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Varnsdorfské muzeum převezme Ústecký kraj
Rozhodlo o tom Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Ús� nad Labem • Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém
zasedání dne 23. dubna 2018
rozhodlo o převodu budovy muzea pod křídla Ústeckého kraje.
Varnsdorfské muzeum je pro
návštěvníky bohužel uzavřeno
již od roku 2009, tedy devátým
rokem. Začátkem října loňského
roku proběhlo na radnici ve Varnsdorfu výjezdní zasedání Výboru
pro kulturu a památkovou péči
Ústeckého kraje, kterého je starosta města Ing. Stanislav Horáček členem. Hlavním cílem bylo
řešit převod muzea pod správu
Ústeckého kraje, jeho následnou
rekonstrukci a znovuotevření pro
veřejnost.
Budova muzea, č. p. 415, patří
městu Varnsdorf. Z důvodu havarijního stavu je ale již zmíněným
devátým rokem uzavřena. Plánovaná rekonstrukce vlastními
silami by však městskou kasu
vyšla na zhruba sto milionů korun, možná více. Další náklady
by byly následně spojeny s provozem budovy a zaměstnanci.
Takto rozsáhlé inves�ce si však
město nemůže dovolit, neboť
celý rozpočet města tvoří 375 milionů korun. Právě proto vedení
radnice jednalo dlouhé měsíce
o možném převodu budovy pod
správu Ústeckého kraje.
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Členové Výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje byli z budovy muzea nadšeni; foto Tomáš Secký

Tehdy se jednání na radnici
a následné prohlídky objektu
zúčastnili členové výboru v čele
s tajemnicí Karinou Strnadovou,
předsedou Jaroslavem Dubským
a další. Nechyběli ani zástupci
Oblastního muzea v Děčíně a
náměstek Ústeckého kraje pro
školství, mládež a sport Mgr. Petr
Šmíd z Varnsdorfu, který převod
muzea také ak�vně podpořil.
Výbor na základě prohlídky doporučil Zastupitelstvu Ústeckého
kraje převzít budovu muzea pod
svá křídla.
O tom krajš� zastupitelé rozhodli na svém zasedání 23. dubna
2018 v Ús� nad Labem. Kraj se
navíc smluvně zaváže k tomu,
že objekt muzea na své náklady
zrekonstruuje a nejméně po
dobu pě� let po jejím dokončení
umožní a zajis� provoz muzea.

„Varnsdorf má historii, která má
návštěvníkům co nabídnout. Proto bylo vhodné, aby se tu muzeum zachovalo. Dělal jsem pro to
maximum a jsem rád, že to vyšlo,“
říká s úsměvem na tváří starosta
města Ing. Stanislav Horáček.
„Úterní ráno mě zas�hla velmi
radostná zpráva, že se podařilo
dokončit proces převodu budovy

muzea do majetku kraje. Můžeme se tedy začít těšit, že bude
obnoven provoz varnsdorfského
muzea ve významné kulturní
památce z roku 1834. Velmi rád
bych poděkoval všem, kteří se
podíleli na iniciaci i dokončení
tohoto náročného řešení“,přidal
na závěr pár slov Mgr. Josef Rybánský.
Tomáš Secký
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Nemocnice Varnsdorf: Rekonstrukce suterénu s novou kuchyní
Varnsdorf • Další rozsáhlou
inves�ční akcí v letošním roce je
vybudování nového gastroprovozu v prostorách Nemocnice
Varnsdorf.
Suterénní prostory Nemocnice Varnsdorf se po dlouhých
letech dočkají zhruba v polovině
letošního roku zahájení rozsáhlé
rekonstrukce. Doposud se veškeré
jídlo pacientům a zaměstnancům
nemocnice muselo dovážet. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele této veřejné
zakázky, která bude prováděna
bezmála dva roky. Předpokládaná
cena stavebních prací a technologie se pohybuje kolem dvace� pě�
milionů korun.
Rekonstrukce bude zároveň
obsahovat výměnu stávajícího
osobního a lůžkového výtahu za

nové. Díky stavebním zásahům
u výtahových šachet proběhne
také úprava krovu a střešního
pláště. Řešit se bude také oprava
velkého vstupního schodiště.
V druhé a tře� etapě proběhnou veškeré sanační práce,
položení ležaté kanalizace, oprava drenážních šachet a šachet
dešťových vod. Rekonstruovány
budou přívody vody, elektriky, plynu apod. Dále budou
předmětem pokračujících prací
omítky, štuky, obklady a dlažby.
Ve finální fázi dojde k osazení
technologie vybavení kapacitní
kuchyně s tabletovým systémem
a instalaci větrání s rekuperací
včetně větracího podhledového
stropu. Veškeré práce by měly být
dokončené koncem příš�ho roku.
Tomáš Secký

Posekaná tráva do popelnic nepatří, zažádejte si zdarma o kompostér
Varnsdorf • Jaro je v plném
proudu, a to je ten nejvyšší čas
na přípravu zahrádky. Sluníčko
už vídáme téměř každý den, a
tak se můžeme pus�t do práce.
S příchodem jara ale také
souvisí první jarní sekání
trávy. Nastává otázka, kam
s posekanou trávou. Občané mají
tři možnos� a záleží na každém,
která mu více vyhovuje.
1) Kompostovat trávu na vlastní
zahradě v plastovém kompostéru
či na kompostu. Výhodou je, že hotový kompost lze zpětně použít ke
hnojení a zahrada tak nepřichází
o živiny.
2) Trávu lze odvézt do sběrového
dvora, kde ji od občanů Varnsdorfu
zdarma převezmou. Kompost pak
na zahradě nepřekáží a tráva je
odvezena do kompostárny.
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3) Požádat na odboru životního
prostředí o hnědou nádobu na
kompostovatelný odpad, která
je jednou za čtrnáct dní svážena.
V tomto případě nemusí občané
trávu nikam sami vozit, ale bude
jim o trochu snížen objem v nádobě na směsný komunální odpad.

700 a 950 litrů. O přidělené velikos� rozhoduje velikost zahrady.
Podmínkou je závazek žadatele,
že bude důsledně třídit odpad,
a to nejen kompostovatelné
odpady, ale též plasty, papír, tetrapaky, kovy a sklo. V současné
době je rozdáno zhruba čtyři sta

Zažádejte město o kompostér
zdarma…
V minulém roce město Varnsdorf uspělo se žádos� o dotaci
na pořízení �síc kusů kompostérů.
Občanům je město poskytuje
k užívání k rodinným domům se
zahradou bezplatně po podepsání dohody. K dispozici jsou
kompostéry tří velikos� – 400,

