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Nastal adventní čas, Varnsdorf rozsvítil vánoční strom

Varnsdorf • Vánoce jsou již přede 
dveřmi a za námi je první adventní 
víkend. Ve Varnsdorfu jsme blížící se 
svátky přivítali tradičně rozsvícením 
vánočního stromu, které proběhlo 
první adventní neděli, tedy 3. pro-
since od půl šesté, spolu s trhy a 

Varnsdorf • Město Varnsdorf a 
Komise pro vzdělávání, tělovýchovu 
a sport Rady města Varnsdorf vás 
srdečně zvou poslední kalendářní 
den v letošním roce, tj. 31. prosin-
ce, na 53. ročník Silvestrovského 
běhu a 22. ročník cyklistického 
závodu horských kol, které startují 

Silvestrovský běh po třiapadesáté
na náměstí E. Beneše. Běžecký zá-
vod se již tradičně uskuteční pro 
všechny věkové kategorie. Nově 
budou pro nejmenší v areálu školní 
jídelny připraveny tvořivé dílničky.

„Nebojte se, přijít může opravdu 
každý. Máme klasicky připraveny 
tratě jak pro dospělé, tak děti,“ říká 
předseda Komise pro vzdělávání, tělo-
výchovu a sport Rady města Varnsdorf 
Zbyněk Šimák. „Také letos je možnost 
získat zvýhodněnou cenu startovného 
pomocí online registrace,“ doplňuje. 

Registrace do závodů je ale i ten-
tokrát možná dvěma způsoby. Online 
přes internet nebo přímo na místě 
v den závodu. Při online registraci 
mají děti startovné zdarma. Pro 
ostatní kategorie je připravena zvý-
hodněná cena. Také letos dostane kaž-
dý elektronickou čipovou časomíru, 
díky níž budou výsledky přesnější a 
zveřejnění rychlejší. Online registraci 
je možné vytvořit na webových strán-
kách města Varnsdorf.          Redakce

bohatým občerstvením. Událost se 
tradičně konala v parku před Měst-
ským centrem kultury a vzdělávání 
Varnsdorf.

Bohatě a vkusně, byly tradičním 
sortimentem naplněny stánky, které 
byly nově uspořádány podél Otáha-

lovy ulice až k prostoru u věžičky. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout a 
zakoupit tradiční jmelí, adventní 
věnce, vánoční dárky, nebo se jen 
posilnit chutným občerstvením a 
zahřát se u svařeného vína. Příjem-
nou atmosféru dotvářel po celou 

dobu hudební program, ve kterém se 
představila kapela DoDoBand, násle-
dovaná pěveckým sborem Bambule 
a mladými pěvci ZUŠ Varnsdorf za 
doprovodu Aleny Smetanové. 

Pro nejmenší byla připravena 
Ježíškova poštovna a dílničky, kde 
si děti mohly vytvořit dárky laděné 
do vánoční tématiky. Od svíček, po 
andělíčky, věnce. V rámci rozsvícení 
vánočního stromu se konal slet andě-
lů. Pokus o co největší počet andělů 
na jednom místě. 

Po svátečním slově místosta-
rosty města Rolanda Sollocha  
vyvrcholilo celé adventní odpo-
ledne již několikaletou tradicí -
rozsvícením vánočního stromu, ná-
sledované troubením z věže staroka-
tolického kostela. Vánoční strom ne-
muselo město Varnsdorf stejně jako 
v minulých letech vozit a instalovat, 
má totiž svůj vlastní, díky němuž zá-
roveň šetří životní prostředí.

„Rád bych ještě jednou poděkoval 
všem lidem, kteří dnes přišli a přivítali 
s námi advent. Všichni jsme měli mož-
nost prožít pěkné odpoledne a zpří-
jemnit si tak čekání na Štědrý den,“ 
doplňuje s úsměvem na rtech staros-
ta města Varnsdorf.   Tomáš Secký

Obyvatelé Varnsdorfu přišli přivítat adventní čas a rozsvítit vánoční strom; foto Jan Louka
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Z policejního deníku
Strážníci zúročili své 
vědomosti v praxi
Jednoho sobotního rána byli 

strážníci Městské policie Varnsdorf 
na žádost operačního střediska 
zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje vysláni na zásah 
s urgentní zdravotnickou indikací, 
dusící se miminko. Po příjezdu na 
uvedenou adresu strážníci zjistili, 
že se jedná o šestiměsíční hol-
čičku, která dle výpovědi rodičů 
jedla piškoty a přestala najednou 
dýchat. I na řešení těchto situací 
jsou strážníci profesionálními 
zdravotníky pravidelně školeni, 
a tak bylo jen otázkou okamži-
ku, kdy byla holčička odborným 
hmatem otočena hlavou dolů a 
ranou do zad jí byly zprůchodněny 
dýchací cesty. Po tomto zákroku 
nemluvně začalo opět dýchat 
a plakat. Ve velice krátké době 
na místo dorazila i sanitka RLP 
Rumburk, jejíž posádka si dívku 
převzala k dalšímu ošetření a 
převezla ji následně i s mamin-
kou na vyšetření do nemocnice. 
Za záchranu života malé občanky 
našeho města patří zasahujícím 
strážníkům velké poděkování.

Městská policie 
a toulaví psi
Trocha statistických údajů 

neuškodí. Od letošních prázdnin 
do současné doby Městská policie 
Varnsdorf eviduje celkem 114 
událostí spojených se psy. Na zá-
kladě dohledu na plnění obecně 
závazné vyhlášky města o pohybu 
psů v katastru našeho města bylo 
ve sledovaném období téměř 
pěti měsíců odchyceno celkem 
92 toulavých psů. V téměř 90 % 
byli psi na základě zjištěného čipu, 
nebo tetování předáni majitelům. 
Devět psů nebylo možno identifi-
kovat a z tohoto důvodu byli od-
vezeni do okolních útulků, se kte-
rými má město Varnsdorf smlouvu 
o umístění. Jedním ze zajímavých 
případů byl odchycený pes bojo-
vého plemene, kterého strážníci 
odchytili v centru našeho města. 
Po téměř dvoudenním zjišťování 
byl tento ustanoven, jako pes ze 
sousedního Německa. Šťastný ma-
jitel byl vyrozuměn přes německé 
úřady a psa si vyzvedl na služebně 
Městské policie Varnsdorf.

Upozorňujeme tímto občany na-
šeho města na povinnost mít své 
čtyřnohé miláčky očipované nebo 
tetované, ale hlavně přihlášené 
na Městském úřadě Varnsdorf. 
Neidentifikovatelné a potulné psy 
bude i nadále městská policie od-
chytávat a odvážet do útulků.

Varnsdorf • Poslední týdny se ne-
sou ve znamení sestavování rozpočtu 
na příští rok. Vypracování návrhu 
rozpočtu města na rok 2018 vychází 
z podkladů a žádostí jednotlivých 
odborů městského úřadu, vedení 
města, organizací zřízených městem 
a dalších příjemců. Radnice mimo 
jiné vzala v úvahu podněty obyvatel 
města a některé z nich do rozpočtu 
zapracovala. Objem prostředků pro 
hospodaření města je však omezený, 

Sestavujeme rozpočet města na příští rok
proto nelze naplnit všechna očekává-
ní občanů.

Zastupitele města Varnsdorf navíc 
čeká v následujících dnech seminář, 
aby na svém lednovém zasedání 
mohli schválit finální verzi rozpočtu 
na příští rok. Ještě předtím ale na 
svém třicátém zasedání schválili roz-
počtové provizorium, podle kterého 
se bude hospodařit do doby schválení 
rozpočtu.

Do hospodaření města na příští 

rok budou navíc zahrnuty ušetřené 
finanční prostředky z minulých let 
k posílení plánovaných investic. 
„Nechceme město zadlužovat,“ do-
plňuje starosta města Ing. Stanislav 
Horáček. „Probírali jsme kapitolu 
po kapitole, hledali úspory. Chceme 
investovat do důležitých věcí,“ do-
dává. Město by tak měly čekat větší 
investice například do městské infra-
struktury. Od silnic, chodníků po re-
vitalizaci sídliště.            Tomáš Secký        

Varnsdorf • S přicházející zimou 
se hlásí také první problémy v podobě 
prasklých vodovodních potrubí. Lidé 
v několika ulicích ve Varnsdorfu byli 
v noci ze středy 22. listopadu na čtvr-
tek 23. listopadu bez vody. Přerušení 
dodávky vody trvalo zhruba čtrnáct 
hodin.

Bez dodávky vody byly domy v uli-
cích Národní, Kmochova, U Splavu, 
Zelinářská, Jiřího z Poděbrad, Karolí-
ny Světlé, Střední, Bjarnata Krawce, 
Melantrichova, Na Příkopech, Seifer-
tova, Mariánská. Náhradní zásobování 
zajišťovala cisterna s vodou, která 
v dané lokalitě jezdila. To je zajiště-
no s ohledem na technické možnosti, 
místní, dopravní a povětrnostní pod-
mínky.

Nejčastějším viníkem havárií bývá 
koroze, pohyb zeminy a následný tlak 

Nechte se informovat o haváriích vodovodního řadu

Varnsdorf • V rámci první etapy 
modernizace dochází ve Varnsdorfu 
k obměně kamerového systému. 
V současné době je ve městě roz-
místěno šestnáct kamer, které jsou 
v ostrém provozu a jsou určeny ke 
sledování veřejného pořádku. 

