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Ve Varnsdorfu to žilo, proběhlo tradiční masopustní veselí
Sobota plná zábavy a dobrého jídla
Varnsdorf • Masopust je oslavou jídla, zábavy a karnevalu.
Tento oblíbený svátek se slaví ve
dnech, které předcházejí Popeleční středě. Poté nastane období čtyřice� denního půstu před
Velikonocemi. Oslava masopustu
se ve Varnsdorfu konala v sobotu
10. února 2018.
Program odstartoval již v osm
hodin ráno na nádvoří před Střelnicí, kde byly pro návštěvníky připravené bohaté masopustní hody.
Nechyběly zde samozřejmě stánky
s hračkami pro nejmenší a s občerstvením, kde pochopitelně čekaly pro hladové nadšence jitrnice
s prdelačkou, chutné lívanečky
z jiře�nské Lívancovny, tradiční trdelníky a grilované klobásky podávané z venkovního grilu. Na korbě
přistaveného kamionu hrála k poslechu a tanci kapela Pavla Zelenky.
Mezi�m se v devět hodin ráno
v areálu Základní umělecké školy
Varnsdorf začaly shromažďovat desítky dospělých a dě� převlečených
v různých maskách. Na nádvoří hrála kapela, též v maskách, a všichni
zúčastnění společně tančili do rytmu hudby. Kolem půl desáté se pak
celá masopustní maškaráda vydala
na průvod městem. V čele průvodu
vezl „medvěd“ na kárce starostenský sud piva, který se později narazil na nádvoří před Střelnicí. Novou
zastávkou letošního roku bylo Zája
centrum, kde pro celou maškarádu
bylo připravené lehké občerstvení.

Z OBSAHU ČÍSLA
Reakce města na probíhající
reklamu v regionálním rádiu

Během průvodu městem se klasicky zpívalo, tancovalo a jedlo; foto Ivo Šafus

Poté se již průvod připojil k ostatním návštěvníkům areálu Střelnice.
Po naražení sudu se točení piva ujal
sám starosta města Ing. Stanislav
Horáček. Okamžitě se utvořila fronta lidí, která si točené pivo přímo od
starosty nenechala ujít.
Od půl jedenácté začal v sálu
Střelnice program pro nejmenší.
Dě� v maskách se zúčastnily několika zábavných soutěží a mnoho
z nich si domů odneslo sladkou
odměnu. Následně se vyhlásily nejlepší dětské masky. Vítězem se stala
holčička v masce „Avatara“. Po převze� cen se všichni přesídlili opět
ven na nádvoří, kde klaun vyhlásil
nejlepší masky dospělých. Vítězství
si odnesla skupinka převlečená za
hroznové víno a získala tak poukaz
na občerstvení.
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Povodí Ohře investuje desítky
milionů korun do oprav břehů
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Letos si připomínáme 150 let
od povýšení Varnsdorfu na město
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Město prodloužilo spolupráci
s regionální televizí rtm+
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Hasiči pomáhali otevřít byty
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Věděli jste, že v letošním roce
slaví Varnsdorf již 150 let od povýšení na město?

Po vyhlášení výsledků pokračoval
volný program až do třinácté hodiny. I přesto, že začaly jarní prázdniny, kdy mají lidé ve zvyku odjíždět
s dětmi na hory, se do soutěže zapojilo poměrně dost lidí. Také přes
nepříjemný mráz panovala po
celou dobu dobrá nálada. A jak se
masopust líbil návštěvníkům?
„Zúčastnila jsem se oslavy masopustu poprvé a vše se mi líbilo.
I přes ten mráz se lidé včetně mě
usmívali a také bylo fajn, že organizátoři připravili pěkný program
pro dě�. Občerstvení bylo chutné,
svařák pěkně zahřál. Nic mi nechybělo,“ uvedla paní Lenka.
„Ale jo, bylo to dobré. Připadalo
mi, že loni bylo více masek, ale
i tak to nebylo špatné. Jen je škoda,
že místo piva starosta nenabízel

v téhle zimě pořádný kotel čaje
s rumem, abychom se všichni pěkně zahřáli,“ konstatoval pan Rudolf.
Oslavy masopustu sobotou neskončily. V neděli 11. února 2018 se
od půl desáté ráno konal na zimním
stadionu ve Varnsdorfu karneval na
ledě. Pro malé bruslaře v maskách
bylo připravené zábavné dopoledne plné her a muziky.
Velké poděkování patří organizátorům a partnerům: Pavel Ryšavý
- Vinotéka u Sluníčka, Beatricie Žítková - cukrárna Sluníčko, restaurace
Sloupový sál, Perník manufaktury
Varnsdorf, s.r.o., Zája centrum, Mar�n Prkno - Řeznictví ve staré spíži,
PharmDr. Jindřich Šmíd - Lékárna
Varnsdorf, pivovar Kocour, Noprosu,
H & K - Haback v.o.s. - pekárna Šluknov.
Hana Bučková

4/2018

Zprávy

Čisté kontejnery více lákají k třídění odpadů
Základní informace pro správné třídění odpadu - sklo
Varnsdorf • Třídění a recyklace
odpadu přispívá k menší míře
poškozování životního prostředí.
Stále se ale máme co učit.
V minulém čísle Hlasu severu
jsme vás informovali o správném
třídění plastů. Co do kontejnerů na
tříděný odpad patří a co ne. V seriálu zaměřeném na správné třídění
odpadu budeme pokračovat, neboť
opakování je matka moudros�.
V dnešním díle se zaměříme na sklo,
příště přijde na řadu papír.
Čisté kontejnery s nepoškozenou
čitelnou informační nálepkou navíc
lákají k třídění odpadů více. Ač si to
mnohdy ani neuvědomíte, do takto
vyhlížejícího kontejneru budou lidé
třídit odpad častěji. Ve Varnsdorfu
se ale potýkáme s častým vandalismem strháváním informačních
nálepek a neustálým nepořádkem
kolem kontejnerů, který musíme za
nemalé náklady uklízet.
Nové podzemní kontejnery na
sklo nalezneme ve městě na třech

stanoviš�ch, na parkoviš� u obchodního řetězce Billa, na parkoviš�
v ulici Národní a na parkoviš� mezi
ulicemi Kmochova, Pražská. Při
třídění skla je nutno dbát zvýšené
pozornos� při vhazování do kontejneru, neboť podzemní kontejner
je rozdělen a každý otvor vede do
jiné čás� kontejneru. Informační
nálepky jsou proto umístěny z boku
kontejneru, abyste věděli, kam patří
čiré, kam barevné. Rodina, která
důsledně třídí veškerý odpad, může
navíc získat slevu na poplatek za
komunální odpad.
Základní informace pro správné
třídění odpadu
Kontejner na barevné sklo je
zelený, na čiré bílý. V případě
podzemního kontejneru je osazen
zelenou informační samolepkou.
V pytlovém svozu dáváme sklo do
samostatného pytle.
Co tam patří?
Do tříděného barevného skla patří
láhve od nápojů, skleněné nádoby,