Výzva k podávání návrhů pro nový
Územní plán města Varnsdorf
Varnsdorf • V souladu se
stavebním zákonem je pořizován
nový Územní plán Varnsdorf (ÚP
Varnsdorf) pro celé správní území,
tj. pro obě katastrální území –
Varnsdorf a Studánka u Rumburku.
V průběhu května a června
letošního roku bude probíhat
projednávání návrhu územního
plánu (spolu s vyhodnocením vlivů
návrhu územního plánu na životní
prostředí) podle § 50 stavebního
zákona. Vyzýváme proto všechny
občany, zejména pak ty, kteří uplatnili do zadání nového ÚP Varnsdorf požadavky, aby se s �mto
materiálem seznámili.
Písemné připomínky bude
možné podávat ve lhůtě třice�
dní. Konkrétní termíny budou
zveřejněny prostřednictvím veřejné
vyhlášky, která bude vyvěšena

kompostérů, šance, že se dostane
na všechny, je opravdu veliká.
Máte-li zájem o kompostér na
svou zahradu zdarma, obraťte se
na Odbor životního prostředí, nám.
E. Beneše 470, kancelář č. 7.
Ing. Přemysl Brzák
Odbor životního prostředí

na úřední desce Městského
úřadu Varnsdorf a na webových
stránkách města v první polovině
května letošního roku. Písemné
připomínky bude možné podávat
na podatelnu Městského úřadu
Varnsdorf. K později podaným
připomínkám nebude přihlíženo
(§ 50 odst. 3 stavebního zákona).
Veřejná vyhláška bude zároveň
obsahovat i webovou adresu, kde
bude návrh ÚP Varnsdorf, s ohledem na značný rozsah textové
i grafické čás�, zveřejněn.
V případě jakýchkoliv dotazů a
upřesňujících informací se můžete
obracet na MěÚ Varnsdorf, Odbor
správy majetku a inves�c, Úřad
územního plánování, nám. E. Beneše 470 – Ing. Václav Nechvíle,
Radka Kamberská, tel.: 417 545
186.
Ing. Václav Nechvíle
Úřad územního plánování
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Rozsáhlý rozhovor se starostou města Stanislavem Horáčkem

Varnsdorf • Redaktorka internetového serveru ParlamentniListy.cz vyzpovídala v rozsáhlém
rozhovoru starostu města Varnsdorf Ing. Stanislava Horáčka.
Více již v samotném rozhovoru,
který připravila Kateřina Synková.
Než jste se stal starostou, neměl
jste žádné poli�cké zkušenos�.
Nakolik se vám podařilo naplnit
cíle, s nimiž jste kandidoval?
Nenarážel jste při jejich prosazení
nejen na poli�kaření, ale i na
kompetenční man�nely?
Kandidoval jsem proto, že jsem
byl nespokojený s dosavadním
rozvojem Varnsdorfu. Město mělo
velmi špatnou pověst hlavně kvůli
obchodu s chudobou, vzdělaní
lidé z města odcházeli a přicházeli
většinou jen � sociálně slabí. Naše
mo�o ve volbách bylo: „Aby tu
chtěly žít i naše dě�.“ Šli jsme do
toho naplno, jak jsme byli zvyklí
z našich profesí. Myslím, že navzdory tomu, že čtyři roky jsou na
„zprocesování“ velkých projektů
velmi krátká doba, tak se nám
podařilo tento rozvoj nastartovat. Samozřejmě jsme naráželi
na kompetenční man�nely i na
poli�kaření, což mnohé zbrzdilo.
Nejvíce mě stále zaráží, jaké roztodivné konspirační teorie lidé dokáží
vymyslet.
Do zastupitelstva jste byl zvolen za hnu� ANO. Proč jste se
nestal jeho členem?
Byl jsem zvolen jako nestraník,
ale po volbách jsem do hnu� vstoupil. Zastávám jako sportovec
názor, že pokud za nějaký tým
hraješ, měl bys nosit jeho dres.
Nelitujete někdy svého rozhodnu� vstoupit do poli�ky? Co vám
tato zkušenost dala?

Nelituji, i když jsem přesvědčen,
že nejsem úplně „pravý“ poli�k,
protože se snažím vždy používat
zdravý selský rozum. Je to jediná
možnost, jak změnit město, ve
kterém žiji, k lepšímu. Pouhý pozorovatel a kri�k nic nezmění, je
potřeba se ak�vně zapojit. Když
vidím výsledky, tak mě to i baví.
Úplně nejvíc mě posiluje a nabíjí,
když mě potkají lidé a chválí naši
práci a říkají, že po dlouhé době
„je vidět, že se něco děje“, i když
máme třeba na některé věci zcela
odlišné názory.
Na co jste jako starosta nejvíce
pyšný?
Přestože tohle slovo ve svém
slovníku moc nepoužívám, tak
ano, mohu být pyšný například
na to, že se podařilo do řešení
problémů vtáhnout celé zastupitelstvo a většinu záležitos� řešíme
zcela pragma�cky a věcně tak,
aby to bylo ku prospěchu rozvoje
města. Bylo dokončeno několik
větších inves�čních akcí – např.
Náměs�čko U Věžičky, zimní stadion, vznikla tři nová sportoviště
u škol, ve velkém se opravují
školská zařízení, komunikace a
modernizuje se veřejné osvětlení,
letos se budou budovat nové
parkovací plochy na sídliš�ch.
Revitalizovalo se prostranství
u rybníku Mašíňák, opravovaly se
rybníky Gerhus. Investujeme do
oprav varnsdorfských dominant
– Hrádku a Červeného kostela.
Letos také vznikne v naší nemocnici zcela nový gastro provoz za
několik desítek milionů korun. Po
několika letech úsilí se podařilo
připravit projektovou dokumentaci, a hlavně získat dotační

peníze na úpravu prostranství autobusového terminálu. Jeho
výstavba se rozjela právě před
několika dny a dle plánu by měla
být do jednoho roku hotová.
Myslím, že jsme �mto přispěli ke
zkvalitnění života našich občanů,
což bylo naším cílem. Mám z toho
opravdovou radost.
V koaliční smlouvě jste se zavázali k řešení sociální poli�ky a
problémů s tzv. nepřizpůsobivými.
Uzavřena byla jedna ubytovna,
posílili jste bezpečnostní opatření
a zaměřili jste se i na práci s dětmi
a mladistvými. S jakým efektem?
Je podle vás nyní ve Varnsdorfu
větší klid a bezpečnost?
U práce s dětmi a mladistvými
se efekt ukáže až časem. Ale ten
tlak je potřeba vyvíjet neustále.
Občanské souži� v problémové
lokalitě nás a policii sice stále
zaměstnává, ale během posledních čtyř let celkově rapidně
klesla kriminalita, to je holý
ověřitelný fakt. Velkým úspěchem
je i to, že se nám postupně daří
zapojovat do pracovního procesu
i obyvatelstvo dříve závislé pouze
na sociálních dávkách. Jedná se
celkem za�m asi o padesát lidí.
Zaměstnáváme je v Technických
službách města Varnsdorfu,
několik jich slouží u městské policie jako asisten� prevence kriminality. Spousta lidí v oranžových
vestách je zapojena do veřejně
prospěšných prací a uklízejí
město. Tito lidé jsou vzorem pro
svoje dě�, které aspoň vidí, že
ráno vstávat a chodit do práce je
normální.
Již nějakou dobu se snažíme
o odkup bytů v lokalitě Kovářská.
Od starousedlíků jsme postupně
odkoupili nejméně deset bytů.
V problema�ckých lokalitách
jsme schválili opatření obecné
povahy ohledně zamezení doplatku na bydlení pro nově příchozí.
Tím byl vytvořen tlak na podnikavce s byty, kteří se jich nyní snaží
zbavit. V současné době jsme
získali v dražbě naráz 23 bytů
v jednom paneláku. Tento tlak
proza�m alespoň celkově ředí celou problema�ku lokality. Chtěli
bychom byty postupně uvést
do přijatelného stavu a vytvořit
z nich startovací byty pro mladé
či dostupné bydlení pro seniory.