Modernizace se aktuálně týká osmi 
kamerových systémů – kamer. „Jsem 
rád, že zastaralý analogový systém 
kamer, který je starý přesně deset 
let, nahrazujeme moderní digitální 
technologií,“ dodal velitel Městské 
policie Varnsdorf Martin Špička. Mezi 

Městský kamerový systém prochází modernizací
hlavní výhodu nové digitální techno-
logie patří bezesporu lepší snímavost 
v nočních hodinách a v šeru. Navíc 
uschovává záznamy až dva týdny 
zpětně. Město by dále rádo v nad-
cházejícím roce zvýšilo počet bodů 
kamerových systémů o další dvě až 
tři kamery. S modernizací zbývajících 
kamer by se mělo pokračovat v příš-
tím roce.

Městský kamerový systém je 
budován a rozšiřován jako nástroj 
k monitorování veřejného prostran-
ství s cílem zvýšit bezpečnost obča-

nů a návštěvníků Varnsdorfu. Celý 
systém funguje také jako významný 
nástroj prevence. Na základě obrazu 
z kamer bylo zadrženo několik pa-
chatelů protispolečenského chování, 
zvyšuje se množství odhalených přes-
tupků či trestných činů například na 
úseku autokriminality,  apod. 

Data, která jsou provozem celého 
zařízení získávána, jsou ukládána 
na datových úložištích a je s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem na 
ochranu osobních údajů.

Tomáš Secký

na potrubí. V této souvislosti se na 
město Varnsdorf snesla vlna kritiky 
ohledně informování občanů o havárii 
vody. 

Město Varnsdorf se snaží infor-
movat občany města v co možná 
nejkratším termínu od doby zjištění 
havárie na základě informace od pro-
vozovatele, a to několika způsoby. Na 
webových stránkách města, sociální 
síti Facebook a nově také přes mobilní 
aplikace Česká Obec. Nutno podo-
tknout, že provozovatelem vodovodu 
je společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., která dle záko-
na v době havárie nemá povinnost 
informovat odběratele. Havárie se 
těžko předpovídá, nejedná se totiž 
o plánovanou odstávku. 

Odběratelé se tak o havárii vodo-

vodního řadu mohou informovat něko-
lika způsoby. Na webových stránkách 
provozovatele app.scvk.cz/havarie, 
nebo prostřednictvím sms služby, 
která je zdarma. Registrovaným 
zákazníkům přijde přímo do jejich 
mobilu informace o přerušení dodáv-
ky vody, haváriích, některých větších 
provozních událostech týkajících se 
výhradně adresy uvedené v registraci. 
Uživatele služby sms info tak nemůže 
nikdy překvapit, že u nich doma nepo-
teče voda. Vždy to budou vědět včas a 
mohou se připravit.    

Službu lze aktivovat kdykoliv. 
Možnosti jsou dvě. Buď zavolat na 
zákaznickou linku 840 111 111, nebo 
se příznivci internetové komunikace 
mohou zaregistrovat prostřednictvím 
webových stránek.   Tomáš Secký

 Ilustrační obrázek; foto www.scvk.cz



Pozvolný nástup zimy umožnil re-
konstrukci dalších chodníků. Lépe se 
nám bude chodit nově v ulici Legií a Er-
benova. „V letošním roce jsme opravili 
několik kilometrů chodníků. V příštím 
roce budeme chtít samozřejmě pokra-
čovat, oprav se dočkají některé silni-
ce,“ doplňuje starosta města Varnsdorf 
Ing. Stanislav Horáček.    Tomáš Secký

07.12.2017 13:30 – 16:00
08.12.2017 13:30 – 16:00
09.12.2017 07:00 – 09:00 
                  15:00 – 20:00
10.12.2017 07:00 – 09:00
                 14:00 – 18:00
11.12.2017 13:30 – 16:30
12.12.2017 13:30 – 16:30
13.12.2017 13:30 – 16:30
14.12.2017 13:30 – 16:00
15.12.2017 13:30 – 16:00
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Zprávy

Varnsdorf • Před dvěma lety se 
stadion dočkal potřebného zastřešení, 
minulý rok se dokončila druhá etapa 
rekonstrukce zázemí, vnitřních prostor 
a vznikla nová restaurace. V letošním 
roce proběhla další část potřebné 
rekonstrukce a zimní stadion je připra-
ven na novou sezónu.

Ledová plocha se po téměř čtyřiceti 
letech dočkala kompletně nového 
chlazení. To vyšlo zhruba na dvanáct 
miliónů korun, přičemž devět miliónů 
tvořila získaná dotace z programu 
Ministerstva životního prostředí. Nové 
chlazení má, oproti dřívějšímu, řadu 
výhod. Má daleko nižší spotřebu elek-
trické energie, je výkonnější, pro chod 

Zimní stadion ve Varnsdorfu má nové chlazení
potřebuje méně čpavku, čímž snižuje 
i možnost ekologické havárie. Navíc se 
nově využívá odpadní teplo z kompre-
sorů, kterým se například ohřívá voda 
do rolby. Snížila se také jeho hlučnost 
na minimum, která mnohdy obtěžo-
vala obyvatele v přilehlých rodinných 
domech či zahrádkách. 

Novou ledovou plochu si jako prv-
ní vyzkoušely děti z Mateřské školy 
Čtyřlístek spolu s dětmi ze sousedního 
Německa. „Rekonstrukce úplně super, 
zázemí, šatny, to všechno. Nyní si to 
děti mohou naplno užívat. Navíc je tady 
i tepleji,“ dodává vedoucí školy brusle-
ní Stanislava Vaňková. Rekonstrukci 
zimního stadionu si pochvaluje také 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
Mgr. Petr Šmíd. „Jako krajský radní a 
občan Varnsdorfu jsem nadšený, proto-
že Ústecký kraj podporuje sportování 
mládeže a jako ředitel školy, který ve 
Varnsdorfu působí, z toho mám velkou 
radost, že děti mají možnost sporto-
vat,“ kvituje náměstek. 

Město také nechalo zrekonstruovat 
přilehlé parkoviště, které by se mělo 
v následujícím roce ještě rozšířit pro 
návštěvníky zimního stadionu. Ote-
vírací dobu (může dojít ke změně) 
v následujících týdnech pro veřejnost 
naleznete na stránkách správce spor-
toviště REGIA a.s. www.varnsdorf.cz/
regia.                             Tomáš Secký   

Varnsdorf • Celkem ve třech loka-
litách v současné době vznikají nová 
odpadová stanoviště s podzemními 
kontejnery na tříděný odpad. V mi-
nulosti tam byly umístěny klasické 
kontejnery na tříděný odpad, kterých 
bylo mnohdy mnoho a hyzdily esteti-

Ve městě vznikají první podzemní kontejnery na tříděný odpad
ku města. Projíždějící auta je navíc 
využívala k bezohlednému odhazování 
směsného odpadu. V jejich okolí tak 
vznikal nejen nepořádek, ale v teplých 
dnech také obtěžující zápach. Nový 
systém podzemních kontejnerů by to 
měl změnit.

První stanoviště vzniká u obchodního 
řetězce Billa. „Tahle lokalita pro nás 
byla prioritou, několikametrová řada 
často přeplněných kontejnerů vypa-
dala hrozně,“ popisuje situaci starosta 
města Ing. Stanislav Horáček. Ve výše 
zmíněném prostoru bude umístěno 
celkem pět podzemních kontejnerů. 
Na sklo duo (bílé, barevné), papír, 
plast, ale také tetrapak a kov. 

„Rád bych apeloval na občany, kteří 
odkládají nejrůznější druh odpadu ke 
kontejnerům na tříděný odpad, aby 
v případě potřeby využili sběrný dvůr, 
kam mohou odpad odvézt zdarma,“ 
prosí občany vedoucí odboru životního 
prostředí Ing. Přemysl Brzák. Odlože-

Varnsdorf • Příznivé počasí během 
listopadu a na začátku prosince umož-
nilo varnsdorfské radnici prodloužit 
stavební práce. Než definitivně udeří 
zima, podařilo se dokončit dalších ně-
kolik chodníků ve městě.

Radnice v letošním roce zahájila 
širší spolupráci s vlastníky bytových 
domů – Společenství vlastníků jed-
notek pro dům 2556, 2557, 2558 
v ulici Poštovní a Společenství vlastníků 
jednotek v budově č.p. 2582–2584 ve 
Varnsdorfu v ulici Východní. Vzájem-
nou spoluprací, a především finanční 
spoluúčastí se ještě v letošním roce 
podařilo uskutečnit rekonstrukci chod-
níků ve vnitroblocích mezi panelovými 
domy, čímž se zvýšila také bezpečnost 
a přístup do domů před přicházející 
zimou. Rekonstrukce těchto chodníků 
vyšla na bezmála 900 tisíc korun. 

Příkladná spolupráce může být navíc 
inspirací pro další vlastníky bytových 
jednotek či bytová družstva, neboť 
vzájemnou spoluprací se zrychlí rekon-
strukce dalších chodníků ve vnitroblo-
cích mezi panelovými domy, na které 
by se jinak dostala řada později.

Příznivé počasí umožnilo rekonstrukci dalších chodníků ve městě

ný odpad totiž musí následně uklízet 
pracovníci Technických služeb města 
Varnsdorf. Kdyby to nebylo potřeba, 
ušetřily by se finance i pracovní síly, 
které by se daly využít jinde.

