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Rozsáhlá rekonstrukce autobusového nádraží dostala zelenou
Cestující čeká dočasná změna zastávek

Varnsdorf • Mezi zásadní 
inves�ce v letošním roce pa-
tří revitalizace autobusového 
nádraží, které se po desítkách 
let promění. Rozsáhlé stavební 
úpravy, které varnsdorfská rad-
nice plánuje, začaly v minulých 
dnech, konkrétně 3. dubna 
2018.

V současné době je stav pro-
storu autobusového nádraží 
neuspokojivý, chybí pořádné zá-
zemí a prostředí celkově působí 
zanedbaně. To by se mělo bě-
hem následujícího roku změnit. 
Město Varnsdorf podalo v roce 
2016 žádost o dotaci v dotačním 
programu Integrovaný regionální 
operační program na akci Úpra-
vy prostranství autobusového 
nádraží ve Varnsdorfu, ve kterém 
uspělo. Celá tato akce vyjde zhru-
ba na čtyřicet dva milionů korun, 
z čehož dotace bude činit 90 %.

Dočasná změna zastávek
Přestavba bude mimo jiné 

spočívat ve zmenšení současných 
nástupišť. Nově vzniknou dvě 
zastřešená nástupiště se čtyřmi 
zastávkami v každém směru v se-
verní čás� prostoru přímo podél 
průjezdové komunikace. S �m 
souvisí i dočasná změna a přesun 
autobusových zastávek. Ty budou 
po dobu revitalizace autobusové-
ho nádraží přesunuty do ulice Bo-
ženy Němcové, která bude mimo 

dopravní obsluhu a bus uzavřena.
Celý prostor autobusového ná-

draží bude po dobu stavebních 
prací oplocen. I nadále ale bude 
průchozí buď ulice Melantricho-
va, nebo chodník podél obchodu 
tzv. „Crystal“, díky nímž se budete 
moci dostat z nám. E. Beneše do 
ulice Mariánská nebo právě Bože-
ny Němcové na dočasné autobu-
sové zastávky.

Vznikne nové parkoviště a au-
tobusová stanice

Ve zbylém prostoru bude vy-
budováno parkoviště pro auto-
mobily, ale také zeleň doplněna 
o městský mobiliář. Multifunkč-
ní prostor tak nabídne možnost 
např. pořádání městských akcí či 
trhů. Budovy, které jsou součástí 
nádraží (veřejné toalety, trafika) 
plánuje město zbourat. Místo 
nich však vznikne autobusová 
stanice, která cestujícím nabíd-

ne potřebné zázemí (toalety, 
trafika, posezení).

Revitalizace autobusového ná-
draží by měla být dokončena bě-
hem jednoho roku. Vedení radnice 

by poté rádo pokračovalo s úpra-
vou prostoru náměs�, o kterém 
jsme vás informovali v minulém 
čísle Hlasu severu a na webových 
stránkách města.          Tomáš Secký 

Autobusové nádraží se zmenší, naopak vznikne nové parkoviště; foto archiv MěÚ Varnsdorf

Rozmístění autobusových zastávek v ulici B. Němcové; foto archiv MěÚ Varnsdorf
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Zdravotní středisko v Lesní ulici dostane nový kabát
Výměnou oken a zateplením se ušetří za energie

Varnsdorf • Do letošního 
rozpočtu zahrnulo město Varns-
dorf rozsáhlou rekonstrukci zdra-
votního střediska v Lesní ulici.

Objekt zdravotního střediska byl 
postaven jako budova občanské 
vybavenos� sídliště v ulici Le-
sní a Karolíny Světlé na začátku 
devadesátých let. Stavba se třemi 
vchody, jenž byla postavena mode-
rní technologií výstavby nabíz-
ela sedm nebytových prostor. 
V současné době ve zdravotním 

středisku sídlí ordinace stomatolo-
gie, gynekologie, oční oddělení a 
obvodní lékaři.

Naplánována je kompletní 
rekonstrukce pláště budovy, 
včetně výměny oken a malířských 
prací, zateplení střechy a nové 
fasády. To vyjde zhruba na osm a 
půl milionu korun. Město Varns-
dorf navíc získalo v dotačním pro-
gramu Životního prostředí dotaci, 
jenž pokryje 40 % z uznatelných 
nákladů. Stavební úpravy zlepší 
tepelně technické parametry celé 

budovy. V rámci úprav došlo již 
v březnu k výměně dřevěných 
oken v havarijním stavu za nová 
plastová s izolačním dvojsklem. 
Meziokenní vložky byly navíc nah-
razeny vyzdívkou. Výměna oken 
omezila provoz ordinací pouze 
dočasně. Lékaři si po dohodě 
s městem Varnsdorf vybírali dovo-
lenou. Ordinace tak byly zavřené 
maximálně týden, některé deset 
dní.

Jakmile to počasí dovolí, začnou 
venku práce na fasádě a zateplení 

střechy. Ta bude zateplena pomocí 
polystyrenové izolace a opatřena 
střešní fólií. Pro zachování architek-
tonického vzhledu byla po konzulta-
ci s městským architektem zvolena 
varianta systému zateplení objektu 
minerálními izolačními deskami 
obloženými cementovláknitými 
deskami na hliníkovém roštu.

Práce, které začaly už na začátku 
letošního roku, budou pokračovat 
až do konce května. Dojde tak 
ke zlepšení provozních podmínek 
užívání budovy.               Tomáš Secký

Vizualizace zdravotního střediska po rekonstrukci; foto archiv MěÚ Varnsdorf

• 12.3.2018 ve 13:50 hod.
Hlídka Městské policie Varns-

dorf na základě žádos� dispečinku 
ZZS Ús� nad Labem vyjížděla jako 
„firstresponder“ k muži na budo-
vu MěÚ v ulici T. G. Masaryka, 
který ležel v křeči na podlaze 
úřadu. Vyslanými strážníky byla 
na místě poskytnuta základní 
první pomoc, zajištěny životní 
funkce cca čtyřice�letého muže 

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
a bylo zjištěno podezření na epi-
lep�cký záchvat. Až do příjezdu 
sanitky strážníci zajišťovali muže 
při vědomí a dále pomohli 
zdravotníkům s jeho dopravou 
do sanitky.

• 14.3.2018 v 15:30 hod.
Na základě e-mailu, který přišel 

na služebnu městské policie byla 
hlídka Městské policie Varnsdorf 
vyslána na ulici Mlynářskou, kde 
bylo zjištěno, že z opěrné zdi jed-
noho z přilehlých domů vypadly 
pískovcové kvádry do vozovky 
a ohrožují provoz na pozemní 
komunikaci. Strážníkům se na 
místě podařilo kontaktovat vlast-
níka přilehlé nemovitos�, kdy ten 
hlídce přislíbil okamžitou nápravu 
vzniklé situace. Což učinil do osm-
nácté hodiny.

• 14.3.2018 v 15:40 hod.
Na služebnu městské policie 

se dostavila žena středního 
věku, která zde odevzdala dám-
skou peněženku, kterou nale-
zla na mostě přes řeku Mandavu. 
Službu konající strážník sepsal 
úřední záznam, hlídka na adrese 
zjištěné dle občanského průkazu 
vyrozuměla majitelku peněženky 
a ta se dostavila na služebnu 
k převze�.

• 16.3.2018 v 18:10 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavil občan 
města a strážníkům předal psa, 
který zmateně pobíhal po silnici 
a ohrožoval bezpečnost silničního 
provozu. Ten byl strážníky 
umístěn do záchytného kotce a 
byla učiněna výzva na sociální sí� 

Facebook o jeho nálezu. Ač dle 
obecně závazné vyhlášky města 
je povinnost majitele mít psa 
očipovaného, nebo tetováním 
označeného a řádně přihlášeného, 
tak tento nebyl. Po dobu tří dnů se 
ke psovi nepřihlásil žádný majitel, 
a proto byl vozidlem městské poli-
cie převezen do zvířecího útulku 
do Děčína.

