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Varnsdorf upálil čarodějnici a přivítal jaro

Varnsdorf • Poslední dubnový 
den byl jako každý rok ve zname-
ní pálení čarodějnic. Nechyběl 
bohatý doprovodný program, 
soutěže pro dě� a samozřejmě 
také velká vatra a čarodějnice.

Pálení čarodějnic patří mezi nej-
starší a nejoblíbenější lidové zvyky. 
Během poslední dubnové noci se 
lidé scházejí u zapálených ohňů, 

Tradiční městskou akci navštívily tisíce lidí

pálí staré kles� a oslavují příchod 
jara. Zapálené vatry a slavnos� 
spojené s Filipojakubskou nocí 
proběhly také ve Varnsdorfu na 
náměs� E. Beneše a v parku před 
městskou knihovnou. Akce začala 
již od patnác� hodin, kdy se ná-
vštěvníkům otevřely desítky stánků 
a odstartoval bohatý doprovodný 
program. Vystoupily například dě� 
ze základní umělecké školy, kapela 
Bombarďák nebo místní muzikant 
Vláďa Málek. Připraveny byly také 
výtvarné dílny a výroba lampionů. 
Ani letos nechyběly kolotočové 
atrakce.

Pro dětské návštěvníky i malé 
čarodějnice byl připravený pro-
gram hlavně v parku před měst-
skou knihovnou. Čekalo tady na 
ně spoustu kouzelnických her a 
soutěží. „Mně se líbí všechny sou-
těže, jak to udělali pro dě�, že si 
to můžeme užít a něco nového se 
naučit,“ řekla jedna z přítomných 

čarodějnic. Ve 21 hodin vyrazil 
tradiční lampionový průvod, který 
vedl ulicemi Poštovní a Legií až 
na náměs�, kde se k oslavujícím 
připojil zhruba kolem půl desáté 
večerní. Následovalo vyhlášení 
nejkrásnější čarodějnice. První 
místo si letos odnesla ZŠ a MŠ 
Bra�slavská.

Očekávané upálení čarodějnice 
a velký ohňostroj na závěr, jenž 
se rozsví�l na obloze, přinesl velké 
ovace. „Bylo to super, ohňostroj 
parádní,“ chválila akcí paní Burdo-
vá. „Myslím si, že se to povedlo. Je 
to rok od roku lepší. Jen tak dál,“ 
doplnil své pocity pan Tesař. Ná-
vštěvníci se na jedné z největších 
akcí, které město přes rok pořádá, 
bavili až do pozdních večerních ho-
din, kdy v závěru večera vystoupila 
liberecká kapela O Band.

„Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří dnes přišli a vytvořili tak na 
naší tradiční akci úžasnou atmo-

sféru, díky,“ dodal starosta města 
Ing. Stanislav Horáček. Zima je tak 
oficiálně pryč a my tak můžeme 
věřit, že si užijeme to pravé jarní 
počasí doprovázené slunečními 
paprsky.                           Tomáš Secký

Upálení čarodějnice si nenechaly ujít �síce lidí; foto Jan Louka

Prohlídka kostela 
Karla Boromejského

Čtvrtek 24. května 2018 
od 17 hodin

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.
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Varnsdorf • Tamní dobrovolní 
a profesionální hasiči zachraňují 
životy a majetek druhých každý 
den. Vybrali jsme několik událos� 
posledních týdnů, u kterých zasa-
hovali.

Požár chaty v ulici Svatopluka 
Čecha

V půl dvanácté 28. dubna 2018 
bylo na �sňovou linku ohlášeno, 
že v ulici Svatopluka Čecha ve 
Varnsdorfu hoří chatka. Na místo 
okamžitě vyjeli jak profesionální, 
tak dobrovolní hasiči. Plameny 
z chatky šlehaly několik metrů 
vysoko, hasiči na likvidaci požáru 
nasadili dva vodní proudy. V prů-
běhu zásahu si také museli poradit 
s hořícím kanystrem od benzínu. 
Zraněn naštěs� nikdo nebyl.

Velké hasičské cvičení v Groß-
schönau

V sobotu 28. dubna 2018 se 
varnsdorfská dobrovolná jednotka 
účastnila v Großschönau velkého 

cvičení, které odstartovalo oslavy 
160 let tamních hasičů. Obcí se ve 
14 hodin rozezněly sirény a hasiči 
měli vyjet k nahlášenému požáru 
ve firmě Damino GmbH. Avšak 
nevyjeli. Jednotka tak přihlížejícím 
občanům demonstrovala, co by 
se stalo, kdyby dobrovolní hasiči 

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Hasiči Varnsdorf: Požár chaty, cvičení v Großschönau a dopravní nehoda

• 7.4.2018 v 17:30 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo občanem města 
oznámeno, že při procházce se svou 
dcerou na ně zaútočil pes, který 
se pohyboval v okolí přilehlého 
panelového domu. Vyslaná hlídka 

městské policie se na místě spojila 
s oznamovatelem a psa odchytla. 
Jelikož se po prověření psa zjis�lo, 
že tento není očipován a nemá ani 
tetování, byl převezen do záchyt-
ného kotce na městské policii. 
Druhého dne byl služebním vo-
zidlem převezen do útulku pro 
zvířata v Děčíně.

• 8.4.2018 v 15:00 hod.
Dozorčí směny Městské poli-

cie Varnsdorf přijal telefonické 
oznámení od ostrahy jednoho 
z marketů, že mají zadrženého 

nefungovali a všichni by si hleděli 
svého doma na gauči u televize.

Za patnáct minut se tak sirény 
rozhoukaly znovu a kolotoč se 
rozběhl naplno. Postupně začala 
dojíždět hasičská vozidla z blízka 
i okolí, nechyběli ani varnsdorfš� 
hasiči. Za�mco němeč� hasiči 

pátrali uvnitř zakouřených hal 
po ztracených zaměstnancích, 
úkolem varnsdorfské jednotky bylo 
zásobovat vodou kolegy ze Svoj-
kova a vytvořit čerpací stanoviště 
u řeky. Po „uhašení“ a nalezení 
všech pohřešovaných bylo cvičení 
ukončeno.