Další stanoviště vznikají na parko-
višti v Národní ulici a na parkovišti 
u obchodního centra mezi ulicemi 
Kmochova, Pražská. Tam budou zabu-
dovány podzemní kontejnery na sklo 
duo (bílé, barevné), papír a plast. 
Město Varnsdorf na vybudování získalo 
necelé dva miliony korun z Operačního 
programu životního prostředí. V přípa-
dě, že se systém osvědčí, hodlá město 
v budování podzemních kontejnerů 
pokračovat.                  Tomáš Secký

Příznivé počasí umožnilo rekonstrukci ještě v letošním roce; foto Tomáš 
Secký

Varnsdorf • Vážení čtenáři Hlasu 
severu, v pátek 24. listopadu pro-
běhlo losování výherců v soutěži 
„Vyhrajte vstupenku na předvánoč-
ní večer pro ženy“, která proběhla 
v devatenáctém čísle. Účastníci 
soutěže měli správně odpovědět, 
kolikáté výročí oslaví Varnsdorf 
v příštím roce od doby jeho povýšení 
na město. Správná odpověď byla za 
b) 150 let od povýšení. Z přijatých 
odpovědí byli vylosováni dva výherci. 
Šťastnými výherkyněmi se staly paní 
Hana Vébrová, Kateřina Hrabětová. 
Děkujeme všem čtenářům, kteří se 
zúčastňují našich soutěží.    Redakce

Vyhlášení soutěže
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a intenzivní komunikace je záchvat 
udržen pouze u prvotních křečových 
příznaků. Při předání paní do péče 
již čekající záchranky je ze strany zá-
chranářů Láďovi vyslovena pochvala za 
dobré řešení krizové situace a vzorně 
odvedenou práci.

Pokud se teď někomu z vás zdá, že 
toho náš známý letos zažil už dost, 
tak jste na tom stejně jako my, jeho 
kamarádi a spolupracovníci, ale opak 
je pravdou.

Neuplyne totiž ani týden od po-
slední záchranné akce a Láďa je při 

4

Varnsdorf • Asi tak nějak bychom 
mohli začít psát scénář o nevšedních 
příbězích Ladislava Brůny, o kterém 
jsme psali už na jaře v souvislosti s 
železniční nehodou v Großschönau. 
Ladislav pracuje jako průvodčí ve 
společnosti Länderbahn/Trilex a po-
kud bych měl nějak stručně charakte-
rizovat jeho život, tak bych asi napsal, 
že se v něm rozhodně nenudí. Po práci 
se v maximální míře věnuje rodině, 
postupně rekonstruuje rodinný domek 
se zahradou, je členem jednotky sboru 
dobrovolných hasičů a k tomu ještě ve 
spolku hasičů vede mládež. A přitom 
všem se v jeho životě stále nachází 
prostor k nevšedním zážitkům, na kte-
ré má prostě kliku. Nebo smůlu. Nebo 
spíše mají kliku ti, kterým nezištně 
pomáhá. Nakonec posuďte sami.

Poklidná podzimní jízda ve výluko-
vém autobusu se těsně před žitavským 
železničním nádražím komplikuje 
oznámením jedné z cestujících, která 
průvodčímu oznamuje, že má vážnou 
obavu z nastupujícího epileptického 
záchvatu. Tím průvodčím samozřejmě 
není nikdo jiný, než náš známý Láďa, 
který se duchapřítomně během chvil-
ky s cestující domlouvá, že společně 
zkusí počínající záchvat zvládnout a 
nyní už pacientku předat až českým 
záchranářům. Ti jsou také vzápětí 
povoláni z Liberce na nádraží v Hrádku 
nad Nisou. Během dalších okamžiků je 
paní poskytnuta voda na zapití vlast-
ních léků a pomocí klidového režimu 

Ladislav Brůna, místní hrdina, který se tak vůbec necítí

Sjednaný druh práce
referent / referentka agendy občanských průkazů, cestovních dokladů 
a evidence obyvatel.

Místo výkonu práce
Varnsdorf.

Platové podmínky
8. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Předpokládaný termín nástupu dle dohody.

Pracovní poměr
na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, státní občan České republiky, 
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem 
a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk, bezúhonnost.

Požadavky
střední vzdělání s maturitní zkouškou, znalost práce na PC (MS Office), 
dobré komunikační schopnosti.

Výhodou
znalost právních předpisů souvisejících s výkonem agendy 
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 
(číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních 
činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, 
aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.12.2017 v podatelně 
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. 
Obálku prosím adresujte na Městský úřad Varnsdorf, k rukám tajem-
níka Ing. Radka Kříže, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, obálku 
je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení OSA“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení 
důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Referent / referentka agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel 
v odboru správních agend a dopravy Městského úřadu Varnsdorf

Ladislav Brůna se svými svěřenci; foto Facebook Ladislav Brůna

běžné návštěvě místního marketu 
opět osloven starší paní, zda by mohl 
jejímu synovi přivolat záchranku, 
protože dostal epileptický záchvat. Po 
přivolání záchranky přes tísňové volání 
155 otáčí Láďa pohybem, který učí 
i své svěřence, pána do stabilizované 
polohy a ten vzápětí nabývá vědomí a 
začíná komunikovat. Během rozhovoru 
si však začíná stěžovat na bolesti na 
hrudi a vzápětí upozorňuje na nástup 
druhého, podstatně silnějšího zá-
chvatu. Láďa odsouvá pacienta mimo 
dosah regálů a zboží a až do příjezdu 

záchranky přidržuje pacientovi hlavu, 
aby si nezpůsobil větší zranění. Zá-
chranka doráží, když záchvat končí a 
přebírá si a odváží pána na pozorování 
do rumburské nemocnice.

Jako v minulých případech si Láďa 
vůbec nepřipadá jako hrdina, stále 
jen opakuje, že jen prostě vrací to, co 
se naučil a co je mu blízké. Jak nedáv-
no napsal jeden německý kolega hasič 
– hasičina (záchranařina) není žádným 
koníčkem, je to prostě součást našich 
životů. Jsme jen prostě vnímavější 
ke svému okolí a máme oči doširoka 
otevřené. A když je potřeba, zasáh-
neme. Bližnímu ku pomoci, vlasti ku 
prospěchu.

O Láďovi by se dalo povídat dlou-
ho. Já jen možná přidám za sebe, že 
lepšího vedoucího jsme si pro naše 
děti nemohli přát. Děti ho milují a 
on jim za to jde příkladem a neustále 
pro ně vymýšlí další a další aktivity. 
Přespávají tak v hasičárně, jezdí na 
výlety, účastní se „víkendovek“, jsou 
úspěšní na soutěžích, odkud vozí po 
dvě sezóny ty nejcennější medaile a 
reprezentují tím naše město. A to ani 
nemluvím o tom, kolik věcí už dokázal 
sehnat do sponzorů. Na to všechno by 
ale ani Láďa nestačil a tak je třeba 
pochválit i jeho kolegy Džejnu a další 
hasiče, kteří pomáhají, když je třeba. 
Hasiči jsou prostě rodina a na Láďu 
jsme pyšní.                    

Jiří Sucharda
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Varnsdorf • Vážený pane Ing. Se-
vero, dlouhodobé potíže v zajišťování 
lékařské péče v našem městě i celém 
Šluknovském výběžku se každým 
rokem prohlubují v důsledku nepříz-
nivého věkového složení stomatologů 
i všeobecných lékařů. Z nedávného va-
rování před vznikem kolapsu se začíná 
stávat realita. Řada občanů města 
například za svým stomatologem musí 
dojíždět nejen do Rumburku nebo 
Dolního Podluží, ale až do Liberce, 
České Lípy nebo Děčína. V letošním 
roce se situace vyhrotila odchodem 
dalších dvou stomatologů. Několik 
stovek jejich pacientů, se již mezitím 
přeregistrovalo, většinou však mimo 
Varnsdorf. Nejméně dva tisíce dalších 
varnsdorfských pacientů však zůstává 
počínaje rokem 2018 zcela bezprizor-
ních! Problém totiž je získat místo 
u lékařů i ve vzdálenějších místech. 
Lze předpokládat, že obdobná situace 
nastane i na jiných místech regionu, 
protože dle aktuální informace na 

Otevřený dopis: Obnovení stomatologické 
a základní lékařské péče odpovídající počtu 

obyvatel ve Varnsdorfu i v celém regionu
Děčínsku končí k 31.12.2017 celkem 
sedm stomatologů, z toho čtyři na 
Šluknovsku, přičemž nově nastupují 
pouze dvě lékařky v Děčíně. Ale o tom 
jste jistě informován.

Vím o jednání Oblastní stomatolo-
gické komory Děčín se zástupci měst 
v regionu v roce 2015 o hrozícím 
kolapsu v následujících letech. Znám 
neuspokojivé odpovědi ze strany 
odpovědných orgánů Ústeckého 
kraje ve věci získávání stipendistů 
apod. Vím o tom, že město Varnsdorf 
pro lékaře - stipendisty vyčlenilo 
v loňském roce 150 tis. Kč, aby 
Ústeckému kraji pomohlo s finan-
cováním, ale nebylo možno toho 
využít. Vím také o nedomyšlené 
zdravotnické legislativě, např. ve 
věci krátkodobého přerušení čin-
nosti privátních lékařů (§ 26 zákona 
č. 372/2011). Plnění tohoto usta-
novení je vyžadováno bez možnosti 
výjimky, a v důsledku toho končí 
i lékaři, kteří ještě nejsou v důcho-

dovém věku. Podle údajů Oblastní 
stomatologické komory je v roce 
2017 v okrese Děčín z celkového 
počtu zdejších lékařů-stomatologů 
40 pracujících důchodců, tj. cca 
60 %. V roce 2018 se toto procento 
ještě zvýší a o dva roky později může 
dosáhnout až 75 %! Je to neúnosné a 
nastal čas celou situaci neodkladně 
a skutečně razantně řešit.