Mar�n Špička

velitel městské policie
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patra budovy. V letošním roce se 
vedení radnice rozhodlo pro další 
etapu rekonstrukce, tentokrát 
pravého křídla. Nechá tak opra-
vit osm let nevyužívaný prostor 
budovy. „Je to léta nevyužívané. 
Prostory měly původně sloužit 
pro knihovnu,“ popisuje situaci 
starosta města Ing. Stanislav 
Horáček.

V současné době dochází k cel-
kové rekonstrukci topení, podlah, 
příček a sníží se stropy. Budují se 

Varnsdorf • V posledním led-
novém týdnu letošního roku 
byly zahájeny stavební práce 
nevyužívaného pravého křídla 
budovy městského úřadu v ulici 
T. G. Masaryka.

Budova Městského úřadu Varns-
dorf v ulici T. G. Masaryka prošla 
poslední rozsáhlou rekonstrukcí 
před téměř dvanác� lety v roce 
2006. V tu dobu se jednalo o ra-
dikální úpravu suterénu a prvního 

Probíhá rekonstrukce budovy městského úřadu v ulici T. G. Masaryka
Občany žádná omezení nečekají

Varnsdorf • Mezi studenty a 
studentky střední školy v Bra-
�slavské ulici ve Varnsdorfu 
zavítali začátkem tře�ho břez-
nového týdne policisté z místních 
oddělení společně s policejní 
preven�stkou, policejním psovo-
dem a policejním specialistou na 
úseku drog. 

Cílem plánované preven�vní akce 
na vybrané škole bylo přiblížení 
oblas� možného zneužívání 
návykových látek mládeží. Poli-
cisté se snažili studentům předat 
informace zakládající jejich právní 
vědomí, a položit základy trestní 
odpovědnos�, které s jejich věkem 
souvisejí. Současně studenty 
seznámili s trestnou činnos�, ke 
které v oblas� drog nejčastěji 
dochází. Policejní speciali-
sta zodpověděl zvídavým žákům 
i velmi záludné otázky, spojené 
s užíváním i distribucí drog.

Beseda byla uvedena ukáz-
kou práce policejního psovoda se 

Policie České republiky: Mládež pod drobnohledem
speciálně vycvičeným psem, který 
ve vybrané třídě za přítomnos� 
několika studentů a vedení školy 
provedl ukázku vyhledávání 
návykových látek. Práci policejního 
psovoda přihlíželo také vedení 
školy. Studen� se tak mohli na 
vlastní oči seznámit se skutečnos�, 
že policejní pes umí drogy vyhledá-
vat. Jeho psovod studenty posléze 
seznámil i s dalšími zajímavostmi, 
které jsou spojeny s výcvikem po-
licejních psů.

Policisté ve Šluknovském výběžku 
se už od začátku letošního roku 
zaměřují na problema�ku užívání 
drog mládeží. Od ledna probíhají 
jejich prostřednictvím kontroly 
na místech, kde se mládež set-
kává v hojném počtu a existuje 
předpoklad, že zde může docházet 
k trestné činnos�. V plánovaných 
opatřeních a besedách se 
středoškoláky budou pokračovat 
i v dalších měsících.

nprap. Petra Trypesová
Oddělní �sku a prevence Děčín

nové rozvody elektroinstalace 
a datových kabelů. Upraveno 
bude také sociální zařízení. 
Celá tato akce ve výši přes tři 
miliony korun bude pokryta 
z městského rozpočtu na letošní 
rok. Do nových prostor se 
přesune část odboru správních 
agend a dopravy z horního patra 
budovy. Dojde tak ke sjednocení 
celého odboru na jedno patro, 
což by mělo občanům usnadnit 
orientaci a vyřízení požadavků. 

Mimo jiné využije prostory i tam-
ní autoškola formou školící míst-
nos�.

Rekonstrukce je dle smlouvy 
naplánovaná do konce června. 
V současné době je ale stavební 
firma v předs�hu. Občané se tak 
nových prostor nejspíše dočkají 
o něco dříve. Stavební úpravy 
se chodu úřadu ale nedotknou. 
Občany tak žádné omezení 
nečeká.

Tomáš Secký

Policisté zavítali mezi studenty střední školy; foto Policie ČR

Varnsdorf • Den otevřených 
dveří na ZŠ Edisonova se 
uskuteční ve středu 11. dubna 
2018.

T. A. Edison prohlásil: „Nic, 
co by stálo za to, jsem neudělal 
náhodou, vždy za �m byla poc�vá 
práce.“ A dále: „Tajemství úspěchu 
v životě není dělat to, co se nám 
líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co 
děláme.“ Oba dva citáty jsou pro 
nás velmi inspira�vní a mo�vující. 
Když budete ch�t, my vás rádi 
naučíme mateřský jazyk, logicky 
uvažovat, pracovat s počítačem, 
dorozumět se cizí řečí, najít 

My „Z Edisonky“...
odpovědi na tajemství přírody, 
tvořit, najít si kamarády a přátele, 
hrát si, radovat se a snít, zažít pocit 
úspěchu a najít zalíbení v tom, co 
budete dělat.

Srdečně zveme na den 
otevřených dveří, který se koná 
ve středu 11.4.2018 od 14.00 do 
17.00 hodin. Vystoupení žáků 
proběhne v 16 hodin. „Přijďte 
k nám, rozsví� se vám! Dejte 
šanci vašim vlohám, celý svět vám 
padne k nohám!“

Za kolek�v učitelů Ladislava Křížová,
ředitelka ZŠ Varnsdorf, 

Edisonova 2821

Volné pracovní místo

Úředník / úřednice stavebního úřadu 
MěÚ Varnsdorf

 Co vám nabízíme?
• Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
• Pět týdnů dovolené, dva dny zdravotní volno
• Příspěvek na stravenky a penzijní připojištění
• Profesní růst a prohlubování znalos�
• A další zaměstnanecké výhody…

Platové podmínky
• 9. platová třída

Co od vás očekáváme?
• Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe 
   v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkou-
    škou v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví
• Znalost práce na počítači (MS Office, …)
• Řidičský průkaz skupiny B (ak�vní řidič)

Bližší informace a nabídku dalších pracovních míst najdete na 
webu města www.varnsdorf.cz v sekci Úřední deska nebo na 
telefonním čísle 417 545 101.

Městský úřad Varnsdorf 
hledá posilu do svého týmu

 Policisté zavítali mezi studenty střední školy; foto Policie ČR
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Ukliďme Česko, ukliďme Varnsdorf již tuto sobotu
Varnsdorf • V sobotu 7. dubna 

proběhne celostátní dobrovol-
nická akce s názvem Ukliďme 
Česko. Do programu se zapojilo 
také město Varnsdorf.

První jarní dny se hlásí o slovo a 
po odchodu zimy vidíme nejenom 
výtluky na silnicích způsobené 
mrazem, ale i množství nepořádku 
kolem našich obydlí. Co s �m? 
Technické služby města Varnsdorf 
se postarají o údržbu našich ulic, 
zametou zbytky posypového ma-
teriálu a pracovníci v oranžových 
vestách uklidí největší nepořádek 
z chodníků. Avšak víme, že zbývá 
mnoho míst v našem městě, která 
by se měla vyčis�t a odstranit 
nepořádek. Proto se naše město 
tradičně připojuje k celostátní akci 
„Ukliďme Česko“, která proběhne 
v sobotu 7. dubna od 9 hodin. Od-
bor životního prostředí vy�poval 
šest znečištěných míst.

• Úklid hřiště za nemocnicí a 
kolem Mašíňáku (sraz na hřiš�)
organizátor na místě – Radek Kříž
• Úklid u vlakového nádraží 
(sraz před nádražní budovou)
organizátor – Eva Malá
• Úklid pod Hrádkem 
(sraz na parkoviš�)
organizátor – Roland Solloch
• Úklid se skauty u hranic a kolem 
Valchy 
(sraz na parkoviš� u Kauflandu)
organizátor – Petr Rybníček
• Úklid v okolí ulice Kovářská 
(sraz v ulici Kovářská před č.p. 
2761)
organizátor – Kateřina Hájková
• Úklid cestou Dělnická, 
Žitavská a kolem Kočky 
(sraz v ulici Kovářská před č.p. 
2761)
organizátor – Romana Cupalová

V těchto lokalitách proběhne 
sobotní jarní úklid. Vznikne tedy 
šest úklidových čet a každá bude 
mít svého „velitele“. Místostarostu 
Rolanda Sollocha, tajemníka MěÚ 
Radka Kříže, dále Evu Malou, Petra 
Rybníčka, Kateřinu Hájkovou a Ro-
manu Cupalovou.

