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Krůček po krůčku k záchraně novogotického kostela ve Varnsdorfu
Kostel bude osazen vitrážovými okny s ochrannými skly
Varnsdorf • Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo na svém
lednovém zasedání přijmout
inves�ční dotaci ve výši 500 000
korun z Fondu Ústeckého kraje
za účelem realizace obnovy oken
kostela. Zhruba další milion korun
bude vyčleněn z městského rozpočtu na letošní rok.
Novogo�cký kostel ve Varnsdorfu, též známý jako „Červený kostel“,
je bývalým kostelem Německé
evangelické církve, na jehož stavbu
byly použity glazurované cihly. Základní kámen byl položen již v roce
1904. O rok později byl vysvěcen.
V nezměněné podobě vydržel kostel až do roku 1945, poté byl zkonfiskován. Jedná se navíc o unikátní
stavbu, která je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka České
republiky. Od té doby začal kostel
chátrat a je v žalostném stavu.
Dlouhá léta se vedly spory
o vlastnictví stavby, až se
26. listopadu 2015 Zastupitelstvo
města Varnsdorf rozhodlo pověřit
starostu města podepsat smlouvu
o bezúplatném převodu „Červeného kostela“ z majetku státu do
majetku města. O záchranu kostela
se několik let snažilo také Občanské
sdružení Červený kostel Varnsdorf.
Jejich inicia�va však postupem času
přešla spíše do neak�vity. Poslední
příspěvky na webových či facebookových stránkách se to�ž datují
v roce 2016. Od převze� kostela
do vlastnictví města se každoročně
investuje několik stovek �síc až milionů korun do oprav. Ani v letošním
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roce tomu není jinak. V městském
rozpočtu jsou na rekonstrukci vyčleněny zhruba dva miliony korun.
Město Varnsdorf v minulos�
provedlo nutné opravy střešního
pláště, aby zamezilo zatékání do
nosné konstrukce a kleneb kostela.
Na podzim loňského roku došlo
k oplocení celého objektu. Letos
přijdou na řadu okna. Na lednovém
zasedání se zastupitelé rozhodli
přijmout inves�ční dotaci ve výši
500 000 korun z Fondu Ústeckého
kraje za účelem realizace obnovy
oken, kterou ak�vně podpořil náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Mgr. Petr Šmíd. Kostel bude nově
osazen vitrážovými okny s ochrannými skly pro� poškození. Návrh
oken byl projednán a následně
schválen Národním památkovým
ústavem. Lidé se tak nemusí bát,
že by kostel byl osazen okny plastovými. Radnice na tuto inves�ční
akci vyčlenila zhruba milion korun
z městského rozpočtu na letošní rok.
Na konci ledna tohoto roku
podalo město návrh do dotačního
programu Havarijní program Ministerstva kultury, jehož finanční
prostředky jsou určeny na sta�cké
a celkové stavební zajištění památky. V případě získání dotace by
došlo k rekonstrukci kleneb kostela.
Budoucnost kostela je za�m stále
ve hvězdách a nic konkrétního
„na stole“ není. Uvažovalo se však
o výstavní, koncertní či obřadní síni.
„Za�m je to samozřejmě všechno
hudba budoucnos�, ale když už
jsme kostel převzali, budeme se
každým rokem snažit vyčlenit část
městského rozpočtu na opravy,
včetně jiných památek ve městě,“
říká místostarosta města Josef
Hambálek.
Tomáš Secký

Věděli jste, že v letošním roce
slaví Varnsdorf již 150 let od povýšení na město?

Kostel bude osazen novými okny; foto Jiří Sucharda

Pozvánka na březnové zasedání
Zastupitelstva města Varnsdorf
Tře� zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf v letošním roce
je naplánováno na čtvrtek 22. března. Opět se bude konat ve
Studentském centru Střelnice od 15 hodin. Na programu jednání
budou převody majetku města, zprávy výborů, finanční záležitos�, návrhy, dotazy připomínky a podněty obyvatel a členů
zastupitelstva. Ti, kteří se nebudou moci zasedání zúčastnit
osobně, mohou využít online video přenos. K nalezení bude na
webových stránkách města www.varnsdorf.cz.
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Starosta hostem v pořadu Kontakt na rádiu Český rozhlas
Liberec • Starosta města Varnsdorf Ing. Stanislav Horáček přijal v
pátek 23. února pozvání do pořadu
Kontakt na rádiu Český rozhlas.
Kontakt. To jsou zajímaví hosté,
zvídaví moderátoři a posluchači.
Všednodenní večerní pořad, ve
kterém se mohou posluchači
ptát, co je zajímá. Pavel Kudrna,
rodák z Varnsdorfu a moderátor
pořadu, si na doporučení jednoho
z posluchačů pozval právě starostu
města Varnsdorf. „Tady je Pepa
z Varnsdorfu, jsem úzkým blízkým
spolupracovníkem jednoho šílence,“
doporučil hosta jeden z posluchačů
s �m, že má starosta mnoho zážitků,
které by mohl nabídnout do éteru.
Ing. Stanislav Horáček pozvání
samozřejmě přijal. A jaké bylo téma?
Na úvod pořadu zabrouzdal moderátor Pavel Kudrna na olympiádu.
V tu dobu ještě olympiáda probíhala. „Samozřejmě jako každý sportovec olympiádu sleduji a těším se
na přenosy. Bohužel, většinou to
sleduji spíše ze záznamu, protože
jsem pracovně vy�žen, ale ten
zážitek, který nám předvedla Ester
Ledecká, je naprosto neuvěřitelný
a úchvatný,“ pochvaloval si starosta vítězství české reprezentantky.
„Hokejisté bohužel již tradičně hrají
celkem slušně, ale nedávají góly, to
je problém. Doufejme, že budeme

Ing. Stanislav Horáček připraven ve studiu Českého rozhlasu; foto Český rozhlas

alespoň bronzoví,“ podotkl k hokejovému turnaji (pozn. redakce
utkání o bronz česká reprezentace
nezvládla).
„Který sport vás nejvíce zajímá,“
vyzvídal moderátor. „Zajímají mě
všechny sporty, ale kdybych si
měl vybrat z těch zimních, tak na
pohled je nejúžasnější biatlon. Tam
do poslední chvíli nevíte, kdo bude
vítězem. Rozhoduje až poslední
položka na střelbě,“ odpověděl
Ing. Stanislav Horáček s �m, že sám
ak�vně sportuje. „Dělám všechny

možné sporty. Od sjezdového
lyžování, přes běžky. V létě zase
cyklis�ka, běhání a míčové sporty,“
dodal. „Máte to zapotřebí?“
zasmál se Pavel Kudrna. „Já bez
toho nějak nemůžu být. Jakmile
mám den bez sportu, přijde mi
takový prázdný. Mám z toho
radost,“ vysvětlil starosta, proč
sportuje. Sám se přitom podílel
v letech 1987 až 1988 jako brigádník na stavbě sportovní haly.
Během večerního vysílání došlo

také na téma běhání. Na maraton
a půlmaratony, ale také na České
Švýcarsko a Brtnické ledopády.
Přišel také dotaz na Spartanrace
a Gladiátor závody, které mimo
jiné vyzkoušel také sám starosta.
Závěrem se moderátor věnoval
sportování ve Varnsdorfu. Zvukový záznam z živého vysílání
si můžete přehrát na webové
adrese www.rozhlas.cz/zaznamy/
pardubice/#/2018-02-23/20.
Tomáš Secký