Na tyto opravy budeme hledat
dotační programy.
Jak byste hodno�l spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování?
Spolupráce s Agenturou přinesla za�m jen částečné plody.
Doufám, že projekty, které jsme
začali, přinesou do města více
peněz. Máme připravené různé
sociální projekty pro široký okruh
cílových skupin. Agentura nám
přináší určité přímé spojení na
vládu. Naše zkušenos� s fenoménem zneužívání sociálních
dávek budeme sdělovat jejím
prostřednictvím vládě a budeme
tlačit na to, aby se zpřísnilo a
důrazně kontrolovalo vyplácení
sociálních dávek, aby se nevypla�lo nepracovat.
Jestliže se na programové
prohlášení podíváme obšírněji,
podaří se vám splnit všechny jeho
body, nebo existuje nějaká priorita, kterou se vám minimálně
v tomto volebním období prosadit nepodaří?
Co jsme slíbili, to jsme splnili na
více než sto procent. Snažíme se
neslibovat nesplnitelné, nestavět
vzdušné zámky. Jsme dobrý tým,
s kolegy místostarosty, kteří jsou
oba z hnu� ANO, máme „tah na
branku“, snahu věci posouvat
kupředu, vytváříme tlak. Hraje
v tom roli osobní inicia�va, zápal
pro věc a patrio�smus. Čtyřleté
volební období je málo, veskrze
jsou to složité procesy a na to je
potřeba čas. Máme v plánu modernizovat sběrný dvůr, veřejnos�
se předložila studie revitalizace
náměs�, bude se dělat projektová
dokumentace a v příš�m roce by se
mohlo začít s výstavbou. Zároveň je
potřeba vylepšit k náměs� přilehlé
hlavní ulice Národní a Legií.
Samozřejmě se snažíme naše
plány zároveň komunikovat s veřejnos�, nechceme nic dělat
veřejnos� za zády. Bohužel na
schůze zastupitelstva naši občané
moc nechodí, až na pár výjimek,
a ty se dají většinou spočítat na
prstech jedné ruky. Stejné to bylo
s veřejnými besedami, které jsme
pořádali. V době internetové komunikace tedy jdeme občanům
„napro�“.
Například
studii
náměs� jsme vyvěsili na webu
Pokračování na str. 4
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Rozsáhlý rozhovor se starostou města Stanislavem Horáčkem
Dokončení ze str. 3

a občané se mohou se svými
podněty a připomínkami vyjádřit
e-mailem. Komunikujeme také
prostřednictvím městského Facebooku. Schůze zastupitelstva jsou
už více než 3 roky přístupné online, původně jako audiopřenos a
nyní dokonce i jako videopřenos.
Budete se na podzim snažit
obhájit mandát?
Ano, budu se snažit obhájit
mandát a pokračovat v nastolené práci.
Jaká je vaše vize města za
deset let? Čím by měl být Varnsdorf výjimečný, aby lákal nejen
turisty, ale aby zejména občané
neměli potřebu odcházet jinam?
Přeci jen zlepšit povědomí a
pověst města byla i vaše priorita.
Dříve byl Varnsdorf velmi
váženým městem, je zde mnoho
starých krásných vil po bývalých
bohatých továrnících. Bylo to
město s rozvinutým průmyslem
a říkalo se mu, že je městem
mládeže, zahrad a komínů. Po
revoluci začal stagnovat hlavně
tex�lní průmysl a pracovních
příležitos� ubývalo. Město trpělo,
také proto, že po celá dese�le�

bylo jako pohraniční vystrkov
na okraji zájmu, bez přílivu
větších inves�c. Jeho pověst však
nejvíce utrpěla hlavně s přílivem
nepřizpůsobivého obyvatelstva
a následnými demonstracemi
starousedlíků.
Naší vizí je změnit vnímání
Varnsdorfu ve zbytku republiky.
U místních občanů se nám to snad
již částečně podařilo. Doufám, že
bude městem mladých, sportu
a zeleně. Podmínky pro to má
vynikající. Staví se zde nyní hodně
nových domů, proto si myslím, že
spousta mladých tu chce zůstat,
což je dobře.
Byl bych rád, aby za deset
let se o Varnsdorfu mluvilo už
jen pozi�vně, jako o dobrém
místu k životu a také o dobré
turis�cké des�naci. Usilujeme
například o získání dvou dotací
z programů Euroregionu Nisa na
výstavbu rozhledny na Špičáku
a na důkladnou opravu Hrádku
a s propojením těchto dvou
varnsdorfských vrcholů geologickou stezkou. Varnsdorf má
tu výhodu, že je v těsném sousedství s Českosaským Švýcarskem.
Turistům už máme co nabídnout.
Například širokou škálu různých

sportovišť, tras pro běžce i cyklisty či rekreační oddychovou
zónu.
Snažíme se také zlepšit dostupnost zdravotní péče ve
Šluknovském výběžku. Ve spolupráci s Ústeckým krajem a
Krajskou zdravotní, a.s. bychom
k tomu rádi využili areál zdejší
nemocnice.
Jak jste se svěřil pro naše
stránky, překvapilo vás, jak
velké množství občanů chce
řešit své problémy přímo se
starostou, i když vlastně nemáte
žádnou rozhodovací pravomoc.
Uvítal byste posílení vašich pravomocí? A můžete být případně
konkrétnější?
Určitě bych uvítal posílení pravomocí starosty. Udivuje mě, kolik
občanů má zkreslené představy
o mých kompetencích, vždy se je
ale snažím alespoň nasměrovat
tak, aby se jim podařilo jejich
problém zdárně vyřešit. Mám pro
ně pravidelně jednou týdně dvě
hodiny otevřených dveří starosty,
kdy mohou bez objednání přijít se
mnou diskutovat. Jsem za tuto
zpětnou vazbu rád. Na každou
věc má spousta lidí různý pohled

a je to proto pro mě nesmírně
obohacující.
Ohledně pravomocí a přímé
volby starosty by se Česko mělo
inspirovat v Německu. Mělo by
jít ruku v ruce se zvýšením pravomocí i zvýšení odpovědnos�.
V Německu ve srovnatelně
velkém městě má starosta stejný
počet hlasů v radě, jako zbytek
celé rady, ale �mto je také plně
zodpovědný. Jeho funkční období
je delší než funkční období zastupitelstva.
I z vaší osobní zkušenos�,
je možné naplno zastávat více
funkcí?
Dle mého názoru souběh dvou
pracovně provázaných funkcí je
možný, i když náročný. Já sám
jsem zároveň krajským zastupitelem a vazba na výkon starosty
přináší jisté výhody, pochopitelně
při zvýšených nárocích na čas
a znalost problema�ky. Těžko
pochopitelný je však souběh dvou
a více funkcí, které nemají oporu
v profesní podobnos� či jsou
dokonce uměle vytvářené, jako
např. v parlamentu.