Moc by nás potěšila hojná účast 
vás, varnsdorfských spoluobčanů. 
Pomůcky pro úklid budou 
připraveny, přesto doporučuji 
vlastní rukavice. Předpokládám, 
že většina z nás má ráda pořádek 
nejen ve svých domovech, ale také 
kolem sebe. Venku, na chodnících, 
v parcích. Naším domovem je 
přece město, ve kterém žijeme. 
Každého z nás snad mrzí, když vidí 
kolem sebe špínu, odpadky, nedo-
palky cigaret, prostě lidově řečeno 
„bordel“.

Pojďme s �m něco udělat! Akce 
Ukliďme Česko je příležitost aspoň 

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

Smyslem této každoroční akce 
je nejen upozornit na nepořádek 
kolem nás, ale naučit nás 
zodpovědnos� za prostředí, ve 
kterém žijeme. Ať se nemusíme 
stydět za naše město a ani sami 
za sebe. Těším se, že společně 
přiložíme ruku k dílu.

S pozdravem  Ing. Stanislav Horáček, 
starosta města

Varnsdorf • Ředitelé základních a mateřských škol po dohodě se zřizovatelem oznamují termín konání zápisu dě� do prvního ročníku 
základních škol a mateřských škol.

Zápis do prvních tříd proběhne ve středu 25. dubna 2018 od 14 do 18 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2018 šes� let. Dě�, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
Zápis bude prováděn v těchto základních školách

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bra�slavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Interak�vní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, náměs� E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace
Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy od 14 do 16 hodin.
Zákonní zástupci předloží u zápisurodný list dítěte, občanský průkaz. Pro dě� s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída 
na Interak�vní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700. Zápis proběhne v termínu zápisu do mateřských škol dne 10. 5. 2018 od 13 do 
16 hodin. V tomto případě musí zákonní zástupci předložit ještě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (možno vyžádat v poradně 
při vyřizování odkladu povinné školní docházky).
Zápis do mateřských škol proběhne ve čtvrtek 10. května 2018 od 13 do 16 hodin
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
Seznam mateřských škol ve Varnsdorfu

Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace (proběhne také zápis do speciálních tříd mateřské školy)
Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bra�slavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Žádos� o přije� dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají ve všech mateřských školách. O přije� rozhodne ředitel školy. Zákonní zástupci 
předloží spolu se žádos� občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přije� dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v příslušné 
mateřské škole, na oddělení školství, kultury a tělovýchovy nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz 
– formuláře, formuláře OVÚ.Ve stejném termínu proběhne zápis do přípravné třídy v Interak�vní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, 
okres Děčín, příspěvková organizace.V tomto případě musí zákonní zástupci předložit ještě doporučení pedagogicko-psychologické poradny 
(možno vyžádat v poradně při vyřizování odkladu povinné školní docházky).                                                        Oddělení školství, kultury a tělovýchovy

Zápis dětí do prvního ročníku základních a mateřských škol pro rok 2018 – 2019
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TOS Varnsdorf: 115. výročí od založení společnosti
Rozsáhlý rozhovor s pracovníkem marketingu - pokračování

Varnsdorf • Pokračování roz-
hovoru z posledního čísla Hlasu 
severu s pracovníkem marke�n-
gu Ing. Ladislavem Plaňanským.

Hovoříte tu o inves�cích do 
budoucnos�. Plánujete do bu-
doucna nějaké další změny či 
inovace?

Neplánujeme, protože budouc-
nost je pro nás především sama 
o sobě změnou a inovací. Jsou 
to její přirozené součás�, tak 
přirozené, že se stávají impera-
�vem a nikoli plánem.

Samozřejmě, že se musí pláno-
vat, ani v současné době nejde re-
alizovat ve firmě nic bez plánu. Jak 
jsem už poznamenal, tak téměř 
každým rokem přicházíme na 
trh s novým výrobkem. Právě teď 
vzniká v prototypové dílně nové 
obráběcí centrum WHT 130 C,
které je výkonnější verzí loňské 
novinky, obráběcího centra WHT 
110 C. Nebudu zacházet do tech-
nických detailů, ale musím zmínit, 
že signály z trhu nasvědčují, že 
to by měla být naše budoucí 
„vlajková loď“. Bude to stroj, 
který svým výkonem a univer-
zálnos� má šanci po padesá� 
letech sesadit z vedoucí pozice 
nejžádanějšího stroje dnes již le-
gendární „třináctku“. Pro pořádek: 
těch padesát let vyrábíme stroje 
s průměrem vřetena 130 mm, 
který nesl v mnoha svých ver-
zích různá označení, ale už od 
okamžiku zrodu se mu říká 
„třináctka“. Dnes má název 
WHN(Q) 13 CNC a stále dominuje 
prodejům. Je to nesmrtelné dílo 
našich konstruktérů a dělníků.

Nyní trochu z jiného soudku. 
Kolik strojů jste za ty roky asi tak 
vyrobili?

Jaké roky máte na mysli? Celých 
115 let existence? Tak to Vám 
neřeknu přesně, protože to žádný 
smrtelník neví. Byly to dozajista de-
se��síce, ale nikdo to už nespočítá, 
protože předválečný archiv zmizel 
v nenávratnu divokých padesátých 
let a z těch drobků, které po něm 
zbyly, se dají vytáhnout jen rám-
cové odhady. Po roce 1948 jsou již 
záznamy přesnější.

My nyní vyrábíme kolem 
sto strojů ročně. Uvědomte 
si, že naše výrobky nejsou 
spotřební zboží, jsou to inves�ční 
prostředky, které stojí milióny 
anebo desítky miliónů korun. 
A když se jeden stroj naloží na 
kamióny a je odvážen k záka-
zníkovi, u těch největších strojů 
to vypadá jako Rolling Stones na 
své koncertní šňůře se vším svým 
vybavením, kolik je to kamiónů. 
Právě jsme vydali novou verzi 
výrobního programu a v něm 
uvádíme, že jsme od roku 1941 
do loňského roku vyrobili 19 584 
strojů. Jsou to především vodo-
rovné vyvrtávačky nebo obráběcí 
centra. Podrobnou sta�s�kou Vás 
nebudu dusit, ale samozřejmě si 
současnou produkci sta�s�cky 
zpracováváme a s těmi sta�s�-
kami pak pracujeme.

Obdivuhodné číslo.  Kam 
nejvíce své výrobky expedujete 
a proč právě zrovna tam?

Nejvíce expedujeme do celého 
světa. Jediným světadílem, kam 
jsme za�m neudali ani jediný 
stroj, je Antark�da. Ale Vás 
jistě zajímají jednotlivá terito-
ria. Každým rokem je to trochu 
jiné, vždy to záleží na mnoha 
faktorech. Jak hladový po našich 
strojích je ten, který trh, jak 
úspěšně se nám tam daří bojovat 
s konkurencí, jestli právě tam se 
někdo neusnese zavést embargo, 
jak kde máme schopné obchodní 
zástupce anebo jestli zrovna 
nevypukne světová finanční či 
jiného druhu krize.

