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Oslavy 150. výročí povýšení Varnsdorfu na město

Varnsdorf • V letošním roce si 
Varnsdorf připomíná významné 
výročí, 150 let od povýšení na 
město.

Podrobnos� o událostech, které 
se s �mto aktem pojily už popsal 
Josef Rybánský před nedávnem 
v Hlasu severu č. 4/2018. Tehdejší 
zástupci Warnsdorfu, který se sklá-
dal z původních šes� vesnic slou-
čených do jednoho celku v roce 
1849, a byl tak největší vesnicí 
v Rakousku-Uhersku, se povýšení 
bránili. Přesto Jeho c. k. apoštol-
ské Veličenstvo Fran�šek Josef I.
nejvyšším rozhodnu�m dne 
28. července 1868 obec Warns-
dorf na město povýšil.

Dnes již tuto skutečnost vnímá-
me pozi�vně a s určitou hrdos�. 
Proto se také v letošním roce 
uskuteční množství kulturních 
akcí, které připomenou jak právě 
povýšení na město, tak i další 

událos� z dějin našeho města. Od 
dubna do října se mohou zájemci 
zúčastnit například prohlídek ně-
kolika významných budov v našem 
městě, a to s odborným výkladem 
architektů či historiků. Dále pro-
běhne několik výstav tema�cky 
zaměřených na historii města či 
inspirovanou jeho krásami.

Jistě nejvýznamnější a největší 
akcí pak budou Slavnos� města 
Varnsdorf, které přilákají bez-
pochyby i mnoho návštěvníků 
z jiných měst. Program slavnos�, 
které se uskuteční 15. a 16. června 
2018, je pestrý a velmi atrak�vní. 
V pátek se mohou návštěvníci těšit 
na Cirkus Nostalgie a oblíbenou ha-
sičskou fontánu. V sobotu pak na-
příklad na Jaroslava Uhlíře, Sacra-
Circus, Kašpárka v rohlíku, Thoma 
Artwaye, brak-dance Na dech, Ewu 
Farnou, Pekaře, speciální světelnou 
show nebo Support Lesbiens. Při-
nášíme vám celkový přehled dosud 
naplánovaných událos�.

Pojďme slavit!

  
 Dvě významné prvorepublikové 

vily (Památky na živo)
Komentovaná prohlídka dvou pr-
vorepublikových varnsdorfských 
vil ovlivněných expresionismem 
a funkcionalismem navržených 
architektem Hansem Richterem. 
Prohlídku povede Mgr. Mar�n 
Krsek z Muzea města Ús� nad 
Labem.                                
Termín: 28.4.2018              
Místo: El�sova vila čp. 2180 a 
Plauertova vila čp. 2055

 
Faktorský dům čp. 488 

(Památky na živo)
Po významné a vzácně dochova-
né roubené stavbě z roku 1790 
Vás provede Ing. arch. Tomáš 
Efler z Fakulty architektury ČVUT. 
Nechte se překvapit nově obje-
venými informacemi a bohatou 
historií této jedinečné stavby.
Termín: 12.5.2018              
Místo: dům čp. 488 na Národní 
ulici

Kostel Karla Boromejského 
(Památky na živo)

Prohlídku kostela sv. Karla 
Boromejského spojenou s před-
náškou o něm a kostele evan-
gelickém budou mít na staros� 
spoluautorky knihy Sakrální 
architektura 20. stole� v Ústec-
kém kraji Mgr. Alena Sellnerová 
a Mgr. Marta Pavlíková z Národ-
ního památkového ústavu v Ús� 
nad Labem.
Termín: 24.5.2018              
Místo: kostel Karla Boromej-
ského   

 
150 let městem aneb Z mozaiky

 varnsdorfských starostů
Autorskou výstavu k připo-
mínce 150. výročí povýšení 
Varnsdorfu na město připravili
Mgr. Renata Procházková a 
Mgr. Josef Rybánský z varns-
dorfského muzea.
Vernisáž: 2.6.2018
Termín: 2.6.–30.9.2018             
Místo: Hrádek

 Firma Neef&Stolle 
(Památky na živo)

V přednášce o továrně na ko-
čáry a automobilové karoserie 
Neef&Stolle se prostřednictvím 
známého regionálního historika 
Mgr. Jana Němce ze Státního 
okresního archivu v Děčíně 
seznámíte s překvapivou a 
zajímavou rodinnou historií 
producentů pro Varnsdorf ne-
typického sor�mentu.
Termín: 6.6.2018                
Místo: Městské divadlo Varnsdorf

 Varnsdorf v obrazech
Autorská výstava malíře Mi-
roslava Hejného věnovaná 
150. výročí povýšení Varnsdorfu 
na město.
Termín: 11.–16.6.2018    
Místo: Městská knihovna Varns-
dorf

 Slavnosti města Varnsdorf
Bohatý program dvoudenních 
slavnos� města Varnsdorf. 
Cirkus Nostsalgie, Ewa Farna, 
Jaroslav Uhlíř a další.
Termín: 15.–16.6.2018    
Místo: u věžičky, sportovní hala

 Varnsdorfská stávka a první 
poválečná léta 

(Památky na živo)
Po stopách Varnsdorfské stávky 
a prvních poválečných let ve 
Varnsdorfu Vás městem prove-
de historik PhDr. Petr Sedlák.                                                                  
Termín: 18.8.2018              
Místo: komentovaná prohlídka 
města

 Kostel sv. Petra a Pavla 
(Památky na živo)

S nejzajímavějšími momenty 
z historie nejstaršího varnsdorf-
ského kostela Vás seznámí histo-
rik umění PhDr. Petr Mandažiev.                                                 
Termín: 22.9.2018              
Místo: kostel sv. Petra a Pavla

Dějiny Hrádku a architekt 
Anton Möller (Památky na živo)
Prohlídku městské dominanty 
povedou Mgr. Renata Procház-
ková a Mgr. Josef Rybánský 
z varnsdorfského muzea.                                                                       
Termín: 6.10.2018             
 Místo: Hrádek

 PhDr. Mar�n Musílek
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Obyvatelé Varnsdorfu posbírali 
téměř tři tuny odpadu

Varnsdorf • Město Varnsdorf 
se opět ak�vně zapojilo do ce-
lostátní úklidové akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“.

Více než sto třicet dobrovolníků 
pomáhalo v sobotu 7. dubna 
2018 vyčis�t parky, lesy a veřejná 
prostranství ve Varnsdorfu od 
černých skládek a odpadů. Cílem 
této celorepublikové akce je snaha 
uklidit nelegálně vzniklé černé sk-
ládky a nepořádek na území celé 
České republiky. Jen ve Varnsdorfu 
se během sobotního dopoledne 
podařilo zcela naplnit osm Mul�-
car. Odvoz odpadu zajis�ly Tech-
nické služby města Varnsdorf.

Odbor životního prostředí určil 
celkem šest znečištěných míst, do 
kterých se dobrovolníci rozdělili. 
Každá úklidová četa tak měla 
svého „velitele“, který na daném 
stanoviš� rozdával plastové pytle 
a rukavice dobrovolníkům. Někteří 
dokonce přišli s vlastní výbavou. 
Ruku k dílu přiložil také skautský 
oddíl pod vedením Petra Rybníčka, 
za což jim patří velké poděkování. 

Jedním ze stanovišť byla 
tradičně oblast Mašíňáku a hřiště 
za nemocnicí. Právě tento pros-
tor se v posledních letech změnil 
na vyhledávané rekreační místo 
pro celé rodiny, proto radnice 
dbá na to, aby místo bylo čisté. 
„Odpadu je tu zhruba o polovinu 
méně než v loňském roce, což mě 
těší,“ kvitoval tajemník Městského 
úřadu Varnsdorf Ing. Radek Kříž, 

jenž uklízel právě v této oblas�. 
„Pod hrází jsme odhalili nelegální 
černou skládku, která skrývala 
různé poklady,“ doplnil.