Věřím, že Vám, pane Ing. Severo, 
ani Krajskému úřadu Ústeckého kraje 
není lhostejná kvalita života v odlehlé 
části Vašeho správního území, do ně-
hož Varnsdorf patří, a že podniknete 
neprodleně organizační opatření a 
současně připravíte podklady pro 
hejtmana Ústeckého kraje, aby mohl 
realizovat legislativní iniciativu k ná-
pravě krizové situace v oblasti zdra-
votnictví v našem regionu. Děkuji za 
Váš čas a těším se na informaci o při-
pravených krocích k nápravě.

S pozdravem Milan Hrabal, Varnsdorf
Ve Varnsdorfu dne 26. 11. 2017

Varnsdorf • Nedostatkem zubních 
lékařů trpí především okrajové re-
giony. Problémem není ani tak malý 
počet stomatologů, nýbrž jejich 
nerovnoměrné rozmístění. Hlavním 
důvodem je to, že se mnozí absolventi 
po ukončení studia nevrací do svých 
domovských regionů, ale zůstávají 
ve městech, kde studovali, nebo měli 
odbornou praxi. 

Varnsdorfská radnice se snaží na 
špatnou situaci reagovat již několik 
let. Jak již bylo zmíněno v otevře-
ném dopisu, město vyčlenilo v minu-
losti v rozpočtu na podporu stomato-
logů 150 tisíc korun. Proběhla také 
jednání se stomatology i čerstvými 
absolventy, kterým byla nabídnuta 
podpora, zázemí, ovšem žádný na-
bídky nevyužil. S jejich rozhodnutím 
zůstat ve větších městech, bohužel, 
nelze nic udělat.

Tomáš Secký 

Reakce města 
Varnsdorf 

na otevřený dopis

Varnsdorf • Město Varnsdorf se 
připojuje k dalším městům v celé 
České republice, které zahájily boj 
proti lidem, kteří obchodují s chudo-
bou. Vyhlášením oblasti se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů 
nedojde k vyplácení příspěvků na 
bydlení novým nájemníkům, kteří se 
do dané lokality přistěhují. To umož-
ňuje novela zákona o hmotné nouzi, 
která platí od června letošního roku. 
Dalších několik desítek měst v České 
republice na opatření obecné povahy 
pracuje. Varnsdorf je ale prvním 
městem ve Šluknovském výběžku, 
kde opatření platí.

Radnice tak reaguje na stížnosti 
místních, kterým vadí cho-
vání a způsob života nepři-
způsobivých v dané lokalitě, 
ve které se navíc obchoduje 
s chudobou. Vydává proto 
opatření obecné povahy pro 
oblast části ulice Žitavská a 
Kovářská (objekty č.p. 2761, 
2762, 2763 a 2764). Takzva-
né „bezdoplatkové“ zóny by 
měly pomoci, aby se v nich 
sociální situace dále ne-
zhoršovala. Cílem je omezit 
příliv nových přistěhovalců 
na sociálních dávkách do 
daných lokalit. 

V problémových lokalitách přitom 
lidé bydlí i za nájem blížící se deseti 
tisícům měsíčně, přitom často v bíd-
ných podmínkách, bez elektřiny. Často 
dělají potíže i v sousedském soužití. 
Neustálé zakládání černých skládek, 
pobíhající psi, nedodržování obecně 
závazných vyhlášek města. To vše má 
vlil na ceny okolních nemovitostí. 

„Vybrali jsme problémovou loka-
litu, kde dochází k častému výskytu 
sociálně nežádoucích jevů a přestupků 
proti veřejnému pořádku, občanské-
mu soužití, majetku, a kde je ohro-
žená výchova dětí,“ doplňuje starosta 
města Ing. Stanislav Horáček.

Tomáš Secký

Konec obchodu s chudobou, 
Varnsdorf omezuje doplatek 

na bydlení
Varnsdorf • Po mnoha letech do-

zná vánoční výzdoba větší investici. 
Přestože se každý rok investují nema-
lé finanční prostředky do údržby stá-
vající výzdoby a občasného dokoupení 
nových dekorů, velká část vánoční 
výzdoby pochází z roku 2003. Teď si 
dovolím malinký exkurz do historie. 
Porevoluční vánoční výzdoba začala 
žárovkovými kabely, které obtáčely 
sloupy na náměstí a pokračovaly 
až k bývalé jednotě. Celý kabel se 
ještě obtáčel zelenými girlandami. 

O rok později byla doplněna na 
budově městského úřadu veliká plas-
tová deska s PFkou, nasvícená třemi 
halogeny. Největší pozdvižení a řadu 
negativních ohlasů tehdy způsobilo 
osvětlení muzea prostřednictvím 
modrého a žlutého světelného ka-
belu. To vše bylo do roku 2003, kdy 
byla veškerá výzdoba odstraněna a 
nahrazena 19 novými dekory na slou-
py veřejného osvětlení na náměstí, 
v ulici Národní a Generála Svobody. 
Byla také vyzdobena budova dnešního 
úřadu práce, banky IPB (dnes ČSOB), 
instalovány dva převěsy na ulici 
Legií a nahrazeno PF na městském 
úřadě za světelné s výměnnou číslicí. 

O rok později byl na žádost státu 
odstrojen úřad práce a dekory se roz-
šířily do ulic Kmochova a Pražská. V 
dalších letech byl sponzorským darem 
vyzdoben vánoční strom. Posledním 
doplněním výzdoby bylo vyzdobení zre-
konstruované knihovny, prostranství u 
věžičky a strom na kruhovém objezdu.

A co nás čeká v letošním roce? 
Dočkáme se obnoveného osvětlení 
budovy ZUŠ a banky ČSOB, nového 
osvětlení se dočká ulice Národní a 
také náměstí. Prostranství u věžičky 
bude od letošního roku jednobarev-
né. Kromě převěsů na ulici Legií při-
budou i dva převěsy na ulici Národní 
a své výzdoby se dočká další budova 
– zrekonstruovaná škola na náměstí. 
Pomyslnou třešničkou na dortu se 
stane velká herrnhutská adventní 
hvězda v průčelí domu č. p. 512. 
Výzdoba z ulice Národní bude, po 
opravě, určena na ulici Západní.

Montáž výzdoby velmi zkompliko-
vala vichřice Herwart, neboť všechny 
velké plošiny, které jsou zapotřebí 
na zdobení budov, byly nasazeny na 
odstraňování škod (střechy, stro-
my) mimo město. Děkujeme tímto 
klempířství Novák, že nám v této tak 
složité situaci vyšli maximálně vstříc 
a dle možností nám je zapůjčovali 
i v mimopracovní době. Doufáme, že 
se doplnění a 
úpravy vánoč-
ního osvětlení 
budou líbit 
a očekáváme 
vaše podněty, 
jak vánoční 
výzdobu města 
zlepšit v dal-
ších letech.

Jiří Sucharda

Vánoční výzdoba v novém
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Reklamní článek • Rybárna ve 
Varnsdorfu funguje již od roku 2011 
a lidem nabízí čerstvé ryby, speciali-
ty a mnoho dalšího. Najdete ji v ulici 
Národní 538 ve Varnsdorfu. Více už 
prozradil nový majitel Martin Švarc.   

Ve Varnsdorfu provozujete ry-
bárnu, nyní jste ji rozšířili také do 
Rumburku. Je tedy o váš sortiment 
zájem?

Ano, a jsme tomu velice rádi! Lidé 
se v současnosti ve velké míře za-
měřují na kvalitní a zdravou stravu. 
Sortiment, který nabízíme do zdravé 
stravy určitě patří. O naše ryby a rybí 
výrobky mají zájem zákazníci všech 
věkových kategorií. Výjimkou nejsou 
ani návštěvy z Německa.

Jak vás napadlo podnikat právě 
v tomto oboru?

Rybárnu ve Varnsdorfu v minulosti 
provozovali rodiče jednoho z kolegů, 
se kterým jsme už společně podnikali 
v jiném oboru. Když přišli s tím, že 
na provoz obchodu nestačí a že ho 
chtějí zavřít, připadalo nám, že by 
byla velká škoda skončit s něčím, 

co tak dlouho budovali. Po dohodě 
s ostatními kolegy jsme obchod 
odkoupili a začali s, pro nás, úplně 
novým odvětvím. Nelitujeme! 

Co lidé nejčastěji kupují, o co 
mají největší zájem?

Je těžké jednoznačně odpovědět. 
Vše z našeho sortimentu má svého 
kupce. Největší zájem je ale obecně 
o čerstvé ryby a o rybí speciality, 
které nejsou k dostání v jiných ob-
chodech.  

Co byste z vašeho sortimentu vy 
osobně doporučil?

Ze salátů mohu určitě doporučit 
Indický salát s ananasem a kari ko-

řením. Mou nejoblíbenější rybí spe-
cialitou jsou krevety v česnekovém 
nálevu a z uzených ryb je jednoznač-
ným favoritem tuňák. Samozřejmě, 
že kterákoliv z našich čerstvých ryb 
potěší v jakékoliv úpravě.

Od koho zboží odebíráte?
Odebíráme především od míst-

ních dodavatelů. Živé (sladkovodní) 
ryby máme z nedalekých českých 
chovů. Saláty, rybí speciality a uze-
né ryby odebíráme od tuzemského 
výrobce. Mražené ryby máme z Čech 
a Německa a chlazené mořské ryby 
z Norska.