Český statistický úřad zahajuje šetření
životních podmínek
Česká republika • Začalo každoroční šetření životních podmínek a příjmů domácnos�,
které organizuje Český sta�s�cký
úřad. Odborně proškolení tazatelé osobně navš�ví v období od
3. února do 27. května více než
11 �síc domácnos�.
Cílem je získat aktuální údaje
pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel. „Většina
respondentů, kteří se do šetření
zapojí, s ČSÚ dlouhodobě spolupracuje. Nově bude osloveno 4 750
domácnos� z náhodně vybraných
bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky,
které jim položí tazatelé vybavení
průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí
místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.
Výsledky šetření jsou důležitým
zdrojem informací pro hodnocení
životní úrovně a příjmové situace
domácnos�. Tato data jsou pak
srovnatelná za 34 evropských států.
Šetření s názvem Životní podmínky probíhá každoročně. Poslední dostupné údaje, z nichž jsou
zpracovány vybrané předběžné
výsledky, se vztahují k předchozímu
roku 2017. „Vyplývá z nich, že míra
ohrožení příjmovou chudobou a
sociálním vyloučením meziročně
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klesla, a to o 1,0 procentního bodu
na 12,3 %. Česko se tak stále řadí
mezi evropské země s nejnižší
úrovní tohoto ukazatele,“ říká Simona Měřinská z odboru šetření
v domácnostech ČSÚ. Podíl osob
ohrožených příjmovou chudobou
se podle předběžných údajů dostal na úroveň 9,2 %, což znamená
pokles o 0,5 procentního bodu.
Předběžný odhad počtu osob
žijících v materiálně deprivovaných
domácnostech výrazně poklesl,
meziročně o více než 110 �síc
osob. Míra materiální deprivace
udávající podíl osob, jejichž domácnost si z finančních důvodů nemůže
dovolit nejméně 4 z 9 definovaných
položek, se tak v roce 2017 snížila
opro� předchozímu roku o 1,1 procentního bodu na 3,7 %. Například
neočekávaný výdaj ve výši 10 200
korun si nemohlo dovolit 28,1 %,
týdenní dovolenou 25,0 % a
zapla�t různé pravidelné platby
a splátky 3,2 % osob v českých
domácnostech.
Defini�vní výsledky šetření za rok
2017 budou k dispozici v dubnu.
ČSÚ je představí na �skové konferenci.
Petra Báčová
�sková mluvčí ČSÚ

Po městě jsou rozmístěny desítky kontejnerů na tříděný odpad; foto Tomáš Secký

tabulové sklo. Do kontejnerů na čiré
sklo vhazujeme láhve od nápojů a
skleněné nádoby. Nic jiného tam
v žádném případě nepatří.
Co tam nepatří?
Naopak sem nepatří mastné
obaly se zbytky potravin, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové kry�ny či novodurové trubky. Do tříděného skla
také rozhodně nepatří porcelán,
keramika, kameny, drátěné sklo, zrcadla. Tříděním skla umožníte jeho
další využi�, šetříte primární zdroje
a nezatěžujete životní prostředí
nerozložitelnými odpady.
V případě, že není možné do
příslušného kontejneru odpad

odložit, nenechávejte ho ležet na
zemi, ale využijte některou z dalších
možnos� sběru. Odvézt odpad
do sběrového dvora Technických
služeb města Varnsdorf, nebo využít
pytlový svoz tříděného odpadu.
Podrobnější informace lze nalézt
také na webových stránkách města
v sekci „Vše o odpadech“.
Tomáš Secký

Sklo je možné recyklovat
opakovaně za předpokladu,
že se jedná o materiál bez
příměsí.

Pomoc s daňovým přiznáním pro
veřejnost na MěÚ Varnsdorf
Varnsdorf • Také v letošním
roce proběhne výjezd pracovníků
Finanční správy do Varnsdorfu
ve dvou termínech.
Stejně jako v minulých letech
budou i tentokrát v rámci
klientského přístupu Finanční
správy probíhat v průběhu měsíce
března výjezdy pracovníků územních pracovišť Finančních úřadů
na vybrané obce. Hlavním cílem
je zajis�t pomoc obyvatelům
s podáváním daňového přiznání
k daním z příjmů. Na základě spolupráce a získaných zkušenos�
z minulých let, stanovil Finanční
úřad dva termíny návštěv na MěÚ
Varnsdorf.

Termíny konzultací
19.03.2018
od 13:00 do 17:00 hod.
21.03.2018
od 13:00 do 17:00 hod.
Místo konzultací
Zasedací místnost MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, přízemí,
dveře č. 25.
Protože konec března připadá
v letošním roce na sobotu, a navíc
na velikonoční svátky, tak se termín pro podání daňového přiznání
posouvá až po Velikonocích na
úterý 3. dubna. Navíc také pla�,
že pozdější odevzdání do pě� dnů
finanční úřady ještě tolerují a nepla�te pokutu.
Tomáš Secký

4/2018

Zprávy

Povodí Ohře investuje desítky milionů korun do oprav břehů Mandavy
V letošním roce chce rekonstruovat další čtyři úseky
Varnsdorf • Povodí Ohře
chystá další rozsáhlé opravy čtyř
úseků zdiva na řece Mandavě.
V letošním roce bude minimální
prostavěnost ve výši padesá�
milionů korun. Práce potrvají do
příš�ho roku.
Mandava pramení ve výšce
521 m n. m. západně od Starých
Křečan, severně od Vlčí hory. Poté
teče jihovýchodním směrem do
Rumburka, kde poprvé opouš�
české území, aby se do Česka po
protečení německou obcí Seifhennersdorf opět vrá�la. Dále
protéká Varnsdorfem, kde se
do ní vlévá hraniční Zlatý potok,
opouš� podruhé české území a
stáčí se směrem na východ.
V roce 2010 se povodím Mandavy a dalších řek v Ústeckém
a Libereckém kraji prohnala tzv.
Blesková povodeň. V tu dobu
dosáhla hladina svého maxima
na 245 cen�metrech, poté začala
kulminovat. V tu dobu si povodně
vyžádaly také škody na majetku.
O rok později začalo Povodí Ohře
s pravidelnou rekonstrukcí zdiva
břehů na Mandavě. Do loňského
roku byly opraveny přes dva

Povodí Ohře investuje do rekonstrukcí desítky milionů korun; foto Tomáš Secký

kilometry břehů z celkových
deví�, které bude nutno opravit,
v hodnotě 103 756 350 korun.
„V letošním roce se budou
provádět práce na čtyřech akcích.
Ve dvou případech je staveniště

předáno a probíhá realizace.
U dalších dvou probíhá příprava,“
řekl pro Hlas severu Jan Železný,
DiS. z Povodí Ohře. V současné
době pokračují práce v úseku Mostecká - Dolní Nábřeží, se kterou

se začalo již na podzim loňského
roku. Celková rekonstrukce této
čás� by měla vyjít bezmála
na třiadvacet milionů korun.
Začátkem února letošního roku
se navíc začalo s druhou etapou
rekonstrukce břehů u atle�ckého
stadionu. Práce potrvají do listopadu příš�ho roku v celkové výši
přes dvacet sedm milionů korun.
V březnu by měla přijít na
řadu rekonstrukce zdiva tře�ho
úseku v ulici Moravská, která
potrvá do října 2019. Povodí
Ohře na tuto akci vyčlenilo
třicet milionů korun. V polovině
roku dojde k zahájení práce
v ulici Petra Bezruče. I tady se
jedná o velmi nákladnou akci
v hodnotě pětadvace� milionů
korun. Město Varnsdorf nechá
nové úseky osadit novým zábradlím. „Pro rok 2019 se počítá
s rozpočtem na Mandavu ve
Varnsdorfu kolem šedesá� milionů korun. Pro roky 2020-2023
počítáme s opravami a inves�cemi do nábřežních zdí v hodnotě
sto milionů korun,“ doplnil na
závěr Jan Železný, DiS.
Tomáš Secký

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
• 3.2.2018 v 15:20 hod.
Hlídkou byla zajištěna likvidace
vyvráceného stromu, kde hrozil
pád na pozemní komunikaci.
• 4.2.2018 v 00:40 hod.
Oznámeno na služebnu, že v ulici Edisonova dochází ke krádeži.
Hlídkou městské policie byla na
místě po prověření zjištěna osoba,
která si odvážela vyhozenou věc
z popelnice.
• 6.2.2018 ve 13:10 hod.
Hlídka městské policie spolupracovala s PČR při zadržení pachatele,
který se snažil vloupat do objektu
na ulici Poštovní.
• 7.2.2018 ve 4:40 hod.
Městská policie spolupracovala
s HZS při havárii vody ve 4. patře
panelového domu, kde voda protékala do spodních pater. Následně
došlo k uzavření vody a věc byla
dořešena s majitelem domu.
• 7.2.2018 ve 13:00 hod.
Zadržen pachatel drobné krádeže
v marketu, který byl následně
předveden na obvodní oddělení