Zvýšený počet dobrovolníků 
byl vidět také v lokalitě vlakového 
nádraží. I zde se projevilo, že úklid 
v minulých letech měl smysl. V 
loňském roce se v této lokalitě 
odvezlo pět Mul�car, letos se 
zaplnily dvě. „Po loňském roce, 
kdy se zapojilo zhruba osmdesát 
dobrovolníků, vnímáme vyšší 
zájem a účast místních obyvatel 
se zájmem podílet se na tom, aby 

byl Varnsdorf zase o něco čistší,“ 
pochvaloval si starosta města 
Ing. Stanislav Horáček. Dále probí-
hal úklid v oblas� pod Hrádkem, 
v lokalitě Kovářská a nově také 
v oblas� ulic Dělnická, Žitavská 
a kolem rybníku Kočka. Skautský 
oddíl si vzal na starost oblast 
u hranic a kolem Valchy. Seznam 
nalezených věcí je každoročně 
pestrý. Od oblečení, přes pneu-
ma�ky až po láhve. „Chtěl 
bych srdečně poděkovat všem 
zúčastněným, že přišli a přiložili 
ruku k dílu. Vážím si toho,“ dodal 

na závěr starosta města. Tak zase 
za rok!

Zapojily se i školy
Do úklidu se zapojili také žáci ZŠ 

Náměs�  4. A. V pondělí 9. dubna 
2018 si vzali na paškál okolí vlakové 
zastávky „Staré nádraží“ a během 
pár hodin nasbírali neuvěřitelných 
28 pytlů odpadu, které žáci sami 
odnesli do přilehlých Technických 
služeb města Varnsdorf. V dalších 
dnech se do úklidu města zapojili 
také žáci ZŠ Bra�slavská a Gymnázia 
Varnsdorf. Děkujeme!     Tomáš Secký 

• 19.3.2018 v 16:40 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo občankou města 
oznámeno, že při venčení svého 
psa byl tento napaden jiným 
na volno puštěným psem, a to 
již opakovaně. Vyslaná hlídka 
městské policie na místě hovořila 
s oznamovatelkou, která uv-
edla, že majitelku psa zná. Na 
uvedené adrese strážníci kon-

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
taktovali majitelku psa. Ta se 
k přestupku přiznala. Strážníci 
celou záležitost vyřídili na místě 
uloženým příkazem na pokutu na 
místě zaplacenou pro porušení 
obecně závazné vyhlášky města 
Varnsdorf.

• 24.3.2018 v 17:10 hod. 
Na žádost obvodního oddělení 

Policie ČR byla vyslána hlídka 
městské policie do hypermar-
ketu Albert, kde byl ostrahou 
zadržen mladík podezřelý z krá-
deže. Po příjezdu hlídky na místo 
byla informována dosahová 
pracovnice OSVZ (Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví). Při 
zjišťování totožnos� mladíka se 

tento pokusil o útěk, byl strážníky 
zadržen a za použi� donucovacích 
prostředků byl předveden na 
služebnu obvodního oddělení 
Policie ČR k dalším potřebným 
úkonům.

• 28.3.2018 v 16:20 hod.
Telefonické oznámení od 

občanky města, že před jejich 
domem se pohybuje agresivní pes 
neurčitého plemene a dobývá se 
do jejich domu �m, že neustále 
škrábe na vchodové dveře a �m je 
ničí. Vyslaná hlídka městské policie 
na místě odchy�la psa, čtečkou 
zjis�la, že tento není očipován, a 
převezla ho do záchytného kotce 
městské policie. Po provedení 

potřebných úkonů byl pes odvezen 
služebním vozem do útulku pro 
zvířata v Děčíně.

• 2.4.2018 ve 13:55 hod.
Občan města oznámil na 

služebnu městské policie, že 
mu bylo odcizeno starší pánské 
kolo. Oznamovatel strážníkům 
podrobně popsal své odcizené 
kolo. Tito se vydali pátrat po 
výše uvedeném kole. Po zhruba 
30 minutách bylo nalezeno 
opuštěné u jedné z restaurací 
v našem městě. Přivolaný majitel 
si své kolo od strážníků převzal a 
odjel do místa svého bydliště.

Mar�n Špička
velitel městské policie

Úklidová četa provedla čistku v okolí Mašíňáku; foto Tomáš Secký
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Varnsdorf • Kvůli nedostatku 
parkovacích míst často lidé 
parkují tam, kde nesmějí. Dělají 
tak problémy např. při svozu 
odpadu, úklidu či zimní údržbě. 
Radnice situaci řeší a hledá další 
možná parkovací místa do bu-
doucna.

Nejčastěji problém s par-
kováním řeší obyvatelé pane-
lových domů v ulici Karolíny 
Světlé a Lesní. Přijíždíte později 
odpoledne nebo navečer, už 
se vidíte doma, ale musíte 
několikrát objet celý blok, abyste 
našli parkovací místo. Někdy se 
na vás usměje štěs�, jindy mu-
síte zaparkovat i tam, kde by se 
nemělo, nebo dál od panelového 
domu. „Uvědomujeme si, že je na 
sídliš�ch nedostatek parkovacích 
míst. Je to ale dlouhodobý prob-
lém celé republiky, všech měst, 
nejen toho našeho. Je to ale 
problém, který řešíme,“ zmiňuje 
k nedostatku parkovacích míst 
starosta města Varnsdorf Ing. Sta-
nislav Horáček. „Strážníci jsou 
během pochůzek samozřejmě 
v tomto ohledu tolerantnější, 
vyhněte se ale parkování na 
trávě nebo před popelnicemi,“ 
žádá obyvatele sídliště starosta 
města. Problém je především 
v tom, že když se stavěla sídliště, 

nepočítalo se vůbec s �m, že auto 
bude mít prak�cky každá rodina, 
některá i více. A parkoviště není 
kam rozšiřovat.

Stávající parkovací plocha za 
panelovým domem č.p. 3014 se 
také dočká namalovaných pruhů. 
A to z důvodu špatného parkování 
řidičů, kteří tak mnohdy zaberou 
až čtyři parkovací místa.

Nová parkovací místa by měla 

Varnsdorfská radnice chce vybudovat nová místa k parkování
Nové parkoviště vznikne v ulici Karolíny Světlé

vzniknout v ulici Karolíny Světlé 
z boku panelového domu č.p. 
3015. Tam se sice nyní parkuje, 
radnice ale plánuje plnohodnot-
né parkoviště. V současné době 
je zadán k vypracování projekt. 
Nové parkoviště by tak mohlo 
být hotové do konce letošního 
roku. Radnice navíc hledá další 
parkovací místa a parkovací plo-
chy. Podala tak žádost na Ústecký 

kraj, který je vlastníkem pozemku 
(hřiště) hned vedle střední školy, 
na odkup čás� pozemku, podél 
kterého by mohla vzniknout 
další kolmá parkovací místa. Další 
možnos� je úprava spojovací ko-
munikace mezi ulicemi Pražská 
a Kmochova. V řešení je také 
parkování podél ulice Husova a 
Kostelní. O výsledku vás budeme 
včas informovat.              Tomáš Secký

 

 

Varnsdorf • Sotva jsme vás 
v Hlasu severu č. 6 informovali 
o probíhající revitalizaci jedné 
strany stromové aleje v ulici T. G. 
Masaryka, už je hotovo.

Alej téměř s šedesá� javory 
ztra�la po mnoha letech svou 
původní funkci mimo jiné i kvůli 
tomu, že byla v minulos� nahra-
zena různými poddruhy. Řada 
stromů tedy už bohužel nevy-
padala tak jako dříve. Stromy 
navíc zasahovaly do jízdního 
profilu vozovky a většina korun by 
se musela oříznout, čímž by došlo 
k jejich znehodnocení.

Zhruba před měsícem tedy 
došlo k první fázi obnovy, kdy 
byla vykácena celá jedna strana 
javorů. Druhá strana si bude 
muset počkat na další období 
vegetačního klidu, což by mohlo 

První etapa obnovy javorové aleje v ulici T. G. Masaryka dokončena, 
vysazeno bylo na třicet nových stromů

 Nová výsadba v ulici T. G. Masaryka vypadá skvěle; foto Tomáš Secký

V ulici Karolíny Světlé vzniknou nová parkovací místa; foto Tomáš Secký

být ještě na podzim letošního 
roku. Jelikož je zima oficiálně pryč, 
byly vhodné podmínky k výsadbě 
nových stromů. „Zachovali jsme 
javor, jenom jsme zvolili kul�var, 
který má užší a vyšší korunu, aby 
nezasahoval ani do chodníku 
ani do komunikace a nemusel se 
ořezávat,“ doplnil vedoucí odboru 
životního prostředí Ing. Přemysl 
Brzák. Niky byly navíc doplněny 
bílými kameny, které daly celé aleji 
nový šmrnc.