Stále pla�, že máme obchodní 
zastoupení ve více než padesá� 
zemích světa, několik dceřiných 
firem výrobního nebo obchod-
ního charakteru (po dvou v Ruské 
federaci a v Číně, jednu v USA, 
jednu na Tchaj-wanu). Ale abych 
dal konkrétní čísla, použiji ta 
nejčerstvější, tedy za rok 2017. 
Loni byl podíl exportu 80 %, 
stroje jsme vyvezli do 22 zemí. 
Pokud budeme považovat trh 
Evropské unie za jeden velký trh, 
tak jsme tam vyvezli přesně 50 % 
produkce. Trh EU je dlouhodobě 

naším největším trhem, což je 
přirozené. Mezi největší zákaz-
níky v EU patří po mnoho let 
Německo, Polsko, Slovensko, ale 
také Francie a země bývalé Jugo-
slávie. Sledujeme-li však export 
podle jednotlivých států, je naším 
tradičně největším zákazníkem 
Ruská federace. Tam našlo své 
zákazníky 11,5 % z celé produkce. 
Do Ruska se daří prodávat i přes 
stále přetrvávající sankce (to jsou 
pro změnu „bruselské“ šlehy). 
Před nimi byl podíl Ruska na 
našem exportu dokonce 30 %. 
Ale vyvážíme poměrně hodně 
i do Číny, i když při tom, jak velký 
a nenasytný čínský trh je, jakékoli 
číslo charakterizující vývoz do Číny 
je malé v porovnání s �m, jak by 
mohlo být velké. V Rusku a Číně 
neprodáváme jen přímo, ale další 
stroje tam úspěšně prodávají obě 
tamější naše výrobní dceřinky 
(v ruském Jekatěrinburgu a 
v čínském Kunmingu). Za�m 
poslední velká akvizice – výrobní 
dceřiná společnost na Tchaj-
wanu – by měla posílit náš podíl 
na čínském trhu.

Každý trh je něčím specifický, 
obecně řečeno – čím dále na 
východ, �m jsou obchodní jed-
nání složitější. Jiná kultura, jiné 
společenské zvyklos�, jiný styl 
obchodních jednání, to vše hraje 
roli, a to vše naše pronikání na 
tyto trhy ozvláštňuje. A opět 
musím zmínit konkurenci. Nikoli 
čert, ale konkurence nikdy nespí. 
Ale díky za to, že je konkurence, 
protože ta nás udržuje v bdělém 
stavu. A divili byste se, kdybyste 
viděli, jak moc pilná je konkurence 
především z těch států, které 
o sankcích halasí nejvíce.

No vida. Ukojte prosím mou 
novinářskou zvědavost a sez-
namte mě i čtenáře s touto, jak 
říkáte, historickou zajímavos�.

Na Velký pátek 1903 soud přiřkl 
panu Arno Plauertovi, do té doby 
menšinovému podílníku ve firmě 
O�o Petschke&Ko., rozhodující 
podíl ve firmě jako kompenzaci 
za utrpěné ztráty (firma byla 
v té době v insolvenci a byl na ni 

vyhlášen konkurs). Arno Plauert 
se �mto stal hlavním podílníkem 
ve firmě, čímž de facto nad ní 
převzal vládu (abych si pro Hori-
zont zajis�l jistou exkluzivitu, tak 
Vám za�m neprozradím, co se 
stalo s původním majitelem O�o 
Petschkem, ale to, co se s ním 
stalo, zajis�lo panu Plauertovi 
převze� firmy. Nezemřel, to ne). 
Tuto informaci jsem získal z novin 
Reichenberger Zeitung. V listopa-
du 1903 byl pak soudem potvrzen 
jako jediný vlastník firmy.

Říkám si, co se asi tak s pů-
vodním majitelem mohlo stát. 
Odpověď si tedy ponecháme 
na příště. Nicméně mám už jen 
jednu otázku. Co pro Vás takové 
výročí znamená?

Pro firmu má takové výročí 
několik úrovní. Je to především 
příležitost poděkovat. Každých 
pět let jsou oceňováni zasloužilí 
pracovníci Zlatou medailí spole-
čnos�. Letos se tato slavnostní 
chvíle odehraje v předvečer Dne 
otevřených dveří.

Další úrovní je tradice. I dnes, 
v době nejmodernějších tech-
nologií, digitalizace čehokoli, 
nástupu robo�zace a propojo-
vání, kdy nastupuje trend na-
zývaný Průmysl 4.0 (tak je marke-
�ngově označována tzv. čtvrtá 
průmyslová revoluce), i v této 
značně uspěchané době je 
důležité neklouzat jen po povrchu 
věcí, ale uvědomit si, co za námi 
stojí. Čeho jsme „produktem“. 
A jsou ve světě země a kultury, 
kde tradice má ještě svoji váhu, 
kde nám kromě technologic-
kých schopnos� pomáhá i naše 
tradice. A pak je tu samozřejmě 
i ta úroveň ekonomická. Každé 
výročí něco stojí, do každé akce 
se musí vložit nejen peníze, ale 
také čas a nasazení lidí. Takže 
pro mnoho lidí to bude svátek, 
pro pár lidí pak sice zvláštní, ale 
přece jenom pracovní den. Výročí 
má mnoho tváří a my si budeme 
přát, aby nám přineslo konečně 
jaro a ukázalo, pokud možno jen 
příjemné z těch mnoha tváří.

Hana Bučková
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Zastupitelstvo města rozhodlo 
22. března o poskytnu� neinve-
s�čních dotací pro rok 2018 v rám-
ci Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf v souhrnné výši 
1 207 485 Kč. Podáno 15 žádos�. 
Z toho 1 na nadstandardní repre-
zentaci.    
 

Sousedský ples završil společenskou sezónu

Mandavan, z.s.              84.000 Kč 

Letecko modelářský klub Varnsdorf, p.s.       76.000 Kč

Schrödingerův ins�tut Varnsdorf, VAŠ            16.800 Kč

Schrödingerův ins�tut Varnsdorf, JUDO         24.950 Kč

Stars Varnsdorf                                92.500 Kč

HC TS Varnsdorf, z.s.          224.000 Kč

OST Varnsdorf, z.s.                                                43.000 Kč 

(nadstandardní reprezentace)

Příspěvky města 
Varnsdorf 

na podporu sportu
TJ Slovan Varnsdorf  oddíl atle�ky                 91.450 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl šachy                       4.012 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl plavání               101.500 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl házené                  49.575 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl volejbalu              92.798 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl basketbalu        190.700 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl stolního tenisu   36.700 Kč

TJ Slovan Varnsdorf  oddíl tenisu                    79.500 Kč

Varnsdorf • První ročník Soused-
ského plesu, který po mnoha 
letech nahradil dříve pořádaný 
Radniční ples, uspořádalo na 
závěr sezóny město Varnsdorf ve 
spolupráci se sousedními městy 
Sei�ennersdorf a Großschönau.

S nabídkou uspořádání 
městského plesu přišli nájemci 
restaurace Lidové zahrady a 
vedení města se nápad zalíbil. 
Místo pořádání velkolepého 
reprezentačního plesu s bohatou 
tombolou se ale přiklonili ke spo-
jení nejrůznějších letošních jubileí 
a uspořádání společenské akce, 
při které se setkají občané všech 
tří měst včetně jejich hasičských 
sborů. Vždyť společné hasičské 
bály v minulos� patřily k velmi 
navštěvovaným akcím.

Plesem tak pokračují nejen 
oslavy 150. výročí povýšení Varns-

dorfu na město, ale jubilea dvou ze 
tří hasičských sborů. Großsenavš� 
hasiči se svými letošními 160�nami 
patří mezi jeden z nejstarších sborů 
dobrovolných hasičů v Sasku, 
jejich varnsdorfš� kolegové le-
tos slaví výročí jen o 5 let menší. 
A aby těch oslav, výročí a jubileí 
nebylo málo, termín plesu, který 
příznačně dostal název Sousedský, 
se uskutečnil v předvečer 51. výročí 
prvního poválečného společného 
zásahu obou jednotek v Celní ulici 
v Großschönau.

V sobotu 24. března krátce po 
osmé hodině večerní zahájili sta-
rostové všech tří obcí (nemocného 
starostu z Großschönau zastoupil 
tajemník) společně s veliteli hasičů 
historicky první Sousedský ples. 
První sérii skladeb zahrála společná 
německo-česká dechovka Ober-
lander Blasmusik z Hainewalde a 

po první taneční sérii se již diváci 
kochali nad ukázkami klasických i 
la�nsko-amerických tanců v podání 
Jakuba Schneidera se svojí taneční 
i životní partnerkou. Mezi�m se 
svého slova ujala kapela NovaMix, 
která přítomné provázela po zbytek 
večera. Druhým vystoupením byla 
světelná show, kdy ohromující vys-
toupení zakončila laserová exhibice, 
ve které se promítaly městské znaky 
všech tří partnerů. Do půlnoci přišla 
na řadu ještě úchvatná barmanská 
show Petra Hurty zakončená 
žonglováním se zapálenými lahve-
mi. Výsledný míchaný nápoj získal 
stůl návštěvníků, který nejhlasitěji 
povzbuzoval. Oficiální program 
zakončila loterie vstupenek, ve 
kterých uspěla tře�na přítomných. 
Mezi zajímavými cenami nechyběly 
poukázky na my� vozidel, zdra-
votnické potřeby, pleny, poukázky 

na adrenalinové ak�vity nebo 
poznámkové bločky.