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
• 20.2.2018 v 10:00 hod.
Zadržen pachatel drobné krádeže
v marketu, který byl následně
ztotožněn a po provedení nezbytných úkonů byl vyřešen příkazem
na místě.
• 20.2.2018 v 20:30 hod.
Při preven�vní kontrole
města byla
hlídka Městské
policie Varnsdorf oslovena obsluhou
čerpací stani-

ce ohledně neznámé slečny
pohybující se celé odpoledne
v jejich okolí. Hlídkou byla výše
jmenovaná vyzvána k prokázání
své totožnos�, kdy bylo zjištěno,
že tato pochází z Rumunska. Byla
kontaktována Cizinecká policie
k dalším úkonům.
• 21.2.2018 v 16:05 hod.
Oznámeno od občanky našeho
města, že se po ulici Kamenická
pohybuje štěně a ohrožuje provoz
na pozemní komunikaci. Vyslaní
strážníci štěně odchy�li a převezli
do záchytného kotce městské

policie. Pes nebyl očipován.
Z tohoto důvodu byl za dva dny
deportován do útulku v Děčíně.
• 21.2.2018 ve 20:43 hod.
Hlídka MP na základě žádos�
dispečinku ZZS Ús� nad Labem
vyjíždí jako „firstresponder“ k muži v bezvědomí. Strážníky byly
přiloženy elektrody defibrilátoru,
který provedl 4 výboje. Až do
příjezdu sanitky strážníci prováděli
nepřímou masáž srdce.
• 22.2.2018 v 11:05 hod.
Oznámeno na služebnu MP,
starší občankou našeho města,

že od ranních hodin postrádá
svého manžela, který odešel na
nákup a ještě se nevrá�l domů.
Dále uvedla, že její muž se
v minulos� několikrát ztra�l. Vyslanou hlídkou MP bylo zjištěno,
že muž do obchodu, kam chodí
nakupovat, vůbec nedorazil. Dále
byla hlídkou provedena kontrola
přilehlých ulic a muž byl nalezen
v nedaleké autobusové zastávce.
Hlídkou byl převezen do místa
bydliště a promrzlý byl předán
své manželce.
Mar�n Špička
velitel městské policie

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 územ-
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ních 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.

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

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.
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Černé skládky jsou problém, který ničí přírodu
Město zlikvidovalo další černou skládku
Varnsdorf • Nejen přírodu
ve Varnsdorfu zatěžuje mnoho
černých skládek. Město přitom
nemůže účinně zasáhnout. Chybí to�ž důkazy o zakladatelích
skládek.
Zakladatelé černých skládek se
nebojí, přitom se pokuta může
vyšplhat až k 50 �sícům korun.
Jeden z čerstvých případů musela
řešit radnice v ulici Kozlova na
okraji Varnsdorfu. Neznámý vandal tam navezl pět kusů velkých
elektrospotřebičů - lednice, mrazáky včetně sutě. Radnice tak
musela zajis�t další likvidaci
černé skládky, přitom by se tyto
finanční prostředky daly použít
spíše ke zkrášlení města formou
nové výsadby stromů a kvě�n.
Zadní cesta k hlavnímu nádraží
svádí k zakládání černých skládek.
V živé pamě� máme téměř
měsíční úklid tři metry vysoké
souvislé hromady odpadu na
pozemcích ve vlastnictví státu,
který proběhl na podzim roku
2016, na přilehlých pozemcích
podél komunikace. Tehdy se
odboru životního prostředí po
dlouhých letech jednání podařilo
přimět Státní pozemkový fond
k likvidaci odpadu na jeho náklady a následné zajištění prostoru
vstupní bránou.
Další černá skládka, jež hyzdí
příjezd do Varnsdorfského pivovaru, vznikla u rodinného domu
č. p. 9 v ulici Rumburská ve Varns-

Vzniklá černá skládka v ulici Kozlova ve Varnsdorfu; foto Tomáš Secký

dorfu. Radnice již podstoupila
první kroky k nápravě. Jelikož
se jedná o soukromý pozemek,
došlo k vyzvání majitele nemovitos�, aby nashromážděný odpad
zlikvidoval. Neučiní-li tak, bude
zahájeno správní řízení o uložení
pokuty.
Radnice již v minulos� na vy�povaných místech použila také
fotopas�, které mohou snadno
odhalit nelegální skládkování.
Využívejte sběrný dvůr
Ve Varnsdorfu je sběrný dvůr
otevřen každý všední den od
7:00 do 16:00 hodin. V sobotu od

Využijte otevřené kanceláře starosty
Varnsdorf • V říjnu minulého
roku jsme vás, občany města,
informovali o otevřené kanceláři
starosty města pro veřejnost. Ta
pokračuje také v roce letošním.
Zajímá vás, co se děje na
radnici? Chtěli byste položit své
otázky přímo vedení radnice
ve Varnsdorfu? Jste zvědaví
na názory ohledně směřování
města a výhledu do budoucna?
Pak máte možnost využít otevřené kanceláře starosty města
Ing. Stanislava Horáčka v budově
městského úřadu na náměs�
E. Beneše 470 vždy každé pondělí
v odpoledních hodinách od 15:00
do 16:30 hodin bez předchozího
objednání. V případě, že starosta města nebude přítomen

na radnici, zastoupí jej jeden
z místostarostů.
„Nebojte se přijít s podnětem.
Komunikace
vedení
města
s občany je velmi důležitá a
potřebná. Rozhodl jsem se proto
pro vás otevřít dveře kanceláře
pro potřeby obyvatel města,
abych vám zodpověděl případné
dotazy,“ zve na nejbližší termín
otevřené kanceláře Ing. Stanislav
Horáček.
Radnice v minulos� například
pořádala sezení se starousedlíky
ve vyloučené lokalitě, podnikateli
nebo obyvateli. Velkého zájmu
veřejnos� se však nesetkalo,
přitom osobní setkání vysvětlí
více než příspěvek na sociální sí�
Facebook.
Tomáš Secký

7:00 do 11:00 hodin. Fyzické osoby zde mohou bezplatně odkládat
velkoobjemový odpad - nábytek,
vysloužilé elektrospotřebiče - lednice, mrazničky, drobný domovní
odpad, vytříděný odpad, nebezpečný odpad - obaly od barev,
olejů, či pneuma�ky. Za úplatu
například stavební suť.
Každoroční úklid města
Do úklidu černých skládek a

odpadu ve městě se Varnsdorf
zapojuje několik posledních let do
celorepublikové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Jde o dobrovolnickou akci, jejímž cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. V letošním
roce akce připadá na sobotu
7. dubna. O tom vás budeme informovat později.
Tomáš Secký

