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Začal nový školní rok, do lavic usedlo o pět prvňáčků více než loni
Varnsdorf Školáci se po letních dvouměsíčních prázdninách
znovu vrá�li do lavic. Slavnostní
atmosféru ve školách zažili především prvňáčci, kteří vstupují
do nové etapy života.
Žáci všech základních škol se
mohli těšit na vylepšené zázemí.
Co všechno se během prázdnin
rekonstruovalo jsme již psali
v minulém čísle Hlasu severu.
Pondělí 3. září bylo velkým dnem
především pro nastupující prvňáčky, kterých usedlo do lavic
téměř stejně jako minulý rok.
V loňském roce to bylo 158 prvňáčků, letos je předběžný součet
163 prvňáčků, tedy o pět více.
Také letos se v pě� základních
školách otevřelo celkem sedm
prvních tříd. Dvě první třídy byly
otevřeny opět na ZŠ Edisonova a
ZŠ Náměs�. Do přípravné třídy
v Interak�vní ZŠ Karlova nastoupilo dě� jedenáct. Do Speciální
základní školy a Mateřské školy
Varnsdorf, jejíž zřizovatelem je
Ústecký kraj, nastoupilo prvňáčků
deset.
Prvňáčky, jenž byli plni očekávání z prvního školního dne,
přišlo do škol osobně přivítat
vedení radnice a někteří zastupitelé města. Starosta města Ing.
Stanislav Horáček letos zavítal

Přivítání prvňáčků na IZŠ Karlova; foto Milan Kulha

do IZŠ Karlova, kde přítomným
rodičům nas�nil blížící se rekonstrukci celé školy. Místostarosta
ThMgr. Roland Solloch poc�l
svou návštěvou dě� v ZŠ Edisono-

va, Zbyněk Šimák přivítal prvňáč- slavská.
ky v ZŠ Náměs�. Do ZŠ Východní
Nejen prvňáčkům, ale všem
se dostavil PharmDr. Jindřich žákům, přejeme úspěšný nový
Šmíd, náměstek hejtmana Mgr. školní rok.
Bc. Petr Šmíd navš�vil ZŠ Bra�Tomáš Secký

Rekonstrukcí prochází další chodníky v našem městě
Varnsdorf V současné době
se finišuje s rekonstrukcí několika dalších chodníků ve městě.
V průběhu srpna zahájilo město Varnsdorf stavební práce na
několika chodnících ve městě
za účelem jejich zvelebení. Prá-
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ce nezastavily ani letní tropické
teploty. Radnice v letošním roce
vyčlenila na rekonstrukce chodníků šest milionů korun, další miliony město investovalo do oprav
městských komunikací. Nového
chodníku se dočkali obyvatelé

20.09.2018 od 18:00 hodin
Sportovní hala Varnsdorf
VK TJ Dukla Liberec
vs
Dresdner SC 1898
TJ Slovan Varnsdorf ve spolupráci s Global Ballgames a.s.
a libereckým klubem zve na
ženský volejbal extraligových
týmů z Čech a Německa.

v ulici Na Příkopech podél obytné
čás�, dále v ulici Petra Bezruče.
V současné době probíhají
stavební práce v ulici Kmochova
napro� obchodnímu řetězci a
v ulici Československých letců
nad kaštanovou alejí směrem

k autobusové zastávce.
V letošním roce se podařilo opravit několik kilometrů
chodníků. S dalšími se bude
postupně pokračovat v průběhu
dalších měsíců a v následujícím
roce.
Tomáš Secký
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Rozsáhlý požár haly bývalé slévárny ve Varnsdorfu
Na místě zasahovalo pět jednotek
Varnsdorf
Pět hasičských
jednotek hasilo v neděli 2. září
odpoledne rozsáhlý požár haly
bývalé slévárny ve Varnsdorfu,
byly v ní sudy a pneuma�ky.
Za�mco profesionální jednotka
z Varnsdorfu pomalu končila zásah u dopravní nehody nedaleko
obce Lesné, bylo 2. září 2018 kolem 15. hodiny na �sňovou linku
oznámeno, že z objektu bývalé
slévárny ve Varnsdorfu vychází
černý dým.
Poplach byl postupně vyhlášen dobrovolným hasičům ve
Varnsdorfu, Rumburku, Dolním a
Horním Podluží, od nehody přejížděla také profesionální varnsdorfská jednotka. Ze všech směrů už
byl vidět stoupající hustý černý
dým a bylo jasné, že jde o požár
většího rozsahu. To se po příjezdu
na místo potvrdilo, v plamenech
byla celá střecha haly a hořely
i nahromaděné pneuma�ky a
sudy uvnitř objektu.
Hasiči okamžitě zahájili hasební práce, prioritou bylo zabránit
rozšíření plamenů na hlavní slévárenský objekt. To se brzy podařilo a dalších několik hodin hasiči
dohašovali celý objekt, zasahovali
uvnitř a nasazen byl i vodní proud
z rumburské plošiny. V průběhu
zásahu hasiče ohrožovaly jak výbuchy sudů uvnitř haly, tak padající kusy střechy. V jeden okamžik
se zří�la velká prohořelá část,
nikdo ale zraněn nebyl, hasiči se
při hašení schovávali v krytých
výklencích. K hašení pneuma�k

Požár zachvá�l celou halu včetně střechy; foto miw.cz

a sudů byla použita i pěna, voda
byla dovážena kyvadlově cisternami. Na místo dorazil hasičský
vyšetřovatel, dopravu v místě
událos� řídila po dobu zásahu
a doplňování cisteren policejní
hlídka.
Zásah hasičských jednotek
však komplikovali přihlížející.
„V okamžiku, kdy se hasiči snažili
přijet ke slévárně, byly všechny
příjezdové komunikace obsazené
desítkami vozidel přihlížejících
„diváků“ a to tak bezohledným
způsobem, že cisterny hasičů
zůstaly zablokované v Průjezdní

ulici, kde došlo k několikaminutovému zdržení. V případě požáru
tohoto objektu sice nedošlo k
ohrožení lidských životů, či větší
materiální škodě, ale vzhledem
k tomu, že se s podobným chováním setkáváme čím dál �m
častěji i u jiných zásahů, velice
důrazně vás žádáme, abyste se
zdrželi podobného jednání. Bohužel se stále častěji setkáváme
s �m, že vozidla Integrovaného
záchranného systému jsou při
jízdě k zásahu zbytečně blokována, zdržována, či zastavována.
Uvědomte si, že tato vozidla mo-

hou v tu chvíli jet zrovna k vašim
blízkým, či známým, a že jakékoliv zdržení, natož takové, které je
v řádech několika desítek vteřin,
může mít pro případné zraněné
či uvězněné osoby nedozírné
následky,“ vzkazují místní hasiči
veřejnos�.
Nebezpečný zásah jednotek
ocenila veřejnost. „Kvůli nezodpovědnos� jiných jste téměř
každý víkend vystaveni nebezpečí. Velká úcta a poklona vám
všem, děkuji,“ vzkázala všem hasičům Erika Havelková na Facebooku.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

8.8.2018 ve 14:50 hod.
Bylo telefonicky oznámeno občankou města, že v ulici Kollárova
se nachází vozidlo, které překáží
v provozu. Vyslaná hlídka na místě zjis�la, že došlo k samovolnému odbrzdění vozidla a sjelo do
vozovky. Na majetku ani zdraví
nevznikla žádná škoda. Strážníky
byla provedena lustrace vozidla,
kde byl zjištěn majitel. Tohoto
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strážníci kontaktovali a on vozidlo
přeparkoval a řádně zabezpečil.
11.8.2018 v 16:10 hod.
Bylo občankou města oznámeno, že na jejich panelovém
sídliš� již tře� den pobíhá pes bez
dozoru a obtěžuje zde žijící
obyvatele. Vyslaní strážníci na
místě psa odchytli a převezli do
záchytného kotce městské policie.
Vzápě� se na služebnu dostavil občan města, který zde přišel oznámit, že postrádá svého psa. Muži
byl ukázán odchycený pes a tento
si poznal svého mazlíčka, kterého hledal. Po sepsání protokolu
o odchytu byl pes předán
svému majiteli.