Více jak dvě stovky návštěvníků 
plesu z Čech i Německa snad 
odcházela domů spokojená a 
s dobrými pocity. Podobně ples 
hodno�l i zástupce Euroregionu 
Nisa, který na ples v rámci monito-
ringu přihlížel. Ples je tedy za námi, 
zkušenos� s jeho pořádáním také, 
a tak se už snad můžeme těšit na 
druhý ročník. Fotoreport naleznete 
na straně 7 aktuálního čísla Hlasu 
severu.

Ples byl podpořen Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z Programu spo-
lupráce na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko 
2014-2020 prostřednictvím Fondu 
malých projektů.

Jiří Sucharda

Varnsdorf • U příležitos� mezi-
národního dne žen ve čtvrtek 
8. března 2018 uspořádal tým 
pečovatelské služby Varnsdorf 
v domech s byty zvláštního určení 
krátké setkání s oslavou tohoto 
dne.

Setkání bylo primárně určeno 
samozřejmě jeho obyvatelkám, 
ale i obyvatelům – muži byli rovněž 
vítáni. Obyvatelkám popřál vše 
nejlepší nejen vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Bc. 
Josef Fibiger, ale také místostarosta 
města Josef Hambálek. Poté násle-
dovalo vystoupení sborečku žáků 
z Interak�vní základní školy 
v Karlově ulici pod vedením učitelek 
Bc. Šárky Fibigerové a Mgr. Hany 
Vítkové. Jejich krásný zpěv vykou-

Mezinárodní den žen s pečovatelskou službou
zlil ve tváři přítomných dam nejen 
úsměv, ale v oku se mnohdy zalesk-
la i slza doje�. Po jejich vystoupení 
rozdaly dě� zúčastněným ručně vy-
robené kvě�ny a pečovatelky roz-
daly dor�k. V domě v Nemocniční 
ulici byly dě� po jejich vystoupení 
odměněny vlastnoručně složenou 
básničkou pana Karla, stejně tak 
později složil poctu i přítomným 
ženám.  Pevně věřím, že se podaří 
tato setkání organizovat častěji 
nejen u příležitos� oslav podob-
ných svátků. Závěrem bych chtěla 
poděkovat všem zúčastněným, 
především dětem a jejich učitelkám 
za vytvoření příjemné a milé atmo-
sféry.

Za tým pečovatelek 
Mgr. Romana Cupalová, vedoucí služby
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Sousedský ples podpořili
To & Mi Vdf. spol. s r.o., Drylock Technologies s.r.o., Damino CZ s.r.o., FK Varnsdorf a.s., Tiskárna Trio Marek Dvořák, TEXSTAV vd. 
Varnsdorf, Lékárna Varnsdorf – PharmDr. Jindřich Šmíd, GATEX Hambálek, Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o., REGIA a.s., AdrenalinPoint.cz

První ročník Sousedského plesu ve fotografiích
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Varnsdorf • V dnešním dílu se 
vrá�me zpátky na náměs�, a tři 
díly na něm zůstaneme. Za�mco 
obměna staré fary za novou, ná-
měs� prospěla a pomohla městu 
vytvořit velké důstojné náměs�, 
na kterém se později odehrávala 
většina důležitých občanských 
událos�, se zbouráním tří dalších 
významných budov se naše město 
dodnes nevyrovnalo a jak to vypa-
dá, ještě dlouho nevyrovná. 

Se stejným problémem se potýkal 
sousední Rumburk, kde zbouranou 
původní zástavbu s kinem Marx na 
jihozápadní straně nahradil v po-
lovině osmdesátých let komplex 
obchodního domu a hotelu Lužan, 
nebo Krásná Lípa, kde se původně 
uzavřené náměs� znovu vytvořilo 
až postavením Domu Českého 
Švýcarska a hotelovým komplexem 
Lípa Resort. Ztráta kulturní a sociál-
ní kon�nuity a naprostá změna 
vlastnických vztahů ve výběžku 
společně s neúctou a namyšlenos� 
stály za masivním ničením původ-
ních architektonických památek. 
Za�mco na jedné straně severních 
Čech v rámci těžby hnědého uhlí 
mizely celé vesnice, z našeho okolí 
postupně mizely podstávkové 

domy, továrny, kina, ale i kostely. A 
tak během několika málo let prak-
�cky zmizelo původní náměs�.

Jako první z tzv. rozšířeného 
náměs� byl v červenci roku 1960 
odstraněn dům č. p. 474 v Marián-
ské ulici. Dům postavil v polovině 
60. let 19. stole� jako hos�nec se 
sálem Alois Michel a pro svoji ve-
likost byl nazván Colosseum.  Tato 
velká, zděná, dvoupatrová „hala“ 
s restaurací se brzy stala středobo-
dem kulturního a společenského 
života, konaly se zde nejrůznější 
bály, slavnos� a veselice, pořádaly 
se zde významné koncerty a hrálo 
i divadlo. V letech 1898 až 1929 
v něm sídlila místní pobočka pán-
ského zábavného zájmového spol-
ku Schlaraffia s názvem Mandovia. 
Nacházelo se v něm i oblíbené Kai-
ser  Panorama (návštěvník hleděl 
kukátkem na měnící se stereotypic-
ké diapozi�vy), které bylo později 
přesunuto do přízemí hotelu Börse 
na náměs�. 

Jeden z největších tehdejších 
domů měl dva menší služební 
vchody z náměs� a hlavní, prochá-
zející krytou teráskou z Mariánské 
ulice. Ze strany ulice byl v horní čás-
� pod š�tem umístěn velký nápis 

COLOSSEUM. Jako většina staveb 
i Colosseum a jeho bezprostřední 
okolí prošlo za svoji existenci řadou 
úprav a změn. Přestavba z let 1881 
- 1883 Colosseum ještě zvětšila a 
upravila do podoby, v jaké si ji ještě 
vybavují pamětníci. Úzký chodník 
s plotem a zahrádkou na podélné 
straně, byl brzy odstraněn a velký 
vzniklý prostor, až k frontě domů 
napro�, dával majitelům nové 
možnos� využi�. To největší přišlo 
v roce 1896, kdy byla před Colos-
seem v rámci První zemědělské 
výstavy postavena velká, dřevě-
ná, bohatě zdobená obchodní a 
prodejní hala, určená pro výstavu 
strojů. Při této příležitos� byla po-
stavena i venkovní fontána, o jejímž 
osudu si napíšeme příště. Využi� 
prostranství bylo vždy společné 
s provozem Colossea (ze strany 
od kostela v něm vznikla později 
pivnice) i sousedního Pohlova re-
staurantu (Stalingrad). Konaly se 
zde nejrůznější slavnos� a poutě, 
hostovaly zde cirkusy a pořádala 
se spolková cvičení. Poslední velké 
zdokumentované se zde odehrálo 
v roce 1924, kdy prostranství zapl-
nili cvičenci Katolické župy. V roce 
1949 vypracovala liberecká poboč-

ka Stavoprojektu (Československé 
stavební závody n. p.) v rámci prv-
ního pě�letého plánu už od počeš-
těným názvem Koloseum projekt 
na přestavby na moderní kulturní 
dům městského národního výboru 
Varnsdorf. O velikos� původního 
objektu svědčilo i to, že při zacho-
vání stávajících rozměrů, včetně 
restauračního provozu a komplet-
ního divadelního zázemí (šatny, 
skladiště kulis, rekvizitárna apod.) 
měl objekt kapacitu 427 sedících 
v přízemí, 200 sedících na balkoně 
a 50 míst k stání! Tento projekt však 
nebyl realizován a místo toho byl 
objekt o 11 let později stržen. Sou-
sední domek č. p. 473, rovněž ve 
vlastnictví města, jej přežil o pouhé 
tři roky. Na jejich místě bylo kon-
cem osmdesátých let postaveno 
v akci „Z“ obchodní středisko s prů-
myslovým a kuchyňským zbožím, 
pro který se místo názvu Kovomat, 
zažil pomístní název Neckerman. 
V další novodobé historii zde firma 
Crystalex prodávala luxusní sklo a 
nyní objekt už několik let využívá 
k prodeji místní vietnamská komu-
nita. Z prostranství před budovou 
se stalo na začátku osmdesátých let 
autobusové nádraží, ale o tom už 
zase příště.                         Jiří Sucharda

Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města III. díl
Stopy Itálie ve městě…

Varnsdorf • V úterý 20. března 
pokračoval tře�m večerem cyk-
lus promítání dobových fotogra-
fií Varnsdorfu.