Hrozivě vypadající dopravní 
nehoda dopadla dobře

Před patnáctou hodinou 6. květ-
na 2018 vyjela profesionální 
jednotka na tříproudovou silnici 
ze Studánky do Rumburku, kde 
došlo k nehodě osobního vo-
zidla – skončilo bokem ve stromě 
mimo vozovku. Navzdory hrozivě 
vypadajícímu stavu automobilu 
došlo jen k lehkému zranění osoby, 
ta byla v péči zdravotníků.

Po zadokumentování nehody do-
pravními policisty hasiči vyčkali na 
místě na odtahovou službu a po-
mohli s naložením vraku. Dopravu 
v počátku zásahu na místě řídili pol-
icisté kyvadlově.      Hasiči Varnsdorf

Hasičské cvičení odstartovalo oslavy 160 let hasičů v Großschönau; foto miw.cz

pro podezření z krádeže. Vyslaná 
hlídka městské policie na místě 
zjis�la, že se jedná o nezle�lého 
chlapce. Tohoto strážníci převezli 
na služebnu městské policie 
a zároveň byla kontaktována 
pracovnice odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, která se též 
dostavila na služebnu Městské 
police Varnsdorf. Telefonicky byla 
vyrozuměna matka chlapce, která 
si, po provedení všech nutných 
úkonů, chlapce od sociální pra-
covnice převzala.

20.4.2018 ve 22:30 hod.
Hlídka Městské policie Varns-

dorf při preven�vní kontrole 
města zjis�la občana Spolkové re-
publiky Německo, který nakládal 
pískovcové kvádry u jednoho 
z demolovaných domů v ulici 
Žitavská. Muž uvedl, že tyto dos-
tal od „nějaké“ sousedky. Jelikož 
se nemohl prokázat platnými 
doklady a bylo zde podezření 
z krádeže, byla na místo přivolána 
hlídka Obvodního oddělení Poli-
cie ČR, která si celou záležitost 
převzala k dalším opatření.

Mar�n Špička

Vyřízení řidičského průkazu bude jednodušší, vyfotí vás na městském úřadu
Varnsdorf • Při vyřizování 

řidičského průkazu budou moci 
lidé od července zamířit na 
kterýkoli úřad obce s rozšířenou 
působnos�, nejen v místě 
trvalého bydliště, jako je tomu 
nyní. Konec je také �štěným 
fotografiím.

Změny, které lidem usnadní 
vyřizování řidičských průkazů, 
začnou pla�t 1. července letošního 

roku. Těch je hned několik. První 
novinkou je možnost zažádat 
o řidičský průkaz mimo své trvalé 
bydliště, takže např. v Liberci, 
Děčíně apod. Poté je potřeba ho 
tam také vyzvednout. Papírové 
fotografie již nebudou potřeba, 
jelikož je úřady budou získávat 
z registru Ministerstva vnitra. 
Pokud si žadatel nebude na foto-
grafii podobný, tak ho na místě 
úředník vyfo� fotoaparátem 

a podpis sejme podpisovým 
tabletem. Nemusíte tak s sebou 
nosit �štěnou fotografii, kterou 
mnohdy žadatelé zapomněli.

Novinkou je také správní 
poplatek. Ten činí 200 korun, což 
je srovnatelné s náklady občana 
již dnes, jelikož papírová foto-
grafie stojí zhruba 100–120 korun 
a 50 korun je správní poplatek 
za vydání řidičského průkazu.  Za 
řidičský průkaz vydaný do pě� 

pracovních dnů zapla� žadatel 
700 korun.

Městský rozpočet změna zá-
kona nezatíží. Potřebné vy-
bavení ve formě fotoaparátu, 
podpisového tabletu a počítače 
dodá městu Ministerstvo dopra-
vy. Místnost, ve které probíhá 
žádost o řidičská oprávnění 
je připravena k použití a není 
potřeba stavebních úprav.

Tomáš Secký 
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Varnsdorf • Každým rokem se 
investuje několik stovek �síc až 
milionů korun do rekonstrukcí čás� 
místního hřbitova. V letošním 
roce přichází na řadu úprava 
vnitřní cesty včetně chodníků.

Rozlehlý hřbitov na okraji 
města patřil za Rakouska-Uher-
ska k největším v celé říši a 
odpočívají zde významní občané 
Varnsdorfu. Odpočívá zde 
například bratr známého bás-
níka Svatopluka Čecha, Amandus 
Čech, který zde působil ve Staro-
katolické farnos�.

Varnsdorfský hřbitov prochází 
posledních několik let postupnou 
revitalizací. Před dvěma lety došlo 
na komplexní úpravu parkoviště. 
To v současné době disponuje více 
než padesá� řádnými parkovacími 

Chystá se další etapa revitalizace hřbitova ve Varnsdorfu
Na řadu přichází vnitřní cesty

místy a čtyřmi vyhrazenými místy 
pro tělesně pos�žené. Ještě 
tentýž rok se dočkal plánovaného 
nového přístupu i tzv. starý neboli 
zadní vchod hřbitova. Bylo prove-
deno odvodnění Hřbitovní ulice, 
zároveň došlo k rozšíření celé vo-
zovky a vybudování zcela nového 
dlážděného chodníku.

Mimo jiné se pravidelně opravu-
je také Hanischova hrobka, patřící 
významné továrnické rodině, 
která ve Varnsdorfu dlouhá léta 
působila. V minulos� se dočkala 
nové střechy, vnitřních omítek a 
dřevěných oken včetně okrasných 
mříží.

V letošním roce přichází na řadu 
úprava první vnitřní cesty včetně 
nových chodníků od kaple k ad-
ministra�vní budově pohřební 

služby Kamélie. Předláždění cesty 
a rekonstrukce chodníků vyjde 
na dva miliony korun, které jsou 
zahrnuty v rozpočtu pro letošní 
rok. Radnice by v příš�m roce 

Varnsdorf • V pě� základ-
ních školách ve Varnsdorfu se 
uskutečnily zápisy do prvních tříd 
ve středu 25. dubna. Pro dě� jde 
o první důležitou zkoušku v jejich 
životě. Musí prokázat řadu doved-
nos� a znalos�.