14.8.2018 v 11:39 hod.
Dozorčí směny přijal telefonické oznámení od občana města,
že před vjezdem do dvora jeho
domu se nachází již dvě a půl hodiny nějaké vozidlo a on nemůže
vyjet. Na místo byla vyslána hlídka
městské policie, která zde zjis�la
osobní vozidlo Suzuki. Z důvodu
nemožnos� zjis�t, komu vozidlo
patří, bylo na toto umístěna
předvolánka pro nepřítomného
řidiče pro podezření ze spáchání
dopravního přestupku. Po cca půl
hodině se na služebnu dostavila
majitelka vozidla a strážníky byla
„odměněna“ za spáchání přestupku v dopravě příkazem na

blokovou pokutu.
16.8.2018 ve 21:55 hod.
Na služebnu bylo telefonicky
oznámeno občankou našeho
města, že u kostela nad divadlem
je nějaké dítě, brečí a chce do
kostela. Na místo vyslaná hlídka
zde zjis�la mladou ženu s dvouměsíčním miminkem v kočárku,
která tvrdila, že v kostele bydlí. Na
místo byla přivolána sociální pracovnice OSPODu, která rozhodla
o
převezení
zmatené
matky do Ús� nad Labem
k vyšetření a umístění dítěte do
nemocnice Rumburk.
Mar�n Špička,
velitel městské policie
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Komunální volby

Komunální volby 2018: Představují se politické strany a hnutí
své síly pro rozvoj města Varnsdorf. Máme na své kandidátce řadu
zkušených osobnos� v kombinaci s dravým mládím. Seniory i mladé
maminky.
Budeme prosazovat:
Další inves�ce do rozvoje města. Naši pozornost si zaslouží
rozvoj míst k rekreaci a odpočinku občanů všech věkových kategorií.
Řešení dopravní situace ve městě, kde již nyní dochází k těžko
řešitelným situacím. Zvýšení počtu parkovacích míst.
Zefek�vnění práce policie, podpora všech složek záchranného systému.
Kulturní akce.
Sport jako celek.
Ochrana památek na území města a jejich využi� k rozvoji
Občanská demokra�cká strana
1
turis�ckého ruchu.
Péče o seniory na co nejvyšší úrovni.
Vážení spoluobčané,
Zasadíme se o řešení krizové situace ve zdravotnictví, kde
po čtyřech letech působení v Zastupitelstvu města Varnsdorf, kdy je naším cílem dostupná a kvalitní zdravotní péče pro občany města.
jsme byli s kolegou Jiřím Suchardou v opozici, jsme i nadále pozi�vně V ideálním případě návrat plnohodnotné nemocnice do Varnsdorfu.
naladěni a mo�vováni pracovat pro Varnsdorf, což pro nás znamená
Přijďte nás podpořit. Budeme za vás pracovat ve prospěch města
zvyšování kvality života jeho obyvatel ve všech směrech.
Varnsdorf.
Za uplynulé čtyři roky jsme se podíleli na mnohých projektech, inMgr. Petr Šmíd, náměstek hejtmana a lídr kandidátky
ves�čních a dotačních akcích, které byly plánované již v předchozích
funkčních obdobích, kdy ve vedení města byli členové ODS. Z období
3
2010/2014 přecházely i nemalé finanční rezervy do současného ob- Česká strana sociálně demokra�cká
dobí a ty byly využity na některé z inves�c, které jsou vidět po celém
ČSSD je tradiční levicová strana, která prosazuje zájmy širokého
městě. Např. rekonstrukce zimního stadionu, prostranství U Věžičky,
sociálního spektra občanů. Překonání svých současných problémů
městského divadla, mateřských a základních škol a dále.
Díky své le�té praxi ve školství, kde jsem 17 let učila na střední řeší zvýšenou ak�vitou, zaměřenou především na zkvalitnění života
škole, poté necelé tři roky řídila Odbor školství, kultury a tělovýchovy běžných lidí. Ak�vním zapojením do vládní spolupráce, si vytvořila
na MěÚ ve Varnsdorfu a nyní již sedmým rokem řídím ZŠ Edisonova, podmínky k reálnému prosazení svých priorit. Připomeňme, že k nim
si dovolím tvrdit, že rozumím oblastem školské, sociální, kulturní, v celostátním měřítku například patří:
Zvýšení rodičovského příspěvku na 300 �síc Kč celkové částsportovní a preven�vní poli�ky, kterým bych se ráda věnovala i
ky;
v nadcházejícím volebním období.
Nezvyšování spoluúčas� pacientů na léčebných výdajích;
Dále bych se zaměřila na veřejnou správu a podpořila ji v započaZálohové výživné rodičům dě� samoživitelům v případě, že
tém procesu „být dostupnou a srozumitelnou“ s možnos� získávat
všechny potřebné informace z pohodlí domova. Budeme prosazovat tuto povinnost nepla� rodič, jeho následné vymáhání státem na povinném;
bezpečnost občanů a podporu bezpečnostních složek.
Snížení DPH na vodné a stočné a �m snížení ceny vody;
Za druhé bude mé úsilí směřováno na veřejné služby s cílem zaObnova proplácení prvních tří dnů nemoci. Náhrada bude
bezpečit důstojný život našim seniorům, hendikepovaným a sociálně
činit 60 % mzdy;
slabým spoluobčanům.
Pravidelné zvyšování důchodů;
Budeme podporovat zachování dostupné zdravotní péče a moderZvyšování platů a další opatření.
nizaci vzdělávacích a zájmových organizací. Chceme, abychom zde
Tyto skutečnos� připomínáme proto, že tato opatření přispějí ke
žili spokojeně nejen my, dospělí, ale i naše dě� a užívali si pestrého
zkvalitnění života občanů státu i občanů našeho města. Na jejich
života.
K nejvíce problema�ckým součástem města i nadále patří nekvalitní přije� má svůj podíl i naše místní organizace ČSSD. V konkrétních
silnice a staré chodníky, torza polorozpadlých budov a černé skládky. podmínkách našeho města se zaměříme především na řešení těchto
Proto budeme prosazovat financování kvalitní infrastruktury a pro- problémů a úkolů:
Naslouchat hlasům občanů. Brát v úvahu jejich návrhy a nájektů na ochranu životního prostředí.
Osobně souhlasím s mo�y ODS Poc�vá práce i Rozumná řešení a za měty. Neodkladně řešit jejich oprávněné požadavky;
Zrušit poplatky za likvidaci komunálního odpadu;
sebe přidávám Slušné a čestné jednání.
Nezvyšovat: daň z nemovitos� ani nájemné v bytech ve vlastKdyž jsem se úplně na začátku psaní zeptala sama sebe, jaký bych
chtěla Varnsdorf za další 4 roky, tak mi bez váhání naskočilo: „Tole- nictví města;
Zavést místní dopravu pro dě� do 15 let a seniory nad 65 let
rantní a bez drog“.
zdarma;
Takže…pojďme na to!
Pro občany starší 70 let zavést senior taxi (zdarma taxíkem
Mgr. Bc. Ladislava Křížová, ODS, BEZPP
stanovený počet jízd v měsíci k lékaři, nákup apod.);
Snížit poplatky ze psů;
SPO ZEMANOVCI a nezávislí kandidá�
2
Zrušit poplatky ze psů majitelům starších 60 let a osamělým
občanům;
Náš volební program je v podstatě prostý. Spokojený občan v moRozšířit počet míst v mateřských školách;
derním městě.
Zajis�t výstavbu domova seniorů;
Pokud bych měl zhodno�t uplynulé období, pak musím konstatovat,
Zabránit zdražování vody;
že po dlouhé stagnaci došlo k výraznému oživení města. Varnsdorf
Zajis�t dostupnou zdravotní péči pro všechny občany města;
má potenciál, stát se opět lídrem regionu. Jako druhé největší město
Zlepšovat čistotu města, pořádek a bezpečnost ve městě;
okresu je k tomu předurčen.
Život všech občanů podle stejných pravidel;
Ústecký kraj, díky ak�vní práci v radě a zastupitelstvu, začal vnímat
Řešit likvidaci zchátralých staveb ve městě;
potřebu rozvíjet i naši část regionu. Příkladem je záchrana kulturních
Zamezit usazení uprchlíků ve městě.
památek, jako je Muzeum, Červený kostel. Podpora sportu nebo
Hlavním smyslem naší práce v nadcházejícím volebním období bude
řešení krizové situace ve zdravotnictví. V plánu je zásadní rekon- zajis�t kvalitní život seniorů, dě� a mládeže i ostatních občanů města.
strukce zanedbaných budov naší střední školy, která patří k největším K tomu můžete přispět i Vy občané města �m, že dáte hlas kandidána území kraje.
tům ČSSD.
Po těchto komunálních volbách jsme připraveni nasadit všechny
Ing. Bc. Petr Jakubec
Varnsdorf Říjnové komunální
volby jsou doslova za rohem.
V minulém čísle Hlasu severu
jsme vás informovali o počtu
kandidujících stran. Dnes se vám
představí.
Stranám
kandidujícím
do
komunálních voleb jsme dali
v tomto čísle Hlasu severu

