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Komunální volby 2018: Ve Varnsdorfu vyhrálo hnutí ANO 2011
Varnsdorf  Komunální volby 

ve Varnsdorfu jsou minulos�. 
Jasné vítězství si připsalo hnu� 
ANO 2011, které získalo 40,15 
% hlasů a jedenáct mandátů, 
následované Volbou pro město 
Varnsdorf s 10,04 % hlasy a tře-
mi mandáty. Tře� pozici obsadila 
Občanská demokra�cká strana s 
8,19 % hlasy a dvěma mandáty.   

Znovu po čtyřech letech roz-
hodovali obyvatelé Varnsdorfu 
o tom, jak se změní složení 
Zastupitelstva města Varnsdorf 
pro následující volební obdo-
bí. Byť bylo letos kandidujících 
stran méně než před čtyřmi lety, 
o hlasy voličů se ucházelo celkem 
252 lidí. Rozsáhlé volební kampa-
ně napříč stranami však volební 
účast nezvýšily. Ve Varnsdorfu 
přišlo během dvou dnů volit pou-
ze 4 510 voličů z 12 279 možných, 
což představuje 36,73% volební 
účast. Před čtyřmi lety přišlo 
k urnám ještě méně voličů. Pouze 
33,88 %.

V sobotu 6. října krátce před 
desátou hodinou večerní bylo jas-
no. Z dvanác� kandidujících sub-
jektů překročilo magickou hranici 
pě� procent celkem sedm stran 
a hnu�. V předchozím volebním 
období jich uspělo devět. Vítězem 
komunálních voleb ve Varnsdorfu 
se stalo hnu� ANO 2011 vedené 
Ing. Stanislavem Horáčkem, kte-
ré získalo 40,15 %, a s jedenác� 
mandáty bude tvořit nadpolovič-
ní většinu nového zastupitelstva. 
Vítězství si připsalo ve všech tři-
nác� volebních okrscích a celkem 
získalo 34 072 hlasů. Na druhém 
místě se s výsledkem 10,04 % 
umís�la Volba pro město v čele 
s Ing. Václavem Moravcem, čímž 
získala tři mandáty. Dva mandáty 
získala v zastupitelstvu Občanská 
demokra�cká strana s 8,19 % 

hlasy a Náš Varnsdorf se 7,95 % 
hlasy. Volba pro město Varnsdorf 
a Náš Varnsdorf si opro� minulé-
mu volebnímu období přilepšily
o jeden mandát. Po jednom man-
dátu získala Komunis�cká strana 
Čech a Moravy s 5,71 %, Repub-
lika pro Varnsdorf s 5,57 % a Svo-
boda a přímá demokracie  Tomio 
Okamura (SPD) s 5,16 % hlasy.

Zbývajících pět stran:  
JsmePRO! Varnsdorf a Studánku, 
PRO Zdraví a Sport, Česká stra-
na sociálně demokra�cká, NaS  
Nezávislí a soukromníci, SPO 
ZEMANOVCI a nezávislí kandidá�  
zůstalo bez mandátu. 

Zajímavos�
V nově zvoleném zastupitelstvu 

uvidíme celkem sedm nových 
tváří. Nejstarším kandidátem 
v komunálních volbách byl Petr 
Beckert (80 let) za ODS a Věra 
Hubáčková (80 let) za ČSSD. Na-
opak nejmladším kandidátem byl 
Jan Cibulka (18) za NaS  Nezávislí 
a soukromníci. Nejstarším zvo-
leným zastupitelem je Ing. Jan 
Rýdl (69 let) za hnu� ANO 2011 a 
naopak nejmladším zvoleným za-
stupitelem je Mgr. Jan Šišulák (35 
let) z Volby pro město Varnsdorf.

Nejvyšší a nejnižší počet hlasů
Nejlepší volební výsledek 

s počtem 2 059 hlasů získal 
Ing. Stanislav Horáček. Druhý 
nejvyšší počet hlasů, celkem 
1 911, získal Josef Šusta. Na tře�m 
místě se umís�l ThMgr. 
Roland Solloch s 1 885 hlasy. 
Všichni tři z hnu� ANO 2011. 
Naopak s nejnižším počtem 

hlasů, celkem 306, se do 
zastupitelstva dostala Dana 
Fábryová z SPD.                 