V minulos� probíhaly zápisy 
dě� do prvních tříd v lednu, letos 
se však již druhým rokem, po 
rozhodnu� Ministerstva školství, 
termín přesunul na duben s �m, 
že tři měsíce navíc jsou na vývoji 
dítěte znát. K zápisu se tak musely 
dostavit všechny dě� narozené od 
1. září 2011 do 31. srpna 2012. Na 
Základní školu Bra�slavská přišlo 
k zápisu 27 dě�, na Základní školu 
Edisonova 57 dě�, na Základní 
školu náměs� E. Beneše 52 dě�, 

Ve varnsdorfských základních školách proběhly zápisy do prvních tříd
Do lavic zasedne přibližně 158 prvňáčků

ráda upravila další páteřní cestu 
hřbitova, tentokrát cestu k vodní 
kašně. O tom vás ale budeme 
včas informovat.

Tomáš Secký

 

Varnsdorf  • Od října loňského 
roku je k dispozici v budově 
městského úřadu bezplatná 
právní pomoc občanům města 
Varnsdorf. Ti službu kvitují.

Právní pomoc je zaměřena zej-
ména na oblas� práva občanského, 
rodinného, pracovního, trestního a 

Bezplatná právní poradna občanům města funguje
další. Poskytování takzvané drobné 
právní pomoci bude zajišťovat 
právnička města, Mgr. Jana Slin-
táková.

Služba by měla představovat 
jen základní orientační poučení 
o právech a povinnostech sub-
jektu, nebude se tedy jednat 

o komplexní právní služby. Právní 
pomoc by neměla přesáhnout 
patnáct minut v rámci jedné 
návštěvy. Právní poradna je 
občanům města otevřena každý 
první pátek v měsíci v době od 
8 do 10 hodin.

Zájemci o službu se musí 

předem objednat na sekretariátu
starosty na telefonním čísle 
417 545 102 nebo 103. Bezplatná 
právní poradna bude probíhat 
v budově MěÚ Varnsdorf, nám. 
E. Beneše 470, kancelář č. 16.

Tomáš Secký 

 

na Základní školu Východní 26 dě� 
a na Integrovanou základní školu 
Karlova 38 dě�. Z celkového počtu 
dvě stě dě� požádalo 42 rodičů 
o odklad. Do prvních tříd by mělo 
nastoupit 158 prvňáčků. 

Dě� musely u zápisu prokázat, že 
jsou na školu dostatečně duševně 
připravené tak, aby zvládly výuku. 
Zkušeným pedagogům musely 
odpovídat na otázky ohledně svého 
jména, bydliště či povolání rodičů. 
Dotazy během zápisu směřují také 
na barvy, tvary či recitaci. Nechybí 
ani úkoly jako kreslení a skládání 
různých tvarů. Pro dě� je tak zápis 
do prvních tříd novou životní eta-
pou a zkouškou. Celá redakce Hlasu 
severu přeje prvňáčkům a rodičům 
hodně štěs� na jejich nové cestě.

Tomáš SeckýDě� plnily nejrůznější úkoly; foto Ivo Šafus
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Zápis dětí do prvního ročníku základních a mateřských škol pro rok 2018 – 2019

Pálení čarodějnic 2018 ve fotografiích

Foto Ivo Šafus; Jan Louka
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následně vyrostl ve svahu mezi 
Wernarovou (dnes Husitskou) 
ulicí a samotným Hrádkem. 
Stavebně velmi zajímavému ob-
jektu s až neskutečně členitou 
střechou dominovala uprostřed 
dřevěná vyhlídková věž s bo-
hatým zdobením. Na některých 
dobových fotografiích je mylně 
uváděný text: Erste Burgsberg 
restaura�on (tedy první res-
taurace na Hrádku), což je ale 
nesmysl, neboť restaurace na 
vrcholu Hrádku byla prokazatelně 
otevřena o téměř 5 let dříve.

Objekt byl jako luxusní restau-
race s ubytováním provozován 
až do konce druhé světové 
války, poté byl zabaven a o jeho 
dalším osudu existují jen strohé 
zprávy. Podle starousedlíků jej 
využívala (stejně jako Hrádek) po 
roce 1953 a výstavbě oplocení 
s NDR armáda, která si údajně 
v objektu (snad přímo na sále) 
zřídila stáj pro koně. Objekt 
neutěšeně chátral, až byl v roce 
1957 odborem výstavby MNV ve 

Zprávy    

Hasičská zbrojnice ve Varnsdorfu prochází rekonstrukcí
Varnsdorf • Lepšího zázemí se 

dočkají varnsdorfš� hasiči. Jejich 
základna prochází přestavbou. 
Montují se elektrická vrata a 
osazují se okna. Hotovo by mělo 
být během června.

Řada obyvatel si jistě všimla za-
parkovaných hasičských vozů na 
dvoře zbrojnice a instalovaných 
červených vrat směrem z parko-
viště u Centra Panorama. Vše 
souvisí s rozsáhlejšími stavebními 
úpravami, do kterých se radnice 
pus�la koncem dubna. Kromě 
výměny mechanických vrat 
z konce osmdesátých let za nová 
elektrická sekční vrata s dálkovým 
ovládáním, se úpravy týkají 
i dokončení podlah v garážových 
stáních (první polovina byla pro-
vedena před třemi lety), výměny 
všech oken a balkonových dveří, 
ale také výměny nefunkčního 
Lapolu (zachycovač ropných 
látek).
Celkem se jedná o výměnu tří 
garážových vrat pro nákladní 
vozidla, jedněch garážových 
vrat pro osobní vozidlo, čtyřice� 
jedna oken, balkonových dveří, 
téměř 250 m2 podlahových 

ploch a Lapol pro celý objekt 
hasičské zbrojnice (garáže a ven-
kovní prostory). Na část, kterou 
užívají dobrovolní hasiči a na 
společné prostory, které užívají 
s profesionálními hasiči, se městu 
podařilo získat dotaci od GŘ HZS 
(MV ČR) ve výši 1,5 mil. Kč s 50 %
spolu podílem. Na úhradu spolu 

podílu ve výši cca 750 �s. Kč
přispěl městu Ústecký kraj 
částkou 500 �s. Kč. Pokud by tedy 
došlo k vyčerpání celé částky, 
město uhradí pouze příspěvek ve 
výši maximálně 250 �s. Kč.