prostor, aby například představily své programy či jinak zaujaly
voliče. Možnost prezentace však
využilo pouze devět stran z dvanác�, což je na zvážení každého
z vás. Představení zveřejňujeme
v pořadí čísel, která byla stranám
vylosována a podle kterých budou
seřazeny na hlasovacím lístku.

3

15/2018

Zprávy

Komunální volby 2018: Představují se politické strany a hnutí
NaS - Nezávislí a soukromníci

5

Vážení a milí čtenáři Hlasu severu, jsem předsedou nově vzniklého
sdružení NaS - Nezávislí a soukromníci, které se orientuje svým programem na to, „aby bylo naše město ještě krásnější, obyvatelé spokojenější a vrá�la se našemu městu důstojnost“.
Přijďte podpořit stranu Nezávislí a soukromníci v podzimních volbách 2018 do zastupitelstva města Varnsdorf a dejte svůj volební hlas
této straně. Vážím si každého volebního hlasu, který nám dáte, na
každém záleží. Děkuji Vám za zájem a podporu.
S pozdravem,
Jan Cibulka

JsmePRO! Varnsdorf a Studánku
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koalice HNHRM a TOP 09, číslo 6
Po čtyřech letech jsou opět před námi volby do vrcholného orgánu
obce, do Zastupitelstva města Varnsdorf. Vhození lístku do urny není
jen splněním občanské povinnos�. Především je to hlas, kterým říkáme, jakým směrem se má naše město a život v něm ubírat. Volební
koalice Hnu� nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst a TOP 09
vám nabízí cestu, která není jen jednotlivými zastávkami vytrženými
ze souvislos�, ale plánovitým postupem a plněním prodiskutovaného
a obecně přijatého dlouhodobého plánu rozvoje Varnsdorfu. Nechceme vše předchozí anarchis�cky odmítat. Chceme navázat a rozvíjet
vše dobré a měnit to, co považujeme za špatné. Uvědomujeme si,
že sebelepší rozhodnu� zastupitelstva se neobejdou bez kvalitního
realizačního týmu pracovníků městského úřadu. Zastavit personální
rozklad a zajis�t řádnou a vstřícnou činnost odborů MěÚ je jedním
z významných úkolů, které stojí před vedením města v příš�m období. Opro� současnému stavu vnímáme také jako nutnost obnovení
řádné činnos� Odboru školství, kultury a tělovýchovy a odpovídající
koordinační spolupráce města se školskými, výchovnými, kulturními
a sportovními zařízeními. Sólové jednání města nepovažujeme za
přínos, zasadíme se o návrat dobrých vztahů s okolními obcemi i
s regionálními orgány, jejichž působnost je pro Varnsdorf prospěšná.
Obecně správné rozhodování zastupitelstva a dobrá odborná práce
městského úřadu se pak stanou startovní čarou pro plnění našeho
volebního programu. Programu, kterým chceme oslovit všechny
varnsdorfské občany. Programu, který cíleně směřuje do oblas�
devastovaného zdravotnictví na Šluknovsku, věnuje se bezpečnos�,
podporuje vytváření dostatečných příležitos� pro volnočasové ak�vity dě�, mládeže i dospělých a zdůrazňuje potřebu vzdělanos� pro
budoucí místní život. Programu, jehož realizace vytvoří podmínky
pro zlepšování života ve Varnsdorfu. S naším volebním programem se
seznámíte ve vložené příloze Hlasu severu, na vylepených plakátech a
na webu www.provarnsdorf.cz. Volbou kandidátky č.6 nám dáte šanci,
aby nezůstalo jen u slov!
Koordinační skupina koalice JsmePRO! VARNSDORF A STUDÁNKU

ANO 2011
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Vážení spoluobčané, poslední čtyři roky jsem poprvé prožil jako
varnsdorfský starosta. Práce ve veřejné správě mi otevřela oči a ukázala potřeby vás, obyvatel našeho města. Vycházíme z reálných možnos� a vyvíjíme nezbytný tlak, proto jsem rád, že se nám s kolegy podařilo
řadu věcí dotáhnout do zdárného konce a splnili jsme, co naše hnu�
ANO v minulých volbách slíbilo.
U školských zařízení jsme vybudovali mul�funkční hřiště, která navíc
slouží veřejnos�. Mašíňák se znovu stal vyhledávanou rekreační lokalitou, v jejíž úpravách bychom rádi pokračovali i v následujících letech.
Podařilo se nám téměř po dese� letech od uzavření převést budovu
muzea pod Ústecký kraj, který ji zrekonstruuje a znovu otevře pro veřejnost. Pus�li jsme se do záchrany tzv. Červeného kostela, další etapy
oprav se dočká také Hrádek. Rekonstrukcí prošla poliklinika, zdravotní
středisko a v nemocnici se buduje nový gastroprovoz. V tomto roce se
začalo s rozsáhlou proměnou autobusového nádraží, na kterou chceme navázat rekonstrukcí náměs�. Zároveň jsme podpořili revitalizaci

místního hřbitova, který se doslova během posledních tří let mění
před očima.
Do dalšího volebního období má hnu� ANO jasné priority. Zachováme zdravotní péči ve výběžku a vrá�me naší varnsdorfské nemocnici
její dřívější kredit. Budeme pokračovat v boji za zrušení vyloučené
lokality. Proměníme naše náměs� na místo, za které se nebudeme
muset stydět. Vybudujeme dům pro seniory s celodenní zdravotní a
pečovatelskou službou. Vytvoříme nová parkovací místa u panelových
domů.
Budeme i nadále podporovat i menší projekty, které zvyšují kvalitu života všech varnsdorfských obyvatel. Naše možnost pokračovat
v nastolené práci závisí jen na vás a na vašich hlasech. Garantuji, že
udělám vše pro to, aby Varnsdorf i se Studánkou nadále vzkvétal a
byl dobrým místem pro život náš i příš� generace. Více na webových
stránkách varnsdorf.anobudelip.cz.
Děkujeme za vaši podporu.
Ing. Stanislav Horáček
lídr hnu� ANO 2011 ve Varnsdorfu