Od mobilních telefonů přes jízdní kola
aneb ztráty a nálezy
Varnsdorf • Městský úřad
Varnsdorf eviduje a schraňuje
ztráty a nálezy ve městě. Řada
mobilních telefonů, věrnostních
karet či svazky klíčů. Mezi nálezy
ale najdeme také jízdní kola a
batohy.
Postrádáte-li některou z výše
uvedených či jiných věcí, máte
i po letech šanci je nalézt. Věděli
jste, že Městský úřad Varnsdorf
eviduje ztráty a nálezy po dobu tří
let? V případě, že si majitel věc do
té doby nevyzvedne, vlastnické
právo přechází na nálezce věci
či obec, které byla ztracená věc
odevzdána. Pokud je však nalezená věc značně poškozena, že
se nedá dále užívat, postupuje se
s ní jako s odpadem. A jak postupovat při ztrátě či nálezu věci?
Ztra�m-li něco, kde to najdu?
Pří ztrátě věci můžete kontak-

tovat městskou či státní policii
a informovat se, zdali není věc
uložena u nich. Pokud ne, máte
ještě možnost obrá�t se na
Městský úřad Varnsdorf, nám.
E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf,
e-mailem na jiri.sucharda@varnsdorf.cz nebo telefonicky na
417 545 134.
Najdu-li něco, jak postupovat?
V případě, že u nalezené věci je
uvedena například adresa či telefonní číslo majitele, jste povinni
ji dotyčnému vrá�t. Nepodaří-li
se nám majitele rozpoznat, musíme nalezenou věc odevzdat
na městský úřad nebo městskou
policii.
Město Varnsdorf při nálezech
často využívá také sociální sítě,
především Facebook, díky němuž
již několikrát našlo majitele během několika hodin. Tomáš Secký
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Demoliční práce v plném proudu, zmizí ruina v Karlově ulici
Na jejím místě má vyrůst okrasná zahrada

Varnsdorf • Ruiny hyzdící město. Téma, na které město
naráží téměř při každé diskuzi
s občany města. Chátrající budova v Karlově ulici, jenž patří
společnos� CONOR, s.r.o., začala pomalu, ale jistě mizet před
očima.
Budova s číslem popisným
715 ve Varnsdorfu. Samostatný
dům s podsklepením a dřevěnou

fasádou (roubenka), k němuž
je připojena velká garáž a dílna
připomínající menší statek. Dům
nějakou dobu sloužil také jako
kancelář jedné spořitelny, později
se proměnil v pivnici, která však
neměla dlouhého trvání. Postupem času došlo k zakonzervování
budovy. Už víte, o kterou budovu
jde? Zásluhou vandalů se z ní
stalo nebezpečné místo, které

následně několikrát hořelo. První
velký požár se datuje na červen
roku 2015, kdy se k hasebním
pracím dostavila také jednotka
ze sousedního Rumburku. Jen
o tři měsíce později byl objekt
plně zasažen požárem znovu.
Dům tak přišel kompletně
o střechu. Rok na to museli hasiči
vyjíždět znovu, plameny pohl�ly
vnitřní prostory domu. Po tomto

Začátkem roku došlo k zahájení demoličních prací; foto Tomáš Secký

Splatnost poplatku za psa se blíží
Varnsdorf • Upozorňujeme
občany města Varnsdorf na
splatnost poplatku ze psů
pro letošní rok. Poplatek je
splatný předem, nejpozději do
31. března kalendářního roku.
Povinnost hradit poplatek za psa
je ve Varnsdorfu stanoven Obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2015,
jejíž znění naleznete na webových
stránkách města v sekci „Dokumenty - Právní předpisy města - Obecně
závazné vyhlášky“. Poplatek ze psů
pla� držitel psa, jenž má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města
Varnsdorf a vztahuje se na každého
psa staršího tří měsíců.
Sazba poplatku činí za
kalendářní rok (za každého psa):
a) ze psa, jehož držitel má trvalý
pobyt nebo sídlo v domě s nejvýše
jedním, dvěma nebo třemi byty
činí poplatek 200 korun,
b) ze psa, jehož držitel má trvalý
pobyt nebo sídlo v jiném domě

4

než uvedeném pod písmenem a)
činí poplatek 800 korun,
c) ze psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů anebo poživatel
sirotčího důchodu, a takový držitel
má trvalý pobyt v jiném domě
než uvedeném pod písm. a) činí
poplatek 200 korun.
Poplatek lze zapla�t na pokladně
Městského úřadu Varnsdorf v hotovos� nebo platební kartou. Dále
také složenkou typu A směrovanou
na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod
přiděleným variabilním symbolem,
nebo bankovním převodem na
č. ú. 19-921 388 329/0800 pod
přiděleným variabilním symbolem. Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se e-mailem
na zuzana.hruskova@varnsdorf.cz
nebo telefonicky na 412 545 115,
paní Hrušková.
Ekonomický odbor

požáru by se přes dům daly číst
noviny. Zbyly opravdu jen obvodové zdi a pozůstatky střechy.
Před pár lety nařídil Exekutorský úřad dražební jednání.
Do dražby se přihlásili čtyři
zájemci. Vítězný příhoz nakonec
udělala společnost CONOR, s.r.o.
sídlící hned vedle opuštěného
domu, která se zabývá například
konfekcí bytového tex�lu a
úpravami oděvů. Redakce Hlasu
severu se spojila s jednatelkou
společnos�, jaké jsou s objektem záměry do budoucna. „Dům
u silnice půjde k zemi, přilehlé
objekty za�m necháme, nejsou
v tak hrozném stavu,“ prozradila
jednatelka společnos�. „Vyřízení
rozhodnu� o demolici trvalo
několik měsíců, proto začala
demolice až nyní. Místo domu vznikne nádherná okrasná
zahrada s kovaným oplocením,“ doplnila. „Měli jsme
i nabídky, že by ve zbývající
čás� vznikla provozovna, od
toho jsme ale ustoupili,“ dodala
na závěr. Chátrající budova by
tak měla postupně zmizet. Na
území města je podobných ruin
v soukromém vlastnictví několik.
Tomáš Secký