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

Kateřina Synková,
Parlamentní Listy

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou se vyplatí
Varnsdorf • Plánujete letní
dovolenou v zahraničí a nemáte
platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte
podání žádos� až do doby před
letní turis�ckou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám
na úřadech, ušetříte čas, nervy a
peníze. Za vydání cestovního pasu
ve lhůtě 30 dnů zapla�te správní
poplatek 600 Kč, u dě� mladších
15 let 100 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě
30 dnů?
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Počítejte s vyšším správním
poplatkem 4.000 Kč, u dě�
mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento
poplatek obdržíte plnohodnotný
cestovní pas se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biomet-
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rickými údaji. Od 01.07.2018
dojde ke změnám ve lhůtách a
výši správních poplatků. Máte-li
platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy pla�. Hodláte-li
cestovat mimo Evropskou unii,
zjistěte si u velvyslanectví daného
státu, jakou minimální dobu platnos� cestovního pasu cizí stát
vyžaduje. Požadovaná minimální
doba platnos� cestovního pasu
může být například 6 měsíců ode
dne vstupu nebo vycestování
z území cizího státu. Zjistěte si,
zda je ke vstupu a pobytu na
území daného státu třeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní
pas a cestujete v rámci EU?
K cestám do států EU můžete
jako cestovní doklad použít
občanský průkaz. Rovněž lze
občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Is-

Má vaše dítě občanský průkaz?
land, Albánská republika, Bosna
I dítě mladší 15 let může cestoa Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Makedonská republika, vat do těchto států na občanský
Moldavská republika, Srbská re- průkaz.
Ministerstvo vnitra České republiky
publika.
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70mm Weekend 2018 nabídne bohatý program
museum Berlin a Mikula Servis
Švýcarsko. Technické vybavení není
jen v perfektním technickém stavu,
ale vše vylepšujeme nad rámec
původních technologií. Jsme tak
připraveni na filmové kopie, které
vzhledem k působení zubu času
nejsou v perfektním stavu. Projektory UM 70/35 jsme přizpůsobili
i pro promítání smrštěných kopií, do
zvukového systému jsme doplnili
potlačení šumu pro zvukové záznamy bez systému Dolby. Dále máme
nainstalované Dolby A příp. i Dolby
SR nebo další zvukové systémy
70mm filmů, které mají např. nízké
kmitočty pro basový reproduktor
ve zvláštní stopě nebo mají stereo
zvukové efekty. Všechny zvukové
záznamy hrajeme tak, jak byli
technicky zpracované na filmové
kopii, avšak přes moderní zvukový
procesor i reproduktory.
Naším krédem je nabídnout vám

filmy, které jsou na podobných
70mm přehlídkách velmi vzácné.
Samozřejmě si nemůžeme být
nikdy zcela jis�, jestli někdy někde
neproběhla nějaká osamocená
projekce mimo běžné fes�valy, ale
o celé řadě filmů se nám nepovedlo získat informace, že by byly
v posledních letech někde hrány.

15. Nisa Film fes�val

70mm Weekend se koná v rámci 15. ročníku Nisa Film fes�valu,
který je organizován na dese�
místech v německo-polsko-českém trojmezí od 15. do 20. května. Program Nisa Film fes�valu nabízí 100 dalších filmů,
dokumentů a krátkých filmů,
stejně jako koncerty, přednášek a
zábavy. Celý program fes�valu lze
nalézt na adrese www.neissefilm
fes�val.de.
70mm kino Centrum Panorama

Kapela Kryštof se vrátila
na divadelní prkna
s nabitým programem
Varnsdorf • Vážení přátelé a
příznivci filmové techniky, 70mm
kino Centrum Panorama ve
Varnsdorfu v České Republice,
na hranicích s Německem, Vás
i letos zve na 70mm Weekend,
který se uskuteční ve dnech
17.–20. 5. 2018 v rámci 15. Filmového fes�valu Nisa.
Na programu budou projekce
70mm filmů, přednášky, setkání
s přáteli, zábava a dobré jídlo
i pi�. Kino Panorama ve Varnsdorfu nabízí unikátní technické
vybavení s prohnutým plátnem.
Velikost promítaného obrazu je
130m2. Letos budeme mít zcela
nové a větší promítací plátno.
Kino je projektováno jako 70mm,
s trojúhelníkovým půdorysem
a promítací plocha je značně
předsunuta k divákům, nemá
prak�cky žádné jeviště.
Projektovaná
kapacita
je
550 míst. Promítací kabina má
nainstalované všechny klasické
projekční technologie tj. 16mm,
35mm (2x), 70mm (2x) a digitální
projektor Chris�e. Na perfektním
vyladění naší technologie a na
programu spolupracujeme i se
zahraničními přáteli - OrpheumLichtspiele Schönberg, Kino-

Časový plán:
Čtvrtek 17.5.

15:30 Vojna a mír, I díl –
Andrej Bolkonskij
19:15 Ge�ysburg

Pátek 18.5.

11:00 Vojna a mír, II díl –
Nataša Rostovová
13:15 Poslední bitva Apačů/
OldSha�erhand
16:00 Titul je v jednání.
(Orfeus je bohužel zrušen.)
18:00 Vražda v Orient Expresu
21:15 Zbraně pro San Sebas�an

Varnsdorf • Ve čtvrtek 12. dubna 2018 proběhl v Městském divadle Varnsdorf akus�cký koncert
ostravsko-havířovské kapely, která
si již dvacet pět let říká Kryštof.
Po halovém a klubovém turné,
vyprodaném koncertě na Strahově
se česká kapela Kryštof rozhodla
vrá�t na divadelní prkna v rámci
svého Jenom Písničky Tour 2018.
Mezi šestnác� vybranými divadly
byl také Varnsdorf, lístky byly vyprodány během několika dní.
Členové kapely byli po celou dobu
fanouškům doslova na dotek a
během více než tříhodinového pro-

gramu zazněly jejich nejznámější
i starší písničky. Kryštof je v divadlech svým příznivcům velmi
blízko a s fanoušky skutečně
komunikoval. Každý v hlediš� měl
možnost klást mezi písničkami
otázky. Ty nejoriginálnější byly
na konci programu oceněny.
Nechyběla ani jízda na člunu
mezi publikem. Bouřlivý aplaus
ve stoje na konci programu byl
samozřejmos�. Richard Krajčo
navíc slíbil, že pokud se na divadelní prkna ještě vrá�, do Varnsdorfu
opět zavítají.
Tomáš Secký

Sobota 19.5

11:00 Ve šlépějích spasitele
15:00 Blízká setkání tře�ho
druhu
17:45 Lawrence z Arábie
21:30 Raut v baru FilmPoint.

Neděle 20.5.

11:00 Cirkusový svět
14:30 Divotvorný hrnec
17:15 Překvapení?
Titul je v jednání.
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Ocenění Jana Amose Komenského putuje do varnsdorfské mateřské školy
Varnsdorf • 28. březen je významný den, na který připadá
Den učitelů. Právě tento den se
narodil učitel národa Jan Amos
Komenský a u příležitos� jeho
narození se slavnostně předávají
po celé republice ocenění pedagogickým pracovníkům za jejich
význačný přínos ve školství.
Nominovaní
pedagogové
z Ústeckého kraje si ocenění
převzali v prostorách Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Slavnostní
okamžik byl zahájen uvítáním všech
zúčastněných, následován krátkými
proslovy pracovníků Krajského
úřadu a vystoupením flétnového
kvarteta žáků ZUŠ Ús� nad Labem.
Poté nastala chvíle samotného
předávání
ocenění.
Medaile
předal náměstek hejtmana pro
oblast školství, Petr Šmíd, spolu
s předsedkyní výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost, Radmilou Krastenicsovou, a to hned
ve čtyřech kategoriích – mateřské
školy, základní školy, střední školy
a ostatní školská zařízení. Předávání
se zúčastnil i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Podstatnou
kategorií
pro
město Varnsdorf byla kategorie
mateřských škol. Z vybraných
třech udělení to�ž dvě z nich
putovala právě do Varnsdorfu.
Ocenění získaly Mgr. Veronika
Strolená, ředitelka Mateřské školky
Čtyřlístek, za pedagogickou práci a