Na co kladete největší důraz?
Prioritní je pro nás samozřejmě 

spokojenost zákazníka. Snažíme se 
jí dosáhnout pestrou nabídkou pro-
duktů, čerstvostí s kvalitou zboží, 
kompetentní a milou obsluhou a 
v neposlední řadě také flexibilitou 
v případě speciálních přání zákazníků.

Jaké máte plány do budoucna?
V tuto chvíli dokončujeme vše 

potřebné pro vlastní uzení. Budeme 
pak moci sami udit všechny druhy 
ryb a našim zákazníkům je prodávat 
obrazně řečeno přímo z udírny.

Také se zabýváme myšlenkou 
vlastního chovu. Rádi bychom měli 
alespoň ty nejžádanější druhy slad-
kovodních ryb z našich sádek.

Obecným plánem pak samozřejmě 
je držet krok s vývojem tohoto oboru 
a nabízet našim zákazníků zboží a 
služby v té nejvyšší kvalitě.

Redakce

Varnsdorf • Za dětmi do mateř-
ské školy Čtyřlístek zavítali minulý 
týden fotbalisté druholigového 
FK Varnsdorf. Tradiční každoroční 
setkání s hendikepovanými dětmi 
vykouzlilo úsměv na tváři. Děti 
nejprve přivítaly fotbalisty pěkným 
představením s řadou písniček a 
tancem. K nim se následně přidali 
i samotní fotbalisté. 

Po představení bylo pro hosty 
připraveno drobné pohoštění, po 
kterém následovalo předání hraček, 
motorek, dětem a šek v hodnotě 
6.000 korun. Na jaře zase navštíví 
děti fotbalisty přímo na stadionu, 

Varnsdorfští fotbalisté opět 
potěšili děti v MŠ Čtyřlístek

kde pro ně bude připraven bohatý 
program. 

V letošním roce ale nejde o první 
dar pro MŠ Čtyřlístek. Začátkem 
června letošního roku uspořádali 
fotbalisté benefiční zápas, v němž 
proti sobě nastoupily týmy All stars 
Varnsdorf 2015 a Varnsdorfská gar-
da. K vybrané hotovosti z obou druž-
stev byl přidán výtěžek z tomboly a 
dobrovolného vstupného. Konečná 
částka 17.000 korun byla předána na 
konci školního roku, za které paní 
učitelky nakoupily nejvhodnější 
hračky a pomůcky pro děti. 

Tomáš Secký 

Fotbalisté tradičně navštívili děti z MŠ Čtyřlístek; foto Tomáš Secký 

Rybárna ve Varnsdorfu nabízí pestrou nabídku produktů

Břemena paměti v knihovně
Varnsdorf • Letošní Svátek 

lužickosrbské poezie v Městské knihovně 
Varnsdorf proběhl v úterý 21. listo-
padu 2017. Byl věnován dvěma osob-
nostem – lužickosrbskému básníkovi 
Juriji Chěžkovi, od jehož narození 
letos uplynulo 100 let, a současnému 
německému spisovateli Peteru Geh-
rischovi. V péči Městské knihovny 
Varnsdorf vyšel výbor z jeho básnick-
ého díla s názvem „Břemeno paměti“ 
s ilustracemi někdejšího varns-
dorfského učitele Milana Janáčka. 
Pořad režijně připravil a odmoderoval 
Milan Hrabal, obrazovou prezentaci 

připravila Ilona Martinovská. Hudební 
doprovod v podání Arnošta Steinerta 
byl příjemným občerstvením pro-
gramu. Peter Gehrisch zaujal mimo 
jiné svými vzpomínkami na bombar-
dování Drážďan v roce 1945, které 
zažil  jako tříleté dítě. Příjemným 
překvapením bylo velké procento 
mladých lidí v publiku. Na závěr byla 
knížka pokřtěna a účastníci večera 
obdrželi výtisk knihy, kterou si necha-
li na místě podepsat. Kniha vyšla za 
podpory Česko-německého fondu bu-
doucnosti a města Varnsdorf. 

Redakce

Soutěž: Vyhrajte poukaz na nákup 
v Rybárně Varnsdorf v hodnotě 200 korun!

Tentokrát se soutěžní otázka bude týkat vody. Někteří z vás to jistě 
budou vědět ihned, jiným zase jako nápověda může posloužit inter-
net. Jednoho z vás odměníme poukazem na nákup v Rybárně Varnsdorf 
v hodnotě 200 korun! Vystřižený a vyplněný kupon doručte na podatelnu 
Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nejpozději do 18. prosince 
2017.

Soutěžní otázka: Jaký je lidový název Varnsdorfského rybníka, který se 
nachází na jižním okraji Varnsdorfu?
a) Mašíňák
b) Kočičák
c) Gerhus
Odpověď: ……………………………………………………………….
Jméno a příjmení: ………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………



21/2017

7

Zprávy, společnost

Varnsdorf • Je tomu přibližně 
měsíc, co se v areálu Pivovaru Kocour 
objevil vagón od osobního vlaku. To by 
nebyl Hlas severu, aby se nevydal na 
výzvědy, k jakým účelům vagón poslou-
ží. Domluvili jsme si na jedno listopa-
dové odpoledne schůzku s provozním 
pivovaru, Davidem Moravcem, který 
k našemu úžasu v rámci rozhovoru pro-
zradil daleko více novinek, než jsme 
zprvu očekávali.

Od jakého roku je pivovar Kocour 
v provozu?

Pivovar se postavil v roce 2007. Dnes 
se rozděluje na tři části. Začínalo se 
jako pivovar, kde se jen vařilo pivo, 
v roce 2010 byla otevřena restaurace a 
poté první část ubytování, což jsou va-
góny, které stojí venku. Dříve jsme byli 
jediní, kdo nabízel tento typ ubytová-
ní, dnes jsou spací vagóny k dispozici 
na dvou dalších místech v republice. 

Protože byla vytvořena první oficiál-
ní várka piva k ochutnání v roce 2008, 
budeme z toho důvodu v následujícím 
roce slavit výročí deset let pivovaru 
Kocour. Oslava vychází na poslední srp-
nový víkend, tj. 24. až 26. srpna 2018 a 
bude to velkolepá třídenní slavnost.

Jaké úmysly máte s přistaveným 
vagónem?

Vzhledem k tomu, že má pan Šusta 
rád vlaky, je tu z toho důvodu vlaková 
zastávka a možnost ubytování ve va-
gónu. V současné době stojí v areálu 
pivovaru tento vagón, který vyvolal 
vlnu zvědavosti. Prozatím bude sloužit 

Pivovar Kocour se promění v malé nádraží
jako kuřárna pro potřeby sálu, který se 
bude otevírat právě na to desetileté 
výročí pivovaru. Druhá část vagónu 
bude připravena jako samostatná 
separátní místnost pro potřeby firem 
nebo poslouží různým oslavám. K dis-
pozici tu pak bude samostatný výčep, 
projektor a další výbava potřebná 
pro tyto účely. Dále je objednán další 
vagón, který se zakomponuje mezi stá-
vající vagóny, co jsou ubytovací lůžka, 
kde budou sprchy s umývárnou a spo-
lečenská místnost. Lidé tu pak budou 
opravdu jako ve vlaku. Celé nádvoří se 
pak promění v malé nádraží, kde bude 
například peron, světla a návěstidlo.

Prozradíte čtenářům, jaké další 
novinky se v pivovaru chystají? 

V současné době čekáme na ko-
laudaci hotelových pokojů. Bude tu 
k dispozici 16 pokojů s 45 ubytovacími 
lůžky. Spolu s 60 lůžky ve vagónu na-
výšíme kapacitu na 105 lůžek. Dále tu 
budou k mání separátní salonky. Když 
přijede nějaká firma nebo větší sešlost 
lidí, která bude chtít být o samotě, 
budeme schopni jim v tomto vyhovět. 
To je cílem tohoto roku.

Novinkou pro letošní rok je kopec, 
který vyrostl v těsné blízkosti restau-
race. Nyní se připravuje projekt na 
rozhlednu pro děti. Část kopce je po-
nechaná rovně a to z jednoho prostého 
důvodu, aby sem v zimních měsících 
chodili bobovat děti společně s rodi-
či, kteří je mohou sledovat z pohodlí 
salonku. 

Další novinkou pro příští rok bude to, 
že pivo na čepu bude tankové. V lednu 
bude probíhat rekonstrukce, která se 
hostů nijak nedotkne. Čepované pivo 
z tanku pak bude mít lepší chuť.

Kolik pracovníků v současné době 
zaměstnáváte?

V současné době zaměstnáváme 
přibližně 45 pracovníků, kteří pracují 
v pivovaru a na restauraci. Dále 
zaměstnáváme lidi, kteří se starají 
o zvířata a designérku, která má také na 
starost i zeleň, co je tady všude kolem.

Zvířata jsou velkou oblibou nejen 
mezi dětmi. Jaká zvířátka jsou tu 
vlastně k vidění? 

V tuto chvíli jsou tu 2 osli, 3 koně, 
krůty, perličky, husičky, kachny, bažan-
ti, pávi, prasata, slepice, králíci a ně-
kolik krav. Nedávno se nám tu narodilo 
telátko.

Jmenoval jste také zvířata, která 
jsou určená i k chovu. Využíváte 
„domácí produkty“ třeba v kuchyni?

Chováme krávy především kvůli 
mléku. Letos jsme z něj začali vyrábět 
veškeré produkty pro potřeby restau-
race. Jedná se o různé nakládané, 
pikantní a zrající sýry, máslo, jogurty 
anebo tvaroh.Také pěstujeme prasata. 
Když dosáhnou jateční váhy a je čas 
porážky, tak se porazí, nechají se ve-
terinárně zkontrolovat a pak jdou po 
úpravě rovnou na talíř. Našim cílem 
je především tyto produkty nabídnout 
v našich jídlech, připravených našimi 
šikovnými kuchaři.