PČR. Po provedení nezbytných
úkonů byl vyřešen příkazem na
místě.
• 8.2.2018 v 08:10 hod. Oznámeno na služebnu městské policie,
že na ulici Žitavská napro� hotelu
Sport stojí cca 15 min. chlapeček,
který se klepe zimou a nekomunikuje. Hlídkou byl na místě zjištěn
dle místní a osobní znalos� chlapec
ve věku 9 let, který byl následně
předán matce.
• 9.2.2018 v 07:15 hod. Hlídka
na žádost RZS zajela do ulice
B. Němcové, kde se měl nacházet
zraněný muž. Na místě došlo ke
zjištění, že zranění bylo způsobeno
pádem po zledovatělé kaluži. Muž
byl následně naložen do vozidla RZS
a převezen do nemocnice.
• 9.2.2018 ve 12:00 hod.
Na základě žádos� PČR vyjela
hlídka městské policie do restaurace
v ulici Kmochova, kde došlo k fyzickému napadení mezi hosty. Strážníci
na místě předali zúčastněné
k dalšímu šetření hlídce PČR.

• 10.2.2018 v 09:00 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo nahlášeno, že v ulici Sportovců u rodinného domu
se nachází žena, které se udělalo
špatně. Strážníci zajis�li prvotní
ošetření a po příjezdu RZS byla žena
předána do jejich péče.

• 10.2.2018 ve 14:20 hod.
Byla na služebně odevzdána
zraněná veverka, kterou hlídka
MP umís�la do přepravního boxu
a následně ji převezla k veterinárnímu ošetření.
Mar�n Špička
velitel městské policie

Reakce města Varnsdorf na probíhající
reklamu na Hitrádiu FM Crystal
Varnsdorf • V posledních
dnech se na rozhlasové stanici
Hitrádio FM Crystal objevuje
reklama, která ve Varnsdorfu
nabízí levné sociální bydlení a
zajištění příspěvků.
Jedná se o reklamní sdělení
soukromého subjektu, které
nemá žádné spojitos� s ak�vitami
města
Varnsdorf,
respek�ve Městského úřadu
Varnsdorf. Způsobem oznámení
mohou být lidé uváděni v omyl,
že se jedná o ak�vitu města Varns-

dorf. To se od ak�vity distancuje.
Začátkem prosince loňského
roku vešlo v účinnost opatření
obecné povahy pro oblast čás�
ulice Žitavská a Kovářská týkající
se oblas� se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Cílem je omezit příliv nových
přistěhovalců čerpajících sociální
dávky do daných lokalit. Radnice
navíc zvažuje rozšířit opatření
obecné povahy o další lokalitu, a
to v ulici Hrnčířská.
Tomáš Secký, �skový mluvčí
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Letos si připomínáme 150 let od povýšení Varnsdorfu na město
Varnsdorf • Před sto padesá�
lety povýšil císař Fran�šek Josef I. Varnsdorf na město. Od
té doby se již vystřídalo sedm
generací, několik poli�ckých
režimů, vznikly a rozpadly se
nové státní útvary. To vše se
zapsalo nesmazatelně i do dějin
našeho města.
Již generace, za které byl Varnsdorf povýšen, měla na čem
stavět. Jeho původ to�ž klademe
do 13. stole�, o stole� později
patřila původně zemědělská
ves pod správu Tolštejnského
panství, jehož centrum se
v 16. stole� přesunulo do Rumburku. Ve stole� 17. koupil
rumburské panství významný
šlech�cký rod Liechtensteinů,
který na svých majetcích začal se
zakládáním nových sídel, a tak do
údolí Mandavy přibylo pět nových
vesnic: Floriansdorf, Karlsdorf,
Al�ranzenthal, Neufranzenthal a
Neuwarnsdorf.
Na konci 18. stole� se začíná
v celém Šluknovském výběžku
výrazně rozvíjet tex�lní průmysl,
který do zdejších končin přináší
nebývalý rozkvět. Počet obyvatel
se ve Varnsdorfu opro� začátku
stole� zpě�násobil. V roce 1804
se zde zastavil císař Fran�šek II.
s manželkou Marií Terezií. Fran�šek nesmírně překvapen zdejším
rozkvětem údajně o Varnsdorfu
prohlásil, že je více městem než
vesnicí a ihned nabídl Varnsdorfským sloučení všech šes� vesnic
a povýšení na město. Tehdy ještě
Varnsdorfš� odmítli.
Událos� pak ale vzaly rychlý spád. Revoluční rok 1848
přinesl výrazné změny do rakouských zemí, dokonce i do
nejsevernějších končin soustá�.
Po zrušení vrchnostenské správy
vznikly nové samostatné územně
správní celky a proběhly také
první obecní volby.
Tak byly v roce 1849 sloučeny
vsi Altwarnsdorf, Neuwarnsdorf,
Floriansdorf, Karlsdorf, Al�ranzenthal a Neufranzenthal do
jedné obce a o rok později byl
prvním starostou Varnsdorfu zvolen Heinrich Stolle.
Ne všechny sloučené vesnice
ale byly úplně spokojené. Zdá se,
že nejodbojnější byl Karlsdorf. Nakonec si tamější patrio� vymohli
alespoň nepsané pravidlo, že
varnsdorfský starosta nebo jeden
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z náměstků vzejde z jejich středu.
To už se ale blížil srpen roku
1868, kdy na obecní úřad dorazil
kra�čký dopis.
„Slavnému úřadu zde!
Na základě výnosu c. k. ministerstva vnitra ze dne 3. srpna
1868 č. 11 485 ráčilo Jeho c. k.
apoštolské Veličenstvo Fran�šek
Josef I. nejvyšším rozhodnu�m
z 28. minulého měsíce nejmilos�věji schválit povýšení obce
Varnsdorf na město, což se dává
výnosem c. k. místodržitelství ze dne
17. srpna 1868 číslo 571 slavnému
obecnímu úřadu na vědomí.
C. k. okresní úřad ve Varnsdorfu, 24. srpna 1868,
Emanuel Richter, c. k. přednosta
okresního úřadu“
Zde si dovolím rozepsat složitý
úřední postup, který se za texem
ukrýval:
28. 7. 1868
Císař Fran�šek Josef I. rozhodl
o povýšení Varnsdorfu na město
3. 8. 1868
C. k. ministerstvo vnitra vydalo
výnos o schválení povýšení
Varnsdorfu na město
17. 8. 1868
C. k. místodržitelství v Praze
dává obci Varnsdorf na vědomí,
že byla povýšena
24. 8. 1868
C. k. okresní úřad zprostředkovává toto oznámení obecnímu úřadu
Po úředním povýšení na město
obvykle následovalo vyhotovení
slavnostní lis�ny o tomto aktu s
vlastnoručním podpisem císaře
a udělení městského znaku. Obé
ale již v režii města. Finanční
obnos se představitelům nového
města zdál příliš vysoký, proto od
obou poct proza�m ustoupili.
Až o dvacet let později vyzval
továrník a městský radní Carl
Georg Fröhlich junior krásnolipského malíře Augusta Frinda
k vytvoření návrhu městského
znaku podle rodového erbu ry�řů
z Varnsdorfu. Frindův návrh byl
městskou radou v roce 1888
schválen a začal být i používán,
přesto že nebyl oficiálně posvěcen
z vyšších míst.
Prvním starostou povýšeného
Varnsdorfu se stal Anton Engelmann, který byl do úřadu zvolen
o rok dříve a starostoval až do roku