Novou výsadbu měla na starost 
Sabina Chládková – Zahradnické 
služby z Jiře�na pod Jedlovou, 
která odvedla rychlou a precizní 
práci při realizaci. Město Varns-
dorf navíc ušetřilo desítky �síc 
korun, neboť akci financovalo jako 
náhradní výsadbu Povodí Ohře.

Tomáš Secký
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Zápis dětí do prvního ročníku základních a mateřských 
škol pro rok 2018 – 2019

Varnsdorf • Do knihkupectví 
Kalivoda ve Varnsdorfu a Rum-
burku již nikdo nezavítá. Manželé 
Kalivodovi to�ž ke konci února 
ukončili činnost. Neblahou zprávu 
oznámili v pátek 9. března 2018 na 
Facebooku. Řemeslu se věnovali 
téměř 27 let.

„Děkujeme všem našim 
zákazníkům, dodavatelům, za-
městnancům a dalším osobám, 
díky kterým jsme měli tu čest šířit 
knihy ve Šluknovském výběžku a, 
jak doufáme, aspoň trochu učinit 
místní obyvatele šťastné,“ sdělili 
Kalivodovi na Facebooku.

Zveřejněný příspěvek vyvolal 
okamžitou diskuzi. Z reakce lidí bylo 
patrné, že knihkupectví bylo pro 
obyvatele obou měst významná. 
Diskuse se tak nesla v duchu mrzu-
tos� a překvapení z nenadálého 
oznámení a zároveň v duchu hro-
madného děkování a přání všeho 
nejlepší na adresu Kalivodových.

Tradiční řemeslo v obou městech 
však nezaniká. Obě prodejny 
převzali manželé Uherovi. Ve 
stávajících prostorách tak nyní 
provozují činnost pod novým 
názvem Knihkupectví Papírová 
loď. „Zájemců o provozování 
knihkupectví bylo více. Manželé 
Uherovi mají ke knihám vztah, 
oba vystudovali na VŠ literaturu 

a pevně věříme, že pod jejich ve-
dením budou oba obchody nadále 
velmi dobře prosperovat,“ odvě�li 
Kalivodovi na otázku, proč si pro 
předání vybrali právě tento pár.

Příběh hlavních postav tohoto 
článku započal před listopadovým 
převratem v roce 1989, kdy paní 
Kalivodová prodávala v tehdejším 
obchodě Supraphon gramo-
fonové desky, CD a audiokazety. 
S manželem měli velký zájem 
o hudbu a literaturu, a proto se 
později domluvili a tyto výrobky, 
které rozšířili právě i o knihy, 
začali prodávat soukromě. O tři 
roky později si otevřeli obchod 
v Husově ulici a rok na to zpriva-
�zovali knihkupectví na Národní 
třídě. O dalších šest let později 
otevřeli prodejnu ve stávajících 
prostorách. V roce 2006 otevřeli 
další provozovnu v Rumburku.

Knihkupectví Kalivodovi pro-
vozovali takřka 27 let. Činnost se 
rozhodli ukončit, protože jsou již 
v důchodovém věku a chtějí si ještě 
užít života. „V nejbližší budouc-
nos� se chceme věnovat rodině, 
především vnukovi Matějovi, 
turis�ce, čtení knih a cestování 
po místech blízkých i vzdálených,“ 
dodali na závěr.           

Hana Bučková

 
 

Knihkupectví Kalivoda 
po sedmadvaceti letech končí

Varnsdorf • Na základě mostní 
prohlídky dojde k uzavření Černé 
lávky v Podzimní ulici. 

Přes řeku Mandavu, která pro-
téká Varnsdorfem, je umístěno na 
dvě desítky mostů a lávek. Varns-
dorfská radnice provádí pravidelné 
prohlídky všech mostních objektů 
ve správě města. Jednou z nich byl 
zjištěn již nevyhovující stav Černé 
lávky pro pěší přes železniční trať 
v Podzimní ulici. Již v minulém roce 

Černá lávka přes železniční trať v Podzimní ulici se uzavře
byla z důvodu bezpečnos� snížena 
nosnost, nyní dojde k úplnému 
zavření lávky.

Obyvatelé, jenž lávku využívali 
jako zkratku při procházkách na 
Mašíňák, musí nově zvolit trasu 
ulicí Čelakovická, nebo z druhé 
strany ulicí Plzeňská.

V letošním roce dojde k rekon-
strukci další lávky…

V závěru loňského roku jsme 
vás informovali o rozsáhlé rekon-

strukci lávky přes 
Mandavu v uli-
ci Rybářská. V letoš-
ním roce se počítá 
v rámci rekonstruk-
ce nábřežní zdi, 
kterou realizuje Po-
vodí Ohře, také 
s opravou další lávky 
přes Mandavu v ulici 
Dolní nábřeží u ryb-
níku Kočka.

Tomáš Secký
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Varnsdorf • Když pan Pohl v ro-
ce 1795 stavěl na ještě hliněném 
náměs� svoji restauraci s pyšným 
názvem Pohl‘s Einkehrhaus (zá-
jezdní hos�nec), nemohl tušit, 
jaký vezme za více jak 180 let 
stavba obrat.

Typický podstávkový dům s čís-
lem 477 uzavírající západní 
stranu náměs� doznal v průběhu 
těch necelých dvou stole� 
značné změny, venkovní podoba 
původního domu s kamenným 
průčelím se však zachovala až 
do jeho likvidace. Dům stál na 
rohu Gu�enbergovy (dnešní Me-
lantrichovy) ulice, kde původní 
zástavbu na protější straně 
ulice doplnila počátkem 80. let 
19. stol. hodnotná klasicizující bu-
dova �skárny Eduarda Stracheho 
(dnešní expozitura Úřadu práce) 
doplněné prvním domem ve 
městě se znaky secese, ve kterém 
bylo umístěno velké papírnictví 
patřící Stracheho �skárně. Na de-
fini�vní podobě restaurace měl 
určitě svůj podíl také velký požár 
v roce 1829, který zachvá�l celý 
střed města včetně náměs�.

Po provedení dalších úprav a 
zejména mohutných zadních a 
bočních přístaveb, ve kterých 
vznikla prodejna tabáku, cukrár-
na, možnost lepšího ubytování, 
a především velký taneční sál 
(objekt stavebně zasahoval až do 
míst současných záchodků) dostal 
Pohlův hos�nec nad průčelí nový 
název Pohl’s Gasthaus (hos�nec) 
a do tře�ce v meziválečném ob-
dobí Restaurant Pohl. Důležitost 
bývalého zájezdního hos�nce 
zdůrazňovala i zastávka první 
pravidelné autobusové přeprava 
Theodora Hesse na tra� Rumburg 
– Sei�ennersdorf – Warnsdorf. 
O tom, že majitel byl velmi podni-
kavý a pokrokový svědčí například 
i to, že v roce 1893 bylo ke 
stavbě přistaveno pevné dřevěné 
cirkusové šapitó, nebo že těsně 
před vypuknu�m první světové 
války si nechal vyprojektovat 
u restaurace biologickou čis�čku 
(sep�k) a zároveň si nechal vy-
projektovat honosný třípodlažní 
moderní zděný hotel! Podnikání 
Josefa Pohla po roce 1914 patrně 
velmi vzkvétalo, neboť právě 
v následujícím období restau-

Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města IV. díl
Restaurace Na náměstí…

race doznala největší rozvoj a 
rozmach.