Sjednaný druh práce
sociální pracovník / sociální pracovnice v orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Místo výkonu práce - Varnsdorf.

Platové podmínky 
10. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Předpokládaný termín nástupu 
dle dohody.

Pracovní poměr
na dobu neurčitou, ý pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, státní občan České republiky, popří-
padě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice 
trvalý pobyt, ovládající český jazyk, bezúhonnost.

Požadavky 
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akredi-
tovaného podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 561/2004 Sb., školský 
zákon) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, 
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně 
právní činnost, charitní a sociální činnost nebo školské vzdělání získané stu-
diem v bakalářském, magisterském anebo doktorském studijním programu 
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální 
péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

podle zvláštního právního předpisu (zákon č.111/1998 Sb. o vysokých 
školách), znalost práce na PC (MS Office), řidičský průkaz skupiny B 
(aktivní řidič), dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost 
samostatného rozhodování.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, 
o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud ta-
kový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  
Lhůta pro podání přihlášky 
písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby 
ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13.12.2017 v podatelně Měst-
ského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Obálku 
prosím adresujte na Městský úřad Varnsdorf, k rukám tajemníka Ing. 
Radka Kříže, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, obálku je nutno 
výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení OSPOD“. Vyhla-
šovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu 
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Pracovník / pracovnice sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf

Chystáte nějaké kulturní akce 
ještě do konce roku?

Do konce roku už nic neplánujeme. 
Letos bohužel nejsme schopni udělat 
Mikuláše. Akci ponecháme na příští 
rok. V programu bude stezka se za-
končením v novém sále, kde bude pro 
děti připravena mikulášská nadílka.

Můžete nám na závěr prozradit, 
na jaké akce se mohou návštěvníci 
těšit v roce 2018?

S nástupem nového roku nás bude 
čekat Valentýnský pivní masakr, který 
se bude konat v únoru. K dispozici 
budou 14 stupňová piva a další silnější 
ochucené kubatury. V březnu nás 
bude čekat Kocouří pivovarský maš-
karní bál, který se bude naposledy 
konat v prostorách Lidové zahrady. 
Další rok by se měl již konat zde 
v novém sále. Další letitá akce bude 
v dubnu. To nás čeká Kocouří kouř. Tato 
akce je spojená s pálením čarodějnic. 
O prázdninách se pak bude konat 
zmíněná oslava výročí deseti let 
pivovaru. Poslední říjnový víkend 
bude patřit oblíbenému ALE FestivA-
le a začátek prosince pak Mikuláši. 

Na závěr rozhovoru bych rád 
zmínil, že nás velice těší, když se 
potkáváme s příznivci z Varnsdorfu na 
akcích v okolí, kam jezdíme, kde nás 
vyhledávají a jsou nám oporou. 

Hana Bučková
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BLAHOPŘÁNÍ ZUBNÍ POHOTOVOST
9.-10.12.2017  
MUDr. Hladík Pavel   
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298 

16.-17.12. 2017  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děč?ín I  
Tel. 412 151 056 
    

VZPOMÍNKA

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. 

Dne 4. prosince uplynul dlouhý 
smutný rok, kdy nás navždy opustila 
paní Vlasta Fárková. Současně dne 
12. prosince vzpomeneme 5. výročí, kdy 
nás navždy opustil pan Jaromír Fárka. 

S Láskou stále vzpomínají synové a 
ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří 
jim věnují tichou vzpomínku. 

Vánoční troubení 
na Hrádku

neděle 10. prosince 2017 
od 17.00 hod.

Vystoupení žáků ZUŠ Varnsdorf 
pod vedením P. Zelenky.
Zajištěny teplé nápoje.

Pořádá Regia a.s. Varnsdorf

Neuvěřitelných 65 let manželství 
oslavili Marie a Vladimír Jelenovi 
z Varnsdorfu. Vychovali zde čtyři děti 
a nyní mají deset vnoučat a čtyři pra-
vnoučata. Ti všichni jim přejí mnoho 
dalších společných let prožitých ve 
zdraví a lásce. Máme vás rádi...

13/2017ŘÁDKOVÁ INZERCE

Různé
Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opravy 
vodo, elektro, práce se dřevem, 
drobné zednické opravy, ořez stro-
mů a keřů.

Koupím garsonku nebo 1+1 
i družstevní. Tel. 704 137 594

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

Nemovitosti

Zaměstnání

Koupím staré pivní lahve a 
sklenice s nápisy pivovaru. Sběra-
tel. Tel. 732 170 454

Klenotnictví OPÁL, Národní 
518, Varnsdorf, tel.  412 372 482.
Provádíme opravy zlatých a stří-
brných šperků – levně, rychle a 
kvalitně. Z doneseného zlata za-
jišťujeme výrobu zlatých snubních 
prstenů, dámské a pánské prsteny, 
náušnice, přívěsky dle našich vzo-
rů. Výhodná cena. Velký výběr ře-
mínků a kovových tahů na hodinky. 
Nasazení a úprava zdarma.

Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 12. prosince od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

Dne 7. prosince oslaví diamanto-
vou svatbu naši rodiče Emil a Zlata
Tarnóczyovi.

Hodně zdraví a životní pohody do 
dalších let přejí děti Miroslav a Zlata 
s rodinami.

Zhasly oči našeho 
tatínka, nezhasne však 
nikdy na něho vzpo-
mínka. 

Dne 8. prosince 
tomu bude 20 let, co nás navždy opustil 
pan Alois Beran. 

S láskou vzpomínají manželka Marie, 
dcera a synové s rodinami.

 S blížícím se koncem roku 2017 se 
krátí i letošní závodní sezona letec-
kých modelářů LMK Varnsdorf pod 
širým nebem. Někteří ale ještě star-
tovali nebo se zúčastní na vybraných 
závodech.
   Ve dnech víkendu 18. a 19. listopadu 
se konalo MČR seniorů v šesti katego-
riích volných modelů. Jednak se sou-
těžilo podle mezinárodních pravidel 
FAI (kategorie F1G, F1H, F1J) a dále 
dle národních pravidel  (kategorie H, 
A3, P30). V první den závodu podle 
podmínek FAI a za  značně náročných 
povětrnostních podmínek skončil 

Modeláři se přesouvají do hal
 

v kategorii F1H jako 18. v pořadí Sta-
nislav Rudinský a v kategorii F1G se 
z našeho LMK nejlépe umístil Ing. arch. 
Tomáš Beneš - byl 5., a to po více jak 
10 - ti  letech začal znovu soutěžit. Na 
9. místě skončil Pavel Formánek a na 
11. Eugen Belo. Celková účast na MČR 
v těchto volných kategoriích předsta-
vovala 31 nejlepších a nejotužilejších 
modelářů České republiky.
  V neděli se létaly volné modely dle 
národních pravidel. Tady se nejlépe 
umístil v kategorii H Stanislav Ru-
dinský, který obsadil 3. místo a 9. byl 
Jan Štohanzl. V kategorii P30 skončil 
4. Eugen Belo, 5. příčku obsadil Pavel 
Formánek a jako 7. se umístil Ing. 
arch. Tomáš Beneš. Nedělních bojů 
o mistrovské tituly se zúčastnilo 
celkem 27 modelářů. Soutěž se vy-
hodnotila již po třetím kole s přede-
psaných pěti, protože rychlost větru 
v nárazech 21 m/s byla za hranicí 
regulérnosti závodu.
  Zahájila také halová sezona 2017-
2018 a poprvé se začíná testovat 
elektronický systém přihlašování 
zájmu a účasti v jednotlivých termí-
nech a časech. Podrobnější informace 
nejen o této novince jsou a další 
přibudou na našem webu  do konce 
roku. Výroční členská schůze LMK  již 
má stanoven termín, a to 12. ledna 
2018 v místnosti spolků Městského 
informačního centra Varnsdorf.                                                                  

Ing. Josef Bartík

Třetí turnaj VETERANS LIGY hraný 
18. listopadu přinesl výsledky, které 
neudělaly vítr v pořadí, ale zmenšily 
bodové rozdíly týmů v průběžné ta-
bulce. Mezi prvním a šestým celkem 
tak došlo průběžně na rozdíl pouhých 
šesti bodů a o momentálním pořadí na 
bedně rozhodovalo skóre. Varnsdorf 
remizoval s Notou Děčín 2:2, porazil 
SK Jílové 3:1 a neuspěl s Eurospor-
tem Teplice 0:4. Pořadí na čele: 1. SK 
Jílové 16 (25:16), 2. Bělá 16 (22:18), 
3. Varnsdorf 16 (23:20), 4. Eurosport 
TP 14, 5. Nota Děčín 13, 6. Proboštov 
10 atd. Pořadí střelců branek vedl s 11 
trefami Erneker (SK Jílové), 9 branek 
měli na kontě Starý (Nota) a Z. Pánek 
(Dumbo), 8 pak Mikšovič (Eurosport) a 
Fišer (Varnsdorf). 