Volba pro město Varnsdorf
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DEJTE NÁM SVŮJ HLAS, VOLTE č. 9
Prosadíme změny, které budou vidět.
S vaším hlasem prosadíme zrušení poplatku za komunální
odpad.
Zajis�me pořádek a bezpečnost ve městě.
Zachováme kvalitní akutní zdravotní péči po 24 hodin v našem městě.
Podpoříme záměry, které budou ve prospěch všech občanů.
Jsou za námi vidět konkrétní činy. My neslibujeme, my plníme.
Uplynulé čtyři roky jsme v rámci koalice prosadili silou, kterou jsme
měli z minulých voleb projekty, které každý z vás již touto dobou vidí
jako realizované, nebo se právě realizují. Například hromadná oprava
poničených chodníků, postupná výměna sví�del a stožárů veřejného
osvětlení. Zasadili jsme se o vybudování propojovací cesty okolo rekreačního rybníka „Mašíňák“ a úprav v jeho okolí. Dále o rekonstrukci
páteřní komunikace na hřbitově ve Varnsdorfu včetně parkoviště.
Naší prioritou je odpadové hospodářství města a jeho následné využi� v rámci Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
Souhlasíte-li s naší odvedenou prací a vizí do budoucna, podpořte
nás svým hlasem a volte č. 9.

Republika pro Varnsdorf
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JDEME DO TOHO, POJĎTE S NÁMI, VOLTE ČÍSLO 10!
Varnsdorf pro Varnsdorfské i Studánecké, ne pro pár lidí z radnice
a pár vyvolených. Město je tu pro své občany a pro podnikatele, kteří
poskytují služby a pracovní místa. Je nejvyšší čas radikálně změnit poli�ckou kulturu a komunikaci s veřejnos�, přestat se zabývat �m, co
chce několik vyvolených a začít trpělivě a pokorně poslouchat lidi.
Pryč s protekcí, všichni musí mít stejná práva, ale i stejné povinnos�. Pro všechny občany musí pla�t stejná práva a povinnos�, každému musí být „měřeno stejným metrem“. A to ať přijede na radnici
v BMW, v Mercedesu nebo v oprýskané Škodovce či na kole. Nikdo nesmí parazitovat na práci druhých, pro nikoho nesmí existovat neoprávněná privilegia. Prodavačka poc�vě pracující celý den v hypermaketu
by se měla mít lépe než ten, kdo si vyřve podporu.
Jsme občané Varnsdorfu. Podporujeme a budeme podporovat projekty varnsdorfských podnikatelů, malých i středních, které přinesou
práci, pracovní místa a zvýší atrak�vitu města pro Varnsdorfáky i pro
turisty. Musíme vytvořit podmínky jak pro varnsdorfského hospodského, tak i pro řezníka nebo kvě�nářku.
NE!!! Omezování zdravotní péče. Varnsdorf se zapojí do boje za zachování dostupnos� a kvality zdravotní péče spolu s ostatními starosty
Šluknovského výběžku.
Méně peněz na zbytečné granty, méně poplatků pro lidi. Prosadíme snížení, případně postupně zcela zrušíme místní poplatky (popelnice) pro občany města. My, Varnsdorfáci a Studáneč�, musíme
získat
Pokračování na str. 5
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Komunální volby 2018: Představují se politické strany a hnutí
Republika pro Varnsdorf
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Dokončení ze str. 4

pocit, že o nás naše město stojí a vytváří pro nás co nejlepší podmínky pro život i pro podnikání. Radnice se musí naučit efek�vně
hospodařit s penězi a nenechávat si od svých občanů pla�t za to, o co
by se měla starat sama.
NE bombas�ckým inves�cím pro efekt do novin, co pouš� žilou
městské kase. Důležitá je průběžná údržba a dílčí inves�ce, nikoliv
následně vyvolané velké náklady v důsledku zanedbání řádné péče.
Majetek města, který nedokážeme sami efek�vně využívat, nabídneme k pronájmu, případně k prodeji.
Úředníci pro lidi, a ne lidi pro úřad, z městských firem vymáčkneme maximum. Prioritou je pro nás efek�vní a průhledné fungování
radnice a všech městem zřizovaných organizací. Od pracovníků těchto
subjektů očekáváme a budeme vyžadovat maximální vstřícnost a minimum byrokracie.
UDĚLÁME PRO SVÉ MĚSTO TO, CO OSTATNÍ JEN SLIBOVALI!!!

Náš Varnsdorf
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Srdcem za NÁŠ VARNSDORF!
Vážení spoluobčané, i díky dobré spolupráci s partnery z ostatních
volebních uskupení se nám podařilo realizovat mnoho dobrého. Mnozí dokonce převzali náš volební program za svůj, což jsme uvítali.
Získali jsme jeden mandát, jež nám umožnil přednášet naše návrhy
na plénu městského zastupitelstva. Nejsme však pouze účelovou kandidátkou jednoho lídra, a tak měl po celé volební období náš zastupitel
PhDr. Mar�n Musílek podporu svého týmu. Více než deset ak�vních

lidí z naší kandidátky po čtyři roky pracovalo v komisích rady města i
dalších místních i regionálních projektech. Například jsme neodbytně,
a nakonec úspěšně, prosazovali zahájení výkupů bytů ve vyloučených
lokalitách či vytvoření široké koncepce prevence kriminality. Komise
také pracovaly v mnoha dalších oblastech, např. na pořádání mnoha
městských kulturních a sportovních akcí. Je zde tedy na místě poděkovat za dobrou spolupráci i všem partnerům v komisích.
Před námi však leží další úkoly, a tak opět přicházíme s kandidátkou
naplněnou ak�vními lidmi žijícími pro město a ucházíme se proto
o ještě silnější mandát pro efek�vnější prosazování našich myšlenek:
Vytvořme pobídky pro příchod nových lékařů, realizujme s�pendia
pro studenty lékařských oborů s podmínkou praxe v našem městě.
Obnovme zásobárny vody v krajině, chraňme okolní zalesněnou krajinu. Připravme projekty pro další kola státních dotačních programů.
Pokračujme v ak�vním přístupu k prevenci kriminality včetně „oranžového dozoru“.
Chceme více kul�vovat veřejný prostor včetně těsnějšího sepje�
s řekou Mandavou a s více odpočinkovými místy s lavičkami podél
chodníků.
Obnovujme nadále městská sportoviště a školské areály. Zachovejme ale také otevřená hřiště pro neorganizované hraní! Zasadíme se
o vybudování venkovního bazénu.
Budeme podporovat obnovu historických budov, ale také zvýšení
podpory živé kultury, sportu a ak�vní spolkové činnos�.
Podpoříme zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad a jejich
přiblížení k domácnostem.
Namísto nevhodně umístěných radarů preferujeme účinné zklidňování dopravy přímo v exponovaných místech, a to například semafory
reagujícími i na překročení rychlos�.
Celý program naleznete na www.nasvarnsdorf.cz.
Tým Náš Varnsdorf