Varnsdorf rozdal v Dotačním
programu přes devět set tisíc
Varnsdorf • V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok
2018 bylo podáno celkem 79 žádos� o poskytnu� neinves�ční
dotace v celkové výši 1 073 530 Kč.
Město Varnsdorf podpořilo
72 žádos� ve výši 923.720 Kč.
V oblas� kultury a vzdělávání bylo
podpořeno 26 žádos�, v oblas�
tělovýchovy a sportu 40 žádos�
a 6 žádos� v sociální a zdravotní
oblas�.
Žádos� hodno�la sedmičlenná
dotační komise ve složení
ThMgr. Roland Solloch předseda,
Mgr. Romana Cupalová, Miloš
Kostlán, Ing. Ilona Mar�novská,
Mgr. Václav Zemler, Josef Hambálek a Zbyněk Šimák. Hodnocení
přijatých žádos� bylo prováděno
anonymně na základě bodového
systému podle stanovených kritérií. Členové dotační komise se
při hodnocení zaměřili na obsa-

hové zpracování žádos�, dále pak
převážně posuzovali přiměřenost
a hospodárnost rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní
nebo jiných partnerů, jasně formulovaný účel projektu, cílovou
skupinu, zaměření projektu a jeho
přínos a význam v dané oblas�.
U sedmi žádos� nebylo poskytnu� dotace doporučeno z důvodu
nesplnění podmínek Dotačního
programu města Varnsdorf pro
rok 2018.
V případě podjatos� vůči
některé žádos� se člen komise
hodnocení vzdal písemným
prohlášením
(uplatněno
ve
12 případech), aniž by bylo
ovlivněno hodnocení žádos�.
Přehled schválených žádos� naleznete na webových stránkách
města Varnsdorf.
ThMgr. Roland Solloch,
místostarosta
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Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města II. díl
Byla jednou jedna knihovna …
Varnsdorf • Koncem 18. stole�
se na území mezi Starým Varnsdorfem a Novým Franzenthálem
začaly stavět velké obytné
domy, propojené či napojené
na tovární nebo výrobní budovy,
zaměřené především na tex�lní
manufakturní výrobu. Tyto objekty tvořily nové a významné
panorama hlavní silnice a středu
města.
Dvě ze tří nejvýznamnějších
budov můžeme ještě dnes obdivovat, a to v Národní ulici. Ta
tře� (nejstarší) se dnešních dnů
bohužel nedožila. V roce 1977 byla
z vůle tehdejších mocipánů a moci
úřední zbourána, aniž by k tomu
byly závažné důvody. Stejný osud
pos�hl i další významné budovy,
o kterých budou následující díly.

Domy č. p. 506 (bývalá knihovna) a č. p. 512 (dnešní
základní umělecká škola a banka)
s navazujícími tex�lními provozy
nechal postavit v letech 1797 až
1811 zámožný průmyslník Jan
Josef Hanisch. Charakteris�ckým
znakem obou obytných budov bylo
hlavní průčelí s hluboce ustupující
vstupní čás� v rozsahu dvou poschodí, které vytvářelo dojem velké
otevřené předsíně. Jak se uvádí
v odborných publikacích, fasáda
budov se vyznačovala ušlech�lou
uměřenos� a klasickou střídmos�.
Svým výtvarným řešením se stavby
hlásily k rané formě klasicistního
projevu. Ovšem s prvky, které vycházely z barokní tradice, obdobně
jako u faktorských domů (mansardová střecha, charakter vstupního

portálu apod.). Budova knihovny
byla postavena na předsunutém kamenném soklu, doplněna o kované
zábradlí, které bylo přerušeno jen
malým vstupním schodištěm.
V době, kdy ve městě převažovala lidová zástavba, způsobil první i druhý Hanischův
dům na hlavní třídě průlom
v místní architektuře. Svým poje�m
a honosným reprezenta�vním
vzhedem představoval velmi
náročné řešení aristokra�ckého
sídla, propojeného s navazujícími
továrními budovami. Stávající budova základní umělecké školy a banky
na Národní ulici č. p. 512 je potom
záměrně ovlivněná původní budovou č. p. 506. Trojici vil doplňuje
Fröhlichova tex�lka (bývalá Velveta,
později Komerční banka), jejíž stav-

ba je oběma vilami ovlivněná, např.
řešení střechy je téměř iden�cké
jako u základní umělecké školy.
V roce 1925 získala městská
knihovna první Hanischův dům
č. p. 506 zásluhou svého ředitele
Arthura Herra. Od roku 1945 zde
byla provozována česká knihovna,
která byla rozšířena o knižní fondy
knihoven závodních klubů podniků
Elite a Velveta. V roce 1976 byla
na dobu opravy domu knihovna
přestěhována do druhého Hanischova domu č. p. 512. Namísto
plánované rekonstrukce byl však
původní objekt č. p. 506 v roce
1977 zbourán. Knihovna tak místo
plánovaných dvou let působila
v novém působiš� až do roku 1994,
kdy byl objekt rovněž uzavřen
z důvodu havarijního stavu.
Jiří Sucharda, Ilona Mar�novská

Zápis dětí do prvního ročníku základních a mateřských škol pro rok 2018 - 2019
Varnsdorf • Ředitelé základních a mateřských škol po dohodě se Zápis do mateřských škol proběhne ve čtvrtek
zřizovatelem oznamují termín konání zápisu dě� do prvního ročníku 10. května 2018 od 13 do 16 hodin.
základních škol a mateřských škol. Zákonní zástupci předloží u zápisu rodný list dítěte, občanský průkaz.
• Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471,
• Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428,
Zápis do prvních tříd proběhne ve středu
• Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617,
25. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.
• Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
• Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024,
• Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bra�slavská 994,
(proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy)
• Interak�vní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700,
• Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757,
• Základní škola Varnsdorf, náměs� E. Beneše 469,
• Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812,
• Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821,
• Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bra�slavská 994
• Základní škola Varnsdorf, Východní 1602,
• Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804,
proběhne zápis do 1. třídy od 14 do 16 hodin.
Oddělení školství, kultury a tělovýchovy
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Eda z Varnsdorfu se před 25 lety vydal
za svými renesančními básníky
PŘÍSPĚVEK OD VÁS
Varnsdorf • Málokomu z nás
obyčejných se poštěs�, aby
setkání s časomírou pamě�
vyvolalo tak silné emoce, jako
je tomu u Edy Vébra z Varnsdorfu. Někteří velikáni na to
potřebovali stovky let, u Edy mi
to došlo „už“ po 25 letech. Myslím, že každý, kdo ho blíž poznal,
v sobě nese nějakou jeho stopu.
Byl to prostě nespoutaný živel.