OKRESNÍ LIGA měla své třetí dosta-
veníčko sezony 26. Listopadu ve SH ve 
Varnsdorfu. Průběžně vedoucí Jílové 
B remizovalo s Hezouny (jejich první 
bodový zisk v sezoně!), dvakrát vyhrálo 
a drží první místo. Druhá SLŠ Šluknov 

Vyrovnané pořadí futsalových veteránů   
uhrála ze tří duelů čtyři body a ještě 
ji to stačí na druhou pozici. Na tu se 
už si brousí zuby Benteler Rumburk, 
dvakrát zvítězil, prohrál jen s béčkem 
Jílového a z třetí pozice ztrácí na 
„lesníky“ pouhý bod. Stejnou bodovou 
bilanci zaznamenala Slovanka Děčín a 
je nadále na bramborovém umístění. 
S prázdnou odjel z Varnsdorfu jen Las 
Žlebas Děčín a propadl se na chvost ta-
bulky. Mezi kanonýry se přední pořadí 
neměnilo. Vomáčka (SLŠ) s dosud 16 
góly, Marko (Benteler) s 9 a Michalec 
(Jílové B) s 8 přidali na svá konta shod-
ně po 2 trefách. Čtvrtý turnaj se koná v 
sobotu 9. 12. v Libouchci.        V.V., ZdS

Pojďte si opět po roce 
společně zazpívat

Prožíváme adventní dobu, čas pří-
pravy na krásné vánoční svátky. Pojďme 
si proto zase společně zazpívat známé 
koledy a to vždy o každé adventní ne-
děli. Sejdeme se opět na „náměstíčku 
u věžičky“ pokaždé od 17:00 hod. Na 
první adventní neděli jsme si rozsvítili 
společně vánoční strom u knihovny. 
O druhé adventní neděli 10. prosince 
nám zazpívají žáci varnsdorfské zá-
kladní školy. O třetí neděli, té stříbrné, 
17. prosince budou účinkovat děti 
mateřských škol. A na poslední čtvrtou 
adventní zveme už ne k věžičce, ale 
na živý betlém do Starokatolického 
kostela, protože tato neděle je už tou 
vánoční. Zkusme prožít tento krásný 
adventní čas zase trochu jinak.

Roland Solloch, místostarosta
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Kadeti a starší žákyně vedou tabulky MČR v mrtvém tahu v podání oddílu OST
Týmy basketbalového TJ Slovan 

měly v závěrečném listopadovém a 
prvním prosincovém víkendu na po-
řadu celkem deset soutěžních utkání. 
Opět si dvakrát skvěle vedli kadeti 
U17, jednu výhru přidaly i starší 
žákyně U15 a do bilance vítězství při-
spělo i áčko Slovanu a také žáci U14.

Muži hostili v Severočeské lize BK 
Baník Most, souseda z dolní polo-
viny tabulky a tedy z osmi soupeřů 
ligy papírově slabšího. Utkání bylo 
dlouho velmi vyrovnané (jednotlivé 
čtvrtiny 16:17, 21:19, 22:22). Domácí 
se prosadily až v závěru, zvítězili 79:
72 a zaznamenali svou druhou výhru 
v soutěži.

Junioři U19 namířili k utkání u BK 
Beroun, se kterým měli stejnou zápa-
sovou bilanci dvou výher a dvou proher. 
Zápas měl přesto jasného favorita, 
fyzicky a technicky nadupané domácí, 
s kterými hoši Slovanu drželi krok do 
9. min. zápasu. Poté přišlo pět minut 
hrůzy (skóre 26:3) a bylo rozhodnuto. 
Ve zbytku zápasu vyvstal pro hosty už 
jen úkol v plnění herních povinností, 
což se vesměs povedlo a navíc se po-
dařilo ubránit neoblíbené‚‘kilo‘‘. BK 
Beroun – TJ Slovan 95:67 (60:38). Body 
Slovanu Polák 15 (1x3), Kodytek 14, 
Kabát 10, Kozák 8, Pondělíček 6, Pe-
trla 6, Čapek 4, Lehroch 2, Berger 2.

Kadeti U17 (na fotu ve žlutých 
tílkách v duelu s Mostem), vedoucí ce-

KRAJSKÁ LIGA LK MUŽŮ: HC TS 
Varnsdorf - Slavoj Liberec 3:7, HC Čes-
ká Lípa – HC TS 4:5, HC TS – Turnov 4:11. 

KRAJSKÁ LIGA LK STARŠÍCH ŽÁKŮ: 
HC TS Varnsdorf - TJ HC Jablonec n. N. 
5:5, HC TS – Bílí Tygři Liberec 1:4. 

KRAJSKÁ LIGA LK MLADŠÍCH ŽÁKŮ: 
HC TS Varnsdorf – Bílí Tygři Liberec 
6:19, HC TS - TJ HC Jablonec n. N. 9:4, 
HC TS – Turnov 5:3.

Bodovaly všechny týmy HC TS
Sedm týmů hraje i v této sezoně 

2017-2018 RUMBURSKOU HOKEJO-
VOU LIGU. Jejich pořadí po neděli 
26. 11. bylo následující: 1. Koloc 
Oil (Varnsdorf) 13 utkání/24 bodů, 
2. Boston (Rumburk) 11/14, 3. Cvikov 

13/13, 4. Šluknov 15/13, 5. Šenov 
12/12, 6. Hadi (Rumburk) 12/10, 
7. Podluží 12/2. 

ZdS

Koncem listopadu proběhlo v Kovář-
ské u Klášterce n. O. polofinále MČR 
juniorů za účasti 64 hráčů, kde Vác-
lav Paulus uhrál 27. místo se ziskem 
5 bodů z 9 možných. 

V Harrachově se dále konalo Mis-
trovství Čech hráčů do 8 let. Tam za 
šachovnice usedlo 51 šachových nadě-
jí a varnsdorfský Michal Maco se 4,5 

Šachové střípky
body z 9 možných obsadil 24. pořadí.
Ve 4. kole Krajské soutěže LK 
I. – západ remizovalo družstvo 
Slovanu Varnsdorf s ŠK Frýdlant B 
4:4 a připsalo si první bod do tabulky. 
Partie vyhráli V. Paulus, V. Halba a 
P. Králíček, po půl bodech za remízy 
přidali M. Zapletal a K. Sládek.                            

VH

Na Svatého Martina, tedy 11. 
11. místní trojbojařský oddíl OST 
Varnsdorf uspořádal Mistrovství ČR 
v mrtvém tahu pro federaci GPC. Na 
tuto soutěž se dostavilo 124 závod-
níků ze všech koutů České republiky. 
Kromě nich varnsdorfskou sportovní 
halu zaplnili organizátoři, doprovod 
závodníků a především diváci. Tribuna 
zaplněná diváky tak vytvořila výbor-
nou atmosféru, a to především pro 
domácí siláky.

A teď už k samotné sou-
těži, která byla tradičně 
rozdělena na kategorii 
RAW a EQUIP (s podpůr-
nými dresy). V početnější 
kategorii RAW jsme měli 
hned tři zástupce. Něžné 
pohlaví zastoupila Terez-
ka Grubrová v dorostu ve 
váhové kategorii 52 kg. 
Terezka si vedla výborně 
a po základu na 100 kg 
přešla přes 110 kg na 
konečných 115 kg, čímž 
překonala národní rekord 
a zároveň skončila na 
výborném druhém místě 
v absolutním pořadí 
dorostu žen. Jako druhý 
nastoupil dorostenec To-
máš Procházka ve váhové 
kategorii 82,5 kg a bohu-
žel jeho zranění ovlivnilo 
výkon, kterým zapsal 240 
kg a na 250 kg byl již ne-
úspěšný a ukončil tak své účinkování 
na třetím místě váhové kategorie. 
Třetím v pořadí nastoupil junior David 
Kovalčík v kategorii 100 kg. Po lehkém 
základu na 270 přidal zlehka 290 kg. 
Na třetím pokusu na úrovni národního 
rekordu 301 kg byl bohužel neúspěšný, 
čímž skončil celkově třetí ve své váho-
vé kategorii.

V kategorii EQUIP jsme měli dva zá-
stupce, kteří se poprali o cenné kovy. 
Ve váhové kategorii 100 kg OPEN na-
stoupil Luboš Šos, který začal zlehka 
na 290 kg, pak přidal 305 kg a třetím 
pokusem uzavřel na 315 kg. Jelikož 
mu zbyly ještě síly, tak ve čtvrtém 
pokuse navýšil svůj národní rekord na 
konečných 325 kg, což mu vyneslo prv-
ní místo ve své váhové kategorii a zá-

Za účasti všech 5 škol se uskutečnila 
soutěž v bruslení na zimním stadionu 
ve Varnsdorfu. Každá škola postavila 
osmičlenný tým (4 dívky, 4 chlapci), 
který štafetovým způsobem absol-
voval okruhy na kluzišti. Každý jed-
notlivec jel 2 okruhy a k vidění byly 
zajímavé a hlavně rychlé výkony. Byť 
těsně, ale přece jen zvítězil rumbur-
ský „gympl“ před svým mladším souro-
zencem z Varnsdorfu. Před finálovým 
dílem „Podzimek“ ve florbalu 12. 12. 
tak není o vítězi rozhodnuto. Tam se 
také můžeme těšit na předání pohárů 

Podzimní hry měly 
na pořadu bruslení 

i věcných cen za celková umístění.
Pořadí bruslařských štafet: 

1. Gymnázium Rumburk: 6:06,7 min., 
2. Gymnázium Varnsdorf: 6:07,5, 
3. místo: ZŠ VDF Východní: 6:13,4, 
4. místo: ZŠ VDF náměstí: 6:25,6, 5. 
místo: ZŠ VDF Edisonova: 6:57,7 min.

Průběžné pořadí škol před flor-
balem: 1. Gymnázium Rumburk 12 
(součet umístění dosažených v jed-
notlivých sportech), 2. Gymnázium 
Varnsdorf 14, 3. ZŠ náměstí 17, 4. ZŠ 
Edisonova 23, 5. ZŠ Východní 24.               