V Kotlině byl položen nový umělý trávník, starý byl dožilý
Varnsdorf Mladí fotbalisté
z Varnsdorfu mohou hrát na novém povrchu. Předchozí umělý
trávník byl na hřiš� dlouhých
dvanáct let a jeho stav ani cer�fikace nevyhovovala pořádání
mistrovských utkání. Pro obnovení licence město pořídilo
novou umělou trávu zhruba za
pět milionů korun.
Zdejší hřiště s umělým povrchem je hojně využívané jak všemi fotbalovými mužstvy, tak širokou veřejnos� např. při pořádání
sportovních akcí mezi školami či Mládež bude moct opět hrát mistrovská utkání doma; foto Tomáš Secký
různých turnajů. Za dvanáct let stav už tak nevyhovoval. „Původní jsme ani cer�fikaci na mistrovská
nebyl tento povrch měněn a jeho umělá plocha byla dožilá, neměli utkání. Povrch už opravdu pro

mládež nebyl bezpečný a mohlo
dojít k úrazu např. vyvrknu�
kotníku,“ zdůraznil starosta města
Ing. Stanislav Horáček. Nový umělý trávník je již položen a probíhají
pouze dokončovací práce. „Před
pár dny se posypával pískem a
následně gumovou směsí, aby byl
měkký,“ vysvětluje starosta.
Město chtělo na obnovu povrchu využít dotaci z Ministerstva
školství, to však následně dotační program zrušilo. Radnice
tak na nový povrch ze svého
rozpočtu vyčlenila zhruba pět
milionů korun.
Tomáš Secký

Přehled organizace školního roku 2018/2019
Varnsdorf Období školního
vyučování ve školním roce
2018/2019 začalo ve všech
základních školách, středních
školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 3. září.
Vyučování v prvním polole� bude ukončeno ve čtvrtek

31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém
polole� bude ukončeno v pátek
28. června 2019. Podzimní
prázdniny připadnou na pondělí
29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne opět ve čtvrtek
3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února
2019 a jarní prázdniny v délce
jednoho týdne jsou pro okres
Děčín stanoveny od 18. února
do 24. února 2019. Velikonoční
prázdniny připadnou na čtvrtek

18. dubna a pátek 19. dubna
2019, přičemž pátek je zároveň
státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat
od soboty 29. června 2019 do
neděle 1. září 2019. Období školního vyučování ve školním roce
2019/2020 začne v pondělí 2. září
2019.
Redakce
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Zprávy

Slavnostní odhalení pamětní desky v Žitavské ulici
Varnsdorf V sobotu 25. srpna
proběhly v dolní čás� Žitavské ulice dvojnásobné oslavy.
V prvním budhis�ckém chrámu
oslavovali zástupci vietnamské
komunity 10. výročí otevření
chrámu a hned vedle, v čísle popisném 922, proběhlo odhalení
pamětní desky konstruktérovi
nejdelších sériově vyráběných
motocyklů Čechie-Böhmerland,
panu Albínu Hugo Liebischovi.
Na jedenáctou hodinu dorazila
před dům č.p. 922 v rámci spanilé
jízdy blažená kolona historických
motocyklů. Slavnostní odhalení
desky, které provedli společnou rukou starosta města pan
Ing. Stanislav Horáček a předseda Č-B klubu pan Václav Slovák,
se uskutečnilo v rámci jubilejního
XX. mezinárodního srazu majitelů

téra.
Pamětní deska připomíná
období mládí a učení H. A.
Liebische, který se zde, v malé
dílně na jízdní kola Fortuna
pana Reinholda Maie, vyučil.
Slavnostního odhalení se zúčastnila i prapravnučka pana Reinholda Maie, paní Kotalová, která
dala souhlas s umístěním desky na
rodný dům, o který vzorně pečuje.
Za to dostala od města Varnsdorf
a klubu Č-B dárek v podobě
nové publikace „Stopou motocyklu Čechie-Böhmerland“ Mgr.
Jana Němce, kterou v letošním
roce vydalo město Rumburk
Starosta města se členy Č-B klubu během odhalování pamětní desky; foto Č-B klub
za přispění našeho města.
Pamětní desku financovalo
desky
inicioval,
vzpomenul
i
výtěchto zajímavých motocyklů.
město
Varnsdorf, autorem desky
V krátkém průvodním slovu, kte- znamnějšího výročí, a to 130 let
je
rytec
Jiří Treba�cký.
ré přednesl člen Č-B klubu pan od narození tohoto velkého,
Jiří Sucharda
Jiří Sucharda, který umístění světově uznávaného konstruk-

Probíhá rekonstrukce VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
Varnsdorf Přestože se koncem června budovy škol uzavřely a žáci vyrazili vstříc prázdninovým dobrodružstvím, v prostorách varnsdorfské Vyšší odborné
školy, Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy služeb a
cestovního ruchu se nezahálelo.
V průběhu letních prázdnin
započala rozsáhlá rekonstrukce školní budovy v Mariánské
ulici, kde je soustředěna výuka
především elektrotechnických a
informačních oborů. Masivní stavební úpravy by měly poskytnout a
rozšířit potřebné zázemí pro výuku
v souladu s nejaktuálnějšími tren-

dy. Navýšení výukové kapacity vychází vstříc stále rostoucí poptávce
po těchto atrak�vních odvětvích a
zejména absolven� čtyřletých maturitních oborů „Elektrotechnika“
a „Informační technologie“ se
na trhu práce dozajista neztra�.
Úspěchů mladí elektrotechnici
i informa�ci dosahují již v průběhu studia, například na pres�žních
mezinárodních soutěžích jako
elektrotechnická olympiáda NEISSE-ELEKTRO anebo každoroční
soutěž v programování a tvorbě
webových prezentací.
Nejnáročnější stavební úpravy
zahrnují kompletní výměnu oken

Ohlédnutí za koncem školního roku
Varnsdorf V závěru školního roku 2017-2018 naše škola
nelenila a uspořádala akci pod
názvem Den dětské rados� za
finanční podpory dotačního programu města Varnsdorf.
Akce byla určena všem
varnsdorfským
předškolákům
z mateřských škol. Dě� si mohly
během dopoledne zasoutěžit,
ozdobit si perníčky, které jim připravila SOŠ a SOU Bra�slavská,
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nebo využít skákací hrad. Dě� si
akci užily a v závěru byla každá
školka odměněna za vynaloženou
snahu při soutěžích. Tímto velice
děkujeme za pomoc při organizaci
akce žákům Biskupského Gymnázia a také žákům SOŠ za výborné
perníčky a pomoc při organizaci.
Velké poděkování patří také všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Bra�slavská, kteří se akce účastnili.
Mgr. Bc. Iva Špičková

a dveří, zateplení celého objektu,
částečnou rekonstrukci střešní
konstrukce, sanaci vlhkos� od
spodní vody a úpravu sociálních
zařízení. Dojde i k výměně osvětlení v učebnách a čás� kabinetů.
Zajímavos� je i obnova klenb
v aule školy, čímž se budově
částečně vrá� původní vzhled
Mariánského kláštera. Další
modernizace se dočkají elektrotechnické dílny a odborné
laboratoře, které budou vybaveny
nejvyspělejší
technikou za bezmála tři čtvrtě
milionu korun. Toto vybavení
věnovala
škole
společnost