Prvním starostou povýšeného Varnsdorfu se stal Anton Engelmann; foto archiv
Oblastní muzeum v Děčíně

Návrh městského znaku od Augusta Frinda; foto archiv Oblastní muzeum v Děčíně

1872. Původně ředitel
Severočeské hasičské
pojišťovny byl také významným členem dvou
pres�žních varnsdorfských spolků C. k. privilegované měšťanské
střelecké společnos� a
Tělocvičného a hasičského spolku.
První sídlo městského úřadu bychom
tehdy nalezli v objektu
staré celnice čp. 496
v Národní ulici. K přesunu na dnešní místo,
do budovy bývalé školy,
došlo až roku 1879. Ve
funkci starosty se od
roku 1868 vystřídalo již
29 osobnos�.
Josef Rybánský
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Jednání zastupitelstva vylepšují
Ohlédnutí se zpět aneb
nové technologie
ztracené budovy města I. díl
Varnsdorf • Letos slaví naše
město velké výročí, a i my jsme
si v redakci řekli, že bude zajímavé vás seznámit s několika
budovami z jeho historie, které
už zde nejsou.
Řadu z nich znáte z historických fotografií, srovnávacích
kalendářů z let 2008 a 2018,
nebo jiných publikací. Po celý rok
vám proto budeme přinášet zajímavé povídání doplněné mapou
s umístěním a několika fotografiemi. Začneme v samém středu
města, a to něčím hezkým, tedy
ne pouhou demolicí, ale náhradou jedné stavby, stavbou novou.
Jedná se o katolickou faru na
náměs�. Ta ve starém Varnsdorfu (Alt Warnsdorfu) společně
s Pohlovým hos�ncem, rychtou,
kostelem, školou, budovou obecního úřadu a Stracheho �skárnou

tvořila malebné uzavřené náměs�
i přesto, že je jako jedno z mála
v republice „z kopce“.
Původní fara byla postavena
v roce 1715, měla přízemí, patro
a stála zcela na spodním rohu
náměs� a ulice předsunutá před
vchodem kostela tak, že její delší
hrana byla až na úrovni dnešního
vchodu do úřadu. Po ničivém
požáru středu města v roce 1820,
který zničil faru i s kostelem, byla
v roce 1821 přestavěna a v té
podobě sloužila svému účelu až
do roku 1903. Na počátku stole�
bylo rozhodnuto o stavbě nové,
dvoupatrové fary, která byla postavena na pozemku za tou stávající.
Zbouráním staré fary v roce 1903
došlo mj. k významnému zvětšení
plochy náměs� a také k vyniknu�
opraveného kostela.
Jiří Sucharda

Varnsdorf • V roce 2004
bylo pro jednání zastupitelstva
města pořízeno historicky první
elektronické hlasovací zařízení.
To bylo s úspěchem používáno
bezmála 15 let.
Technologie jdou však kupředu,
proto testujeme a zavádíme
zařízení nové, které vychází
z předchozího osvědčeného systému a přináší některé funkce
navíc. Zásadní změnou je, že
každý zastupitel má k dispozici
svůj pevný mikrofon, který je řízen
systémově. To znamená, že mikrofon je ak�vní pouze v případě
udělení slova. Toto opatření, tzv.
řízená diskuse, by mělo přispět
ke kul�vaci mnohdy bouřlivých a
nepřehledných debat.
Další významnou změnou je

doplnění audio přenosu jednání
o obrazovou složku, kterou zajišťují
dvě kamery. Díky tomu již můžete
na městském YouTube kanálu
nebo přes webové stránky města
sledovat jednání zastupitelstva
živě a se vším všudy. Přenosy a záznamy ze zasedání sledují z pohodlí
domova desítky lidí. Jsme za to
rádi a těší nás, že je o tuto službu
zájem. Přesto doporučujeme, aby
se občané, kteří se chtějí svých
zastupitelů na cokoliv zeptat,
dostavili na jednání osobně.
Druhé zasedání zastupitelstva
v letošním roce probíhá v den
vydání tohoto čísla Hlasu severu,
tedy 22. února 2018. Další jednání je naplánováno na 22. března 2018.
Jan Louka, informa�k

Cena tepla zůstává,
ani letos se nemění
Varnsdorf • Cena tepla se v letošním roce měnit nebude. Bude
stejná jako v roce minulém.
Informovala o tom Ing. Alena
Hlávková, členka představenstva
Teplárny Varnsdorf a.s.
Zima je v plném proudu a s ní
i topná sezóna. Na základě provedené kalkulace ceny tepla
z horkovodu zůstává cena tepla
nezměněna a bude stejná, jako
minulý rok. Cena tepla pro

odběratele na patě objektu bude
činit 530,34 korun za gigajoul (GJ).
Cena tepla pro odběratele, kde
je vlastníkem stanice majitel, je
475,14 korun za gigajoul. K uvedeným cenám bude připočtena
DPH ve výši 15 %.
Cena tepelné energie byla
odsouhlasena vedením Teplárny
Varnsdorf a.s. a schválena Radou
města Varnsdorf dne 25. ledna
letošního roku.
Tomáš Secký

Město prodloužilo spolupráci
s regionální televizí rtm+ o další rok
Varnsdorf • Město Varnsdorf
prodlužuje spolupráci s regionální televizí rtm+ o další rok. Rozhodla o tom Rada města Varnsdorf na svém 78. zasedání ve
čtvrtek 25. ledna letošního roku.
Výstupem
spolupráce
je
Varnsdorfský magazín. Pravidelný měsíčník, který představuje
souhrn událos� z Varnsdorfu za
posledních třicet dní. Premiéru
zažil již v dubnu loňského roku a
spolupráce bude pokračovat také
letos. Příznivci televizního vysílání
nemusí zoufat. Magazín se vysílá
vždy v pondělí po posledním pátku
v měsíci. Únorový díl tak bude
k vidění na obrazovkách 26. února,

nebo následně na webových
stránkách města Varnsdorf.
Regionální televize rtm+ navíc
rozšířila vysílání do Ústeckého kraje. „Věříme, že prověřený koncept
pozi�vně laděného zpravodajství a
publicis�ky osloví i diváky v Ústeckém kraji,“ říká výkonný ředitel
a majitel televize Jan Punčochář.
Regionální televizi rtm+ si můžete
naladit i vy. Pro oblast Varnsdorf
pomocí antény ve vysílací sí� Mul�plex 4, 25. kanál, 506 MHz.
Kdo neviděl předchozí magazíny,
nechť navš�ví webové stránky
města www.varnsdorf.cz, kde jsou
všechny pohromadě ke shlédnu�.
Tomáš Secký
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Fotoreport
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Varnsdorfský masopust 2018 ve fotografiích
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Společnost