VZ, ZŠ nám. E. Beneše 

roveň třetí místo v absolutním pořadí 
kategorie OPEN. Posledním zástupcem 
OST Varnsdorf byl Daniel Pianka, který 
hájil nízkou váhovou kategorii 56 kg 
OPEN. Soutěž založil zlehka na 190 kg, 
pak přešel na 200 kg a soutěž uzavřel 
na 210 kg. I Danovi zbylo velké množ-
ství sil a naložil si tak téměř čtyřná-
sobek vlastní tělesné váhy a zatáhl 
rovných 220 kg, čímž posunul národní 
rekord. V celkovém hodnocení Dan 
absolutně vyhrál nejen kategorii OPEN 

a MASTERS, ale zároveň na přepočet 
reschelových bodů se stal absolutním 
vítězem celé soutěže (foto).

Celou akci zorganizoval předseda 
oddílu OST Varnsdorf Jan Pianka, 
kterému patří poděkování za výborně 
provedenou soutěž na velmi vysoké 
úrovni. Výtečnou práci předvedli 
nakladači a organizátorský tým pod 
taktovkou Honzy, který se skládal 
z oddílových kolegů, přátel a rodin-
ných příslušníků. Další poděkování si 
zaslouží diváci za vytvoření ideální 
sportovní atmosféry – snad nejlepší 
na české trojbojařské scéně. Poslední 
velké poděkování patří všem spon-
zorům, kteří se na akci podíleli a 
Městu Varnsdorf, které tradičně náš 
oddíl podporuje.        OST Varnsdorf

lek skupiny A nadregionální soutěže, 
odehrál dva zápasy venku a oba opět 
vítězně. U BK Sluneta Ústí n. L. vyhrál 
67:100 (33:49) a u BK Teplice 62:84 (34:
49). V Ústí se bodově prosadili Pondě-
líček 34, Strnad 27, Nechanický 14 a T. 
Petera 11, v Teplicích pak Pondělíček 
22, Strnad 21, Berger 12 a Maščuch 
7 bodů. Obě utkání byla v úvodech 
domácí atmosférou vypjatá, v dalším 
průběhu už dominovali kluci Slovanu.

Starší žákyně U15 (foto z duelu s 
Hradcem) byly před dvěma domácím 

utkáními ve skupině C nadregionální 
soutěže druhé za Basket Poděbrady. 
Nejdříve změřily síly s Loko Trutnov a 
vyhrály 71:44 (35:19). O den později 
je čekal náročnější soupeř Sokol Hra-
dec Králové, třetí celek tabulky. Ten 
rozhodl o osudu utkání v prvých dvou 
čtvrtinách, kdy si nastřádal náskok 19 
bodů, který ve zbývajícím čase domácí 
tým už jen lehce korigoval. TJ Slovan 
– Sokol Hradec Králové 68:81 (33:52). 
Starší žákyně Slovanu přesto vedou 
tabulku, ale mají oproti Hradci a 
Poděbradům odehrané utkání navíc.

Mladší žáci U14 neuspěli u BŠ -
Tygři Praha, předního týmu soutěže 
130:39 a u BA Roudnice n. L., souse-
da z konce tabulky dokázali zvítězit 
v poměru 51:70.

TJ Slovan – basket, foto I. Šafus
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Úspěchy mladých volejbalistek

Do jednoho ze dvou posledních 
utkání tohoto roku ve FNL svedl los 
týmy Varnsdorfu a Žižkova. Oběma 
celkům se podzim nevyvedl dle jejich 
představ, domácí však nyní zdobila 
šňůra čtyř výher z pěti utkání, za-
tímco hosté plně bodovali naposledy 
22. října a poté se třikrát nemohli 
radovat ze zisku byť jediného bodu. A 
nezískali jej ani v Kotlině. Varnsdorf 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 12

V omrzlém sobotním ránu 18.11. 
vyrazilo A družstvo mladších žákyň 
Slovanu do Turnova na další kolo volej-
balu čtyřek. Po počáteční kvalifikaci, 
kde děvčata uhrála 2. ligu, měla jasný 
cíl - vyhrát a posunout se do ligy první. 
Což po výhrách nad Turnovem B, Jab-
loncem, Doksy (vše 2:0) a kontumační 
výhrou nad Duklou (družstvo nedorazi-
lo) splnila na JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU 
a pro příští kolo si zajistila postup. 
Velká pochvala pro všechny hráčky, 
kterými byly Podroužková, Talianová, 
Hubáčová, Philippová, Kochová.

O týden později cestovaly mladší 
žákyně do Liberce na 2. kolo KP, 
tentokrát v šestkovém volejbale a 

s odhodláním udržet 1. ligu, kterou si 
předchozím kole vybojovaly. Úkol to 
byl těžký, čekala je již z kvalifikace 
dobře známá družstva Dukly Liberec 
A, Turnova A, nově pak Dukla B. Jistý 
respekt k soupeři ovlivnil nepříznivé 
výsledky s prvými dvěma. Poté přišla 
pauza, děvčata nabrala jak síly tak 
i dobrou a bojovnou náladu a šlo se 
na Duklu B. První set měl vývoj jak 
na houpačce, ale tvrdší podání nako-
nec pomohlo k jeho zisku v poměru 
25:22. Nabuzené dívky Slovanu poté už 
soupeřkám nic moc nedovolily a druhý 
set vyhrály 25:9, což znamenalo splně-
ný úkol a účast v elitní čtyřce 1. ligy i 
v dalším kole.      TJ Slovan - volejbal

Skvělý finiš - tři utkání a devět bodů!
dvakrát vedl, Žižkov dvakrát stav 
srovnal - tři minuty před poločasem a 
čtvrt hodiny před koncem utkání. Ale 
varnsdorfský tým projevil získaný lauf 
a větší sílu jít za vítězstvím, když sta-
čil na branky soupeře před návštěvou 
více jak 600 diváků rychle reagovat. 
Varnsdorf – Žižkov 3:2. Góly vstřelili: 
15. Breda, 45. Barac, 82. Rudnyt-
skyy – 42. Volek, 74. Toml.  Sestava 

Varnsdorfu: Porcal – Bílek, Kozma, 
Zbrožek, Chlumecký – Barac, Bláha, 
D. Breda (65. Kocourek), Dordič 
(85. Král) – W. Da Silva (71. Rudnyt-
skyy), Klobása. FK Varnsdorf bude 
přezimovat na 12. místě s 18 body. 
Od sestupových pozic má nyní k dobru 
6 bodíků, což vzhledem k nepřízni-
vě se pro něj vyvíjejícímu průběhu 
podzimu je solidní povzbuzení pro 
druhou část soutěže. Připomeňme, 
že bilance po utkání 14.10. v Opavě 
byla pouhých pět remíz a šest proher.       

Tradiční divácká soutěž poznala své-
ho vítěze - kdo přišel na utkání se Žiž-
kovem a přinesl s sebou 5 podzimních 
fotbalových programů FK, obdržel 
výměnou slosovatelný kupon. Losování 
proběhlo v poločasové přestávce za 
přítomnosti Josefa Hambálka, který 
společně se svou manželkou věnovali 
do soutěže televizi GOGEN. Výhercem 
se stal pravidelný návštěvník domá-
cích utkání FK Varnsdorf Otakar Zich.

Z PODZIMNÍCH STATISTIK FNL -
KANONÝŘI: J. Pázler, 26 let, HKR 
(16 utkání/12 gólů), P. Vyhnal, 27, 
VLŠ (9/11), N. Kuzmanovič, 28, OPA, 
(16/9), J. N. Kayamba, 25, OPA, (16/
7), T. Smola, 28, OPA, (16/7), Z. Mu-
siol, 26, TAB, (16/7) atd. Varnsdorfští 

střelci: S. Klobása, 23 (9/5), F. Durde-
vič, 25 (14/4), D. Breda, 21 (13/4).

GÓLMANI S VYCHYTANÝMI ČISTÝMI 
KONTY: M. Knobloch. 25 let, PCE (16 
utkání/6 čistých kont/13 inkasovaných 
branek), L. Paleček, 36, TRI (16/6/15), 
M. Boháč, 29, PŘI (16/5/16) J. Květoň, 
28, VIT (15/5/25), J. Belaň, 36, SOK 
(9/5/9) atd. Varnsdorfští gólmani 
R. Porcal, 29 (10/2/15), M. Samoel, 
31 (6/2/10).

ŽLUTÉ KARTY: P. Kodeš, 21 let, ŽIŽ 
(15 utkání/8 ŽK), E. Liener, 23, OLY 
(14/7), M. Lacko, 30, ZNO (15/7), 
M. Biolek, 26, FRM (15/7), J. Peterka, 
27, ÚNL (15/7) atd. Varnsdorfští hrá-
či: K. Zbrožek, 27 (15/5), O. Bláha, 
21 (15/4), P. Zieris, 28 (11/4), W. Da 
Silva, 21 (10/4).

V posledním listopadovém víkendu 
dosáhly dobrých výsledků mládežnic-
ké týmy FK, které ještě dohrávaly 
podzimní část sezony 2017-2018. 
Dorost U19 sice prohrál s Čáslaví 2:
3, když v poločase vedl 2:1. Mladší 
U17 však udolal věkové vrstevní-
ky Čáslavi 2:1 (2:0) góly J. Liška a 
L. Snášela. No a výběry žáků U13, U12 
zvítězily v Roudnici 0:3, resp. 1:5. Za 
starší skórovali 3x Hradiský, za mladší 
Švancara 3, Grafek a Conway.    ZdS