Jak jsem již uváděl, vzhledem 
k tomu, že dotace je poskytnuta 
pouze pro prostory ve společném 

Varnsdorfš� hasiči se mohou těšit na lepší zázemí; foto Jiří Sucharda

užívání, nebo ve výhradním 
užívání dobrovolných hasičů, 
město ze svého rozpočtu uhradí 
náklady nutné s dokončením 
zbývajících čás�, tedy dvacet 
čtyři oken a dvoje garážová vrata 
pro nákladní vozidla ve výši cca 
300 �s. Kč. Stavba probíhá za 
provozu tak, aby nebyla narušena 
akceschopnost ani jedné z jed-
notek. Pokud vše půjde dle plánu, 
stavební práce budou dokončeny 
v prvním polole� letošního roku.

Výše zmiňované stavební akce 
jsou první větší inves�cí od roku 
1988, kdy byla zprovozněna 
přístavba a uzavřen dvůr. Dojde 
tak nejen ke zlepšení pracovní 
prostředí a zázemí, ale i k ener-
ge�ckým úsporám. „Rád bych 
poděkoval zastupitelům, že nám 
umožnili dotaci využít a také 
vedení města, díky kterému se 
výrazným způsobem snížil podíl 
města. Jsme rádi, že se naše 
zázemí postupně zlepšuje a jako 
projev vděčnos� hasiči ve svém 
volném čase provedli veškeré 
bourací a přípravné práce, aby byl 
podíl města co nejnižší,“ poděkoval 
na závěr velitel dobrovolných 
hasičů.                           Jiří Sucharda

Varnsdorf • V historii našeho 
města existovala řada nepříliš výz-
namných staveb, které dominují 
mnoha dobovým fotografiím a 
k nimž v archivu stavebního úřadu, 
případně v muzeu či oblastním ar-
chivu najdeme mnoho písemnos� 
či plánů. Stejně tak existuje řada 
objektů, které desítky let tvořily 
dominantu našeho města a ke 
kterým nenajdeme téměř vůbec 
nic, nebo jen zlomek materiálů.

K těm druhým, ke kterým ne-
najdeme téměř nic, se řadí i dům 
s nenápadným číslem popisným 
1872. Zato krásným názvem Zur
Schönen Aussicht, neboli U pěkné 
vyhlídky (česky spíše Na krásné 
vyhlídce). Tento rozlehlý a bohatě 
zdobený komplex si nechal 
v březnu roku 1909 navrhnout, 
od místního stavitele Franze Rot-
ta, podnikatel Johann Preussler. 
Tehdejší starosta Goldberg zají-
mavý projekt 17. listopadu 1909 
schválil. Částečně podsklepený 
restaurační objekt se sálem, ven-
kovní terasou a pokoji pro hosty 

Ohlédnutí se zpět aneb ztracené budovy města VI. díl
Velký dům na malém kopci…

Varnsdorfu vydán příkaz k jeho 
demolici. Ten byl sice následně 
23. listopadu rozhodnu�m vyšší 
instance (okresním národním 
výborem v Rumburku) po kon-
zultaci s Ministerstvem vnitra 
zrušen a 28. února 1958 nařízena 
jeho sanace: “Zařiďte proto, aby 
s objektem nebylo nakládáno jako 
s bouračkou a byl zabezpečen 
před zničením a provedeny nutné 

opravy střech“, k tomu ale patrně 
nikdy nedošlo.

O dalším osudu této zajímavé 
budovy již nejsou další zmínky a 
objekt postupně zmizel ze světa. 
Dnes se v jeho ruinách konají 
cyklis�cké závody a mnozí oby-
vatelé vůbec netuší, že tu stál 
objekt srovnatelný s dochovaným 
Hrádkem.                       

 Jiří Sucharda

Dominantu objektu tvořila dřevěná vyhlídková věž; foto archiv stavebního úřad



6

Inzerce, zprávy 10/2018

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Zaměstání

Kostka Krásná Lípa přijme 
vedoucího sociálního pra-
covníka služby domácí péče 
o seniory, sociálního pracov-
níka do odborné poradny, 
komunitního pracovníka a 
pedagoga. Více na www.ko-
munitnicentrum.com nebo 
777 291 400.

Nemovitosti
Hledám pronájem ve Varns-

dorfu, Rumburku a okolí na 
léto od 14. 7. -25. 8. 2018. Za-
řízený pokoj s příslušenstvím. 
Tel.: 777 969 924, e-mail: isa-
bela.santusova@seznam.cz

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

Různé

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pozvánka 
na květnové zasedání 

zastupitelstva
V letošním roce se zastupitelé 

sešli již čtyřikrát a páté, květnové, 
zasedání Zastupitelstva města 
Varnsdorf je naplánováno na 
čtvrtek 24. května. Opět se bude 
konat ve Studentském centru 
Střelnice od 15 hodin.

Na programu jednání budou 
jako vždy převody majetku města, 
zprávy výborů, finanční záležitos�, 
návrhy, dotazy, připomínky a 
podněty obyvatel a členů za-
stupitelstva. Ti, kteří se nebu-
dou moci dostavit na zasedání 
osobně, mají možnost využít 
online video přenosu, který pro 
vás připravujeme každé zasedání 
zastupitelstva. K nalezení bude 
na webových stránkách města 
či přímo na oficiálním YouTube 
kanálu Město Varnsdorf. Po 
skončení zasedání bude navíc 
ihned zveřejněn záznam jednání. 
Plán zasedání Rady a Zastupitel-
stva města Varnsdorf pro rok 2018 
naleznete na webových stránkách 
města.                               Tomáš Secký
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Varnsdorf • V místním divadle 
vystoupila legendární kapela Če-
chomor.

České a moravské lidovky v origi- 
nálních folkrockových aranžích 
nepřestávají chytat za srdce - 
autorské úpravy Karla Holase a 
Franty Černého zní, jako by do naší 

Varnsdorfské divadlo zažilo 
koncert kapely Čechomor

lidové tvorby patřily od nepamě�. 
Kapela, která je jako doma na ná-
dražích i ve vyprodaných halách, 
vystoupila v rámci svého jarního 
turné ve varnsdorfském divadle. 
Hostem koncertu byla skvělá zpě-
vačka Mar�na Pártlová. 

Tomáš Secký; foto Ivo Šafus
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VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 23.5.2018
od 8.00 do 16.30 hod.

Úmrtí v dubnu

Rainhold Böhm           76 let
Zdeněk Musil              86 let
Miroslav Berki             56 let
Libuše Tvrzová            73 let
Krystyna Blažejová     63 let
Fran�šek Borovička   68 let
Pavol Bikár                  74 let
Ivo Bezchleba              55 let
Marta Šťastná             72 let

ÚMRTÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST
    
19.-20.5.2018  
MDDr. Barcal Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588 

26.-27.5.2018  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298  

Dne 29.5.2018 
od 6.00 hod. 