Tentokrát jsme se vypravili do 
historie varnsdorfských kostelů. 
A to s průvodním slovem Josefa 
Rybánského a Jiřího Suchardy. 
Šest desítek zájemců se do před-
sálí varnsdorfského divadla jen 
tak tak vešlo. Kromě čtyř kostelů 

Za historií varnsdorfských kostelů
ve Varnsdorfu se dostalo též na 
kostel studánecký a na bývalé kap-
le v někdejších dobročinných ins�-
tucích - Mariánském ústavu a Špi-
tále sv. Josefa. K vidění byly záběry 
z výstavby či oprav svatostánků, 
podoba interiérů, proměny jejich 
bezprostředního okolí „od novoty“ 
až po současnost, případně také 
stavební plány, skici k výzdobě 
apod. Zkrátka nepřišly ani osudy 

kostelních zvonů. Poslední instala-
ce zvonů v děkanském chrámu na 
náměs� se odehrála v roce 1969 a 
promítané fotografie z této událos� 
v sále sledovali i někteří z těch, 
kdo tehdy byli u toho. Snad si příliš 
nepřipouštěli, že už i toto patří do 
„historie“.

Prezentace připravená z mu-
zejních a soukromých sbírek 
představila vedle známých snímků 

také mnohé unikáty, o jejichž 
existenci se do nedávna nevědě-
lo. Například jeden ze vzácných 
dokumentů k nám doputoval 
z Kalifornie. Cyklus „Nad dobo-
vými fotografiemi Varnsdorfu“ 
�m nekončí. Kruh přátel muzea 
Varnsdorf vás včas pozve na další 
pokračování, jehož tématem 
pravděpodobně budou místní 
pohos�nská zařízení.            KPMV
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7/2018 Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

RůznéZaměstnání
Hodinový manžel a zámeč-

nictví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opra-
vy vodo, elektro, práce se dře-
vem, montáž a opravy nábytku, 
drobné zednické práce, ořez 
stromů a keřů.

Hotel „Roman�c Chateau“ 
v Krásné  Lípě přijme zaměst-
nance na pozice: Majitelka 
hotelu je Sylvia Kirby. Tel. 412 
383 069.
1.  Správce / Správcová - 
Recepční
Požadavky:
- částečná znalost  anglič�ny a 
němčiny
- práce  z domova na PC  a 
flexibilita
2. Asistentka na úklidové 
práce
- částečná znalost  anglič�ny a 
němčiny
3. Recepční pro hlavní sezó-
nu
- částečná znalost anglič�ny a 
němčiny.
Hledáme nejlépe místní osoby 
se zkušenostmi v oboru.

Životopis zasílejte na e-mail: 
a.azevedo@sympa�co.ca

 

Německý st. příslušník, 
š�hlý, sportovní typ, 56 let, 
174 cm, modré oči, hledá 
ženu do 50 let, š�hlou, dlouhé 
vlasy, pro trvalý vztah. Zájmy: 
plavání, tanec, jízda na mo-
torce a rodina. Znalost NJ 
vítána, nemluvím česky. Tel.: 
004915226511514

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Výkup auto-moto vraků 
Varnsdorf a okolí. Tel.: 723 
158 958
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Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 10. dubna od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka
Výbor SDČR

SVAZ DŮCHODCŮ

ZUBNÍ POHOTOVOST
7. - 8.4.2018  
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343 
 
14. - 15.4.2018  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr  
Myslbekova 404/23, Děčín I  
Tel. 412 519 622  
    
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 
08:00 - 11:00 hod.  
    
 

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 11. dubna oslaví krásné 

80. narozeniny paní Zdeňka Šťastná. 
Do dalších let hodně zdraví a 

elánu přejí syn Zdeněk a dcera 
Libuše s rodinami.

Svozy pytlového tříděného odpadu
19.4.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Společnost 7/2018

Varnsdorf • Ve čtvrtek 15. břez-
na se konalo další slavnostní 
setkání jubilantů s představiteli 
města.

Druhým rokem se představite-
lé města setkávají v obřadní síni 
městského úřadu s občany Varns-
dorfu, kteří daný měsíc oslavili 
životní jubileum. Ani březen nebyl 
výjimkou a na setkání se dostavilo 
celkem osm z celkových třinác� 
pozvaných jubilantů. S otevřenou 

náručí je tentokrát přivítal staros-
ta města Ing. Stanislav Horáček, 
který si během společně strávené 
hodiny vyslechl životní příběhy 
každého z přítomných. Příjemné 
odpoledne u kávy a drobného ob-
čerstvení bylo zakončeno osobní 
gratulací a předáním daru.

 
 

Slavnostní setkání březnových jubilantů

Seznam přítomných jubilantů: 
Adolf Heroš, Miluška Horčičková, 
Johannes Boczan, Jan Chaloupka, 
Miloslava Hikertsbergerová, Jiří 
Potůček, Margit Částková a Marie 
Maryšková.

Tomáš Secký

Praha • Sochař a varnsdorfský 
rodák Vincenz Pilz (1816 – 1896) 
možná nikdy v budově bývalé 
jezuitské koleje v Praze (Klemen-
�num) a později sídle univerzitní 
knihovny nebyl, přesto se v ní 
v současné době nachází dokonce 
dvakrát.

Jednou v podobě svého díla a 
podruhé pak na výstavě Život a 
dílo Vincenze Pilze. Klemen�num 
je jediným místem v Praze, kde se 
nachází jedno z jeho originálních 
děl, busta Pavla Josefa Šafaříka. 
Vytvoření sochy zadalo Pilzovi 
v roce 1864 Ministerstvo kultu 
a vyučování a jednalo se o první 
veřejné sochařské dílo věnované 
slovanskému učenci, jež nechala 
vytvořit rakouská vláda. Socha se 
zprvu nacházela ve Vídni a později ji 
umís�li v barokním sále Univerzitní 
knihovny, jejímž byl Šafařík dlouho-
letým ředitelem. Dnes je zde sídlo 
Národní knihovny v Praze.

Vincenz Pilz v Klementinu
Až do začátku května mohou na-

víc návštěvníci knihovny vidět sou-
bornou výstavu o životě a díle to-
hoto významného sochaře. Výstavu 
jsme vytvořili v roce 2016 na počest 
200letého výročí Pilzova narození. 
Dodnes jsme tuto výstavu uspořáda-
li již v pě� městech, ve Varnsdorfu, 
v Rumburku, na zámku v Krásném 
Březně, v německém Mnichovu 
a Böblingenu. Umístění výstavy 
v pražském Klemen�nu považuje-
me za velmi významnou událost, 
která podstatnou měrou zvýší 
povědomí o Pilzovi a jeho díle 
u odborné veřejnos�, včetně stu-
dentů vysokých škol.

PhDr. Mar�n Musílek

 
 
 

Varnsdorf • Oznamujeme 
vám, že 23. - 27. dubna proběh-
ne poslední zimní (bílá známka) 
a týdenní (červená známka) svoz 
nádob na směsný komunální 
odpad.

Oznámení o ukončení zimního 
svozu nádob na směsný komu-
nální odpad

Oznamujeme Vám, že 23. - 27. 
dubna proběhne poslední zimní 
svoz nádob na směsný komunál-
ní odpad (nádoby olepené bílou 
známkou). O termínu zahájení 
zimního svozu budete opět infor-
mováni (do této doby vám dopo-

Ukončení týdenního a zimního 
svozu nádob na směsný 

komunální odpad
ručujeme tyto odpadové nádoby 
uschovat).