Varnsdorfští hasiči pomáhali dvakrát během tří dnů otevřít byt
Varnsdorf • Profesionální hasiči otevírali dveře bytu v ulici
Palackého. O dva dny později
v ulici Žitavská.
Práce hasičů neznamená pouze
hasit požáry. Začátek druhého
únorového týdne patřil otevírání
bytů ve Varnsdorfu. K prvnímu
případu vyjela tamní profesionální jednotka v pondělí večer
12. února do ulice Palackého, kdy
bylo potřeba otevřít byt, v němž
se měla nacházet osoba. To se
posléze také potvrdilo. Protože na
dveřích byla bezpečnostní závora,
která nešla jednoduše otevřít,
ještě před možným odvrtáním
zámku hasiči zvolili cestu venkem.
Jeden z hasičů se slanil z bytu
o patro výš, v němž shodou okolnos� bydlí jeden z dobrovolných
hasičů, k oknu, které pak dokázal
bez poškození otevřít. V bytě
byl nalezen člověk při vědomí,

až do příjezdu sanitky mu hasiči
poskytovali první pomoc. Na vše
dohlíželi policisté.
Jen o dva dny později byli
o další otevření bytu s osobou
uvnitř požádáni hasiči ve středu
14. února v ulici Žitavská.
Společně s hasiči na místo dorazili také strážníci městské policie,
dále státní policisté, kteří musí být
při otvírání bytu přítomni, a zdravotnická záchranná služba. Díky
spolupráci záchranných složek
byla osoba po otevření bytu
naložena do sanitky a převezena
k další péči do nemocnice.
„Klaním se těmto pro�kům.
Máme štěs�, že je ve městě
máme. Můj obdiv patří i dobrovolným hasičům, kteří někdy nasazují i své zdraví,“ vysekl poklonu
hasičům Josef Kolka.
Hasiči Varnsdorf,
redakčně upraveno

Valentýnský pivní masakr
v pivovaru Kocour

Vítěz jedné ze soutěží si odnesl soudek piva; foto Ivo Šafus

Varnsdorf • Sobota 17. února
patřila v pivovaru Kocour ve
Varnsdorfu tradiční přehlídce
silných a ochucených piv.
Nechyběly ani masopustní hody.
Konal se další ročník Valentýnského pivního masakru.
Nádvoří
pivovaru
Kocour
zaplnil velký vyhřívaný stan. Letos
možná naposledy, neboť by měly
finišovat stavební práce na novém
sále uvnitř pivovaru. Nejen na
zamilované návštěvníky čekala
řada silných pivních speciálů, ať
už z domácího prostředí, nebo
například z krásnolipského pivovaru Falkenštejn. Nechyběl ani
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tradiční účastník ze Zámeckého
pivovaru Frýdlant a České Kamenice. Mezi jednotlivými pivovary
bylo několik stánků s řeznickou
nabídkou. Jelita, tlačenka či jitrnice,
všeho bylo dost. Letos se dokonce
účastnili řezníci z nedalekého
Německa a Polska. Po celou dobu
akce probíhaly tema�cké valentýnské pivní soutěže. Hudební
doprovod obstarala tamní country kapela Malvas, následovaná
ve večerních hodinách kapelou
Vodopaad a Na Knop Compani.
Mikrofonu se po celý den chopil Milan Roudnický, známý
jako DJ Roura.
Tomáš Secký

Hasiči museli použít cestu venkem; foto miw.cz

Pololetní prázdniny ve znamení
kurzu první pomoci
Varnsdorf • Dům dě� a
mládeže Varnsdorf připravil s týmem Pomoc4ALL první interak�vní kurz první pomoci pro dě�
od 8 do 12 let.
Žáci prvního stupně základních škol si tak mohly vyzkoušet,
jak poskytnout první pomoc.
Zopakovaly si také důležitá telefonní čísla, na která mohou volat
v krizových situacích při zranění,
nebo záchraně lidského života.
Dům dě� a mládeže Varnsdorf spolupracuje s organizací Pomoc4ALL
již několik let v rámci kurzu první
pomoci. Školení v prostorách centra ale byla proza�m vždy určena
pouze dospělým. Letos se poprvé
uskutečnil kurz také pro žáky
prvního stupně základních škol.
„Přihlásilo se nám dvanáct
dě�, což je ideální počet pro individuální přístup. S paní Hozákovou
spolupracujeme druhým rokem,

vede nám tu navíc kroužek mladý
záchranář,“ uvedla Marcela
Louková, ředitelka Domu dě� a
mládeže Varnsdorf. Kurz první pomoci trval šest hodin a byl rozdělen
do několika čás�. „První tvoří část
informace, aby se dě� naučily
dodržovat základní principy pomoci, ale spíše si budeme hrát na
poskytování první pomoci. S �m
jsou spojené soutěže. Snažíme
se je přizpůsobit právě dané
situaci. Když máme sportovní
hru, do toho jim vkládáme modelovou situaci, kdy nám modelant spadne a bude předs�rat
úraz nohy,“ popsala dopoledne
vedoucí kurzu Jana Hozáková.
Na konci školení si žáci odnesli
osvědčení o absolvování kurzu.
Dům dě� a mládeže Varnsdorf
plánuje podobnou akci v budoucnu zopakovat.

Kurz obsahoval také modelové situace; foto Pomoc4ALL

Tomáš Secký
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Společnost, inzerce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSU
Město Varnsdorf vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace
Ředitele základní školy
Základní škola Varnsdorf, náměs� E. Beneše 469
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602
Interak�vní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700
Ředitele mateřské školy
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
Ředitele školní jídelny
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821
Více informací o konkursech naleznete na úřední desce
nebo webových stránkách města Varnsdorf.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Hledám ke koupi byt ve Vdf. OV
i DV vlastnictví. Nabízím rychlé jednání, cenu respektuji. Mám zájem
i o garáž. Tel. 606 740 390
Sháním pronájem domu se
zahradou s odkupem do tří let.
Nabízím 500 �síc Kč při podpisu
smlouvy, 10 �síc měsíční splátky,
po třech letech přepis a doplacení
předem domluvené ceny. Požaduji
dům vhodný k nastěhování a cenou
do 2,5 milionu, ve VDF a okolí. Jsme
4 členná zajištěná rodina. Telefon
727 808 074
Hledám malý byt k pronájmu
na jeden měsíc cca od března. Tel.
603 216 051

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
8.3.2018 od 9.00 hod.

Zaměstnání
ZPV CZ, s.r.o. Varnsdorf přijme
řidiče sk. C na rozvozy sypkých
materiálů po Varnsdorfu. Vhodné
i pro důchodce. Bližší info na
tel. 777 120 804, 739 512 017
nebo email: info@zem-prace.cz