Po druhé světové válce byla 
restaurace přejmenována na 
Hotel Stalingrad (tento název se 
jako pomístní vžil až do dnešních 
dní), v padesátých letech byla 
přejmenována na Restauraci Na 
náměs�. Jejím provozovatelem 
byly Restaurace Děčín, později Res-
taurace a jídelny Děčín. V restau-
raci, kterou využívali nejen místní 
občané, ale také přestupující, se 
konala řada významných událos�, 
např. v roce 1945 zde byl založen 
odbor Klubu českých turistů. 
Jak se uvádí v kronikách: „Na 
ustavující schůzi, která se konala 
v restauraci Stalingrad, byl do čela 
zvolen výbor ve složení: předseda -
B. Broukal (městský knihovník), 
místopředseda  - F. Kučera,  jedna-
tel  - J. Koprivničkář a pokladník - 
F. Flekna.“

Provozovatel od počátku 
šedesátých let upozorňoval na 
velmi špatný stavební stav objektu 
a vybízel vlastníka, Městský národ-
ní výbor, k provádění alespoň 
základní údržby a provádění 
provozních oprav. Prvním krokem 
k likvidaci restaurace byl výhledový 
plán města z roku 1959, ve kterém 
tehdejší vlastník, MěNV Varns-
dorf, rozhodl o ukončení všech 
větších a generálních oprav ob-
jektu s �m, že tento prostor bude 
výhledově použit „ke zřízení lepší 
komunikační, situace ve městě, 
případně záměr v tomto místě 
zřídit autobusové nádraží“. Posled-
ní větší oprava tak proběhla v roce 
1962, během které byly vyměněny 
pulty ve výčepu, bufetu, kavárně a 
restauraci, byla provedena výměna 
okapů, oprava vodoinstala-
ce, elektrorozvodů, vzduchotech-
niky a také malířské a natěračské 
práce. V kuchyni byl doplněn 
sporák, kavárna se dočkala nových 
čalouněných křesílek a závěsů a 
inves�ce proběhla i do dalšího 
vnitřního vybavení. Rekonstrukce 
se dělala za provozu na dvě etapy 
a přišla na téměř 130 �s. Kčs. Na 
opravách se společně podíleli 
jak Městský národní výbor, který 
hradil většinu stavebních prací, 
tak i Restaurace a jídelny, které 
investovaly do vybavení a běžné 
údržby. V roce 1969 je během 

stavebně-technického průzkumu 
konstatován téměř havarijní stav 
a je navrženo snesení objektu 
(demolice) do konce roku 1971. 
Tím byl ortel restaurace podruhé 
a defini�vně vyřčen. Od této 
chvíle se veškerá údržba a opravy 
omezily pouze na vlastní provoz. 
Na začátku sedmdesátých let byly 
sice vytvořeny určité dílčí projekty 
na záchranu objektu, např. rekon-
strukce krovu apod., ale ty neby-
ly nikdy realizovány. Na základě 
drobných dílčích úprav a oprav, 
vydal v roce 1976 okresní hygienik 
povolení k opětovnému provozu 
restaurace, ale s omezením pouze 
do 31.12.1977. Odbor výstavby 
a územního plánu proto již 
v dubnu roku 1976 (tedy v době, 
kdy byl obnoven provoz) vydal na 
objekt platný demoliční výměr 

s termínem zahájení demolice 
během 1. a 2. čtvrtle� 1977 
s následně provedenými úpravami 
pozemku do konce roku 1977. 
To vše s odůvodněním, že v roce 
1978 se na tomto místě, podle 
nového územního plánu, začne 
s výstavbou nového autobusové-
ho nádraží. V září roku 1977 
byl objekt zlikvidován řízeným 
požárem za asistence požárníků 
a během října byly odvezeny 
trosky a upraveno prostrans-
tví. Nové autobusové nádraží 
bylo podle dobových fotografií 
dokončeno a předáno do užívání 
v roce 1982. Tímto datumem tak 
defini�vně skončil osud jedné 
z  nejznámějších a nejvýznam-
nějších restaurací ve Varnsdorfu 
a náměs� tak defini�vně ztra�lo 
svůj charakter.          Jiří Sucharda
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Varnsdorf • Naše mateřská 
škola Zahrádka je zapojena do 
občanské inicia�vy Skutečně 
zdravá škola od září 2015 a jako 
první škola v Ústeckém kraji se 
pyšníme bronzovým cer�fikátem.

Díky zřizovateli městu Varns-
dorf se povedlo obnovit gastro 
vybavení pro naši kuchyni. Paní 
kuchařky tak vaří v konvektomatu 
– profesionálním kuchyňském 
zařízení, které kombinuje vlast-
nos� horkovzdušné a parní trouby. 
Konvektomat je vhodný pro mno-
ho způsobů tepelné úpravy jídel, 
včetně pečení, smažení, grilování, 

Vernisáž na MěÚ Varnsdorf - Skutečně zdravá školka Zahrádka
vaření v páře nebo blanšírování. 
Mezi výhody této technologie 
můžeme řadit krátké časy vaření 
a šetrnější způsob úpravy pokrmů, 
které obě vedou k vyšší nutriční 
hodnotě připravovaných jídel a za-
chování vyššího množství vitamínů, 
v porovnání s běžnými způsoby te-
pelné úpravy.

Pokrmy se připravují z kvalitních 
a čerstvých surovin, využíváme 
místní dodavatele masa, ovoce 
a zeleniny. Nepoužíváme poloto-
vary, dochucovadla, méně solíme 
a dětem podáváme nepřislazované 
nápoje. To znamená, že dě� pijí 

vodu, vodu s bylinkami, ovocné 
džusy, ovocno-zeleninové šťávy, 
minerální vody a čaj. Velmi si 
vážíme podpory rodičů, kteří do 
školky nenosí žádné sladkos�. 
Pokud dě� slaví narozeniny nebo 
svátek, připraví rodiče pro jejich 
kamarády zdravé a chutné do-
broty bez zbytečného cukru, nebo 
přinesou čerstvé ovoce. Svými ná-
pady nás vždy mile překvapí.

Protože jsme chtěli široké 
veřejnos� přiblížit dění v naší 
mateřské škole a ukázat, že na téma 
dobré a zdravé jídlo se dá i tvořit, 
uspořádali jsme v 1. patře MěÚ 

Varnsdorf výstavu dětských prací 
s názvem „SKUTEČNĚ ZDRAVÁ 
ŠKOLKA“ a slavnostně jsme ji za-
hájili vernisáží ve čtvrtek 5. dubna 
2018 v 10:00 hodin v obřadní síni 
spolu s naším sborečkem Zah-
rádka. Výstava zde bude až do 
konce školního roku. Srdečně vás 
zveme k jejímu zhlédnu�. Zároveň 
zveme všechny zájemce na Den 
otevřených dveří v naší mateřské 
škole, který se koná ve středu 
25. 4. 2018 od 8 do 11 h. Těšíme 
se na vás.

Kolek�v MŠ Zahrádka

 

Varnsdorf • Varnsdorfská 
Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola a Střední od-
borná škola služeb a cestovního 
ruchu vstoupila do nového roku 
s mnoha zásadními inovacemi.

V prostorách školy na Kostelní 
ulici, kde je soustředěna výuka 
gastronomických oborů, bylo vy-
budováno špičkové gastrostudio. 
Podle nejmodernějších trendů 
jsou nové prostory rozděleny na 
úseky Baris�ka – Someliérství, 
Cvičná kuchyně a Mul�mediální 
zázemí pro interak�vní výuku 
Kulinářského umění. Žáci tak 
mohou pracovat atrak�vní for-
mou, která kromě samotných 
videokurzů nabízí i množství on-
line testů.

Zásadními změnami pro-
chází i budova školy na Národní 
ulici, kde probíhá výuka oborů 
osobních služeb (kadeřnické, 
kosme�cké a masérské salony). 
Rekonstruované prostory nabíd-
nou lepší zázemí nejen pro žáky 
a jejich učitele, ale i pro širokou 
veřejnost, která nabízené služby 
hojně využívá. Na letošní jaro je 
navíc počítáno s kompletním za-
teplením a výměnou oken budovy 
školy v ulici Mariánská a masivní 
revitalizací domova mládeže a 
přípravou výstavby sportovní haly 
na Bra�slavské ulici. Strojírenské 
obory se v tomto roce dočkají 
dvou nových CNC strojů.