Oznámení o ukončení týden-
ního svozu nádob na směsný 
komunální odpad

Oznamujeme Vám, že 23. - 27. 
dubna proběhne poslední týdenní 
svoz nádob na směsný komunální 
odpad označených červenou 
známkou (kombinovaný vývoz). 
Dále budou tyto nádoby vyváženy 
jednou za čtrnáct dní. Pro snad-
nější orientaci uvádíme několik 
termínů vývozu: 7.–11. května, 
21.května –25. května atd.

Odbor životního prostředí

 
 

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)
Středa 18. dubna

od 8.00 do 16.30 hod.
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Varnsdorf • Basketbaloví ka-
de� TJ Slovanu Varnsdorf nadále 
předvádějí v Nadregionální sou-
těži výborné výkony.

Ve skupině A1 vyhráli i druhý 
zápas, doma porazili Baník Most 
73:55. Mladíci Slovanu položili 
základ k vítězství už v prvním po-
ločase, ve kterém si hýčkali skoro 
dvace�bodový náskok. Ten poho-
dlně udržovali až do konce zápa-
su. Střelecky se dařilo Strnadovi, 
který nasázel 19 bodů. V dalším 
zápase se kade� představí doma, 
v pátek 6. dubna hos� od 19:30 
hodin Roudnici nad Labem B.

TJ Slovan Varnsdorf – Baník 
Most 73:55 (20:16, 44:25, 64:46)

Body Slovanu: Strnad 19, Jeřá-
bek 14, Nechanický 13, Pondě-
líček 10, Lehroch 6, Maščuch 5, 
Petrla 4, Kozák 2.

Muži hrající Severočeskou ligu, 
mají ve skupině o 7. - 9. místo 
odehrány dva duely. Po těsné do-
mácí výhře 85:81 nad posledním 
Libercem Slovan prohrál v Mos-
tě. S tamním Baníkem sice ještě 

Basketbaloví kadeti jsou na vítězné vlně
v poločase držel remízu 37:37, po 
změně stran už ale na palubovce 
kralovali domácí. Poslední domácí 
zápas v sezóně hraje Varnsdorf 
21. dubna, kdy od 18:00 hodin 
hos� právě Most.

Baník Most – TJ Slovan Varns-
dorf 93:70 (17:20, 37:37, 64:53)

Výsledky ostatních kategorií. 
Mladší žáci U14: Litoměřice 

Kolín • Mladí házenkáři TJ 
Slovan Varnsdorf se představili 
na turnaji v Kolíně. V konkurenci 
Pardubic, Jablonce, Náchoda a 
domácího Kolína vybojovali čtvrté 
místo.

Jako první utkání sehráli házen-
káři Slovanu s domácím týmem 
Handball club Kolín, kde se proje-
vila ranní cestovní únava, Varnsdorf 
nakonec prohrál 1:6. Po aklima�-
zaci hráčů na nové prostředí tým 
nastoupil pro� svému známému 
rivalovi ELP Jablonec nad Nisou, 

Házenkáři si přivezli nepopulární 
čtvrté místo

který zdárně, leč těsně dovedl 
do vítězného konce 11:10. Dále 
proběhla dovednostní soutěž, kde 
Lukáš Rybář skončil na „brambo-
rové“ pozici a u hráčů se začala 
nejspíš projevovat jarní únava! 
V předposledním zápase se utkali 
s celkem HC Pardubice, který skon-
čil remízou 8:8. Později se ale uká-
zalo, že tento zápas byl jako klíčový 
k dosažení kýžené medaile. Poslední 
zápas hrál Varnsdorf se suverénním 
vítězem turnaje HC TJ Náchod a dle 
očekávání prohrál 7:16.         Redakce

Varnsdorf • Posledním atle-
�ckým závodem v Jablonci nad 
Nisou byla Velikonoční hala pro 
všechny žákovské kategorie.

Tradičně jako každý rok i letos 
se tohoto závodu zúčastnili atle� 
z Varnsdorfu. Dopoledne závodili 
nejmladší žáci v trojboji (medicin-
bal, 50 m, dálka) a vůbec si nevedli 
špatně. Mnozí z nich si vylepšili své 
osobní rekordy, někteří i ve více 
disciplínách. Celkové výsledky: 
Ondra Zajíček (2009) 10., Filip Han-
zalík (2009) 11., Lukáš Burda (2009) 
22., Marek Košín (2007) 11., Jakub 
Tarnoczy (2008) 50., Anežka Krou-

Atleti se předvedli na Velikonoční hale
pová (2009) 14., Gába Čepeláková 
(2009) 19., Andrea Košínová (2009) 
31., Kačka Beránková (2009) 34. a 
Adéla Bondorová (2008) 42.

Odpoledne na dráhu nastoupili 
mladší a starší žáci v jednotlivých 
disciplínách. Nejúspěšnějšími zá-
vodníky byli Miluška Pásková, která 
získala zlato ve skoku vysokém, pro 
stříbrnou medaili si doběhl Jakub 
Zajíček v běhu na 800 m a Anička 
Dubovecká skončila na 3. místě 
ve vrhu koulí. Všem závodníkům 
gratulujeme k jejich výsledkům a 
děkujeme za účast na závodech!

Atle�cký oddíl Slovan Varnsdorf

Bakov nad Jizerou • Varnsdorf-
š� šachisté se rozhodně neztra�li 
v Bakově nad Jizerou. 

Za účas� 91 hráčů zde proběhl 
dobře obsazený turnaj mládeže. 
Varnsdorf zastupovali nejlepší 
čtyři hráči. Nejvíce se dařilo Ma-

Šachisté Varnsdorfu opět bodovali
tyáši J. Hrazdírovi, který ve své 
kategorii obsadil druhé místo, 
Michal Papoušek skončil na pátém 
a Marcel Locker na šestém místě. 
V kategorii mladších žáků skončil 
mezi 51 účastníky Matěj Hejný na 
páté příčce.                           Redakce

Pojďte si užít 
sportovní zábavu
Varnsdorf • Kdo uteče, vyhraje. 
Tak přesně takový název nese 
atle�cká akce, která se bude 
konat 15. dubna u Městského 
divadla ve Varnsdorfu.
 Na tomto místě je start, ale 
také cíl celého závodu. Závodit 
se bude přesně v jedenác� vě-
kových kategoriích. V 10 hodin 
jako první odstartují dívky (roč-
ník 2011 – 2016), vše pak zakon-
čí v 11:10 kategorie muži a ženy 
„open“. A co dodávají organizá-
toři? „Pořadatel závodníkům 
nabízí slušné zacházení, slušný 
kopec před cílem a slušné ceny 
těm, kteří včas utečou pelotonu. 
Těšíme se na vaši účast a dou-
fáme, že si z nabídky vyberete 
právě nás. Věříme, že nejlepší 
běžci minulých ročníků přijedou 
a již dnes poskytují ty nejlepší 
reference. Za spolupráci jim 
předem děkujeme.“      Redakce

Mladší žákyně 
budou bojovat 
ve Varnsdorfu

Varnsdorf • Volejbalovému 
oddílu TJ Slovanu Varnsdorf bylo 
svěřeno pořádání kvalifikačního 
turnaje o přeborníka ČR ve volej-
balu mladších žákyň.

Turnaj se uskuteční ve sportov-
ní hale ve dnech 14. – 15. dubna 
2018. Oba hrací dny budou zahá-
jeny v 9 hodin. Do varnsdorfské 
sportovní haly zavítají převážně 
družstva, která se ve svých regio-
nálních soutěžích umís�la na 
předních příčkách, a tak lze oče-
kávat kvalitní volejbalové výkony. 
Kromě domácích děvčat, které 
skončily v této soutěži na tře�m 
místě, se turnaje ještě zúčastní 
tyto týmy – Dukla Liberec, VK 
Jirkov – Ervěnice, SK Volejbal 
Ús� nad Labem, Vavřinec Kladno, 
SK Slavia Praha, VA Nový Bor a 
SKTO Duchcov. „Přijďte podpořit 
v uvedených dnech naše děvčata, 
budeme rádi za vaši podporu a 
fandění,“ říká předseda TJ Slovan 
Varnsdorf Petr Damnitz.