Ve svém životě byl Eda
člověkem akčním, s přímočarým
stylem „co na srdci, to na jazyku…“ To mu už v létech, kdy
všechno řídila jediná poli�cká
strana, vyneslo popularitu v
řadách kapel a zpěváků, které
spojovala účast na soutěžích
Porty. Autorská a interpretační
soutěž s názvem Porta byla v
70tých a 80tých letech pro část
mladé generace společenskou
oázou a prak�cky celoročním
místem radostných setkání na
mnoha místech celé republiky.
Nejlepší účastníky Porty Eda
pravidelně zval na vystoupení do
Varnsdorfu. Tady se největšího
věhlasu dostalo Guláškům v
městském divadle a koncertům
v kině Panorama. Byl taky organizátorem poe�ckých programů
ve Varnsdorfu. To byly Doteky,
Listárny a Květomluvy, jak
připomíná jeden ze spoluaktérů
těchto pořadů, varnsdorfský
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básník Milan Hrabal. Renesanční
prokletý básník François Villon měl v podání Doteků velký
úspěch. Edovi to přineslo věhlas
mezi varnsdorfskými občany, kteří
na poe�cké pořady i na koncerty
pravidelně a v hojném počtu chodili. V souladu s jeho roman�ckou
povahou si jako své sídlo vybral
větrný mlýn, jehož ruinu dokázal
vlastníma rukama přestavět na
příjemné bydlení pro svou rodinu.
Na mlejně si po vystoupení hostující kapely často společně zahrály jen tak pro radost znovu své
oblíbené písničky.
Tvorba většiny trampských,
countryových
a
folkových
zpěváků i kapel byla pro�kladem
oficiální masové socialis�cké
kultury. Jejich písničky a v�pné
komentáře během koncertů
přinášely nepřehlédnutelné kri�cké postoje vůči absurditám
tehdejšího poli�ckého systému.
Už za „totáče“ tak Eda varnsdorfské veřejnos� pootevřel
vrátka k ochutnání nekonformní
muzikantské kultury a svobodného myšlení. A to v té době
vyžadovalo dávku osobní odvahy.
Populární Gulášky vařil moderátor Wendy Bartůšek v hrnci
stojícím přímo na jeviš� divadla.
Obecenstvo už vědělo, že si má
přinést lžíce a chleba. Když bylo
na konci koncertu navařeno,
všechno se rozdalo (Wendy by
řekl sežralo), méně průbojní
diváci alespoň chlebem vytřeli
hrnec. Také Václav Souček z kapely Lokálka, který moderoval
i finálové akce Porty v Plzni,
byl ve Varnsdorfu mnohokrát
na pódiu. Shodou šťastných
okolnos� a zásluhou dobrých
lidí, které folkový mumraj organizovaný Edou stmelil, máme
nyní, s odstupem víc než třice�
roků, možnost připomenout si
atmosféru té doby. A to díky zvukovým záznamům, které celou
dobu ochraňoval Franta Černý.
Jeho záznamy editoval a zvukově
ošetřil další pamětník slavných
časů folku jablonecký zvukař
Mirek Klus.
Vašek Souček dnes vzpomíná.

„Moc se mi u Vás líbilo v divadle; ony ty menší divadelní
scény folku hodně svědčily
(Slaný, Tábor, Žatec). Edy jsem si
považoval jako jednoho z těch,
kteří roznášeli zdánlivě bezmocné ideály v místech svého
působení, a hrozně jsem mu
držel palce, když jsem se
dozvěděl o jeho starostování.
Edova odchodu mi přišlo líto,
jako mnoho dalších se dočkal
„světlého zítřku“, ale i dalšího
seriálu zklamávání. Takže všemu
navzdory na zdivo Vébrova mlýna přibíjím pomyslný vavřínový
věnec a vzpomínám na Edu jako
na vítěze. Jsem moc rád, že ne
sám.“
Wendy Bartůšek vzpomíná na
Edu takhle. „Na jedné z plzeňských Port jsem moderoval
country scénu U sudu, když mě
oslovila podivná figura. Uhlově
černé vlasy a vousy jí trčely

z hlavy do všech stran, ramena
dřevorubce zakrývala zapadající
slunce. Přerostlý Rumcajs, napadlo mě, když zvučným hlasem
pronesená otázka moje asociace
uťala. „Umíš vařit guláš?“ Tak
začalo moje mnohaleté přátelství
s Edou Vébrem. Jezdil jsem do
„Vanďáku“ uvádět účinkující a
vařit guláš na pódiích, na kterých
se, jeho zásluhou, vystřídaly
špičky tehdejší country a folkové
amatérské scény. Při splouvání
Ohře, lezení po skalních hradech či na jazzovém fes�valu
v Bra�slavě se projevovaly další
Edovy schopnos� a charakterové
rysy. Nikoho a ničeho se nebál.
Z bolševika si dělal legraci. Udivoval mě množstvím svých zájmů
a mnohos� svých talentů. Ten
hromotluk s duší básníka pro mě
byl vzorem odvahy a nezdolnos�.
Nikdy jsem neporozuměl jeho
odchodu. A pořád mi chybí.“
Pavel Vodička st.

Den otevřených dveří
ZŠ náměstí E. Beneše
ve Varnsdorfu
KOMERČNÍ ČLÁNEK
Varnsdorf • Den otevřených dveří na ZŠ
náměs� E. Beneše se
uskuteční v úterý
13. března 2018.
Návštěvníci budou moci nejen navš�vit třídy,
specializované učebny,
ale také se zúčastnit
soutěží a her. Po splnění šes� úkolů (budou
přizpůsobené věku dítěte) si každý soutěžící
vyzvedne odměnu překvapení. A aby toho
nebylo málo, ve třech
časech (14:30, 15:30
a 16:30 hodin) budou
moci
návštěvníci zhlédnout pásmo vystoupení (divadelní představení, písničky). Přijďte a nebudete litovat!
ZŠ Náměs�
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Hledám ke koupi byt ve Vdf.
OV i DV vlastnictví. Nabízím
rychlé jednání, cenu respektuji.
Mám zájem i o garáž. Telefon
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.

Zaměstnání
PRÁCE v Německu.
Česko-německá personální
agentura zdarma nabízí pomoc
při hledání práce v NSR, především pro alespoň částečně
hovořící. Zajišťujeme jazykovou
průpravu pro rychlé a efek�vní
zvládnu� základní konverzační
němčiny - jednoduše, levně - situace na německém trhu práce
nikdy nebyla pro Čechy lepší.
vermittlungsagentur.nicke@
seznam.cz, 774 530 676.

Různé
KOUPÍM i bez TP Škoda 110r
- Rapid, 100, 1000MB, Simson,
Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, Mustang, Pionýr,
Octavia, Velorex, Lada, Trabant,
Fiat 500, vozík PAV za motocykl,
malo - traktory, Tera - vari, HAKI
lešení a jiné. Tel. 736 741 967.

Pomoc s vyřizováním dětských přídavků a s podáváním
daňového prohlášení (termín
do konce května) pro Čechy
pracující v Německu. Telefon
777 758 000.
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.
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.

MÍSTNÍ SKUPINA
ČERVENÉHO KŘÍŽE
zve na výroční
členskou schůzi dne
12. března 2018 v 16.00 hod.
na polikliniku (1. patro).
Sběr šatstva začne
v úterý 13. března
na poliklinice.
Každé úterý
od 14.00 do 16.00 hod.