Velká pozornost je upírána 
k uplatnitelnos� absolventů na 
trhu práce. Důkazem toho bylo 
i konání již tradiční Burzy firem, 
které se zúčastnily významné 
společnos� jako TOPOS, KSM 

Varnsdorfská škola nabízí studentům lepší zázemí pro výuku
CASTINGS CZ A.S., FESTOOL, 
HAAS+SOHN, VENTOS, TRATEC a 
KARNED TOOLS. Technické obory 
se momentálně těší velkému 
zájmu, a právě toto setkání 
našich žáků a jejich potenciálních 
zaměstnavatelů jednoznačně uká-
zalo, že možnost vzájemné komu-
nikace obě strany vnímají velmi 
přínosně a pozi�vně. Úspěchů 
však dosahují žáci i průběžně: 
v rámci regionálního kola soutěže 
„KOVO Junior 2018 – Zámečník“ 
obsadil žák tře�ho ročníku oboru 
„Zámečník“ Dominik Veselský 
první místo, čímž si zajis�l účast 
v celostátním finále.

Poměřit síly se nebojí ani žáci 
oboru „Informační technologie“. 
V okresním kole soutěže v pro-
gramování v rámci tvorby we-
bových prezentací zvítězil Robert 
Glogowski a tře� skončil Václav 
Hodboď. Stříbro za kategorii 
„Programování“ pak získal Ondřej 
Machač. Není pak překvapující, 
že někteří absolven� po uply-
nu� studia startují svou kariéru 
u společnos� jako je Seznam ane-
bo Heuréka. Výbornými výsledky 
se mohou pochlubit i umělecké 
obory. Společnou zajímavos� 
těchto oborů je absence hojně 
diskutované povinné maturity 
z matema�ky.

Výuka však neprobíhá výhradně 
v prostorách školy. Žáci tře�ho 
ročníku oboru „Bezpečnostně 
právní činnost“ absolvovali 
náročný třídenní kurz přeži� ve 
volné přírodě. Bez ohledu na 
panující klima�cké podmínky 
urazili „bezpečáci“ pěšmo téměř 
čtyřicet kilometrů a s patnác�ki-

lometrovou zátěží na zádech. To 
vše ve spolupráci se Speciální 
pořádkovou jednotkou ředitelství 
policie Ústeckého kraje, která si 
pro žáky školy připravila intenzivní 
záchranářský kurz. Roli instruk-
tora i pedagogického dozoru na 
sebe vzal ředitel školy, Ing. Bc. 
Jakubec, který shrnuje svou účast 
následovně: „I v extrémních pod-
mínkách a delším období zvýšené 

Varnsdorf • V neděli 25. března 
se ve varnsdorfském divadle 
uskutečnila další premiéra diva-
delního představení. Tentokrát 
se jednalo o interak�vní putovní 
představení pro malé i velké di-
váky s názvem Babička z jablíčka 
a divadlo ho uvedlo při příležitos� 
Světového dne divadla pro dě� a 
mládež.

Autorský příběh režisérky a 
herečky Hany Strejčkové, in-
spirovaný pohádkami K. Čapka, 
B. Němcové a K. J. Erbena vyprávěl 
o kouzelné moci psaníček, o síle 
přání a důležitos� pomáhat si 
navzájem. Babička z jablíčka je 
sice pohádkou, ale zároveň silnou, 
navíc právě pro dě� srozumitel-
nou, metaforou současnos�. 
Pohádková cesta začala u kořenů 
stromu pohádek, tedy u Babiččiny 
jabloně a vedla na poštu, přes les, 
k zámku, přes vodní říši až do 
koruny jabloně. V představení 
nechyběl zpěv, tanec, závěsná 
akrobacie a úchvatné triky a iluze. 
Kladl se také důraz na precizní výt-

Premiérová babička 
ve varnsdorfském divadle

varné zpracování příběhu, který se 
odehrával jak v zákulisí divadla, tak 
na jeviš�. Všichni diváci dostávali 
možnost zapojit se do hádanek, 
tajů a dotváření prostředí. A na 
závěr nešetřili diváci potleskem a 
slovy nadšení, o čemž svědčí i de-
sítky dopisů od dě� adresovaných 
pohádkové babičce.

Režie Babičky z jablíčka se 
ujala Hana Strejčková, hudebně 
doprovázel Arnošt Steinert, masky 
vznikly ve spolupráci se Zuzanou 
Horčičkovou a studenty VOŠ Varns-
dorf (obor maskér, vlásenkář) a 
v představení hrál už Varns-
dorfanům známý soubor (Ho-
tel na rohu, Divadelní dete-k�vka) 
ve složení Alena Štěpánová, 
Filip Novák, Eva Laborová, Ondřej 
Dudek, Aurora Apetaurová, Sergi 
Teborsky a krásná loutka Babičky 
od japonského výtvarníka Soty
Sakumy. Představení je dalším 
z počinů dlouhodobé spolupráce 
Městského divadla Varnsdorf a 
profesionálního uměleckého ses-
kupení FysioART.

PhDr. Mar�n Musílek

 
 
 
 
 

psychické i fyzické zátěže je dobrý 
kolek�v nedocenitelným zdro-
jem mo�vace a vůle překonávat 
všechny překážky. Škola by měla 
být pro žáky i vyučující především 
zábavná. Tento aspekt výuky se 
pak kladně promítá v celkové 
úspěšnos� absolventů nejen 
při maturitních či závěrečných 
zkouškách, ale především v praxi.“

Ing. Bc. Petr Jakubec
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Inzerce

Drylock rozšiřuje výrobu, do technologií investuje miliardu a půl

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstání

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.

Výkup auto-moto vraků 
Varnsdorf a okolí. Tel.: 723 
158 958

Hotel „Roman�c Chateau“ 
v Krásné  Lípě přijme zaměst-
nance na pozice: 

Majitelka hotelu je Sylvia Kir-
by - 412 383 069.
1.  Správce / Správcová - Re-
cepční
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 sezónu
- částečná znalost anglič�ny a 
němčiny.

Hledáme nejlépe místní oso-
by se zkušenostmi v oboru.

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

Různé

Hrádek nad Nisou • Na dvoj-
násobek vzroste letos výroba 
v hrádecké továrně Drylock Tech-
nologies, která již nyní produkuje 
přes tři miliony dětských plen 
denně. Společnost staví v Hrádku 
nad Nisou novou výrobní halu, 
kam se během léta nastěhují mo-
derní výrobní linky a technologie 
v hodnotě zhruba 1,5 miliardy 
korun. Práci by zde mělo najít více 
než 300 lidí.

Nová hala o rozloze 15 000 m2 
roste hned napro� stávající, kde se 
od roku 2012 kromě dětských plen 
vyrábějí také inkon�nenční pomůc-
ky či přebalovací podložky, které 
se vyvážejí do celého světa. U nás 
jsou k dostání v obchodních řetěz-
cích pod nejrůznějšími privátními 
značkami. „Podařilo se nám uzavřít 
takové kontrakty, že pro vše, co se 
v nové hale vyrobí, máme již pře-
dem zajištěný odbyt,“ říká majitel 
závodu Bart Van Malderen. Zájem 
je především o naprostou novin-
ku, kterou ve zdejších laboratořích 
vyvinuli na sklonku loňského roku 
– pleny Magical Tubes, vybavené 
speciálními absorpčními kanálky 
pro odvod a rovnoměrné rozložení 
teku�ny. Kromě plen se v nové hale 
budou vyrábět i dětské natahovací 
kalhotky.

Tím ovšem inves�ce v Hrádku 
nad Nisou nekončí. Ještě na pod-
zim by měl vyrůst vedle nové haly 
směrem ke kruhovému objezdu 
sklad vstupních materiálů a v letech 
2019–20 pak plně automa�zovaný 
velkokapacitní sklad hotových vý-
robků. „Po dokončení druhé a tře� 
etapy se závod v Hrádku nad Nisou 
stane jednou z největších továren 
na hygienické potřeby v Evropě,“ 
uzavírá Bart Van Malderen.

Zaměstnanci si vydělají více
V Drylocku je v současné době 

zaměstnáno 420 lidí, v nadcháze-
jících měsících se jich závod chystá 
přijmout dalších 300. „Nábor je 
v plném proudu, obsazujeme jak 
kvalifikované, tak méně kvalifiko-
vané pozice, největší zájem máme 
o zkušené operátory, technology či 
řidiče VZV,“ říká vedoucí personál-
ního oddělení Ondřej Kout. Drylock 
jako jeden z mála zaměstnavatelů 
v regionu za�m nemá o uchazeče 
nouzi. „Jen od začátku roku jsme 
obdrželi 1075 žádos� o zaměst-
nání, hlásí se k nám lidé nejen 
z Hrádku, ale i Varnsdorfu, Cvikova, 
Rumburku, Frýdlantu či Liberce,“ 

potvrzuje Kout. Závod zajišťuje 
z některých obcí i svozové autobusy.