ElTomas s. r. o., která se zabývá
dodávkami řídících a automa�začních systémů pro výrobní
podniky v celé České republice
i zahraničí. Cílem této spolupráce
je co nejužší kooperace při přípravě žáků na řešení prak�ckých úkolů
v průmyslové praxi.
Uvedené inves�ce se pozi�vně
promítnou nejen do samotného
zlepšení prostředí pro výuku,
ale nový exteriér budovy
nacházející se v centru města
potěší i jeho obyvatelé a návštěvníky.
Ing. Bc. Petr Jakubec,
ředitel školy

TJ Slovan Varnsdorf
znovu otevírá oddíl řecko-římského zápasu.
Probíhá nábor chlapců a dívek.
Kdy: pondělí a středa od 15:30 do 16:30 hod.
Kde: Sportovní hala Varnsdorf (malý sál)
S sebou: sportovní oblečení a obuv
Kontakt: zapasvarnsdorf@gmail.com
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Neuvěřitelný příběh: Zatoulaný balónek přivál dovolenou
majitelů na rozloučenou. „Dokonce nám pro vzájemné sympa�e
ještě prodloužili pobyt o další dvě
noci,“ potěšilo ho. Na pokoji je po
příjezdu čekaly německé noviny
s článkem o tomto nevšedním
příběhu s názvem Ein Ringberg-

-Ballonlandete in Tschechien.
„Zní to trochu neuvěřitelně, ale
někdy život přinese i trochu štěs�
v podobě neobvyklého nálezu
v křoví,“ dodal na závěr.
Redakce,
Jiří Bušek a Hana Bali Šoltésová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nemovitosti
Prodám
levně
míchačku na beton. Obsah asi
120 l, 380 V, provozuschopná.
Tel. 602 841 351
Majitelé hotelu (na krajích) s Hanou Bali Šoltésovou, Jiřím Buškem a osudným balónkem;
foto archiv Jiří Bušek

Německo
Velmi zajímavý,
doslova neuvěřitelný a nevšední
příběh zažili Jiří Bušek a Hana
Bali Šoltésová z Varnsdorfu letos
v lednu. Díky nalezenému balónku si užili skvělou dovolenou.
Barevné foliové balónky jsou
součás� každoročního silvestrovského večera v hotelu Ringberg
v německém Suhlu. Někteří hosté
si balónek schovají jako suvenýr,
jiní ho po půlnoci pus� na oblohu a něco si přejí. Proč o tom ale
píšeme? Jiří Bušek z Varnsdorfu
v lednu letošního roku na běžné
procházce nedaleko domu našel
v křoví balónek, na kterém bylo
označení silvestrovského večera
včetně loga zmíněného hotelu.
Nedalo mu to a na internetu zjis�l, že se jedná právě o Ringberg
hotel v německém Suhlu, což znamená, že balónek uletěl vzdušnou
čarou zhruba 270 kilometrů, po
silnici zhruba 370 kilometrů.

Jiří Bušek neváhal a pro zajímavost poslal do hotelu informaci
o nálezu balónku. „Aniž bych
něco očekával, balónek jsem
ofo�l a fotku s mapovým podkladem s vyznačenou vzdušnou
dráhou jsem poslal na e-mail
hotelu,“ popisoval. Velké překvapení na sebe nenechalo dlouho
čekat. Na e-mail odpověděl sám
majitel hotelu s �m, že se jednalo o silvestrovský večírek, který
navš�vilo devět set hostů. „Potěšil ho projevený zájem a odměnil
mě poukázkou na pobyt v hotelu
s polopenzí, bazénem, saunou
pro dvě osoby na tři noci s �m, že
se těší na společné setkání,“ vyprávěl nevšední příběh s rados�.
Svou odměnu si Jiří Bušek
s Hanou Bali Šoltésovou vybrali
na konci července, kdy se vrá�li
z úžasného pobytu v luxusním
pokoji panoramma-suite, navrch
ještě s dárkovým balíčkem od

Vyměním družstevní byt 3+1
za 1+1 nebo 2+KK + doplatek.
Tel. 608 381 888

Různé
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

Změna provozovny „Vlasové
studium Maruška“ z Atria na Husovu ul, č.p. 553 (napro� Centru
Panorama).

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.
CA HEMTRANS JOSEF HEMELÍK
Vás zve na PODZIMNÍ ZAHRADU
ČECH LITOMĚŘICE. Cena dopravy: 200,-Kč, Den: 15. 9. 2018
(sobota)
Odjezd v 9:00 hod.:
nám. E. Beneše, Varnsdorf
Nutná rezervace míst formou
sms na tel. č. 723 470 950.
Cena zahrnuje dopravu.
Cena nezahrnuje vstupné.
www.ca-hemtrans.cz
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Ročenka MANDAVA 2018

Dne 1. září
Šluknovský výběžek
Také
uplynulo 10 let
v
letošním
roce
město
od úmr� našeho
Varnsdorf podpořilo vydání rota�nka a dědeččenky Mandava 2018 částkou
ka pana Zdeňka
dvacet �síc korun z Dotačního
Novotného.
programu města Varnsdorf. Její
Stále vzpomínají dě� Radim,
autoři však žádají o pomoc široDagmar a Miroslav s rodinami.
kou veřejnost.
Vážení přátelé našeho ŠluknovDne 19. září by se dožila 70
let naše milovaná manželka, ského výběžku, neobyčejně srdečmaminka a babička paní Miluše ně zdravím Vás, naše spoluobčany,
Zabelová. Dne 31. září uplyne kteří žijeme v našem překrásném
půl roku od jejího nečekaného kraji a dovoluji si Vás poprosit
úmr�. S láskou a boles� v srdci o malou chvilku pozornos�.
Již od roku 1996 vydáváme ve
stále vzpomínají manžel Heřman,
dcera Monika s rodinou, synové varnsdorfském muzeu ročenku
Heřman a Mar�n s rodinami. Mandava, ve které se snažíme
Děkujeme za �chou vzpomínku seznámit naše čtenáře s historií,
přírodními krásami a současným
všem příbuzným a přátelům.
životem našeho regionu. SnažíDne 15. září me se tak navázat na vlas�vědné
tomu
budou publikace, které u nás vycházely
2 roky, co nás před válkou. Pro vydávání naší ronavždy opus�la čenky však potřebujeme finanční
naše
milovaná
manželka, maminka, babička paní
ZUBNÍ POHOTOVOST
Milena Kolková. S láskou vzpomínají manžel Josef, synové Jan a
15.-16.9.2018
Josef, dcera Barbora s rodinami
MUDr. Vojtěch Vladimír
a ostatní příbuzní.
28. října 110, Děčín I
Tel. 412 151 056

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 14. září oslaví Růžena
Pečenková své 70. narozeniny.
6. září oslavil její manžel Josef
Pečenka 85. narozeniny. Touto
cestou bychom jim chtěli popřát
všechno nejlepší, hodně zdraví a
lásky. Přeje rodina Pretschova a
Pecherova.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 19. září
od 8.00 do 16.30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
20.09.2018 od 9.00 hod.

SVOZ BIOODPADU
18.09.2018 od 6.00 hod.
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prostředky, kterých máme málo,
a tak Vás prosím o finanční podporu formou daru nebo inzerce. S Vaší
podporou jsme již vydali 15 různých publikací a 22 ročenek, které
najdete na našich webových stránkách: www.muzeum.varnsdorf.cz/
publikace/rocenky.htm.
Finanční dar můžete poslat
na náš účet: 249384329/0300 a
ohledně inzerátu nám napište na:
kpmvvdf@gmail.com, kvůli podrobným údajům, které tam chcete mít.
Orientační cena za inzerci je 1.000,Kč za půlstránku a 2.000,- Kč za
celou stranu. Rádi přijmeme Váš
finanční dar také bez zveřejnění
Vašeho jména či firmy. Váš dar tak
přispěje k lepšímu poznání Šluknovského výběžku. Na našich webových stránkách se také můžete
seznámit i s naší zajímavou činnos�
a také se můžete přihlásit do některého z našich zájmových klubů.