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
31.5.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Desátá Noc kostelů nabídne zajímavý program
Varnsdorf, Studánka • V pátek 

25. května 2018 se uskuteční již 
desátá Noc kostelů.

Noc kostelů nabízí možnost ne-
závazného přiblížení se a setkání 
s křesťanstvím. Je to noc plná 
lehkos� a nenucenos� a zároveň 
citlivos� a hloubky. Rozmanitost 
nabídky poskytuje mnoho mož-
nos�, jak citlivě přiblížit křesťanství, 
církev, víru. Každý si může sám zvo-
lit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem 
je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, 
a �mto způsobem zprostředkovat 
návštěvníkům pozi�vní zkušenost. 
Noc kostelů se koná ve stejný den 
nejen v Česku, ale také v Rakousku 
a na Slovensku.

Navštivte na Hrádku 
výstavu 150 let městem

Varnsdorf • Naše muzeum při-
pravilo výstavu ke stopadesátému 
výročí povýšení Varnsdorfu na 
město.

Vernisáž se uskuteční v sobotu 
2. června 2018 od 16:30 hodin na 
Hrádku. Návštěvníci městské domi-
nanty si ji budou moci prohlédnout 
až do 30. září 2018.  Na výstavě se 
v pestré mozaice prolínají životní 
osudy výrazných osobnos� na postu 
starosty s osudy města samotného. 
Seznamte se ve zkratce s vývojem a 
proměnou Varnsdorfu od povýšení 
v roce 1868 až do konce 70. let 
dvacátého stole�. Porovnejte tvář 
města v minulos� a dnes.  

 Josef Rybánský
Muzeum Varnsdorf

Varnsdorf, děkanský kostel 
sv. Petra a Pavla

15:00 – 16:00 hod.
Volná prohlídka kostela. Kostel bude 
volně přístupný pro návštěvníky.
16:45 – 17:15 hod.
Pištci mikulášovič�. Skladby z obdo-
bí renesance a baroka.
17:30 – 18:00 hod.
Adorace před Nejsvětější svátos�.
18:00 – 19:00 hod.
Mše svatá celebrovaná P. Jackem 
Ko�szem. Mši svatou bude dopro-
vázet pěvecký sbor Cácorky Schrö-
dingerova ins�tutu.
19:00 – 19:45 hod.
Komentovaná prohlídka kostela 
pane Pavlem Jandou.

 Studánka, kostel 
sv. Fran�ška

18:00 hod.
Vyzvánění zvonů – „Anděl Páně“ a 
májová pobožnost Msgr. Winfried 
Pilz.
18:30 hod.
Písně a instrumentální hudba.
19:00 hod.
Symbolické vysvětlení letošního 
tématu. Citát: Zůstávali přes noc 
v okolí Božího domu… (Srov. 
1 Pa 9,27). V tématu Noci kostelů 
je každý rok slovo „NOC“. V citátu 
se jedná o Levity, kteří při putování 
Izraelitů pouš� hlídali Boží dům 
- „Svatý stan“.
19:30 hod.
Varhanní hudba.
20:00 hod.
Večerní modlitba.

Ing. Jiří Podlešák, Alena Převorová 
 

Varnsdorf • Ve středu 9. května 
se ve Varnsdorfu na dopravním 
hřiš�, v areálu hasičské zbrojnice 
a na parkoviš� u Centrum Pano-
rama uskutečnilo Okresní kolo 
mladých cyklistů.

Soutěž připravila a realizovala 
již po šestnácté Městská policie 
Varnsdorf a na vlastním průběhu se 
podílela i Policie ČR, která uvolnila 
z řad Okresního ředitelství Děčín 
– dopravní služby dva policisty pod 
vedením npor. Mar�na Votrubce. 
Tito byli členy hodno�telské komise 
spolu se strážníky městské policie. 
Soutěž zahájil starosta města pan 
Ing. Stanislav Horáček, zástupce 
BESIPu Ústeckého kraje pan Jan 
Pechout, velitel dobrovolných ha-
sičů pan Jiří Sucharda a velitel MP 
Varnsdorf.

Potom již dě� soutěžily ve třech 
disciplínách. V jízdě na dopravním 
hřiš� podle dopravního značení a 
pokynů policistů, v jízdě zručnos� 
po překážkové dráze, kde prokazo-
valy svou zručnost při ovládání kola 
a také musely dokázat své znalos� 
z oblas� pravidel při psaní testů 
z dopravní výchovy a zdravovědy 
(poskytnu� první pomoci). Soutěže 
se zúčastnily družstva škol ZŠ Karlo-
va, ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Bra�slavská, 

Výsledky okresního kola soutěže 
mladých cyklistů

ZŠ Edisonova, ZŠ Náměs�, Gymná-
zium Varnsdorf a ZŠ Krásná Lípa. 
Počasí bylo objednáno, přispělo tak 
k dobré náladě a hladkému průbě-
hu soutěže. Výsledky jednotlivců 
jsou následující.

Mladší dívky
1. místo – Paříková Johana 
(ZŠ Dolní Podluží)
2. místo – Svoboda Figuredo Jasmi-
na (Gymnázium Varnsdorf)
3. místo – Kutová Marie 
(ZŠ Náměs�)

Mladší chlapci
1. místo – Hubač Jiří (ZŠ Karlova)
2. místo – Šafránek Jiří 
(ZŠ Náměs�)
3. místo – Boczan Ondřej 
(Gymnázium Varnsdorf)

Starší dívky
1. místo – Petružálková Nela 
(Gymnázium Varnsdorf)
2. místo – Boš�ková Andrea 
(ZŠ Krásná Lípa)
3. místo – Neubauerová Nikol 
(Gymnázium Varnsdorf)

Starší chlapci
1. místo – Mauder Tomáš 
(ZŠ Náměs�)
2. místo – Bartl Marek 
(Gymnázium Varnsdorf)
3. místo – Heene Jan 
(ZŠ Krásná Lípa)

Výsledky družstev jsou následující.