Firmě se daří, a tak si polepšují 
i její zaměstnanci. „Od 1. dubna 
plošně zvyšujeme mzdy minimál-
ně o 10 %, u některých profesí až 
o 20 %, a to jak stávajícím, tak no-
vým zaměstnancům,“ zdůrazňuje 

ředitel hrádeckého závodu Leoš 
Preisler. Kvalitní podmínky pro 
všechny zaměstnance jsou pro ve-
dení klíčové. „Ačkoliv u nás pracuje 
několik stovek lidí, daří se nám udr-
žovat velmi osobní až rodinnou at-
mosféru, na čemž nám velmi záleží. 
Také se snažíme zajis�t co nejlepší 

pracovní prostředí. Veškeré výrob-
ní linky jsou nové, vybavené těmi 
nejmodernějšími technologiemi. 
Haly máme světlé, čisté a samo-
zřejmě klima�zované, takže je zde 
příjemná teplota, i když v létě ven-
ku panují horka,“ uzavírá Preisler.

Tisková zpráva
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Dne 1. 5. 2018 
od 6.00 hod. 

SVOZ BIOODPADU

VZPOMÍNKA

ZUBNÍ POHOTOVOST
21.-22.4.2018  
MUDr. Sudová Olga  
Fügnerova 600/12, Děčín 1  
Tel. 412 513 989

28.-29.4.2018 
MUDr. Bol�ková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

1.5.2018   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I   
Tel. 412 151 056
    

Svozy pytlového tříděného odpadu
3.5.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Dne 28. dubna uplyne 1 smut-
ný rok od úmr� pana Vladimíra 
Vakulenka. 

Stále vzpomínají manželka, 
synové, snacha a vnoučata.

Stálou vzpomínku na naše ro-
diče Ingrid a Josefa Jančekovi 
věnují dě� Josef, Jan a Dagmar. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte 
s námi.

Dne 18. dubna 
by se dožil pan 
Gerhard Čermák 
72 let. Dne 22. dub-
na vzpomeneme 
2. výročí úmr�. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomínají manželka 
Věra a dě� s rodinami. 

Dne 27. dubna to bude 14 let, 
co zemřel náš syn 
Pavel Šulc. 

Možná byl čas 
odejít, snad to 
tak v osudu bylo 

psáno. Zbyly jen sny, jež mohly 
se ještě snít. V půjčovně snů však 
bylo již vyprodáno. 

Za vzpomínky děkuje máma. 

Dne 29. dub-
na uplyne již 
20 let, kdy nás na-
vždy opus�l pan 
Bruno Palme. 

Stále vzpomí-
nají manželka Eva  a dě� s rodi-
nami.

 

Úmrtí v březnu
Božena Hévrová 85 let
Jiřina Klapková 94 let
Jana Šerešová 69 let
Jan Dvořák 81 let
Edeltraud Švédová 89 let
Alexandr Paulík 76 let
Václav Kovář 93 let
Anna Červenková 81 let
Frank Jiskra 73 let
Karel Beran 51 let
Karolína Beranová   5 let
Miluška Rošková 84 let
Růžena Bacharová 62 let
Roman Razák 66 let
Lenka Neštáková 61 let
Anna Zbihlejová 76 let
Vladimír Pražan 82 let
Marie Spodniaková 86 let
Josef Vinopal 81 let
Jarmila Kavalírová 86 let
Miluše Zabelová 69 let

ÚMRTÍ

Varnsdorf • Narození dítěte je 
vždycky veliká radost. Přivítání 
jej na světě je hezkou, již le�tou 
tradicí varnsdorfské radnice.

Vítání nových občánků se konalo 
v sobotu 7. dubna 2018 v obřadní 
síni Městského úřadu Varnsdorf. 
Mimo krásného uvítání od zaměst-
nankyň odboru správních agend a 
dopravy a zastupitelky města Ladis-
lavy Křížové, které opět mimin-
kům předaly drobné dárky. Každé 
novorozeně navíc dostalo od 
společnos� Drylock Technologies 
pleny. Miminek tentokrát dorazilo 
celkem sedmnáct a nechybělo ani 
již tradiční vystoupení dě� z místní 
základní umělecké školy pod vede-
ním Aleny Smetanové.

Mezi přítomnými byl také první 
varnsdorfský občánek. Zastupitel-
ka města Ladislava Křížová pogra-
tulovala hrdým rodičům a předala 
jim ky�čku, šek na tři �síce korun, 
deku a pleny.

Vítání občánků si užili úplně 
všichni a rodiče se svými potom-
ky odcházeli domů plní dojmů a 
s hezkými vzpomínkami a drobný-
mi upomínkami na tento jedineč-
ný den v životě svých dě�.

Tomáš Secký;
foto Zuzana Nohavicová - fotogra�a, 

www.�.com/nohavicovazuzana

 

 

Druhé letošní vítání občánků

Varnsdorf • Dne 31. března 
2018 proběhl na zimní stadionu 
ve Varnsdorfu memoriál Jarosla-
va Čecha na počest 30. výročí od 
jeho úmr�.

„Ráda bych touto cestou podě-
kovala za velmi krásný a příjemný 
zážitek na memoriálu Jaroslava 
Čecha za přispění malých žáčků 
hokejistů pod vedením trenérů 

Hocka a Šamši za skvělou atmo-
sféru při utkání se sousedním 
Jonsdorfem a rodiči. Dále za 
přátelské utkání dnes již mladých 
mužů, které trénoval Jaroslav 
Čech, s Rumburským Bostonem, 
kterého se zúčastnili bývalí tre-
néři Pípa, Javůrek, Hájek a bývalý 
ledař Josef Pavlík.

Také bych ráda poděkovala 
panu Šimákovi za putovní pohár 
a dále všem sponzorům: Řeznic-
tví ve Staré spíži, cukrárna Dlask, 
paní Věra Deusová, řeznictví 
Vohnout, cukrárna Sluníčko, Eso 
drink, pan Fran�šek Čelko, pan 
Bačík, Design Centrum a město 
Varnsdorf. Poděkování patří také 
HC TS Varnsdorf za udržení tradi-
ce tohoto sportu ledního hokeje 
ve Varnsdorfu.“

Manželka Klea Čechová, 
dě� Jaroslav Čech 

a Veronika Čechová Strolená

Memoriál Jaroslava Čecha 
na zimním stadionu se vydařil

Omlouváme se za chybné 
uvedení názvu článku o Vincenzi 
Pilzovi v Hlasu severu č. 7 na straně 
10. Správné znění je Vincenz Pilz 
v  Klemen�nu.   Tomáš Secký, šéfredaktor
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Varnsdorf • Modeláři letecko 
modelářského klubu Varnsdorf za 
prvé čtvrtle� 2018 dle plánu uspo-
řádali několik zajímavých akcí.

Zorganizovali dvě kola šes�kolové 
soutěže Nejsevernějšího Házedla, 
která se létala na pláních u Paťhů 
v Mikulášovicích. Celé šes�kolové 
soutěže se zúčastnilo deset závod-
níků. Dále to byla soutěž halových 
upoutaných modelů GEE-BEE ve 
sportovní hale ve Varnsdorfu, za 
účas� 12 závodníků. Nechyběla ani 
soutěž volně létajících modelů „Pe-
pova Jarní“ na le�š� Aeroklubu Čes-
ká Lípa za účas� 41 závodníků.  Pak 
to byl také krajský přebor mládeže 
pro volné modely Ústeckého Kraje 
na le�š� Aeroklubu Roudnice.

Tohoto měření sil žáků a juniorů 
našeho kraje se zúčastnilo 25 zá-
vodníků z toho 12 varnsdorfských. 
V této postupové soutěži si postup 
do celostátního kola vybojovali Šulc 
Václav (v kategorii H mladší žáci 
a v kategorii F1H žáci) a Řezníček 
Miloslav (v kategorii H junioři). 
Varnsdorfš� závodníci se účastnili 
i dalších veřejných soutěží GEE-BEE 
Cup Rakovník. Svoboda Vladimír 

Varnsdorfští modeláři zažili velmi perné čtvrtletí
bral šesté místo, Pecinovský Jan pro 
změnu desáté místo. Zde soutěžilo 
celkem 12 závodníků.