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
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VZPOMÍNKA

Vedení města přivítalo únorové jubilanty

Měl jsi nás rád,
chtěl jsi pro nás
žít. Srdce se náhle
zastavilo a tys musel odejít.
Dne 12. března
tomu budou 3 roky, co nás opus�l
náš milovaný manžel, ta�nek, dědeček a pradědeček pan Werner
Strobach.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají manželka Libuše,
dcera Libuše s rodinou a vnuk
Lukáš s rodinou.
Již 7 smutných let uplyne
21. března, kdy
nás navždy opus�la naše maminka, babička a
prababička paní Anna Krajmerová.
Nikdy nezapomeneme.
Dě� s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Před 80 lety se 4. března narodil náš drahý manžel, ta�nek,
dědeček a pradědeček pan
Adolf Heroš.
Do dalších let mu ze srdce přejí
zdraví a životní pohodu manželka Voršila a dcery Šárka a Jiřina
s rodinami.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 13. března od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ZUBNÍ POHOTOVOST
10.-11.3.2018
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 513 989
17.-18.3.2018
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II
Tel. 412 526 250

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového
tříděného odpadu
ve čtvrtek 22. března 2018
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Společné pózování na konci příjemného setkání; foto Tomáš Secký

Varnsdorf • Při příležitos� životních jubileí proběhlo ve čtvrtek
15. února v obřadní síni městského úřadu vřelé a milé přije�.
Místostarosta města Josef
Hambálek věnoval oslavencům
společně strávený čas s drobným
občerstvením a gratulací na závěr. Vyslechl si zajímavé životní
příběhy jednotlivých jubilantů,
zajímaly ho také podněty, co by se
ve městě dalo změnit. Příjemné
odpoledne u kávy a zákusku bylo
zakončeno osobní gratulací a pře-

dáním daru. „Vždycky se na setkání těším, člověk slyší různé životní
příběhy a cesty. Ještě jednou chci
všem popřát hodně štěs�, zdraví
a spoustu splněných přání. Budu
se těšit na další setkání,“ řekl na
závěr místostarosta Josef Hambálek.
Seznam zúčastněných jubilantů: Emil Tarnóczy, Jiří Zatloukal,
Ludmila Řádová, Jaroslav Vinklárek, Olga Pešková, Waltraud
Hrušková.
Tomáš Secký

Konec února patřil elektroswingu
Varnsdorf • V sobotu 24. února 2018 se v sálu Lidové zahrady
ve Varnsdorfu konala Elektroswing party.
Tento žánr se vyznačuje spojením swingu a současných hudebních žánrů jako jsou house,
hip-hop a podobně. Akci pořádalo
Městské divadlo Varnsdorf ve spolupráci s Lidovou zahradou.Událost odstartovala v osm hodin
večer. O něco později se v sále
rozpoutala taneční stylová show
a workshop ve spojení živých nástrojů a DJ setu. V tomto případě
se jednalo o spojení trumpety a
DJ setu od DJ Maxe W a workshop
od Djky Stell TheHapCat.
Na DJe byla slyšet samá chvála.
Pro sobotní elektroswingpárty si
pořadatelé vybrali právě DJ Max
W., protože má neobvyklý cit pro

výběr a mix hudby. „Jeho sety
kombinují tradiční swing a moderní taneční hudbu se špetkou hip-hopu, dubstepu a drum‘n‘bassu.
Jeho poznávacím znamením je
elegantní černá košile, uhrančivý
pohled a schopnost rozhýbat i zatvrzelé nepřátele tance,“podotkli
pořadatelé.
A měli pravdu. Lidé se skutečně
dobře bavili. Mnozí z nich dokonce dorazili oděni v retro stylu, �m
se párty stala ještě zajímavější.
„Bylo to super. Strašně pozi�vně
mě překvapili DJové. Hráli senzačně,“ uvedla jedna z návštěvnic
vydařené párty. Že se jednalo
o úspěšnou akci, potvrzuje právě
tato pozi�vní reakce, která se
hned druhý den objevila na sociální sí� Facebook.
Hana Bučková

Oznámení o konání
valné hromady
Regia a.s.
Varnsdorf • Předseda představenstva oznamuje svolání valné
hromady.
Ta se bude konat 12. dubna
2018 od 14:00 hodin v kanceláři
starosty města Varnsdorf, nám.
E. Beneše 470.
Josef Šišulák,
předseda představenstva

ÚMRTÍ
Úmrtí v únoru
František Vojta
67 let
Josef Müller
74 let
Růžena Podhrázská 85 let
Jiří Müller
65 let
Hana Svobodová
70 let
František Bubna-Litic 73 let
Ludmila Pospíchalová 87 let
Boguslawa Nepimachová 64 let
Vlasta Froncová
94 let
Anna Sajblová
79 let
Jan Teichmann
79 let
Siegrid Paulová
74 let
Jiří Kumprecht
66 let
Eva Svobodová
63 let
Charlotte Vymětalová 100 let
Marcela Burdilová 72 let
Olga Deusová
69 let
Ján Sivák
60 let
Luboš Juhas
47 let
Vladimír Kucer
69 let
Jiří Chvojka
92 let

Fotbalisté vstupují do jarních druholigových odvet
Varnsdorf • Na konci zimní přípravy provázel fotbalisty Varnsdorfu třeskutý mráz. V neděli
4. března měli Severočeši nastoupit k prvnímu utkání na půdě
Českých Budějovic, to bylo nakonec odloženo.
Dva měsíce se dvanáctý tým tabulky poc�vě připravoval na jarní
odvety ve Fortuna národní lize.
„Příprava proběhla standardně.
Celou dobu jsme byli na umělé
trávě a využívali možnos�, které
jsme měli k dispozici. Opět jsme
hráli zimní Tipsport ligu, kde jsme
pro� kvalitním soupeřům předvedli dobré výkony. Krom zranění
Kuby Barace jsme zimu přežili bez
větších zdravotních lapálií. A to je
hlavní,“ řekl trenér Zdenko Frťala.

Letošní
přípravné
zápasy
měly pro Varnsdorf jiný účel než
v předešlých letech. Tým z Kotliny
se většinou střetl s celky z nižších
soutěží. „Chtěli jsme to letos pojmout jinak. Vybrali jsme takové
soupeře z důvodů, aby prověřili
naši fotbalovost. Museli jsme hrát
do zhuštěné obrany. A to nám
někdy dělalo problémy. Zápasy
ale jasně splnily účel. Ukázalo
se, že se na nás tře�ligové celky
dobře připravily,“ pochvaloval si
kouč Varnsdorfu. Ten v zimě sehrál
celkem deset přátelských duelů.
Sedmkrát vyhrál, třikrát odešel
poražen. Připsal si například skalp
Mladé Boleslavi, ale také porážky
se Zápy, nebo Brozany.