Mgr. Danuše Korecká, zástupkyně
ředitelky Mateřské školky Čtyřlístek
za celoživotní práci ve školství a za
přínos v oblas� speciálního školství.
Paní Korecká v oboru školství
pracuje neuvěřitelných 51 let.
Vyznamenala se založením tříd
pro dě� se závažnými vadami řeči,
pro dě� s au�smem a pro dě� se
souběžným pos�žením více vadami.
Letos se chystá odejít na zasloužený
odpočinek. Jak dlouho se věnuje
dětem s jednou nebo více vadami?
Jaké plány střádá po odchodu do
penze? Odpovědi naleznete v krátkém rozhovoru.
Mohla byste v kostce popsat
svůj životní příběh?
Po absolvování gymnázia jsem
nastoupila do školství a dálkově si
doplnila vzdělání pro učitelky MŠ.
V roce 1971 jsem absolvovala kurz
logopedické asistentky u profesora
Miloše Sováka. Speciální pedagogika, tedy práce s handicapovanými
dětmi, mě velmi lákala. Dálkově
jsem vystudovala fakultu speciální
pedagogiky
na
Masarykově
univerzitě v Brně, obor speciálně
pedagogické poradenství v logopedii a surdopedii (pedagogika
pro dě� s narušenou komunikační
schopnos� a pedagogika dě� se
sluchovým pos�žením).
Jak dlouho se věnujete dětem,
které jsou handicapované?
Dětem s handicapem jsem se
věnovala prak�cky po celou dobu

působení v MŠ. Nejprve jako logopedický asistent ve školství, pod
hlavičkou zdravotnictví. Později,
když se stále častěji objevovaly
dě� s narušenou komunikační
schopnos�, jsem v současné MŠ,
kde jsem působila jako ředitelka,
zřídila pro tyto dě� speciální
třídu. Postupem času se na nás
začali obracet rodiče dě� i s jiným
pos�žením nebo s kombinovaným
pos�žením. Zřídila jsem proto
ještě třídu pro dě� s více vadami.
Zájem o speciální třídy byl velký,
rodiče k nám vozili dě� i z okolních
obcí. Tak se stalo, že po zápise do
MŠ se u nás objevilo šest dě�
s au�smem. A na světě byla další
speciální třída. V těchto třídách
bylo nutné zajis�t kvalifikované
pracovnice, což se nám daří.
Jak probíhá takový běžný
všední den s dětmi, které mají
jednu nebo více vad?
„Nemůžeme všechny dě�
všechno naučit, ale můžeme
všechny dě� učinit šťastnými.“
A tento citát ve speciálních třídách
opravdu pla�. Dě� ve speciálních
třídách mají vypracované individuální vzdělávací plány, šité na
míru. Každé dítě je vzděláváno
podle svých možnos� a potřeb.
Snažíme se je zapojovat do všech
ak�vit školy, které mohou absolvovat. Celoročně chodíme jednou týdně plavat, navštěvujeme
divadlo, kino a další akce. Ve

třídách s menším počtem dě�
pedagogům pomáhají asisten�
pedagoga. Každý, i ten nejmenší,
pokrok dítěte nás těší.
Je to vskutku ohromné, mít za
sebou 51 let praxe ve školství.
Prozradíte, na co konkrétně jste
za tuto neskutečnou dobu pyšná?
51 let je opravdu dlouhá doba.
Jsem ráda, že se mi podařilo realizovat něco, co mnoha rodičům
handicapovaných dě� usnadnilo
život a dětem usnadnilo start do
života.
Prozradíte čtenářům, jaké pocity jste měla ze získání plakety
Jana Amose Komenského?
Velmi mě potěšilo, že nominace
na ocenění plaketou vzešla od
mých spolupracovníků.
Čemu se budete věnovat, až
odejdete do penze?
Tak úplně z pracovního procesu neodcházím. Ještě budu
pokračovat, na kratší úvazek, jako
pracovník speciálně pedagogického centra pro smyslově pos�žené
dě�, kde působím již 18 let. Mám
mnoho koníčků – sport, zahrádku,
četbu, vnoučka. Nudy se opravdu
nebojím.
Děkujeme za rozhovor a jménem redakce Hlasu severu srdečně
gratulujeme k získání ocenění.
Děkujeme vám za velký přínos
v oblas� nejen speciálního školství
a do budoucích let přejeme mnoho zdaru a štěs�.
Hana Bučková

Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města V. díl
Varnsdorf • Pod pojmem dostat
rychtu si většinou představíme
dostat tzv. „nakládačku“, tedy
utrpět porážku. V případě odstranění staré rychty, tedy posledního
a patrně největšího, a rozhodně
nejdůležitějšího objektu na náměs�, naše město porážku
rozhodně utrpělo.
U všech popisovaných objektů
v našem seriálu byl hlavním
důvodem jejich odstranění špatný
stavebně-technický stav. U většiny
z nich však, ale existoval nějaký
další, druhý mo�v, plán, nebo
záměr, co by na jejich místě mohlo
vyrůst. O to nepochopitelnější bylo
odstranění této dominantní stavby,
na jejímž místě ani po více jak
40� letech nic nestojí, ani se žádná
stavba nechystá.
Budova starovarnsdorfské, tedy
Altwarnsdorfské a �m pádem
i nejstarší městské rychty, sídla
rychtáře, byla postavena po požáru
v roce 1642 jako typický mohutný
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Jak Varnsdorf dostal rychtu…
dvoupodlažní hrázděný dům. Jedna
z nejstarších budov ve městě tak na
severní straně důstojně uzavírala
prostranství náměs�. V době stavby
byl úřad rychtáře dědičný a byl
v držení rodiny Goldbergů. Při
velkém městském požáru v roce 1829 objekt s největší
pravděpodobnos� vyhořel nebo
byl významně poškozen požárem,
neboť v dochovaných dokumentech
je barvitě popsána situace, kdy se
vrchní část věže kostela při požáru
zří�la na dvůr rychty. V roce 1849
byl rychtářský úřad zrušen a od
roku 1870 v něm Anna Goldbergová začala provozovat vyhlášenou
restaurací s Hotelem Börse, česky
Burza. Burza se tak stala nejen
symbolem správy města, ale také
kulturním stánkem, ve kterém se
scházeli členové mnoha spolků
a uzavíraly se zde i důležité obchody. Velmi vyhledávanou a
oblíbenou atrakcí bylo tzv. Kaiser

Panorama umístěné na pravé
straně v přízemí, kde si mohli
návštěvníci prohlédnout významné
světové stavby a památky pomocí
důmyslného přístroje na prohlížení
plas�ckých fotografií. K rychtě patřil
i poměrně rozlehlý statek (budovy
zasahovaly až zhruba do poloviny
současného prázdného pozemku),
ve kterém sídlily také obchody a
drobné provozovny a patřila k ní
řada pozemků směrem k hranicím
do Sei�ennersdorfu (dodnes
pomístní název u městského
statku). V rukou rodiny Goldbergů
byla rychta až do roku 1875, kdy
budovu koupil Josef Trausel. Z té
doby pocházejí i plány na přestavbu
budovy, které jsou uloženy v archivu Státního oblastního archivu
v Děčíně. V letech 1892-1926
vlastnil restauraci s hotelem Leitmeritzer Bierbraugesellscha�zum
Elbschloss (Litoměřická pivovarská
společnost U labského zámku).