Na halové soutěži Josefovské po-
létání měl Varnsdorf šest zástupců. 
V kategorii P3 se umís�l Formánek 
Pavel na tře�m místě. V kategorii 
A6 sen. Belo Eugen skončil druhý 
za polským závodníkem Frackiewic-
zem Pawlem, páté místo obsadil 
Formánek Pavel. V kategorii A6 
žáci první tři místa získali závodníci 
z LMK Vilémov a na dalších místech 
skončila varnsdorfská čtveřice: Šulc 
Václav, Hladíková Julie, Thime Josef 
a Thieme Václav. Na halové soutěži 
Halový ŽUCH 2018 ve vilémovské 
sportovní hale v kat. F1N obsadil 
páté místo Rudinský Stanislav. 
V této kategorii létalo 13 závodní-
ků. Dále v kateg. A6 MŽ zvítězil Šulc 
Václav před Thiemem Václavem, 
v kateg. A6 STŽ zvítězil Thieme 
Josef, kategorii A6 sen ovládl Belo 
Eugen, na čtvrté místo dosáhl 
Formánek Pavel, páté místo pak 
bral Cimpl Jaromír. To vše za účas� 
dese� závodníků.

Modelářský klub Varnsdorf má 
k dnešnímu dni 73 členů, z nichž 

více jak polovina ak�vně závodí 
v některé z patnác� modelářských 
kategorií volného, upoutaného 
a radiem řízeného modelářství. 
Podrobné výsledky jednotlivých 
soutěží najdete na klubových strán-
kách lmk.varnsdorf.net. Největší 
událos� letošní soutěžní sezóny 
bude skupina soutěží Varnsdorfské-
ho Upoutance ve dnech 6. - 8. čer-
vence 2018 ve sportovním areálu 
Kotlina ve Varnsdorfu. Podrobnější 

informace přineseme později. Dru-
hou soutěží bude Mistrovství České 
republiky v kategoriích upoutaných 
maket F4B (dle mezinárodních 
pravidel FAI) a SUM (dle národních 
pravidel ČR). Tře� a pravděpodob-
ně nejobsazenější soutěží bude 
soutěž upoutaných školních mode-
lů UŠ „O Pohár Tolštejnského Pan-
ství“ za mezinárodní účastni (Česko, 
Německo, Slovensko).     

Redakce

 
 

Varnsdorf • Basketbalová se-
zóna se pomalu, ale jistě chýlí ke 
konci. Muži Slovanu Varnsdorf 
mají za sebou předposlední zápas 
v rámci Severočeské ligy.

Ve skupině o 7. až 9. místo na do-
mácí palubovce přejeli Baník Most 
92:60. Oba celky se tak v tabulce 
srovnaly na 25 bodech. Slovan na-
víc smazal manko z utkání v Mostě, 
které prohrál o 23 bodů. „Měli jsme 
tedy soupeři co vracet. Do posled-
ního období jsme vstoupili s vírou, 
že ještě dokážeme smazat manko 
z předchozího vzájemného utkání. 
To se nám nakonec podařilo nad-
míru dobře. Pro letošní sezónu 
jsme se tak rozloučili s domácím 
publikem vysokou výhrou. Podě-
kování patří všem, kteří nám s bas-
ketbalem pomáhají. A v neposlední 
řadě divákům za tradičně nejvyšší 
návštěvnost našich utkání v celé 
soutěži,“ řekl trenér Jiří Beran. Po-
slední utkání letošní sezóny odehra-
jí muži v pátek 27. dubna v Liberci.

TJ Slovan Varnsdorf – Baník 
Most 92:60.

Body Varnsdorf: Lehroch 32 
(5x3), Beran 18, Šišulák 14 (1x3), 
Schilling 11 (1x3), Pasovský 10, 
Houngbedji 5, Relich 4. Na vítězné 

Basketbalisté bojují o sedmé místo
vlně se vezou basketbaloví kade-
�. Mladíci Slovanu za�m vyhráli 
všechny tři zápasy v rámci skupiny 
A1. Naposledy se doma nemazlili 
s rezervou Roudnice nad Labem, 
kterou rozstříleli 104:61. Střelecky 
zářil David Strnad, který nasázel 
34 bodů. Kade� samozřejmě čtyř-
členné tabulce vévodí.

Kade�: TJ Slovan Varnsdorf – BA 
2006 Roudnice n. L. 104:61.

Body Varnsdorfu: Strnad 34, 
Nechanický 21, Maščuch 20, Jeřá-
bek 17, Petrla 8, Kozák 4.

Přinášíme vám přehled výsledků 
ostatních kategorií. Junioři U 19: 
Varnsdorf – Teplice 97:84 Body: Po-
lák 22, Novák 19 (1x3), Lehroch 15, 
Kabát 13, Jeřábek 10, Kodytek 10, 
Berger 4, Vuong 2, Čapek 2. Mladší 
žáci U 14: Roudnice nad Labem 
– Varnsdorf 55:59 Body: Steško 24, 
Ježek 16, Brož 8, Zdražil 6, Kozák 3, 
Luh 2. Nejmladší mini U 11: Varns-
dorf – Litoměřice 26:60 Body: Str-
nadová 8, Kamenická 6, Doležalová 
6 (3/0), Zirmová 2 (4/2), Venclová 
2, Svoboda 2. Ús� n. L. - Varnsdorf 
42:30 Body: Doležalová 13 (8/3), 
Strnadová 6, Bafiová 3 (4/1), Zir-
mová 3 (4/1), Kamenická 2, Pal-
meová 2, Kabátová 1.           Redakce

 

Varnsdorf • Po úspěšném 
nultém ročníku turnaje tenistů 
ve stolním tenise pod názvem 
Turek Cup se konal dne 30. břez-
na 1. ročník.

Z důvodů chřipky se omluvilo 
několik hráčů, naopak přibyli jiní. 
Nakonec se představilo třináct 
borců (7 žen, 6 mužů), hrála se 
základní skupina systémem každý 
s každým na dva vítězné sety.

Tuto část vyhrál David Lank 
(s bilancí 11:1), poté vznikly tři 
skupiny dle úspěšnos�. Finálová 
skupina byla bez favoritky Kamily 
Janoškové (8:4), což bylo první 
velké překvapení. Naopak příjem-
ně překvapili Vinklárek a Fische-
rová, kteří do finálovky postoupili. 
Franta Čelko posledním zápasem 
1:2 na sety (7:2 vedl ve tře� sadě) 
těsně neprošel do bojů o medai-
le, postoupil tak Vinklárek. Celým 
turnajem nenápadně proplula 
zodpovědnou a technickou hrou 
Lanková.

Finálovou skupinu ovládl bez 
porážky Milan Hindrák 4:0 a 
tak obhájil prvenství z nultého 
ročníku. Celková bilance vítěze 

Milan Hindrák opanoval Turek Cup
v turnaji byla 14:2, jako jediný 
dokázal dvakrát porazit jinak 
suverénního Davida Lanka, který 
měl také bilanci 14:2. Celkové 
pořadí turnaje: 1.Hindrák Milan, 
2. Lank David, 3. Lanková Jiřina. 
Skokanem turnaje se stal celkově 
čtvrtý Vinklárek Jaroslav, který mi-
nule skončil až desátý). Páté místo 
brala Fischerová Jarmila.

Turnaj byl opět perfektně při-
praven ředitelem Janem Turkem, 
který vše okolo turnaje zajis�l na 
jedničku.  Na závěr byly ředite-
lem turnaje rozdány hodnotné 
ceny, plakety, diplomy a drobné 
pozornos� od sponzora Dárečky 
od Yvet, zajištěn byl bohatý raut, 
teplý i studený, který byl po celé 
klání sportovcům k dispozici.

Jak již bylo anoncováno, je 
založena nová sportovní tradice 
ve Varnsdorfu. Držme všichni 
příznivci sportu palce, ať i nadále 
turnaj úspěšně pokračuje. Druhý 
ročník se předběžně připravuje na 
listopad letošního roku. Tenisté se 
nyní pomalu přesouvají na ven-
kovní antukové dvorce.