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž
a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Stříhání a úprava psů „ROSÁRKA“, Stromovka 3288, Varnsdorf.
Mob. 777 251 707
Instalatérské práce. Montáže:
praček, myček, van, umyvadel, WC,
výměna vodovodních baterií, rozvody vody, odpadů, drobné opravy.
Pracujeme do 20 hod. a o víkendech.
Tel. 723 515 302
Sběratel vykoupí: obrazy místních
autorů, socialis. bytové doplňky a
zařízení, šperky, medaile, vyznamenání, stříbro, zlato, designové sklo,
staré hračky, dětské časopisy, kuriozity. Vykupuji i celé pozůstalos�. Tel.
702 555 893.
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Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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VZPOMÍNKA
Dne 26. února
Dne 28. února
bys
narozeniny
to bude dlouhých
slavil,
na stole
smutných 30 let,
dort by stál. Já �
co nám navždy
jen můžu na hroodešel náš milovabě svíce zapálit a
ný syn a bratr Jiří Hričina.
Kdo jste ho znali, věnujte mu ky�ci květů k nim dát a pak jen
prosím �chou vzpomínku. Nikdy �še vzpomínat.
Dne 26. února by náš syn
nezapomeneme.
Pavel Šulc oslavil 45 narozeniny.
Maminka a bratr s rodinou
Děkuji všem, kdo si vzpomenou.
Dne 25. února
Nešťastná máma
uplyne již 25 let
ode dne, kdy naDne 21. únovždy odešel Eda
ra to byly 4 roVébr.
ky, co tragicky
Vzpomeňte s náodešel můj syn
mi, kdo jste ho znali.
Karel
Hofman.
Manželka Hana, dě� Lukáš a
Nikdy na tebe neJanina s rodinami
zapomeneme.
S láskou vzpomínají maminka,
Čas plyne jako
bratr
s rodinou a dcera Markétvoda, bolest v srdci
ka.
a vzpomínky zůstanou. Dne 28. února to bude již 10
let, co nás navždy
opus�l pan Jiří Bryknar.
Varnsdorf • Po celé České reStále vzpomínají manželka,
publice řádila v uplynulých dvou
dcera s rodinou a synové.
týdnech chřipková epidemie.
V době vydání tohoto čísla Hlasu
Dne 27. února
severu, je však na ústupu. A jak se
uplyne smutných epidemie dotkla našich školských
8 let od úmr� zařízení?
MUDr. Antonína
Podle informací hygieniků přiUlricha.
padlo v Ústeckém kraji na sto �síc
S láskou v srdci obyvatel zhruba 1 730 nemocných,
vzpomínají manželka Marta a přičemž hranice epidemie pla� od
dcery s rodinami.
1 600 případů. V důsledků zvýšeného výskytu akutních respiračDne 17. února ních onemocnění byl vyhlášen na
uplynuly 4 roky od základě Krajské hygienické stanice
úmr� mého man- Ústeckého kraje zákaz návštěv také
žela pana Fran�ška v Lužické nemocnici v Rumburku.
Hesse.
Od běžné virózy či nachlazení se
Kdo jste ho zna- chřipka liší rychlým nástupem,
li, vzpomeňte s námi.
boles� kloubů a tělesnou teplotou
Manželka Miluše, dcery He- nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější
lenka a Markétka a syn Marcel prevencí je vyhnout se kontaktu
s rodinami.
s nemocným, nebo například omezit cestování hromadnou dopravou.
„Různé záněty horních cest
ZUBNÍ POHOTOVOST dýchacích
nebo dnes rozšířená
chřipka jsou způsobeny šířením
24.-25.2.2018
svých původců, kterými jsou většiMUDr. Vojtěch Vladimír
nou viry. Toto se děje kapénkovou
28. října 110, Děčín I
nákazou. Tím se myslí přenos
Tel. 412 151 056
vzduchem a kontaktem s infikovanou plochou. Z výše uvedeného
3.-4.3.2018
vyplývá, že nejlepší prevencí pro�
MUDr. Lisačenko Vladislav
těmto onemocněním je vyvaroKarla Čapka 1, Děčín I
vat se kontaktu s již nakaženým
Tel. 412 151 570
člověkem. Základem je tedy časté
my� rukou a v rámci možnos�
Ordinační hodiny o sobotách,
nechodit zbytečně na místa, kde se
vyskytuje větší počet lidí. Dobrou
nedělích a svátcích:
prevencí v tomto období je zvýšený
08:00 - 11:00 hod.
přísun vitamínu C. V lékárnách jsou

Školička bruslení opět
slavila úspěch
Varnsdorf • Lední školička bruslení se těší velké oblibě.
Řadu let funguje na zimním
stadionu ve Varnsdorfu lední školička bruslení, která je určena pro
základní a mateřské školy. Ani letos
tomu nebylo jinak. Dě� ve školičce
zažívají spoustu legrace, mimo to
navazují nová přátelství. Během

výuky, kterou zajišťuje zkušený
lektor, se dě� učí rovnováze, cvičí
obratnost, pohyblivost, posilují
svalstvo dolních konče�n, pěstují
předpoklady pro pohyb ve vratkých
polohách a otužují organizmus.
Výuka probíhá přirozenou formou
her a pohybových cvičení v kolek�vu. V případě, že se dítě� bruslení
a hokej zalíbí, může
pokračovat v hokejové
přípravce zdejšího hokejového klubu. Projekt
lední školička bruslení
je realizován pro dě� a
žáky zdarma díky neinves�ční dotaci, kterou
město Varnsdorf získalo z Fondu Ústeckého
kraje.
Tomáš Secký

Chřipková epidemie se dotkla také školských zařízení
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nabízeny rovněž další přípravky
zvyšující imunitu např. betaglukany nebo Echinacea. Těm, kterým
nevadí česnek nebo cibule mohu
doporučit rovněž jejich zvýšenou
konzumaci.
V případě, že jsme již onemocněli je nutný klidový režim, hodně
teku�n a snižování zvýšené tělesné teploty nad 38 stupňů Celsia.
Například paracetamolem nebo
ibuprofenem. Dospělí a dě� nad
15 let mohou použít klasický Acylpirin. An�bio�ka na viry nepůsobí,
a proto jsou většinou u těchto nemocí zbytečná. No a na příš� rok
je vhodné popřemýšlet o případném očkování pro� chřipce,“ radí
PharmDr. Jindřich Šmíd z Lékárny
Varnsdorf.
A jak se epidemie začátkem druhého týdne v únoru dotkla našich
školských zařízení ve městě? Sta�s�ka je k 8. únoru 2018.
MŠ Sluníčko
Počet zaměstnanců: 13
Počet nemocných: 1
Počet dě�:
75
Nemocných:
55
MŠ Čtyřlístek
Počet zaměstnanců: 16
Počet nemocných: 7
Počet dě�:
82
Nemocných:
42
MŠ Na kopečku
Počet zaměstnanců: 8
Počet nemocných: 0
Počet dě�:
50
Nemocných:
12

MŠ Bra�slavská
Počet zaměstnanců: 21
Počet nemocných: 3
Počet dě�:
50
Nemocných:
17
MŠ Slovíčko
Počet zaměstnanců: 8
Počet nemocných: 2
Počet dě�:
37
Nemocných:
19
MŠ Zahrádka
Počet zaměstnanců: 18
Počet nemocných: 3
Počet dě�:
100
Nemocných:
40
MŠ Stonožka
Počet zaměstnanců: 7
Počet nemocných: 0
Počet dě�:
50
Nemocných:
13
ZŠ Náměs�
Počet zaměstnanců: 38
Počet nemocných: 1
Počet dě�:
409
Nemocných:
80
ZŠ Bra�slavská
Počet zaměstnanců: 21
Počet nemocných: 3
Počet dě�:
98
Nemocných:
45
ZŠ Východní
Počet zaměstnanců: 26
Počet nemocných: 3
Počet dě�:
173
Nemocných:
61
ZŠ Edisonova
Počet zaměstnanců: 42
Počet nemocných: 1
Počet dě�:
444
Nemocných:
123

Tomáš Secký

Atleti přivezli další halové medaile Milan Hindrák vítězem TUREK CUPu
Varnsdorf • Atle�cká halová
sezóna je v plném proudu. Ve
víru závodů jsou také atle� Slovanu Varnsdorfu, kteří se představili na závodech Krajského
přeboru Libereckého kraje staršího žactva, juniorů a dorostu.
Varnsdorfské barvy reprezentovali Jakub Zajíček, Šimon Vencl,
Barbora Fundová, Eliška Mendelová, Eliška Přerovská, Kateřina
Šanderová, a Anna Dubovecká.
Pro některé z nich to byly první
závody ve starších žácích a mnozí
si výrazně posunuli své osobní