V té době (1898) objekt také opět
částečně vyhořel. V roce 1927
převzalo objekt do majetku město,
což zůstalo zachováno i po válce.
Posledním využi�m objektu byl provoz školní jídelny, v přístavbách byl
umístěn městský dvůr (předchůdce
technických služeb) a jeden čas zde
bylo umístěno i učňovské středisko.
Město však do objektu v podstatě
od války téměř neinvestovalo, a
tak se především vinou zanedbané
údržby dostal až do havarijního
stavu. V rámci asanačního běsnění
v sedmdesátých letech byl ve
dnech 6. a 7. června roku 1977
stržen. Plánovaný objekt však na
jeho místě nikdy postaven nebyl.
Zajímavos� je, že Stará rychta
vystřídala postupně několik čísel
popisných. A to od původního
čísla 34, přes čísla 13, 16, až po
konečné číslo popisné 472, které jí
vydrželo od roku 1870 až do svého
neslavného konce.
Jiří Sucharda
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Inzerce

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zaměstání

Hotel „Roman�c Chateau“
v Krásné Lípě přijme zaměstnance na pozice:
Majitelka hotelu je Sylvia Kirby- 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 sezónu
- částečná znalost anglič�ny a
němčiny.
Hledáme nejlépe místní osoby se zkušenostmi v oboru.
Životopis zasílejte na e-mail:
a.azevedo@sympa�co.ca
Kostka Krásná Lípa přijme
vedoucího sociálního pracovníka služby domácí péče
o seniory, sociálního pracovníka do odborné poradny,
komunitního pracovníka a
pedagoga. Více na www.komunitnicentrum.com nebo
777 291 400.

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:
josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy nábytku,
drobné zednické práce, ořez
stromů a keřů.
Výkup auto-moto vraků
Varnsdorf a okolí. Tel.: 723
158 958
Prodám nepoužité eternitové šablony, asi 300 kusů,
přibližně polovina šedé/
červené. Cena 2 Kč/kus. Tel.
607 925 023. Varnsdorf.

Nemovitosti
Hledám pronájem ve Varnsdorfu, Rumburku a okolí na
léto od 14. 7. -25. 8. 2018. Zařízený pokoj s příslušenstvím.
Tel.: 777 969 924, e-mail: isabela.santusova@seznam.cz
Pronajmu krásný, slunný
byt 1+1 ve Varnsdorfu u Lidlu,
2. patro s výtahem. Hledám
staršího spolehlivého člověka,
nekuřáka (možno i manželé).
Byt je částečně vybaven. Bližší
info na tel.: 605 700 947
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Společnost

VZPOMÍNKA

S boles� v srdci oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opus�l náš
drahý a milovaný ta�nek, partner,
dědeček, bratr, tchán, strýc, kamarád a motorkář, Zdeněk Badin.
Zemřel náhle dne 4. dubna 2018 ve
věku nedožitých 60 let.
Budeš nám moc chybět, Zdendo.

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 8. května od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka.
Výbor SDČR

ZUBNÍ POHOTOVOST
5. - 6.5.2018
MDDr. Klevetová Magdalena
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
8.5.2018
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23,
Děčín I
Tel. 412 519 622
12.-13.5.2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

SVOZ BIOODPADU
Dne 15. 5. 2018
od 6.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
17.5.2018 od 9.00 hod.
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Slavnostní setkání dubnových jubilantů
Varnsdorf • Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v obřadní síni Městského úřadu Varnsdorf sešli místní
senioři, aby oslavili svá jubilea.
Celý ceremoniál zahájil starosta
města Ing. Stanislav Horáček spolu
s místostarostou města Josefem
Hambálkem. Na slavnostní akt se
dostavilo celkem 7 jubilantů. Každý
z nich poté vyprávěl svůj životní příběh, kde se narodili, co studovali,
nebo kde pracovali. Zbyl také čas
na dotazy ohledně autobusového
nádraží, náměs� či lékařů a zubařů.
Příjemné odpoledne u kávy a drobného občerstvení bylo zakončeno
osobní gratulací a předáním daru.
Seznam přítomných jubilantů:
Jana Janáčková, Olga Doležalová,
Zdeňka Šťastná, Jaroslava Milerová,
Václav Janeš, Jaroslav Frkal a Bře�slav Šolc.
Tomáš Secký

Týden Země na Kopečku
Varnsdorf • Celý týden od 16. 4.
do 20. 4. proběhl v naší školce ve
znamení oslav Země.
Dětem byla nabídnuta celá škála
zajímavých činnos� a her spojených
s poznáváním přírody. Dě� určovaly
živočichy, kteří obývají jejich nej-

bližší okolí, vytvořily krásné hotely
pro hmyz a lapače snů ze stébel
ozdobnice, naučily se zakládat
herbář, dozvěděly se, co se děje
v kompostu a proč se střídá den
a noc, malovaly vesmír a zpívaly
o planetě Zemi.

Ve čtvrtek se do akcí školky
zapojili rodiče a pomohli s jarním
úklidem zahrady. Na závěr jsme si
všichni společně opekli špekáčky
u táboráku. Všem zúčastněným
děkujeme.
Kolek�v MŠ Národní

Výsledky Kdo uteče…, vyhraje…
Varnsdorf • V neděli 15. dubna
se za příjemného slunečného počasí konal již 14. ročník běžeckého
závodu Kdo uteče…, vyhraje…,
který pořádal varnsdorfský atle�cký oddíl.
Do cíle doběhlo 88 závodníků,
nejvíce byly zastoupeny dětské
kategorie. Závod byl podpořen
z grantového programu města
Varnsdorf a sponzorskými dary
přispěly tyto firmy: KWL s.r.o., VDF
FREE, Elektrocentrum Bukáček,
Varnsdorfské uzeniny Vohnout,
RENO Plas�c a Tiskárna TRIO.
Nejlepší výkony v jednotlivých
kategoriích:
Drobo�na 1 - dívky roč. 20112016: 60 m
1. Valerie Jindřichová (2012) Rumburk 11,9
Drobo�na 2 - dívky roč. 20092010: 120 m
1. Lucie Drunecká (2009) Slovan
Varnsdorf 19,7

Elévky - dívky roč. 2007-2008:
420 m
1. Adéla Bondorová (2008) Slovan
Varnsdorf 1:20,0
Mladší žákyně - roč. 2005-2006:
420 m
1. Marie Šulcová (2005) Slovan
Varnsdorf 1:08,8 rekord tra�
Starší žákyně - roč. 2003-2004:
840 m
1. Miluše Pásková (2003) Slovan
Varnsdorf 2:42,7 rekord tra�
Mílařky,,OPEN“: 1650 m
1. Michaela Čepeláková (2006)
Varnsdorf 6:27,1
Ženy ,,OPEN“: 4200 m
1. Veronika Jinřichová (1985) Rumburk 19:19,1
Veteránky 1 - roč. 1969-1983:
4200 m
1. Kateřina Danková (1983) BK
Varnsdorf 24:52,4
Veteránky 2 - roč. 1968-dříve:
4200 m
1. Vladimíra Jínová (1966)
BK Varnsdorf 21:02,5

Drobo�na 1 - hoši roč. 2011-2016:
60 m
1. Michal Maco (2011) Varnsdorf
11,4
Drobo�na 2 - hoši roč. 2009-2010:
120 m
1. Ondřej Zajíček (2009) Slovan
Varnsdorf 18,3
Elévové - roč. 2007-2008: 420 m
1. Marek Košín (2007) Slovan
Varnsdorf 1:13,0
Ml. žáci - roč. 2005-2006: 840 m
1. Matěj Janda (2006)Varnsdorf
2:42,9
St. žáci - roč. 2003-2004: 1650 m
1. Jakub Zajíček (2004) Slovan
Varnsdorf 5:28,1 rekord tra�
Mílaři ,,OPEN“: 1650 m
1. Ondřej Švarc (1983) Varnsdorf
6:00,5
Muži,,OPEN“: 4200 m
1. Mar�n Hamada (2002)
Varnsdorf 14:58,5
Redakce