Redakce
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Varnsdorf • Osm zápasů bě-
hem jednoho měsíce. Díky třem 
odloženým duelům mají fotbalis-
té Varnsdorfu v dubnu pořádnou 
honičku.

V rámci jarní čás� Fortuna 
národní ligy se svěřenci trenéra 
Frťaly dostali ke slovu až 1. dub-
na ve Vítkovicích. A byla z toho 
smolná porážka 0:1. „Bohužel 

Fotbalisté FK Varnsdorf zažívají dubnový masakr

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

jsme nepohlídali jednu soupeřo-
vu standardní situaci, takže jsme 
šli do kabin za stavu 1:0. Druhou 
půli jsme byli v podstatě pouze na 
polovině Vítkovic a neproměnili 
jsme tři vyložené šance. Určitě 
nás mrzí, že si neodvážíme ani 
jeden bod,“ hodno�l utkání trenér 
Zdenko Frťala.

MFK Vítkovice - FK Varnsdorf 1:0    

Tři dny poté vyrazil Varnsdorf 
do Českých Budějovic. Z dohrávky 
odloženého zápasu si díky dvěma 
trefám Durděviče přivezli první 
jarní bod za remízu 2:2. „Bylo 
to z obou stran hodně nervózní 
utkání. Pro nás bylo nejvíce důle-
žité, že jsme byli dvakrát schopní 
reagovat na to, že jsme dvakrát 
prohrávali. Bod je pro nás hodně 
důležitý,“ pochvaloval si trenér 
Varnsdorfu. 

České Budějovice - Varnsdorf 2:2 

Poprvé doma se představil Varns-
dorf v neděli 8. dubna, kdy hos�l 
nováčka Olympii Praha. Severočeši 
po trefě Ka�dise rychle prohrávali, 
naštěs� za osm minut vyrovnal 
Dordič. Po změně stran měl Varns-

Radující se Dominik Šup z vedoucí branky; foto Tomáš Secký

dorf převahu, tu korunoval 
v 78. minutě střídající Dominik 
Šup. První jarní vítězství pak do-
mácí po hek�ckém závěru udrželi. 
„Olympia byla za�m nejkvalitněj-
ším soupeřem, kterého jsme na 
jaře potkali. Jsem rád, že nás brzký 
gól nepoložil. Po změně stran fot-
bal trpěl, hra byla rozkouskovaná, 
padalo hodně žlutých karet. Moc 
dobře víme, že týmy pod námi 
bodovaly. I proto jsou tři body ne-
smírně důležité,“ zdůraznil Zdenko 
Frťala. První branku v dresu Varns-
dorfu vstřelil Dominik Šup. Ten 
přišel v zimě na hostování z Teplic 
s vizitkou nejlepšího střelce junior-
ské ligy. „V předešlých zápasech 
jsem měl šance, ale neřešil jsem 
to dobře. První gól budu mít drahý. 
Ale mě to nevadí, hlavně že jsme 
vyhráli,“ řekl nadějný forvard.

FK Varnsdorf - 
FK Olympia Praha 2:1

V magický pátek 13. zajížděli 
fotbalisté na půdu Hradce Králové, 
z kterého přivezli výsledek 0:2. 
V dubnu Varnsdorf sehraje ještě 
utkání doma pro� Ús� nad Labem 
a Opavě, venku pro� Sokolovu. 
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Varnsdorf • Do jarních bojů se 
vrhly také mládežnické týmy FK 
Varnsdorf.

Starší dorostenci mají po čtyřech 
zápasech vyrovnanou bilanci. Nej-
prve vyhráli 3:2 v Čáslavi, pak dva-
krát prohráli s Hradcem Králové. 
Nejprve s Olympií Hradec Králové 
1:2, pak s FC Hradec Králové 0:3. 
Naposledy doma udolali Náchod 
3:2 po penaltách. V tabulce jsou 
přesto stále na posledním místě.

U19: FK Varnsdorf – Náchod 2:2
Varnsdorf: Vaňák – Knitl, Burda, 

Kramer, Záhorský, Touš, Hoffmann, 
Rybář, Tran Dang, Holubec,  Son 
Nguyen (50. Hrubý).

Mladší dorostenci po třech po-
rážkách (Čáslav 0:3, Olympia HK 
0:3, FC HK 2:7) zabrali a doma na-
sázeli Náchodu tzv. „bůra“. „Hraje-
me těžkou ligovou soutěž, ale když 
ze sebe vydáme v každém utkání 
stejnou energii, tak se budeme po 
zápasech radovat vícekrát! Každý 
hráč zvládl svou úlohu perfektně, 
a tak jsme si připsali první jarní 
body. Na tomto zápase nám vel-
mi záleželo. Všichni kluci zaslouží 
velkou pochvalu a obzvláště Libor 
Živný, který zaznamenal ha�rick,“ 
pochvaloval si výkon trenér Vlas-
�mil Chod. Jeho svěřenci jsou 
aktuálně s deví� body na předpos-
ledním místě.

Dorostenci proti Náchodu 
vydolovali pět bodů

 U17: FK Varnsdorf – Náchod 5:1
Varnsdorf: Hladík – Belo, Gloc, 

Rosche, Skotnica (64. Kubr) – Živ-
ný, Liška, Snášel, Šešina (72. Slavík) 
– Michalina (53. Jetmar), Šmalcl 
(41. Nováček).                        Redakce

V sobotu 24. března se ve varns-
dorfské sportovní hale konal již 22. 
ročník soutěže ve skoku vysokém  
„Velikonoce nad laťkou“, který 
pořádal atle�cký oddíl TJ Slovanu 
Varnsdorf. Závodů se zúčastnilo 
53 sportovců všech věkových ka-
tegorií. Nejmladšímu účastníkovi 
bylo 9 let, zdolal laťku ve výšce 
100 cm, nejstarší účastník (55 let) 
skočil výšku 140 cm.

Soutěž byla podpořena z granto-
vého programu města Varnsdorf a 
také velký dík patří místním firmám: 
Varnsdorfské uzeniny Vohnout, Eu-
rogreen cz, s.r.o., Železářství Svobo-
dová, VDF Free a Cesar Trade.
Nejlepší výkony:
Dívky roč. 2007
Veronika Di�richová, AC Rumburk 
110 cm
Ml. žákyně 2005-2006
Barbora Pohludková, Gymnázium 

Velikonoce nad laťkou si užilo 
přes padesát sportovců

Varnsdorf 135 cm
Starší žákyně 2003-2004
Miluše Pásková, Slovan Varnsdorf 
155 cm 
Dorostenky 2001-2002
Vendula Ryšavá 
AC Česká Lípa 145 cm
Hoši roč. 2007
Marek Košín 
Slovan Varnsdorf 120 cm
Ml. žáci. 2005-2006
Josef Tomašov 
Slovan Varnsdorf 130 cm
Starší žáci 2004-2003
Filip Plíhal, AC Rumburk 145 cm
Dorostenci 2001-2002
Mar�n Prchal, AC Rumburk 160 cm
Junioři 1999-2000
Lukáš Hrneček 
AC Rumburk 180 cm
Muži
David Sláma, AC Rumburk 160 cm

Atle�cký oddíl Varnsdorf

HC Koloc Oil obhájil 
titul Rumburské 

hokejové ligy
Varnsdorf, Rumburk • Poslední 

březnový den skončil další ročník 
Rumburské hokejové ligy nere-
gistrovaných hráčů.

Liga se hrála na čtyři kola na 
zimním stadionu ve Varnsdorfu a 
Rumburku. Letošního ročníku se 
zúčastnilo sedm mužstev z celého 
Šluknovského výběžku. Po mnoha 
zajímavých a velmi vypjatých zápa-
sech na konec obhájilo prvenství 
mužstvo HC Koloc Oil Varnsdorf, 
které hrálo pod novým názvem 
sponzora. Velké poděkování patří 
hlavnímu organizátorovi Markovi 
Skramužskému za chod celého 
ročníku.

1. HC Koloc Oil Varnsdorf
2. Šenov
3. Boston
4. Šluknov
5. Cvikov
6. Hadi
7. Podluží                            Redakce