Basketbaloví
kadeti našli
prvního
přemožitele
Varnsdorf • Basketbaloví kade� Slovanu Varnsdorf nadále
vládnou Nadregionální soutěži.
V předposledním kole ale vůbec
poprvé v sezóně ochutnali hořkost porážky.
Po demolici Mladé Boleslavi
(výhra 126:31) lídr soutěže narazil
v Mostě. Tamnímu Baníku podlehl 66:79. Poslední kolo základní
čás� odehrají kade� doma, když
24. února přivítají od 17 hodin
Teplice.
Varnsdorfš� muži jsou v Severočeské lize na předposledním
místě. Po nečekaném skalpu Ús�
nad Labem (71:62) pak nestačili
na suverénní Louny (68:91). Poté
odehráli derby pro� Horejsku Děčín 85:95.
Na první vítězství v žákovské
lize čekají žáci U 14. V lednu prohráli pět zápasů Roudnice 53:63,
Kladno 51:77, Litoměřice 58:79,
Mladá Boleslav 40:57 a Ús� nad
Labem 43:91.
Ve vítězném tažení naopak
pokračují starší žákyně. Mladé
basketbalové naděje Varnsdorfu
naposledy dvakrát vyhrály na
venkovních palubovkách. Po vítězství nad Prosekem (76:42) a
Poděbrady (54:51) vedou starší
žákyně Nadregionální soutěž.
Redakce

rekordy. Do Varnsdorfu přivezli
starší žáci Slovanu dvě medaile.
Obě získal Jakub Zajíček, který
si v běhu na 800 metrů s časem
2:21.60 doběhl pro stříbro a
v běhu na 300 metrů s časem
41.88 pro bronz. Gratulujeme!
Dalším závodem, kterého se atle�cký oddíl ve Varnsdorfu zúčastnil byl 31. ročník memoriálu Karla
Líbala v běhu na 3000 metrů. Odvahu postavit se na start této tra�
našli dva závodníci Jakub Zajíček
(2004) a Mar�n Klaus (2006). Oba
si vedli výborně. Mar�n si doběhl pro druhé místo v kategorii
mladších žáků s časem 12:34.07.
Napodobil ho Kuba, který doběhl
pro druhé místo ve starších žácích
s časem 11:06.
Pozornost atletů již směřuje
k dalším halovým závodům, kde
se na start postaví tentokrát
mladší žactvo.
Redakce

Varnsdorf • Kamila Janošková
a Jan Turek zahájili možná zajímavou tradici. V hlavě se jim
zrodil nápad uspořádat turnaj ve
stolním tenise. A tak se na nultém ročníku TUREK CUPu sešlo
18 ak�vních tenistů z Varnsdorfu, z toho hned deset žen.
Hrálo se v základních skupinách, nakonec klasický pavouk.
Každý účastník odehrál minimálně
devět zápasů na dva vítězné sety.
Finále bylo na tři vítězné sety. Do
finálových bojů postoupili čtyři
muži a čtyři ženy, jasnými favority turnaje se rýsovali vynikající
manželé Kamila a Jiří Janoškovi.
Avšak Kamilu porazil v semifinále
Roman Mládek a Jirku Milan Hindrák. V boji o tře� místo porazil
Jirka manželku Kamilu a tak byl
tře�. Finále bylo plné očekávání,
plná herna až po střechu ne�povala vítěze. Jak rychle začalo, tak
rychle skončilo. Milan Hindrák
porazil Romana Mládka 3:0 na

sety. Několik zajímavos�. Jediná
Kamila porazila ve skupině vítěze
turnaje, všichni měli minimálně
jednu porážku. Ukončení turnaje
bylo důstojné, nechyběly diplomy a drobnostmi bylo oceněno
prvních šest účastníků. Poté následoval bohatý raut, který splnil
všechna očekávání po dlouhém a
vyčerpávajícím turnaji. Pořadatel
a zároveň ředitel turnaje Jan Turek všem poděkoval za účast a pozval „borce“ na oficiální 1. ročník
TUREK CUPu, který se bude konat
30. března 2018 v herně stolního
tenisu ve Varnsdorfu. Účast je
však pouze pro pozvané. Poděkovaní patří technickému řediteli
Milanovi Hindrákovi a sponzorovi,
firmě Dárečky od Yvet, který zajis�l ceny pro vítěze. Byla založena
další sportovní tradice ve Varnsdorfu. Držme palce ať se dobrý
nápad ujme, za�m jsme na dobré
cestě.
Milan Hindrák,
redakčně upraveno

Užívám si každého tréninku, libuje
si navrátilec Filip
Varnsdorf • Prasklá chrupavka a
nefunkční křížový vaz vyřadil Jana
Filipa, obránce Varnsdorfu, ze sestavy na rok a půl.
Po dvou operacích a dlouhé rekonvalescenci se tamní rodák a odchovanec vrací do sestavy a zapojil
se do zimní přípravy. Do zápasů
za�m nenastoupil.
Naposledy jste se na hřiš� objevil v srpnu 2016 pro� Prostějovu.
Poté jste se rok a půl neukázal. Co
se stalo?
Je to tak. Byl to můj poslední
zápas. Že není něco v pořádku jsem
zaznamenal už v zimní přípravě
před začátkem sezony, koleno bolelo víc a víc. Doktoři mi řekli, že je
vše v pořádku, tak jsem hrál dál, ale
ukázalo se, že jsem hrál s prasklou
chrupavkou, takže každým dnem
tréninku jsem to zhoršoval, o čemž
jsem nevěděl. Následující týden po
zápase s Prostějovem jsem to “urval” na tréninku a už jsem se nerozeběhl. První operace se nezdařila
tak, jak měla, proto jsem musel
na druhou, kde mi doktor zjis�l, že
mám navíc nefunkční křížový vaz.
Takže mám plas�ku vazu a �m se
vše o dost protáhlo.

Jak těžké pro vás bylo sledovat
kluky jen z tribuny?
Kdo si to vyzkoušel, tak ví, že je
o dost těžší sledovat svůj tým z tribuny, než za něj bojovat na hřiš�.
Je to taková bezmoc, strašně chcete hrát, ale nemůžete.
Nyní jste již na sto procent fit a
připraven?
Neřekl bych stoprocentně fit,
ale cí�m se o dost lépe než před
pár měsíci. To jsem si nedokázal
představit, že se vůbec rozeběhnu.
Každým dnem jsou vidět pokroky,
hlavně díky tomu, že se mi také
věnuje náš kondiční trenér. Naplno
připravený budu až zvládnu naskočit do zápasu. Kabina se za tu dobu
dost změnila, včetně trenéra. (tým
vedl Veselý pozn. redakce) Trenéra
Frťalu všichni známe, v tom bych
neviděl problém. Pár kluků se tu
protočilo, ale myslím si, že máme
momentálně výborný tým. Zimní
příprava je v plném proudu. Je
jako každá jiná, hodně posilování
a nabírání kondice, abychom byli
v březnu připraveni.
Jak vidíte svou šanci na návrat
do základní sestavy?
Věřte mi, že po roce a půl bez

fotbalu neřešíte základní sestavu.
Pro mě je největší výhra být zdravý a trénovat s týmem, ostatní se
uvidí časem.
Varnsdorf je po podzimu
na dvanáctém místě tabulky.
Oprávněně?
Oprávněně asi ano, ale za to si
můžeme sami. Dost zápasů jsme
vedli a nezvládli je dotáhnout
do vítězného konce. Bodů mohlo
být více, ale i méně. Kluci zvládli
konec sezony skvěle, a to nás
vyhouplo. Musíme v tom pokračovat na jaře. Tenhle tým nepatří
do spodní čás� tabulky.
Koho �pujete na postup do
nejvyšší fotbalové soutěže?
Určitě Opavu. Ta do ligy, troufnu si říci, patří. O druhé místo si
to rozdá Příbram s Budějovicemi.
Jaké máte další fotbalové
plány?
Těžká otázka. Plány a cíle jsem
měl vždy vysoké, ale momentálně
si užívám každý den tréninku a
nepřemýšlím nad �m co bude. To
ukáže čas.
FK Varnsdorf
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Hokejisté HC Varnsdorf předvedli skvělý závěr základní části