(http://muzeum.varnsdorf.cz/
kluby/kluby.htm)
Také letošní Mandava bude
mít přes 280 stran zajímavého
čtení a jejímu vydání můžete
pomoci i Vy svým skromným
darem nebo inzercí. Pokud si
na našich webových stránkách
najdete zajímavou publikaci,
rádi Vám ji pošleme, nebo ji
možná najdete v infocentrech,
knihkupectvích a muzeích našeho výběžku. Na poskytnutou
částku Vám vystavíme darovací
smlouvu a příjmový doklad.
Také Vám mohu věnovat na
požádání některou starší Mandavu, abyste věděli, jak naše
publikace vypadá. A nestyďte
se za malý dar. Každá velká řeka
začínala jako malý potůček.
Velcí dárci v našem výběžku už
nejspíš vymřeli, nebo mají jiné
priority.
Mgr. Josef Zbihlej

22.-23.9.2018
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

ÚMRTÍ
Úmrtí v srpnu
Ing. Josef Bartík
Miloslav Kubový
Jan Jilemnický
Ing. Miroslav Šálek
Ladislav Hejduk
Jiří Řáda
Marie Záveská
Josef Žamboch
Josef Kubík
Květa Steinová
Martin Maier
Antonín Stránský
Josef Kocian
František Šinkora

73
85
73
77
62
82
80
77
84
77
54
90
66
79

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
Ohlédnu� se zpět: Na radnici jsme v červnu přivítali jedenáct jubilantů; foto Tomáš Secký
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Fotbalisté ukázali, že mohou porazit každého
Varnsdorf
Konec letních
prázdnin vyzněl pro fotbalisty
Varnsdorfu na jedničku. Druholigový celek, který vede mladý
trenér David Oulehla, si vyšlápl
na dva favority celé soutěže.
Nejprve doma porazil Hradec
Králové 1:0. Jedinou branku
Varnsdorfu vstřelil po pěkné
akci Jakub Barac. Ten si navedl
míč na střed hřiště, narazil si ho
s Adamem Ondráčkem, dostal
se do vápna a přesně zakončil.
Severočeši byli lepší a zaslouženě
porazili soupeře, kterého trénuje
Zdenko Frťala. „Musím domácím

příznivcům poděkovat, protože
byli dvanáctým hráčem na hřiš�.
Myslím si, že jsme odehráli dobré
utkání. Kluci měli výborný první
poločas, kdy vstřelili důležitou
první branku. Měli jsme tam dvě
tři situace, které jsme nedotáhli
do zdárného konce. V druhé půli
jsme se malinko zatáhli a chodili
do brejků. Měli jsme další dvě gólové šance. Rudnytskyy to jednou
vyřešil v daný moment špatně,
Barac zase trefil tyčku. Z naší
strany dobrý zápas a troufám si
říct, že zasloužené vítězství,“ pochvaloval si trenér David Oulehla.

Do utkání zasáhly dvě nové posily,
v záloze hrál Kodeš, který přišel
z Teplic. V 65. minutě se pak na
hřiště dostal zlínský Votava.
Týden po skalpu „Votroků“
přijela do Kotliny exligová Jihlava. Vysočina, která do té doby
neprohrála, ale na Varnsdorf také
nevyzrála. Díky rohovému kopu
a hlavičce Kozmy zůstaly všechny body opět na severu Čech.
„Ve vápně jsem se uvolnil a najednou tam byl sám. Míč šel trochu
za mě, tak jsem ho jen tak líznul.
A naštěs� to tam spadlo,“ usmíval se jediný střelec utkání Daniel

Kozma.
Tři body si pochvaloval i trenér
David Oulehla. „Kluci bojovali,
makali, skákali do střel. Neskutečné. Za svou píli a dřinu jsou
odměněni vítězstvím. Myslím
si, že to byla zasloužená výhra.
Ale musíme jí brát s pokorou a
pracovat stejně, jako dosud,“
připomněl. Po sedmi kolech má
Varnsdorf dvanáct bodů a okupuje sedmou příčku. „Velká spokojenost, rozhodně,“ dodal Kozma.
Po reprezentační pauze hraje
Varnsdorf další zápas v sobotu
15. září v Chrudimi.
Redakce

Tomáš Kopeček: Judu se věnujeme večer po práci
Varnsdorf Město Varnsdorf se
může pyšnit několika sporty - fotbal, hokej, basketbal a další. Do
města také patří oddíl juda, který
píše více jak třice�letou historii.
Jak dlouho už ve Varnsdorfu
působí oddíl juda?
Oddíl juda byl ve Varnsdorfu
založen zhruba před 35 lety. Samozřejmě pod hlavičkou TJ Slovan
Varnsdorf.
Můžete prozradit, kolik členů
máte pod svou hlavičkou?
V současnos� máme kolem
třice� ak�vních členů. Posledních
pár let zapojujeme i dě� z Dětského domova se školou v Jiříkově,
které dojíždějí na tréninky.
Pod TJ Slovan Varnsdorf ale už
nespadáte, je to tak?
Oficiálně spadáme pod Schrödingerův ins�tut. O chod oddílu
se staráme dva trenéři, já a Petra
Mar�ncová. A také dvě asistentky
trenérů, Hanka Salayová a Pavla
Klieščíková.
Spolupracujete s nějakými jiný-

mi celky juda z regionu?
Asi nejvíce spolupracujeme
s oddílem JV Judo Rumburk, dále
také jezdíme na kempy a tréninky
do oddílu v Ús� nad Labem. Na
závody jezdíme i se závodníky
z Děčína. Ve sportu, jako je judo,
je spolupráce mezi oddíly běžná
záležitost. Dě� poznají závodníky
z jiných měst, vytvoří si s nimi kamarádské vazby, a to je poté znát
na turnaji, kdy je krásný pohled
na to, jak se dva závodníci z jiných
oddílů spolu baví, smějí se a poté
si pro� sobě stoupnou na žíněnku.
Zde si nic nedarují a když slezou ze
žíněnky, tak jsou zase kamarádi.
Můžete vyzdvihnout nějaké
úspěchy z letošního roku?
Každý rok se zúčastňujeme krajských soutěží v Novém Boru, České Lípě, Děčíně, kde naši závodníci
pravidelně sbírají medaile. Letos
se našemu dorostenci Sebas�anu Anyalaiovi podařilo bodovat
v Německu ve Werdau, kde obsadil druhé místo. Sebas�an je jeden

z dě�, který je z DDŠ Jiříkov a judo
dělá teprve rok. Proto je tento výsledek pro oddíl i jeho samotného
velmi dobrá vizitka.
Kolik času vy osobně judu ve
Varnsdorfu věnujete?
Vzhledem k tomu, že v listopadu
jsme otevřeli ještě kroužek parkouru, na kterém máme kolem
čtyřice� dě�, které pravidelně
chodí na tréninky, tak většinu
svého volného času věnuji těmto
sportovním ak�vitám. V praxi to
vypadá asi tak, že po práci jedu
na trénink juda, nebo parkouru
do Varnsdorfu. Po večerech dodělávám administra�vu spojenou
s chodem oddílu. Ovšem bez pomoci výše zmiňovaných kolegyň
by nebylo možné vše zvládat. Za to
jim patří veliké díky.
Jaké prostory k tréninkům využíváte?
Trénujeme ve sportovní hale na
malém sále každé úterý a čtvrtek
od čtyř do půl sedmé. Trénink
je rozdělený na dvě skupiny. Na