Mladší žákyně jsou třetím
nejlepším týmem v kraji
Varnsdorf • Ve varnsdorfské
sportovní hale proběhlo finále
krajské soutěže mladších žákyň
šestkového volejbalu.
Soutěž byla po celý rok rozdělena do tří výkonnostních lig.
Děvčata TJ Slovan Varnsdorfu se
celoročně pohybovala v nejvyšší
lize, kde bojovala o cenné body
do tabulky hlavně s Duklou Libe-

rec (loňský mistr republiky) a TJ
Turnov. Po postupu do této ligy
se děvčata vždy dokázala v lize
udržet a �m si v celkovém umístění zajis�la krásné tře� místo z 11
družstev celého kraje. Posledního
kola se bohužel díky chřipkové
epidemii a začínajícím jarním
prázdninám nezúčastnila tři družstva. Díky této skutečnos� již na
začátku děvčata věděla že mají
jasné medaile, a tak se do turnaje
vrhla s jistou lehkos�. První utkání
odehrála s Duklou Liberec A a

již od začátku byla na děvčatech
vidět jistá úleva a prvně za celou
sezónu nehrála svázaná respektem k soupeři a ukázala nejlepší
volejbal sezóny. A i když zápas
nedovedla k výhře a prohrála
0:2, bodově odehrála pro� Dukle
nejlepší zápas. V dalším zápase
nastoupily varnsdorfské volejbalistky hlavně pro� tvrdému
podání TJ Turnov a
i když se velice snažily nakonec prohrály opět 0:2.
V posledním letošním zápase nastoupily mladší žákyně
pro� Novému Boru.
Od začátku zápasu
to byl boj o každý
míč, bohužel v závěru setu chyběly síly
z předešlých utkání
a bez možnos� střídání děvčata svůj poslední zápas
prohrála s nejmenším možným
rozdílem bodů 0:2.
V tomto závěrečném turnaji
tak mladší žákyně Varnsdorfu
obsadily čtvrté místo, což na celkovém hodnocení nic nezměnilo.
Volejbalové naděje Slovanu tak
vybojovaly bronzové medaile. Za
celou sezónu děvčatům patří velké díky a také rodičům děkujeme
že při závěrečném turnaji zaplnili
tribunu haly a vytvořili tak atmosféru hodnou finále.
Redakce

Hráčský kádr v zimě zaznamenal
určitý pohyb. „Hodně nás mrzí
fakt, že si Liberec stáhl Wesleyho.
Ale za jeho výkony si to zasloužil.
Jsem rád, že tu máme opět na
hostování Standu Klobásu. Navíc
je tu teplický Dominik Šup, po podzimu nejlepší střelec dorostenecké
ligy. Má dobré předpoklady. Do
obrany tu máme Mar�na Kouřila.
Ten ale rok a půl pořádně nehrál,
snad se dostane do své obvyklé
formy,“ přeje si Frťala. Varnsdorf
dělí od sestupových příček jen šest
bodů. V klidu tak za�m není. „Co
se týká ofenzivy, tak tam budeme
v očekávání. Není tu Wesley, ani
Breda, hrát nebude ani Barac.
To jsou hráči, kteří byli platní pro
útočnou fázi. Začínáme na půdě

postupového kandidáta. Ale jak
říkali v Jihlavě, kde měli první dva
týmy první ligy, je to nejideálnější
úvod. Jsme si vědomi síly Budějovic. Ale chceme jim to maximálně
z�žit a odvézt si nějaké body,“
dodal Frťala.
Redakce

Přípravné zápasy FK:
vs Litoměřicko 4:1
vs Olympia Praha 2:0
vs Bohemians Praha 1905 1:3
vs Táborsko 6:2
vs Mladá Boleslav 1:0
vs Mšeno 2:1
vs Zápy 1:2, vs Benátky 3:0
vs Nymburk 3:0, vs Brozany 0:1.

Varnsdorfské volejbalistky
urvaly první výhru
Varnsdorf • Do jarních bojů
vlétly v rámci krajského přeboru volejbalistky Slovanu Varnsdorf.
A hned z toho bylo vůbec první
vítězství v soutěži. Do Varnsdorfu
zavítalo družstvo TJ Tesla Stráž
nad Nisou. Od prvního bodu byla
na varnsdorfských ženách znát
větší chuť po výhře, a tak tomu
družstvo přizpůsobilo úplně vše
a byla z toho první letošní výhra
3:1. Do druhého zápasu již soupeř
nastoupil s větší koncentrací, a
i když to byl boj o každý míč

nakonec vyzněl lépe pro Stráž.
O dva týdny později přijel do
Varnsdorfu zkušený soupeř ze
Železného Brodu. Domácí družstvo bohužel i díky chřipkové
epidemii nedokázalo navázat na
předešlý výkon a soupeř si odvezl
dvě hladké výhry v poměru 3:0.
TJ Slovan Varnsdorf TJ Tesla
Stráž pod Ralskem 3:1 (13, -21,
19, 12) a 1:3 (17, -22, -19, -13).
TJ Slovan Varnsdorf TJ Sokol Železný Brod 0:3 (-18, -16, -19) a 0:3
(-23, -9, -19).
Redakce

Memoriál Lukáše Uhlíře
se konal již pošesté
Varnsdorf • Zimní stadion ve
Varnsdorfu hos�l 6. ročník Memoriálu Lukáše Uhlíře.
Lukáš Uhlíř zemřel předčasně
po úrazu hlavy, 28. února 2018
by se dožil 36 let. Memoriál si
vymysleli Petr „Bafiss“ Bafia
a Michal „Maliss“ Málek jako
vzpomínku na skvělého brankáře.
A hlavně také pro tátu Lukáše
Karla Uhlíře, který všechny kluky
trénoval. Memoriálu se zúčastnila
Garda Varnsdorf a bývalí spoluhráči a trenéři „Mas�“. V zápase
padlo celkem sedmnáct branek.
Z vítězství se nakonec radovali kluci z týmu „Mas�“ po výhře 10:7.
Masťa tým: Josef Hambálek

ml. - Karel Uhlíř, Bafia Petr, Málek Michal, Makaj Vít, Pařenica
Ladislav, Kučera Jaroslav, Hanus
Tomáš, Čihák Ladislav, Červinka
Jan, Klučar Lukáš, Jirsák Miroslav,
Voráček Jiří.
Garda: Tesař Mar�n - Quaiser
Roman, Winzig Jiří, Vápeník
Radek, Hradecký Antonín, Bal‘o
Pavel, Kamenický Pavel, Pípa
Mar�n, Rozbora, Horák. Rozhodčí
Hambálek Josef st.
Branky: Málek Michal 4, Voráček Jiří 4, Bafia Petr, Pařenica
Ladislav - Quaiser Roman 2, Bal‘o
Pavel, Vápeník Radek, Hradecký
Antonín, Rozbora, Winzig Jiří.
Redakce
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Varnsdorfští sálovkáři vyhráli extraligu, z trůnu sesadili Jílové
Baráže do celostátní ligy se ale nezúčastní
Varnsdorf • Extraliga sálové
kopané Ústeckého kraje má odpracováno. Na finálovém turnaji,
který se odehrál ve varnsdorfské
sportovní hale, jasně dominoval
domácí JK Trans Varnsdorf.
Varnsdorfš� sálovkáři tak potvrdili celkové vítězství v soutěži a
srazili tak z trůnu obhájce z Jílového. „Samozřejmě jsme spokojení.
Před sezónou jsme měli nejvyšší
cíle. Povedlo se,“ radoval se vedoucí JK Trans Varnsdorf Marcel
Mikolášek. Na domácí palubovce Varnsdorf kraloval. Vyhrál
všechny tři zápasy a v konečném
zúčtování tak měl na druhé Želenice dese�bodový náskok. Tře�
místo bralo Jílové, vítěz z let 2016
a 2017. „Hráli jsme doma a bylo
to znát. Pomohli nám i diváci,“
podotkl Mikolášek.
„První zápas s Autocentrum
Jílové je naše klasické derby, kdy
rozhoduje jeden gól. Tentokrát
nám to soupeř hodně ulehčil, protože nepřijeli v plné sestavě, a tak
jsme si celkem v poklidu došli pro
výhru 4:0. Tento výsledek a předchozí remíza Bumika a Veteráns
Želenice nám už dával jistotu
mistrovského �tulu, ale nechtěli
jsme doma nic vypus�t. Naši příznivci tak mohli vidět velice pěkný
zápas s Bumikem (Děčín), který
jsme zvládli skvěle po tak�cké
stránce, kdy jsme soupeři moc
nepůjčili míč a zvítězili 3:1. Zápas

