. Doma o týden později 
přehrál omlazený celek Litoměřicka/
Žitenic 11:1 (5:1).

Mladší dorost U17 prodloužil 
vítězné jarní tažení u svých 
vrstevníků z VOŠ a SOŠ Roudnice 
n. L., vedoucího týmu soutěže. 
Přivezl výhru 0:3 (0:2), branky 
vstřelili Nováček, Skotnica, Šindelář 
a plným ziskem bodů se vyhoupl v 
tabulce před Roudnici. Další výzvou 
byly Litoměřice/Žitenice, které na 
jaře také nepoznaly chuť porážky. 
Hosté destruktivním hrou a využitím 
možností hokejového střídání 
neumožnil mladíkům z FK dostat 
se do patřičného tempa, chyběly 
jim šance. Naopak z ničeho vytěžili 
dva góly (jeden z PK) a po výhře 
0:2 odsunuli Varnsdorf zpět na druhou 
pozici.                                     ZdS

Házenkářské turnaje pokračovaly 
pro mladé adepty tohoto sportu v Ústí 
n. L. a ti varnsdorfští měli možnost 
se představit v utkáních i v domácím 
prostředí sportovní haly.

Velký OPEN turnaj v krajském 
městě v závěru března přisoudil 
Slovanu Varnsdorf do skupiny losem 
soupeře z Lovosic, Mostu, Ústí a Loun. 
Po utkáních na 2x10 min. a s hráči 
6+1 naše družstvo sice nepostoupilo 
ze skupiny, ale bylo rovnocenným 
partnerem družstev házenkářských 
center mládeže jako jsou Lovosice a 
Most. Tohoto turnaje se zúčastnili tito 
naši malí borci: gólman Ondra Pricl a 
hráči Lukáš Rybář, Vašek Tillner, Pepa 
Suk, Jirka Saidl, Jakub Krul, Marek 
Sýkora, Adam Pecinovský, Filip Štěpán 

a Honza Schleier. V roli trenérů tým 
vedli Oldřich Rybář a Josef Hozman.

Domácí turnaj proběhl za účasti 
družstev z Liberce, Jablonce nad 
Nisou, Jičína, Dolního Podluží a 
varnsdorfského Slovanu. Hrál se 
systém 4+1 bez počítání branek. 
Družstvo Slovanu přehrávalo oddíly 
hostů, rovnocenným soupeřem bylo 
pouze Dolní Podluží. TJ Slovan 
reprezentovali: gólman a stálice 
družstva Ondra Pricl, Lukáš Rybář, 
Vašík Tillner, Pepa Suk, Jakub Krul, 
Marek Sýkora a Barborka Minarčíková. 
Trenéři Olda Rybář, Václav Müller ml. 
a Josef Hozman byli spokojeni s herním 
projevem všech hráčů a i samotný 
turnaj ke spokojenosti domácích 
pořadatelů proběhl bez zádrhelů.      

J. Bláha, foto Ivo Šafus

Mladí házenkáři se otrkávají 
na turnajích