Fotbalisté zvládli důležité derby, přesto nesmí usnout na vavřínech
Varnsdorf • Fotbalisté Varnsdorfu měli v dubnu opravdu napilno. Mohly za to dohrávané zápasy
a také vložené kolo, které se hrálo
netradičně ve středu 25. dubna.
V dohrávce 18. kola přivítali
svěřenci trenéra Frťaly Vlašim.
V utkání, ve kterém měl více šancí
soupeř, nakonec branka nepadla.
„Chtěli jsme bodovat naplno, i když
jsme věděli, že Vlašim má kvalitní
kádr. Toto se potvrdilo, snažili jsme
se mít co největší převahu ve hře a
dát gól, ale soupeř taky měl svoji
chvilku, takže nakonec musíme být
s bodem spokojeni,“ pravil útočník
Fahrudin Durděvič. Utkání sledovalo 680 diváků.
FK Varnsdorf – FC Vlašim 0:0
Sestava Varnsdorfu: Samoel (56.
Porcal) – Rudnytskyy, Zieris, Kouřil,
Chlumecký – Dordić (75. Šulc),
Kozma, Kocourek, Barac (66. Šup)
– Klobása, Durdević.
O čtyři dny později se šlo na fotbal opět do varnsdorfské Kotliny.

Domácí soubor tentokráte hos�l
v derby utkání Ús� nad Labem.
Varnsdorf byl ak�vnější, měl více
šancí a šel do vedení, kdy se ve
20. minutě pěkně trefil Durděvič.
Ten samý hráč mohl po půl hodině
zvýšit, jeho pokutový kop ale zlikvidoval brankář Vašek. Po změně

stran se Ús� snažilo vyrovnat,
varnsdorfská obrana v čele s brankářem Porcalem ale udržela čisté
konto. Za�mco Varnsdorf poskočil
na dvanácté místo, Ús� zůstalo
na stejném bodovém zisku, jako
poslední Vítkovice. „Byli jsme hladovější a opro� soupeři nechali na

hřiš� opravdu sto procent. Důležitá
výhra. Víme, že derby bývají nervózní. Ale kluky musím pochválit,
předvedli dobrý výkon. Soupeř
nás trošku překvapil, že nedal do
útoku Sašu Jakubova. Na to jsme
se připravovali. Bereme to jako povzbuzení do dalších zápasů. Ještě
jich máme osm. Zdaleka nemáme
vyhráno. Musíme sbírat body, abychom měli co nejrychleji klid,“ má
jasno trenér Zdenko Frťala. Utkání
navš�vilo 819 diváků.
FK Varnsdorf – FK Ús� nad Labem 1:0
Sestava Varnsdorfu: Porcal
– Bílek, Zieris, Kouřil, Rudnytskyy
– Zbrožek, Kocourek (70. Bláha),
Kozma – Durdević, Klobása (46.
Šup), Dordić (81. Ondráček).
V rámci 24. kola, které se hrálo
netradičně ve středu 25. dubna,
hrál Varnsdorf v Sokolově. Po
bojovném výkonu nakonec odváží
do Šluknovského výběžku výsledek 0:2.
Redakce

Kvalifikaci o přeborníka vyhrála Dukla Liberec
Varnsdorf • Volejbalový oddíl
TJ Slovan Varnsdorf uspořádal
ve sportovní kvalifikační turnaj
o přeborníka ČR ve volejbalu
mladších žákyň, kterého se zúčastnila velká družstva tohoto
míčového sportu.
Na palubovce byla Dukla Liberec,
Jirkov-Ervěnice, VK Ús� nad Labem,
SK Slavia Praha, SKTO Duchcov,
Vavřinec Kladno, VA Nový Bor a
domácí děvčata z TJ Slovanu Varnsdorf. „Podobná akce se uskutečnila ve Varnsdorfu poprvé. Dalšími

městy, kde bojovala další družstva
o účast v šestnác�členném finále
byly volejbalově známější města
a o to více potěšilo, že účastníci
po skončení akce pořadatele jen
chválili,“ pochvaloval si předseda
TJ Slovan Varnsdorf Petr Damnitz.
Před�m se hrálo například v Prostějově, Novém Jičíně, Praze, Brně,
Táboře, České Třebové a v Novém
Veselí. „Celou akci zahájil starosta
města Varnsdorf pan Stanislav
Horáček. Od prvního podání byl
k vidění nádherný volejbal na vel-

mi vysoké úrovni. Příchozí diváci
v mnoha případech nechtěli uvěřit,
že se jedná o kategorii mladších
žákyň,“ pokračoval Damnitz.
Celkovým vítězem a postupujícím do republikového finále se
stala nakonec Dukla Liberec, která
prohrála pouze dva sety ze sedmi
odehraných utkání. Druhé místo
a druhým postupujícím se stal
tým VK Jirkov-Ervěnice a to jen
díky tomu, že mělo v celkovém
součtu lepší poměr setů než tře�
VK Ús� nad Labem. Silnou čtveřici

doplnila děvčata z SKTO Duchcov.
„Druzí, tře� a čtvr� měli vždy pět
vyhraných utkání a dvě prohry. To
svědčí o tom, že to byl vyrovnaný
turnaj,“ zdůraznil Damn�z. Pátá
SK Slavia Praha získala o jeden
bod více než šestý VA Nový Bor.
„Jeden vyhraný set navíc nakonec
rozhodl o tom, že Vavřinec Kladno obsadil sedmou příčku i když
podlehl ve třech setech našim
děvčatům, která skončila osmá,“
dodal na závěr.
Redakce

OVOV: Nejvíce bodů mělo Gymnázium Varnsdorf
Varnsdorf • Celkem deset škol
bojovalo ve Varnsdorfu v okresním kole Odznaku všestrannos�
olympijských vítězů.
Nejvíce bodů nakonec posbíralo
Gymnázium Varnsdorf, které mělo
v konečném součtu komfortní
náskok na druhé Gymnázium Rumburk. Bronzovou pozici pak obsadila
Základní škola U nemocnice Rumburk. „Akce proběhla za krásného
počasí. Díky tomu se vše konalo ve
venkovním areálu u sportovní haly
ve Varnsdorfu. Hlavním krédem
nebylo vyhrát, ale vše si užít a zá-

vodit v duchu fair play,“ připomněl
organizátor Stanislav Hocko.
Téměř dvě stovky malých závodníků se musely popasovat
s náročným pě�bojem. Závodilo
se v trojskoku, házelo se medicinbalem, skákalo přes švihadlo, dělaly se kliky na čas a také driblovalo
s basketbalovým míčem. „Vše vyšlo
ideálně. Mrzí nás, že se opětovně
nezúčastnily školy z Děčína a jeho
okolí,“ smutně pravil Hocko. Do
krajského finále, které se bude
konat 11. května v Chomutově postoupily první dvě školy a také dva
nejlepší jednotlivci z okresního kola.