Družstva – mladší dívky, chlapci
1. místo – Gymnázium Varnsdorf
2. místo – ZŠ Náměs�
3. místo – ZŠ Dolní Podluží

Družstva – starší dívky, chlapci
1. místo – Gymnázium Varnsdorf
2. místo – ZŠ Krásná Lípa
3. místo – ZŠ Dolní Podluží

Družstva umístěna na prvních 
místech postupují do krajského 
kola, které se v letošním roce 
uskuteční 22. – 23. května v Ús� 
nad Labem. Ceny pro vítěze do-
dalo regionální zastoupení BESIPu, 
město Varnsdorf a partneři akce. 
Za občerstvení, ceny a opravu DDH 
patří poděkování:  TOS Varnsdorf, 
Pivovar Kocour Varnsdorf,  VOŠ, 
SŠ a SOŠ a CR Varnsdorf, Perník 
manufaktury Varnsdorf, Řeznictví 
Vohnout, Nápoje Ryšavý, Nápojka 
Richter, Cukrárna Sluníčko, Cukrár-
na Dlask, Lékárna Šmíd, So-Drink 
Suchoman, ČS Slavík, Kola Brabec 
Rumburk, Tabák Bílý, Autoškola 
Cibulka, Lékárna Legií, Goldcen-
trum, ELEKTROPOL spol. s.r.o., 
Nápojka Richter, Benzina Studánka 
a VIA Koloc,   M. Šatník, Potraviny 
– Pěček, ČS – Vondrák, Útes s.r.o., 
Klempířství Novák, Pekařství Ha-
back, Dárečky Ivetka, Lékárna Ter-
cia, TS města Varnsdorf, Sbor dob-
rovolných hasičů Varnsdorf. Bez 
těchto našich mecenášů by nebylo 
možno soutěž pro dě� uskutečnit 
v takové kvalitě, v jaké byla.

Mar�n Špička; velitel městské policie
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Varnsdorf • Mladí šachisté 
z Varnsdorfu měli na přelomu 
dubna a května hodně napilno. 
Čekalo je hned několik turnajů.

V ZŠ Partyzánská v České Lípě 
se konal jeden z nejdůležitějších 
turnajů mládeže, a to krajský 
přebor v rapid šachu. Z původně 
nominovaných patnác� varnsdorf-
ských šachistů nakonec hrálo jen 
devět. Přesto se mezi početnou 
konkurencí neztra�li. Svého za�m 
největšího úspěchu dosáhla Sofie 
Grausgruberová, která skončila 
v kategorii dívek do dvanác� let na 
druhém místě. Další pódiová umís-
tění získali již pravidelní sběrači me-
dailových pozic. Michal Papoušek 
– 2. místo v kategorii chlapců do 
dvanác� let. Matyáš Hrazdira – 
3. místo v nejkvalitněji obsazené 
kategorii chlapců do čtrnác� let. 
Čtvrté místo obsadil v nejstarší 
kategorii do šestnác� let Jakub 
Spyrka. Na MČR postupují pouze 
vítězové jednotlivých kategorií.

Několik nadějí šachového klubu 
z Varnsdorfu se představilo na 
tradičním turnaji mládeže v Ka-
menickém Šenově. V příjemném 
prostředí se nejlépe dařilo Michalu 
Papouškovi, který ve své věkové 
kategorii zvítězil, aniž by zazna-
menal jakoukoliv bodovou ztrátu.

Mladým šachistům se zadařilo na krajských přeborech

V nejmladší kategorii získal bron-
zovou medaili Michal Maco, když 
v přímém souboji o tře� místo v po-
sledním kole porazil dalšího našeho 
hráče Vojtěcha Hrazdiru. Velmi sil-
né a kvalitní obsazení měla katego-
rie nejstarších žáků. V ní se Matyáš 
Hrazdira umís�l na nepopulárním 
čtvrtém místě, když v posledním 
kole jako jediný dokázal porazit 
celkového vítěze turnaje Mar�na 
Habenichta z Nového Boru. O me-
daili ho připravily zbytečné ztráty 
z předchozích kol.

Nesmíme opomenout ani turnaj 
O pohár města Varnsdorfu. O účast 
v turnaji byl velký zájem. I přesto, že 
kapacita hracího sálu byla překro-
čena, musel pořadatel již čtyři dny 
před začátkem turnaje vyhlásit stop 
stav a další zájemci byli odmítnu�. 
Nakonec turnaj hrálo 57 chlapců a 
dívek z Ústeckého, Libereckého a 
Středočeského kraje, rozdělených 
do čtyřech věkových kategorií. Dvě 
z těchto kategorií vyhráli varns-
dorfš�. Kategorii starších dívek 
vyhrála přesvědčivě Ema Rosová, 

která vyhrála osm par�í a pouze 
jednou odešla od stolu poražena, 
a to Adélou Novotnou z České Lípy, 
která se stala vítězkou kategorie 
mladších děvčat. Zde získaly bron-
zové medaile za dělené tře� místo 
naše děvčata Alexandra Opočenská 
a Sofie Grausgruberová, shodně 
získaly 5 bodů.

Největší favorit chlapecké čás� 
turnaje a kategorie starších chlap-
ců, varnsdorfský Matyáš Hrazdira 
nezačal dobře a zejména po 
překvapivé porážce v pátém kole 
nic nenasvědčovalo tomu, že by 
svoji pozici potvrdil, ale opak se stal 
pravdou. Matyáš zbylé čtyři par�e 
vyhrál a v posledním kole přeskočil 
svého největšího konkurenta Jaro-
slava Porše z Turnova a se ziskem 
7,5 bodu vyhrál celý turnaj! V této 
kategorii se dařilo i dalším našim 
hráčům. Marcel Locker, Mirek 
Hejný a Dominik Dulanský zůstali 
těsně pod stupni vítězů. Kategorii 
mladších chlapců vyhrál Jan Křelina 
z Frýdlantu v Čechách. Z varns-
dorfských nadějí patří za dělené 
tře� místo bronzová medaile Matě-
ji Hejnému a Tomáši Rosovi, těsně 
o půl bodu unikla Karlu Hanouskovi 
a Michalu Macovi.

                                                           Redakce

Werdau • Oddíl juda Varnsdorf 
měl své želízko v ohni na závodech 
v německém Werdau.