Redakce

– Varnsdorf 61:33 (20:13, 35:21, 
49:29) Body: Steško 10, Ježek 
10, Kozák 8, Brož a Zdražil po 2, 
Buben 1.

Junioři U 19: Kunra�ce DDM 
– Varnsdorf 71:89 (21:19, 
36:46, 54:59) Body: Polák 20, 
Kodytek 15, Novák 11, Vuong 
11, Strnad 9, Kozák 7, Lehroch 

6, Jeřábek 4, Kabát 4, Čapek 2.
Starší žákyně U 15: Varnsdorf 

– Prosek 109:34 (28:9, 50:13, 
75:26) Body: Spirákusová 18, Juri-
cová 17, Jirchářová L. 13, Bendová 
12, Zirmová 10, Divišová a Micha-
linová po 8, Haiblíková 7, Polacho-
vá 6, Uherová 4, Borešová a Dvo-
řáková po 3.                           Redakce



6 
K

č- čtrnáctideník pro varnsdorfské občany, roč. 38. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 100 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor 
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování 
Marek Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 5. dubna 2018. Příští číslo vyjde 19.  dubna 2018. Redakční uzávěrka 9. dubna 2018.

Varnsdorf • Vloni si účas� na 
republikovém mistrovství splnila 
sen. Jenže po závodech v Třinci 
přišlo zranění, které Blanku 
Plocarovou provázelo do konce 
roku.

Varnsdorfská atletka, hájící bar-
vy Liberce, už ale dvě měsíce plně 
trénuje. „Bohužel jsem ale musela 
vynechat celou halovou sezónu,“ 
přiznala zklamaná Plocarová.

Začneme vaším zraněním. Co 
se vám přesně stalo?

Po Mistrovství ČR v Třinci jsem 
začala mít problémy s hýžďovými 
svaly a kostrčí. Boles� hýžďových 
svalů neustávaly ani po sezóně, 
kdy jsem měla nařízený delší 
klidový režim. Ani poté ovšem bo-
les� hýždí nekončily. Nakonec se 
klidový režim protáhl na půl roku. 
Po magne�cké resonanci jsem 
absolvovala narovnávání kostrče 
a začala spolupracovat s fyzio-
terapeutem. Doufám, že boles� 
budou nadále ustupovat. Nyní už 
dva měsíce opět trénuji.

Přípravu jste tedy zahájila 
v průběhu ledna. Nyní už vše pro-
bíhá podle plánu?

Příprava za�m probíhá nad 
očekávání. Připravovala jsem se 
na hodně těžký návrat, ale za�m 
to vypadá, že ve mně přeci jenom 

něco z té minulé sezóny zůstalo. 
Ovšem ty těžší tréninky mám tepr-
ve před sebou, takže se uvidí, co 
na to řeknou moje hýždě.

Hádám, že jste asi letos moc 
závodů nes�hla, ne?

Ne, bohužel jsem musela celou 
halovou sezónu letos vynechat. 
A tak plánované vylepšení osob-
ního rekordu na 60 metrů v hale 
bohužel neproběhlo. To mě trochu 
mrzí.

Po republikovém mistrovství 
jste říkala, že vás právě tahle akce 
může nakopnout a být dobrou 
mo�vací.

Ano pla� to i nadále, ovšem víc 
mě nakoplo moje zranění, díky 
kterému jsem si uvědomila, jak 
moc chci ještě závodit. Mám teď 
ještě větší chuť trénovat. A přede 
mnou je další výzva – vrá�t se.

Na jaké závody se letos připra-
vujete?

Pokud bude probíhat vše tak, 
jak má, tak mě letos čekají hlavně 
závody družstva v první lize. A také 
pár individuálních závodů. Vše ale 
záleží na mém zdravotním stavu.

Nastavila jste si už nějaké 
osobní cíle pro letošní sezónu?

Po tom, čím jsem si letos pro-
šla, je mým největším cílem moct 
užívat si jak tréninky, tak závody 

Beroun • Sportovní hala v Be-
rouně se stala útočištěm pro ju-
bilejní 10. ročník MČR veteránů 
v sálové kopané. Pořadatelství 
se velmi dobře poprvé v historii 
ujalo družstvo BT JEŽEK Praha.

Garda přivezla z MČR v Berouně šesté místo, ambice byly vyšší
Mistroství se zúčastnilo šest 

družstev rozlosovaných do dvou 
skupin (výsledky založeny na 
webu). Velmi kladně byl hodno-
cen přístup všech zúčastněných 
družstev, těch, která přijela se sou-

Plocarová bojovala se zraněním, nyní už dva měsíce trénuje

a mít radost z toho, že se nadále 
mohu atle�ce věnovat. Letos 
bude úspěch, když se mi podaří 
vrá�t se na podobnou úroveň 
jako minulou sezónu. Ale bude 
to těžké.

Nedávno skončil halový světo-
vý šampionát v atle�ce. Sledo-
vala jste ho?

Ano samozřejmě jsem halové 
MS poc�vě sledovala. Jelikož je 
mi ze všech atle�ckých disciplín 

Blanka Plocarová během závodů (vpravo); foto archiv Plocarové

nejblíže sprint, tak musím vy-
zdvihnout především pěkné vý-
kony našich sprinterů. Nejvíce se 
mi líbila Klára Seidlová a Dominik 
Záleský na nejkratším sprintu. 
Další výborný výkon a charakter 
předvedl i čtvrtkař Pavel Maslák. 
Zajímavý byl pro mě například 
i souboj koulařů, kde Tomáš Sta-
něk obsadil tře� místo.

Redakce

piskami plnými zvučných jmen ale 
i hráčů, kteří přijeli poprvé a skvěle 
se zapojili. Na palubovce nechyběl 
ani veteránský tým JK Trans Varn-
sdorf. Padaly úžasné góly, zvonily 
tyče a břevna, za které by se 
tleskalo i ve vyšších soutěžích. Bo-
jovnost prostě nechyběla a úroveň 
byla opět skvělá.

První �tul veteránského mistra 
ČR si ve finále až v penaltovém 
rozstřelu vybojoval Chemcomex 
Praha, který zdolal tým SC Premi-
um Stonava a vybojoval si účast 
na PMEZ v roce 2019. Tře� místo 
patří pořadatelskému týmu BT 
Ježek, na SK Jílové tentokrát zby-
la nepopulární bramborová. Ve 
strhujícím závěru utkání o páté 
místo zvítězilo SICO Jilemnice nad 
JK Trans Varnsdorf.

Nejlepším střelcem byl s pě� 
brankami Petr Šnídl z Chemco-
mexu, nejlepším brankářem byl 

vyhlášen Zdeněk Pekař z týmu SK 
Jílové, nejlepším hráčem vyhlásili 
delegá� Jaroslava Goje ze Stonavy. 
Ocenění si odvezl i nejstarší hráč 
turnaje Čestmír Kožíšek ze SICA 
Jilemnice.

Soupiska Varnsdorfu: Beránek 
Jaroslav, Damnitz Michal, Draho-
ňovský Josef, Fišer Václav, Kolka 
Petr, Mikolášek Marcel, Mrijar 
Andrea, Pomíchal Petr, Prchal 
Zdeněk, Skotnica Tomáš. Branky: 
Beránek-3, Fišer-2, Pomíchal, Skot-
nica, Mirnaj-1. Výsledky: BT Ježek 
6:2 JK Trans Varnsdorf, JK Trans 
Varnsdorf 3:7 Chemcomex Praha, 
Jilemnice 4:3 JK Trans Varnsdorf.

Poděkování patří partnerům 
týmu, bez kterých by výjezd na 
MČR nebyl možný: Autodoprava 
Hambálek, Noprosu, Zája cent-
rum, p. Svadosch, p. Bečvář, p. 
Brožek, p. Damnitz, p. Pomíchal.

RedakceTým JK Trans Varnsdorf na MČR 2018; foto Jakub Zadina
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