s Veteráns Želenice, který je náš
nejtěžší soupeř, je vždy velký boj
o každý metr palubovky, kde tyto
zápasy i bolí. Po napínavé bitvě
jsme byli šťastnější my a vyhráli
3:2. Teprve po tomto zápase jsme
se mohli radovat z mistrovského
�tulu a mohli se těšit na „tatarák“, který byl jako cílová prémie.
Hráči šli zodpovědně celou sezónu za cílem získat �tul, a i když
jsme měli i dost zraněných hráčů,
tak jsme letos nemuseli řešit problém s účas� hráčů na turnajích.
Titulu si moc vážíme a přes léto
zase potrénujeme a příš� sezónu
chceme �tul obhájit,“ pokračoval
vedoucí JK Trans Varnsdorf.
Varnsdorf tak dostal právo
startovat na kvalifikačním turnaji
o postup do celostátní ligy v sálové
kopané. Ale stejně jako Jílové před
rokem, i Varnsdorf se této „baráže“ vzdá. „Myslím si, že bychom
měli na postup. Asi by se sehnaly
i finance. Ale problém by pak byl
s hráči. Kluci hrají velký fotbal. A to
by byl problém. Takže na kvalifikaci
nepojedeme,“ dodal Mikolášek.
Poslední extraligovou akci v této sezóně narušila neúčast hráčů Dece
Computers. Tři kontumační výsledky tak poslaly tento tým na samé
dno tabulky. Stoprocentní byl také
Vilémov, tři vítězství vynesla hráče
Stapu na konečné páté místo.

Hráči JK Trans Varnsdorf s trofejí pro vítěze soutěže; foto archiv JK Trans Varnsdorf

Výsledky 7. kola: Stap Vilé- 2:2, Varnsdorf - Želenice 3:2 (Zamov - Dece Computers Děčín dina 2, Jaroslav Beránek).
Redakce
5:0 (kontumačně), Turbo Děčín
- Sokol Bělá 1:6, Vilémov - Bělá
7:2, Turbo Děčín - Dece CompuKonečné tabulka
ters 5:0 (kontumačně), Bělá Dece Computers 5:0 (kontumač1. JK Trans Varnsdorf 56 bodů
ně), Turbo Děčín - Stap Vilémov
2. Veteráns Želenice 46 bodů
1:6. Želenice - Bumiko Děčín
3. Auto. Jílové 41 bodů
1:1, JK Trans Varnsdorf - Auto4. Bumiko Děčín 36 bodů
centrum Jílové 4:0 (Kučera 2, Za5. Stap Vilémov 30 bodů
6. Turbo Děčín 27 bodů
dina, Jaroslav Beránek), Želenice
7. Sokol Bělá 25 bodů
- Jílové 3:0, Varnsdorf - Bumiko
8. Dece Computers 18 bodů
Děčín 3:1 (Jiří Beránek 2, Jaroslav
Beránek), Jílové - Bumiko Děčín

Basketbalisté prohráli i druhé derby v sezóně
a několika povedenými trojkovými pokusy jsme soupeře dotáhli
na rozdíl jediného bodu. Poslední
útok byl v naší režii. Bohužel se
nám nepodařilo vsí�t koš ze hry.
Pouze jednou úspěšnou šestkou
jsme poslali zápas do prodloužení. V této pě�minutovce jsme
bohužel nedokázali utkání dotáhnout do vítězného konce. Děčín
prodloužení zkušeně zvládl. Spílat
je třeba za procentní úspěšnost
trestných hodů, které se ukázaly jako klíčové. Chválit je třeba
za bojovnost, se kterou jsme se
pokusili o návrat z jednadvace�bodové propas�,“ hodno�l utkání
trenér Jiří Beran. V předposledním
utkání sezóny Varnsdorf prohrál
v Mostě 92:57. Se sezónou se pak

košíkáři Slovanu loučí v sobotu výhrou 111:67 nad Teplicemi.
10. března od 17 hodin domácím Mladí hráči Slovanu tak postoupili
z prvního místa do skupiny A 1
utkáním pro� Chomutovu.
s vizitkou jediné porážky z dvanác� zápasů. V další fázi soutěže
TJ Slovan Varnsdorf je čeká Roudnice n. L. B, Liberec
BK Horejsek Děčín 85:95
B a Most. První zápas odehrají
(11:15, 27:42, 52:58, 79:79)
kade� doma v sobotu 10. března
od 14:45 hodin pro� libereckým
Kondorům.
Body TJ Slovan Varnsdorf: BeDalší výsledky TJ Slovan Varnsran 16, Janoušek 13 (1x3), Schil- dorf:
ling 13 (3x3), Lehroch 12 (1x3),
Mladší minižákyně U12: ChoVakulenko 9 (2x3), Sucharda 8, mutov - Varnsdorf 72:43 a
Zamrzla 6 (2x3), Relich 4, Houng- 48:20. Junioři U19: Varnsdorf
bedji 2, Šišulák 2. TH: 29/11 - Beroun 69:73. Starší žákyně
(38 %), 48/32 (67 %), Trojky 9:3, U15: Lokomo�va Liberec - VarnsFauly 34:31.
dorf 37:55, Poděbrady- Varnsdorf
Kade� zakončili úspěšnou část 51:54, Prosek - Varnsdorf 42:76.
v Nadregionální soutěži vysokou
Redakce
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Varnsdorf • Až v prodloužení
ztra�li basketbalisté Slovanu
Varnsdorf derby pro� děčínskému Horejskovi. Slovan tak prohrál s okresním rivalem i druhý
zápas v sezóně.
„S Děčínem jsme čekali vyrovnaný duel. Bohužel se nám vůbec
nepovedla druhá dese�minutovka. Špatným vstupem do tře�
čtvr�ny jsme pomohli děčínským
k jednadvace�bodovému vedení.
Pak jsme vypjali všechny síly a
zlepšenou obranou i útokem jsme
do konce tře� čás� snížili rozdíl
ve skóre na pouhých šest bodů.
V poslední dese�minutovce došlo
z naší strany k dalšímu polevení a
v šesté minutě vedl soupeř o 14
bodů. Přesto jsme nerezignovali