začátečníky, kteří mají trénink od
čtyř do pě�, a potom pokročilí, �
trénují od pě� do půl sedmé.
Budete ve Varnsdorfu pořádat
nějaké závody v judu?
Každý rok v říjnu pořádáme ve
spolupráci s oddílem z Rumburku
Pohár Severu. Pokaždé byly závody ve sportovní hale na koupališ�
v Rumburku. Ale z důvodu nesmyslného stoprocentního zdražení
pronájmu opro� minulému roku
se letošní ročník uskuteční poprvé
ve sportovní hale ve Varnsdorfu.
Každý rok na tyto závody jezdí kolem tří stovek závodníků v kategoriích mláďat, mladšího a staršího
žactva. S doprovodem se jedná
o zhruba pě�stovku lidí. Je to vždy
velmi organizačně náročné, zajis�t
podmínky pro takový turnaj, ale za
ty roky jsme dobře sehraná parta a
vždy se závody povedly. Už jenom
přítomnost tolika závodníků svědčí
o kvalitě turnaje. Věříme, že závody se opět povedou a zachovají si
svoji dobrou pověst.
Redakce

Patnáctý ročník SAMAT Tour přilákal 126 závodníků
Jiře�n pod Jedlovou V sobotu
dne 25.8.2018 se jako každý rok
v poslední srpnový víkend konal
cyklistický závod SAMAT Tour
2018.
Tento nápad vznikl před 15 lety.
V té době nikdo nečekal, že se
udrží ve víceméně nezměněné
podobě tak dlouho. Jedná se
o cyklistický závod, pořádaný
hlavně pro dě�, ale zúčastňuje se
ho i stále více dospělých včetně
několika profesionálů. V letošním
ročníku se zúčastnilo celkem 126
cyklistů, z toho 60 dě� na kolech
a odstrkovadlech. Z důvodu čím
dál většího počtu hlavně malých
účastníků, musely být kategorie
rozděleny do šes� dětských a tří
dospělých. Pro bezpečnost malých

závodníků bylo potřeba ty nejmenší kategorie rozdělit do několika
rozjezdů, kde až při porovnání
všech časů bylo jasné, kdo bude
na stupních vítězů.
SAMAT Tour je hlavně
amatérský závod, který již od
počátku razí heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“. Jde hlavně o to, abychom naše dě� přivedli
k pohybu a aby si každý odnesl hezký sportovní zážitek bez ohledu na
to, jestli je na stupních vítězů nebo
nikoli. Každý účastník obdržel drobné věcné dárky, trička SAMAT Tour
a perníkové srdce od Perník Manufaktury Varnsdorf. Větší hodnotné
dary byly losovány z klobouku, aby
tak měl šanci vyhrát úplně každý.
Celý den nás provázel vtipným

komentářem moderátor Jaroslav
Frolík a měl tak zásluhu na příjemné atmosféře závodu.
Tímto bychom chtěli poděkovat
účastníkům závodu, fanouškům,
organizátorům a především sponzorům, kteří věnovali pěkné a hodnotné ceny pro všechny závodníky,
a obci Jiře�n pod Jedlovou, která
každoročně umožňuje uspořádání
akce ve sportovním areálu. Těšíme
se opět za rok na startu v dalším,
již XVI. ročníku závodu SAMAT Tour
2019 v Jiře�ně pod Jedlovou.
KATEGORIE A
Odstrkovadla: 1. Michaela Vohanková, 2. Jan Skořepa, 3. Denis
Zoser. Želvičky: 1.Jonáš Novák,
2.Tomáš Raich, 3.Jiří Balog. A2
dě� do 7 let: 1.Dominik Slabion,

2. Vojtěch Šmídílek, 3.Radim Tlapák. A3 dě� do 10 let: 1. Tereza
Austová, 2.Linda Vobrová, 3.Jakub
Dörner.
KATEGORIE B
B1 holky: 1. Anežka Kluchová,
2.Markéta Petrásková, 3. Jana
Kovářová. B2 kluci: 1. Dalibor Urban, 2. Vojtěch Šelmeci, 3. Ondřej
Boczan
KATEGORIE C
C1 ženy: 1. Nikola Boczanová,
2. Viktoria Marschnerová,
3. Adriana Marschnerová. C2 muži
(amatéři):1. Matouš Dubovecký,
2. Rudolf Jarolím, 3. Jaroslav Dörner. C3 muži (pro�ci): 1. Tomáš
Podrazil, 2. Herbert Schwarz,
3. Tomáš Kolařík.
Barbora Dvořáková
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Karel Valenta běžel štafetový závod ze Sněžky do Prahy
Jeho tým získal zlatý hattrick

Karel Valenta během závodu v Krásné Lípě; foto Facebook Karel Valenta

aby tým klapal,“ usmíval se Valenta. „Druhá celkem povedená
akce byl Parkmaraton v Krásné
Lípě, kde jsem na maratonské
distanci, kdy jsme nastoupali přes
�síc výškových metrů v mnohdy
hodně těžkém terénu, zvítězil
s odstupem téměř osmi minut na
druhého v celkovém pořadí. To-

hoto vítězství si vážím, ta trať je
opravdu hodně těžká, ale krásná
a vedoucí částečně po Köglerově
naučné stezce, která samotná
opravdu stojí za návštěvu,“ připomněl.
Krom oficiálních závodů se ale
Valenta představil i na dalších
akcích. „První z nich byla akce
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Prominentní vrcholy Lužických
hor. Kdo se chce stát členem klubu, musí do 24 hodin oběhnout
přesně 18 definovaných kopců
Lužických hor. To byla velká paráda,“ zdůraznil. Karel Valenta tuto
náročnou trať zdolal 11. srpna za
17 hodin a deset minut. Druhá výzva ještě běží a dokončena bude
snad začátkem září. „Vše spočívá
v tom, že jsem letos chtěl oběhnout v dese� českých pohořích
jejich nejvyšší vrcholy. Seřazena
jsem ta pohoří měl sestupně
právě podle výšky nejvyššího vrcholu. Zbývá mi už jen Šumava a
Šumavské podhůří,“ vysvětlil.
Karel Valenta, stejně jako loni,
běhá také Děčínský běžecký
pohár. Minulý rok skončil v absolutním pořadí druhý, v kategorii
muži B vyhrál. „Chci to letos
ještě vylepšit,“ dodal s úsměvem.
Redakce
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Varnsdorf Léto měl varnsdorfský běžec Karel Valenta poměrně nabité. Zažil toho opravdu
hodně, jeho výkony zaslouží
velký obdiv. „V létě jsem toho, co
se týče sportovních ak�vit, s�hl
dost. Oficiálních závodů však
méně. O to to však bylo zajímavější. Dvě oficiální akce se však
povedly na jedničku a jsem za to
rád,“ přiznal.
První z nich byl štafetový běh ze
Sněžky do Prahy. „Náš tým, jehož
jsem byl už tře�m rokem kapitánem, potře� přesvědčivě zvítězil.
O tom se dobře píše i povídá, startovali jsme v poslední vlně, dvě
hodiny po té první a během tratě,
která měla dvě stě kilometrů,
jsme celý peloton předběhli. Při
takovém typu závodu je hrozně
důležitá příprava, jako logis�ka,
mapy nebo místní znalost. A já
jí věnoval opravdu hodně hodin,