„Za náš klub startovali v katego-
rii U 18 Sebas�an Anyalai a také 
děčínský závodník Jakub Ledvinka. 
Oba hoši si vedli velmi dobře. Kuba 
vyhrál oba své zápasy a obsadil 
první místo. Pro Sebiho to byly 
první závody. Navzdory tomu ob-
sadil krásné druhé místo s bilancí 
čtyři vítězství a jedné porážky, kdy 
v prvním kole porazil budoucího 
vítěze na ippon. Oba soupeři se set-

Judista Sebastian Anyalai bodoval za hranicemi
kali později ve finále znova, kdy už 
byl úspěšnější soupeř. Klukům patří 
veliká gratulace a obrovský dík za 
perfektní reprezentaci oddílu. Po 
náš oddíl je to veliký úspěch už je-
nom proto, že Sebas�an je z DDŠ Ji-
říkov a judu se věnuje teprve jeden 
a půl roku. Na závodech dokázal po-
razit závodníky daleko zkušenější a 
s vyššími pásky,“ řekl Tomáš Ko-
peček z oddílu juda Varnsdorf, 
s kterým chystáme do příš�ho čísla 
Hlasu severu rozhovor.                     

Redakce

Nymburk • Duben odstartoval 
letní soutěžní sezónu leteckých 
modelářů. Tým LKM Varnsdorf se 
představil na soutěži „Jarní Uška“ 
v Nymburku.

„Létala tam hned šes�ce upou-
taných modelářů z našeho klubu,“ 
připomněl Josef Bar�k z LKM 
Varnsdorf. Mezi žáky obsadil Petr 
Skurčák druhé místo, na tře� místo 
v kategorii UŠ žáci dosáhl Albert 

Letečtí modeláři se představili na Jarní Ušce
Svoboda a stejně se umís�l mezi 
seniory Vladimír Svoboda. Dalšími 
členy družstva byli bratři Josef a 
Václav Thieme. V kategorii Spor-
tovní upoutané makety obsadil 
Petr Skurčák senior druhé místo. 
Celkem se soutěže zúčastnilo čtr-
náct modelářů (šest z Varnsdorfu, 
tři ze Svitav, dva z Rakovníku a po 
jednom z Nymburka, Karlových 
Varů a Hradce Králové).        Redakce

Varnsdorf • Poslední zápas se-
zóny mají za sebou basketbaloví 
junioři z Varnsdorfu.

Pohodové vítězství 79:43 pro� 
Kunra�cím v utkání, ve kterém 
vlastně už o nic nešlo. Již před zápa-
sem bylo jasné, že junioři uhájí ve-
doucí pozici ve skupině A2, a získají 
tak v soutěži celkově čtvrté místo. 
Zápas si tedy celý tým užil a zahráli 
si všichni hráči, hlavně � méně 
vytěžovaní a rozhodně nezklamali. 
Tento zápas byl pro trenéry Berana 
s Relichem posledním u týmu U19. 
„Za trenérský tým přejeme klukům 
co nejvíce úspěchů jak v kvalifikaci, 

Basketbal: Junioři vybojovali čtvrté místo
tak doufejme i v lize juniorů. Do 
let budoucích co nejvíce startů a 
prosazení se v dospělém kolek�vu. 
A hlavně se basketem bavit! Tým 
U19 ještě tedy čeká kvalifikace 
o ligu juniorů, která už bude vede-
ná novým trenérským „štábem“, a 
v novém složení,“ řekl Zdeněk Stro-
lený z FK Varnsdorf.

TJ Slovan Varnsdorf  -  BK Kunra�-
ce DDM P1 79:43

Body Slovan: Kabát 11, Petrla 11 
(3x3), Polák 11 (1x3), Pondělíček 8, 
Kodytek 7 (1x3), Jeřábek 7, Lehroch 
6, Vuong 6, Berger 5, Čapek 4, No-
vák 3.                                   Redakce
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Fotbalisté FK Varnsdorf nejsou v komfortní situaci

Varnsdorf • Nabitý duben jim 
skončil. A moc rados� nepřinesl. 
Fotbalisté Varnsdorfu nadále 
nemají jistotu záchrany v druho-
ligové soutěži.

V neděli 29. dubna doma Severo-
češi hos�li Opavu. Ačkoliv po penal-
tě, kterou proměnil Durděvič, vedli, 
favorit utkání otočil a po výsledku 
2:1 si odvezl všechny body. „Kluci se 
v tom zápase vydali na maximum. 
Bohužel jsme zase před poločasem 
udělali jednu chybu. Jsem rád, že 
jsme v závěru utkání byli nebez-
peční a Opava se bála o výsledek. 
Dokázali jsme potrápit tým, který 
prak�cky slaví postup do první ligy. 
Ale body nemáme,“ hodno�l utkání 
trenér Zdenko Frťala.

FK Varnsdorf – SFC Opava 1:2
Sestava Varnsdorfu: Samoel – 

Rudnytskyy, Zieris (C), Kouřil, Chlu-
mecký – Durdevič (81. Klobása), 
Bláha (61. Kocourek), Zbrožek (73. 
Bílek), Ondráček, Dordič – Kozma.

O týden později zajížděl Varnsdorf 
do dalekého Frýdku-Místku. Ten je 
v tabulce hned za ním, hrálo se tak 
„o šest bodů“. Ačkoliv Severočeši 
byli ak�vnějším týmem, musel čtvrt 
hodiny před koncem utkání zachra-
ňovat remízu Stanislav Klobása. 
„V podstatě jsme celý zápas do-
minovali a soupeře přehrávali. 
Vytvořili jsme si tři stoprocentní 

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 01

Začíná boj o záchranu …

příležitos�, bohužel se nám poda-
řilo proměnit až tu čtvrtou. Je to 
velmi důležitý bod z venku, ale ur-
čitě jsme měli přivést body tři. Kluci 
hráli výborně a vydali se ze všech 
sil,“ povzdechů si trenér Zdenko 
Frťala.

MFK Frýdek-Místek – Varnsdorf 
1:1

Sestava Varnsdorfu: Porcal (C) – 
Rudnytskyy, Zieris, Kouřil, Chlumec-
ký (58. Bílek) – Durdevič, Kocourek, 
Kozma (46. Barac), Zbrožek, Dordič 
(73. Šup) – Klobása.