Varnsdorf • Oba poslední zápasy na domácím ledě vyhrajeme!
Tak přesně tohle slíbil fanouškům
Varnsdorfu trenér tamních hokejistů Radek Hron.
A společně se svým týmem slovo dodržel. Varnsdorfš� hokejisté
porazili Českou Lípu 7:3 a poslední
Frýdlant 5:0. Základní část Krajské
ligy mužů Libereckého kraje tak
zakončili na pátém místě.
„Lípa má kvalitní tým. Ale my je
v sezóně dvakrát porazili na jejich
ledě. Takže to na ně asi umíme,“
hodno�l utkání trenér Radek Hron.
Pro� Frýdlantu to tak byla bitva
o předposlední místo. Varnsdorf jí
jasně ovládl. „Frýdlant hraje tvrdě,
až za hranicí zákeřnos�. Myslím si,
že jsme pro� nim v sezóně měli
udělat více bodů. Moc jsme chtěli
vyhrát, jelikož jsme nechtěli skončit
poslední. Na ledě se ukázali i �, kteří v sezóně nedostali tolik prostoru.
Jsem také moc rád, že jsme zlomili

prokle� domácího stadionu,“ přiznal varnsdorfský kouč.
Play-off tak Varnsdorfu uteklo
o propastných šestnáct bodů.
Přesto zaznamenal opro� minulé
sezóně zlepšení. „Získali jsme o deset bodů více než v minulé sezóně.
Osobně si myslím, že jsme na play-off měli. Je tu mladý tým a kluci
zjis�li, že můžou hrát s každým.
A každého můžou porazit. Mě
hodně mrzí, že máme po sezóně,“
hlesl Hron.
Kdo ve varnsdorfském týmu
vyčníval? Pro trenéry vždy těžká
otázka. „Pochvalu zaslouží brankáři, jak Března, tak Sláma. V útoku
byla hodně znát silná trojka Prokop, Matějka, Damnitz. V obraně
zase duo Saska, Falta. Dále pak
Kvaček, Rubeš, Pořádek, nebo Fojt.
Také skvělí hráči. Ale jsem pyšný na
všechny kluky z týmu. Když jsem
přišel do Varnsdorfu tak jsem jim
řekl, že jsou pro mě Vikingové.

Šachy: Starší žáci vybojovali historický úspěch
Varnsdorf • Šachisté TJ Slovan
Varnsdorf bojovali v několika kategoriích.
Tým dospělých prohrál v 7. kole
Krajské soutěže I.- západ na šachovnicích ŠK Stráž p. R. 6:3 a má tak na
kontě nadále zisk pouhého bodu
za jedinou týmovou remízu s ŠK
Frýdlant. V utkání ve Stráži vyhráli
své par�e Václav Paulus a Michal
Papoušek, remizovali Václav Halba
a Jakub Spyrka.
V Turnově byl dohrán Krajský
přebor Libereckého kraje šes�členných družstev starších žáků. Varnsdorfský A tým ve složení Michal
Papoušek, Matěj Hejný, Matyáš
J. Hrazdíra, Miroslav Hejný, Marcel

Locker a Ema Rosová obsadil konečné tře� místo, což je pro oddíl
historický úspěch. Zároveň byla dohrána i Krajská soutěž Libereckého
kraje čtyřčlenných družstev, ve které B tým Slovanu skončil na čtvrtém
místě, a to jen kvůli náhlé zdravotní
indispozici Tomáše Rosy, který nemohl odehrát závěrečné dvě par�e
a družstvo dohrávalo ve třech.
Rezervní tým hrál v sestavě Karel
Hanousek, Tomáš Rosa, Jakub Spyrka a Vojtěch J. Hrazdíra. O prvním
únorovém víkendu proběhl v DDM
Varnsdorf mládežnický turnaj, který vyhrál Michal Papoušek před
Marcelem Lockerem a Matyášem
J. Hrazdírou.
Redakce

bení: 0:0. Rozhodčí: Touš Aleš, Doležal Milan, Štrébl Petr. Diváků: 90.
HC Varnsdorf - HC Frýdlant 5:0
(3:0, 1:0, 1:0)
Branky: 5. Fojt (Žďánský), 16.
Fichtner, 18. Chovanec (Procházka), 24. Matějka (Damnitz), 59.
Chovanec (Fojt)
Rozhodčí: D. Mizera, Pevný, L. Mizera. Vyloučení: 7:8 + Beníšek (F)
OT. Diváci: 82.
Redakce

Tabulka Krajské ligy LK
po základní části:
1. Turnov 41 (94:71),
2. Lomnice n. P. 39 (105:68),
2. Slavoj Liberec 34 (129:103),
4. Česká Lípa 34 (100:107),
5. HC Varnsdorf 18 (81:114),
6. HC Frýdlant 14 (79:125)

Fanoušci Bohemians
získali zlatý hattrick
Varnsdorf • Varnsdorfská sportovní hala hos�la již 5. ročník
fotbalového turnaje Fan klubů
ligových mužstev.
„Celkově jsme tu měli šest týmů.
Turnaj trochu narušila neúčast
fanoušků Dukly Praha,“ řekl jeden
z organizátorů Fran�šek Šípek. Vítězství na turnaji obhájili fanoušci
Bohemians Praha 1905, kteří tak
vyhráli potře� v řadě. Druzí byli fanoušci a příznivci FC Slovan Liberec
a bronzový byl tým SK Slavia Praha.
Čtvr� byli fanoušci Příbrami, páté
místo připadlo Teplicím. A to poslední zbylo na pořádající FanClub
Sparty, pobočka Rumburk.
Nejlepším střelcem byl Tomáš
Benda (Bohemians), nejlepším hráčem Josef Loos (Liberec). Trofej pro
nejlepšího brankáře podruhé v řadě

získal Josef Šolín (Slavia). „Zvláštní
cenu za účast na všech ročnících
získala teplická Monika Dražanová,“ dodal Fran�šek Šípek. Poděkování organizátorů patří vedení
FanClubu Sparty za ekonomické
zajištění turnaje, městu Varnsdorf
za podporu, poskytnu� dárkových předmětů a propagaci, dále
společnos� Regia, a.s. za vzácnou
ochotu a přijatelné poskytnu�
sportovní haly se zázemím.
Výsledky: Bohemians - Příbram
3:0, Sparta - Teplice 2:2, Liberec Slavia 2:1, Bohemians - Slavia
2:2, Liberec- Teplice 1:0, Příbram Sparta 2:0, Bohemians- Sparta 1:0,
Teplice-Slavia 0:2, Příbram-Liberec
0:2, Bohemians-Liberec 3:1, SlaviaSparta 2:0, Teplice-Příbram 0:2,
Bohemians-Liberec
3:1, Slavia-Příbram
3:0, Sparta-Teplice
2:2.
Konečné pořadí:
1. Bohemians 1905
13 (10:3), 2. Slovan
Liberec 12 (10:4),
3. Slavia Praha 10
(10:4), 4. 1. FK Příbram 6 (4:8), 5. FK
Teplice 1 (2:8), 6.
Sparta Praha 1 (2:11).

Fanoušci Bohemians 1905 obhájili �tul; foto Jan Švec
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V posledních utkáních předvedl Varnsdorf skvělou hru; foto Jiří Laštůvka

A oni dokázali, že jsou obrovš�
válečníci,“ pochvaloval trenér své
ovečky. Sezóna tak pro varnsdorfský hokej skončila. „Někdo hraje
fotbal. Z toho varnsdorfského jádra
prak�cky každý něco dělá. Osobně
bych začal s přípravou na novou
sezónu po mistrovství světa v hokeji. Nerad bych řešil nepravdivé
omluvenky, že někoho tahá sval.
A přitom by ten dotyčný doma
koukal na hokej,“ dodal s úsměvem
na závěr.
HC Varnsdorf - HC Česká Lípa
7:3 (2:1, 1:0, 4:2)
Branky (asistence): 6. Saska (Kvaček), 11. Rubeš (Fichtner), 25. Fojt
(Žďánský), 47. Prokop, 53. Rubeš
(Kvaček, Fichtner), 58. Žďánský
(Fojt), 59. Matějka (Prokop) 18.
Preussler (Krupička), 41. Holčák
(Krupička), 60. Češka (Krupička).
Vyloučení: 8:6. Využi�: 1:1. V osla-