Pořadí družstev (po 5 disciplínách): 1. Gymnázium Varnsdorf
(22 894 bodů), 2. Gymnázium Rumburk A (21 292 bodů), 3. ZŠ Rumburk U nemocnice (19 713 bodů),
4. ZŠ Rumburk Tyršova (17 917
bodů), 5. Gymnázium Rumburk B
(16 689 bodů), 6. ZŠ Dolní Podluží
(15 814 bodů), 7. ZŠ Varnsdorf
Edisonova (15 422 bodů), 8. ZŠ
Varnsdorf Východní (14 453 bodů),
9. ZŠ Jiříkov (13 085 bodů), 10. ZŠ
Rumburk Pastelka (12 929 bodů).
Výsledky jednotlivců – chlapci:
Ročník 2003 – Marek Bartl, 2004
– Oliver Svačinka, 2005 – Tadeáš

Müller, 2006 – Ondřej Boczan
(všichni Gy Varnsdorf), 2007
– Antonín Voderka (ZŠ Pastelka
Rumburk), 2008 – Lukáš Burda (Vápeníci Varnsdorf), 2009 – Stanislav
Koch (HC Varnsdorf).
Dívky: 2003 – Jessika Suchomanová (ZŠ Rumburk Tyršova), 2004
– Valerie Balcarová (ZŠ Rumburk
U Nemocnice), 2005 – Marie Šulcová (Gy Rumburk A), 2006 – Michaela Čepeláková (Gy Varnsdorf), 2007
– Anežka Milecová (ZŠ Pastelka
Rumburk), 2008 – Anna Jandová
(Vápeníci Varnsdorf).
Redakce
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Na Moravu bych se vracet nemusel, říká Adam Ondráček
Varnsdorf • Ve Varnsdorfu se
narodil, v místním fotbalovém
klubu kopal do patnác� let. Pak
se stal kmenovým hráčem prvoligového Liberce.
Ve Slovanu ale moc šancí nedostal, po hostování ve Vítkovicích
nebo Frýdku Místku, je zpátky
v Kotlině. „Pokud by nepřišla šance
z Liberce, tak bych určitě rád zůstal
ve Varnsdorfu. Je tu skvělá parta,
myslím si, že druhá liga je kvalitní
soutěž,“ přiznal Adam Ondráček.
Adame, vrá�l jste se po dvou
letech do Varnsdorfu. Jak moc se
tým změnil?
Musím říct, že tým se docela dost
změnil. Nicméně přišli mladí hráči
z ligových týmů a pro mě je výhodou, že hodně kluků je z Liberce,
se kterými jsem hrával v mládežnických kategoriích. Většinu kluků
v týmu jsem znal a nebyl problém
zapadnout.
Naposledy jste hostoval ve
Frýdku Místku. Jak se vám tam
dařilo?
Odehrál jsem tam většinu utkání
v základní sestavě a docela se mi
dařilo, ale na to nikdo nekouká,
když jako tým hrajete spodek
tabulky. Nedařilo se nám střílet
branky a v tom byl podle mě největší problém.
Jste stále kmenovým hráčem Liberce. Nemrzí vás, že jste nedostal
ve Slovanu moc šancí?
Tak určitě mě to mrzí, ve Slovanu jsem od patnác� let a byl to
vždycky můj cíl, probojovat se do
áčka, nebo aspoň nakouknout. Na
druhou stranu, stále je šance se
tam dostat. Udělám všechno pro
to, aby se to povedlo.

Odchovanec Adam Ondráček (vpravo) s trenérem Frťalou během zápasu s Ús� nad Labem; foto Jaroslav Zeman

Narodil jste se a s fotbalem začínal ve Varnsdorfu, ne?
Máte pravdu, narodil jsem se ve
Varnsdorfu a kopal jsem tu do patnác�, poté přišla nabídka z Liberce.
Stále se považuji za odchovance
Varnsdorfu, protože fotbalové
základy jsem se naučil právě tady.
Mám tu rodinu, a i když jsem byl
na Moravě, vždy jsem se rád jezdil
koukat na fotbal do Varnsdorfu,
pokud to bylo jen trošku možné.
V derby pro� Ús� nad Labem
jste vyhráli 1:0. Důležitý zápas,
co?
Nesmírně důležitý, nebojím se
říct, že možná i nejdůležitější zápas

jara, podle toho, jak se to v tabulce
vyvíjí. Celý tým si šel pro vítězství,
nechali jsem tam všechno a přineslo nám to tři body. Jsme všichni
strašně rádi, že se nám to povedlo.
Jak nepříjemný je fakt, že jste
v dubnu sehráli takovou porci
zápasů?
Je to opravdu náročné, ale na
druhou stranu si myslím, že se
s �m za�m pereme dobře. Nikdy
jsem to osobně nezažil. Ale mně
vyhovuje, když se častěji hraje a
méně trénuje.
Hostování máte na půl roku. Co
bude dál?
Ano, hostování mám do léta. Po-

kud by nepřišla šance z Liberce, tak
bych určitě rád zůstal ve Varnsdorfu. Je tu skvělá parta, myslím si, že
druhá liga je kvalitní soutěž. Pro
mě, jako rodáka je to tady ideální.
Krom Frýdku Místku jste byl
také ve Vítkovicích. Jak na vás zapůsobil tento kout republiky?
Jsem rád, že jsem si to na Moravě vyzkoušel. Ale pokud bych
nemusel, tak bych se tam nevracel.
Je to určitě pěkná část republiky,
ale že by mi to přirostlo k srdci, to
asi ne. Vždy jsem se rád vracel na
sever, a tak to i zůstalo.
Redakce

Basketbaloví kadeti poprvé narazili, juniory čeká kvalifikace
zil Liberec B 103:70. Kade� Slovanu
tak celou skupinu vyhráli.
BK Kondoři Liberec B – TJ Slovan
Varnsdorf 93:69 (19:22, 34:40,
60:56)
Body Varnsdorf: Pondělíček 18,
Jeřábek 13, Strnad 13, Petrla 11,
Nechanický 6, Berger 4, Maščuch
2, Sembdner 2.
Junioři budou hrát ligovou kvalifikaci
První místo ve své skupině obsadili také junioři TJ Slovanu Varnsdorf. Ve tříčlenné skupině dokázali

vyhrát tři zápasy. V Teplicích pak
v okleštěné sestavě jediné utkání
ztra�li. V posledním vystoupení
hos�l Slovan tým z Kunra�c. Vítězství mu zaručovalo celkové prvenství. Od začátku nenechal Slovan
nic náhodě, a nakonec deklasoval
svého soupeře 79:43. Tento zápas
byl pro trenéry Berana s Relichem
posledním u týmu U19. Za trenérský tým přejeme klukům co nejvíce
úspěchů jak v kvalifikaci, tak doufejme i v lize juniorů. Do let budoucích co nejvíce startů a prosazení se

- 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
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v dospělém kolek�vu. A hlavně
se basketem bavit! Tým U19 ještě
tedy čeká kvalifikace o ligu juniorů, která už bude vedená novým
trenérským „štábem“, a v novém
složení.
TJ Slovan Varnsdorf – BK Kunra�ce 79:43 (27:8, 36:20, 59:30)
Body Varnsdorf: Kabát 11, Petrla
11 (3x3), Polák 11 (1x3), Pondělíček 8, Kodytek 7 (1x3), Jeřábek
7, Lehroch 6, Vuong 6, Berger 5,
Čapek 4, Novák 3.
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Varnsdorf • První porážku
v rámci nadstavbové skupiny museli přijmout basketbaloví kade�
TJ Slovanu Varnsdorf.
V souboji dvou nejlepších týmů
sice o poločase vedli v Liberci nad
tamní rezervou Kondorů o šest
bodů, po změně stran ale na palubovce kraloval soupeř, a nakonec
porazil Slovan 93:69. Oba týmy tak
mají ve skupině dohráno a mají
stejnou bilanci – pět vítězství a jednu porážku. Lepší vzájemné zápasy
má ale Varnsdorf, který doma pora-