V dohrávce devatenáctého kola 
Fortuna národní ligy pro� Příbrami 
Varnsdorf zapsal do své fotbalové 
historie zajímavý milník. Poprvé 
to�ž fotbal z Kotliny přenášela živě 
Česká televize. Domácí duel před 
televizními kamerami začali skvěle, 
už ve 2. minutě se prosadil Dordič. 
Ale hosté, bojující o postup do HET 
ligy, ještě do poločasu skóre otočili. 
Po změně stran sice dokázal srov-
nat nejlepší varnsdorfský střelec 
Durděvič. Jenže o pár desítek vteřin 
později vrá�l vedení na stranu hostů 
střídající Slepička. Následně přidala 

Příbram další dvě branky. Nakonec 
tak porazila Varnsdorf vysoko 5:2. 
„Co k tomu říct. Chtěli jsme nějaký 
ten bod uhrát. Příbram ukázala 
kvalitu. Tře� branka Příbrami byla 
klíčová, dostáváme hloupé góly,“ 
hlesl domácí kapitán Radek Porcal. 
„Ukázalo se, že Příbram má rozdílo-
vé hráče, kteří dokáží proměnit gó-
lové šance. Pro� nám jim to vyšlo. 
Kluci se nemají za co stydět. Mu-
síme zvednout hlavu a zvládnout 
zbývající zápasy,“ má jasno varn-
sdorfský kouč Zdenko Frťala. Jeho 
svěřence to�ž čeká těžký boj o zá-
chranu. „Předvedli jsem fotbal, na 
který se dalo koukat. Nebyla to od 
nás žádná nakopávaná nebo brá-
něná. Věděli jsme, kde má Varns-
dorf sílu a kde slabá místa. Opro� 
jiným zápasům jsme byli efek�vní 
v koncovce. Hra byla kvalitní a 
ak�vní,“ zhodno�l zápas hostující 
trenér Josef Csaplár.

FK Varnsdorf – 1. FK Příbram 2:5
Sestava Varnsdorfu: Porcal –

Bílek, Zieris, Kouřil, Rudnytskyy –
Durdevič, Zbrožek, Kocourek, 
Dordič (66. Ondráček) – Kozma 
(58. Barac), Klobása.

V neděli 13. května hos�l FK Varns-
dorf v rámci sedmadvacátého kola 
Fortuna národní ligy čtvrté Pardu-
bice, které by rády nakoukly do nej-
vyšší fotbalové soutěže. Domácí na-
konec uhráli výsledek 4:2.       Redakce

Radost fotbalistů Varnsdorfu po vstřelení vyrovnávací branky pro� Příbrami; foto Jiří 
Laštůvka

Varnsdorf • Stolní tenisté TJ Slo-
vanu Varnsdorfu mají po sezóně. 
A byl to podařený ročník. Tým TJ 
Slovan Varnsdorf A to�ž ovládl 
okresní přebor a postoupil do 
krajského přeboru.

Z osmnác� utkání vyhrál Varns-
dorf hned patnáct duelů, dvakrát 
remizoval a jen jednou prohrál. 
O tento úspěch se postarali �to 
hráči: J. Peleška, Vl. Chlán mladší, 
M. Charouzek, P. Žítek a L. Žítek. 
„Dobrou sezónu dokazují i výsledky 
rezervní týmu, který skončil druhý,“ 
řekl Miroslav Exnar z TJ Slovan 
Varnsdorf. Za béčkové družstvo 
nastoupili hráči M. Ptáček, J. Bu-
šek, V. Strnad, J. Somič, J. Turek a 
M. Miško.

„Naše C mužstvo pak skončilo 
šesté, D tým obsadil osmou pozici,“ 
doplnil Exnar. V okresní soutěži pak 

Stolní tenisté slaví postup do krajského přeboru
měl TJ Slovan Varnsdorf celek, který 
reprezentují nejmladší žáci. Po ode-
hraných šestnác� kolech skončil 
tento mladý výběr na pátém místě. 
„Vedle těchto okresních soutěží 
proběhla varnsdorfská liga. Té se 
zúčastnilo padesát hráčů reprezen-
tujících dvacet týmů,“ připomněl. 
Na podzim 2017 se všechny týmy 
utkaly mezi sebou. Dle výsledků se 
pak na jaře 2018 liga rozdělila na 
dvě skupiny. Vítězem varnsdorfské 
ligy se stal tým Travaři (Gola, Žateč-
ka mladší, Vejl), který prohrál jediné 
utkání. „Druhé místo obsadil tým 
Čendové A. Při rovnos� bodů o tom 
rozhodl prohraný zápas s celkovým 
vítězem,“ prozradil Exnar.

„Týmy, které skončily na předních 
místech dostaly diplomy a věcné 
ceny. Všechny celky si ligu pochva-
lovaly a těší se na další ročník. Velký 

podíl na celkové organizaci a hlad-
kém průběhu má dlouholetý ředitel 
soutěže Vladimír Chlán mladší. Pro 
příš� rok tuto funkci opouš�. Jak je 

z posledních výsledků patrno, oddíl 
stolního tenisu velmi dobře repre-
zentuje město Varnsdorf,“ dodal 
na závěr Miroslav Exnar.  Redakce

Varnsdorf • V pátek 11. květ-
na se uskutečnil již šestý ročník 
školní ligy v miniházené za 
účas� ZŠ Náměs�, ZŠ Východní, 
IZŠ Karlova, ZŠ Bra�slavská a ZŠ 
Dolní Podluží.

Výborná atmosféra doplňovala 
nasazení všech družstev během 
zápasů. Poslední turnaj v letošním 
ročníku rozhodl o končeném po-
řadí škol ve dvou kategoriích.

Celkové pořadí za všechny 
letošní čtyři turnaje v kategorii 
2. – 3. třídy:

Závěrečný turnaj školní ligy v miniházené
1. místo – ZŠ Dolní Podluží 
(30 bodů), 2. místo – ZŠ Východní 
(15 bodů) 3. místo – ZŠ Náměs� 
(14 bodů), 4. místo – IZŠ Karlova 
(13 bodů), 5. místo – ZŠ Bra�slav-
ská (8 bodů).

Celkové pořadí za všechny 
letošní čtyři turnaje v kategorii 
4. – 5. třídy:
1. místo – ZŠ Východní (28 bodů), 
2. místo – ZŠ Dolního Podluží 
(20 bodů), 3. místo – ZŠ Náměs� 
(18 bodů), 4. místo – ZŠ Bra�slavská 
(12 bodů), 5. místo – IZŠ Karlova 
(2 bodů).                                    Redakce

 