   Nově zvolení zastupitelé

Ing. Stanislav Horáček
2 059 hlasů - ANO 2011 
Josef Šusta
1 911 hlasů - ANO 2011 
ThMgr. Roland Solloch
1 885 hlasů - ANO 2011 
PharmDr. Jindřich Šmíd
1 823 hlasů - ANO 2011 
Josef Hambálek
1 759 hlasů - ANO 2011 
Zbyněk Přibyl
1 542 hlasů - ANO 2011 
Marta Maryšková
1 638 hlasů - AN0 2011 
Marian Čapek
1 509 hlasů - ANO 2011 
Ing. Fran�šek Hricz
1 716 hlasů - ANO 2011 
Ing. Jan Rýdl
1 712 hlasů - ANO 2011 

Mgr. Jan Novota
1 656 hlasů - ANO 2011
Ing Václav Moravec
757 hlasů 
Volba pro město Varnsdorf
MUDr. Václav Jára
695 hlasů 
Volba pro město Varnsdorf
Mgr. Jan Šišulák
551 hlasů 
Volba pro město Varnsdorf
Jiří Sucharda
781 hlasů - ODS 
Mgr. Bc. Ladislava Křížová
623 hlasů - ODS 
PhDr. Mar�n Musílek
521 hlasů - Náš Varnsdorf 
Jan Šimek
513 hlasů - Náš Varnsdorf 
Ing. Jaroslav Draský
437 hlasů - KSČM 
Lenka Juricová
634 hlasů 
Republika pro Varnsdorf 
Dana Fábryová
306 hlasů - SPD 
 
 

Ve Varnsdorfu přišlo k volebním urnám pouze 36,73 % voličů; foto: Tomáš Secký

Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

 Varnsdorf spustil nové webové stránky
Varnsdorf  Město Varnsdorf 

představilo novou podobu we-
bových stránek. Nabízí moder-
nější vzhled, orientaci a další 
výhody.

Od konce devadesátých let 
prošly městské webové stránky 
celkem čtyřmi úpravami. Poslední 
grafická změna webových stránek 
proběhla před sedmi lety. Od mi-
nulého týdne naleznete potřebné 

informace a zprávy ve zcela nové 
grafické podobě.   

Hlavní novinkou, které si uži-
vatel všimne na první pohled, je 
modernější grafické zpracování 
stránek. Došlo také k úpravě 
hlavního vodorovného menu, 
díky kterému by orientace na 
stránkách měla být jednodušší. 
Nechybí ani žlutá tzv. „rychlá navi-
gace“, kterou radnice přizpůsobila 

požadavkům uživatelů. 
Mobilní responsivita a kalen-

dář akcí
Kompletní grafická přeměna 

přináší další důležitou vlastnost 
webu. Tou je mobilní responsi-
vita, která u starých stránkách 
téměř neexistovala. Web je 
op�malizován pro prohlížení na 
mobilních zařízeních, což oce-
níte při prohlížení obsahu na 

telefonu nebo tabletu na cestách, 
v kavárně, či v pohodlí domova.
Na městský web se po letech vrací 
i přehledný kalendář akcí, ve kte-
rém na jednom místě naleznete 
kulturní, společenské i sportovní 
akce v našem městě.

Zpětná vazba
Poznámky k funkčnos� strá-

nek, prosím, zasílejte na e-mail 
tomas.secky@varnsdorf.cz. Tomáš Secký

Tonoucí se pes, spadlý strom, požár a nehoda
Šluknovský výběžek  Když 

slyšíte slovo hasiči, vybavíte si 
jistě oheň. Práce těchto hrdinů 
však není pouze o tom, jejich 
pole působnos� je daleko širší. 
O tom se můžete přesvědčit 
v následujících řádcích, kde jsme 
pro vás vybrali zásahy hasičů 
z poslední doby.

Nahlášený požár a tonoucí se 
pes

Profesionální jednotka v pátek 
večer 21. září 2018 vyjížděla 
dvakrát. Poprvé k možnému 
požáru pneuma�k blízko hranic 
v ulici Žitavská, jednalo se ale jen 
o vypalování. Krátce po zaparko-
vání v hasičárně však hasiči nase-
dali do cisterny podruhé, vyjížděli 
společně s dolnopodlužskou dob-
rovolnou jednotkou do Dolního 
Podluží k záchraně psa z bazénu.

Starší majitelka nebyla navzdory 
veškeré snaze schopná psa vytáh-
nout ze středu zaplachtovaného 
bazénu ven a zavolala na �sňovou 
linku. Nedlouho pote hasiči bles-

kově do zahrady vběhli a topící 
se několikakilové zvíře zachránili.
I při těchto situacích jsou hasiči 
schopni zasáhnout, záchrana 
osob, zvířat a majetku patří mezi 
základní hasičské úkoly.

Strom na drátech elektrického 
vedení

V neděli 23. září 2018 měl pod-
le Českého hydrometeorologické-
ho ústavu foukat silný vítr. To se 
potvrdilo ve večerních hodinách, 
kdy spadlý strom poškodil dráty 
elektrického vedení v ulici Měš-
ťanská ve Varnsdorfu. Na místo 
dorazila plošina společnos� ČEZ 

a jejich pracovník strom odstra-
nil. Posléze se začalo s opravou 
vedení. 

Požár odpadu
V pátek 28. září 2018 brzo ráno 

zasahovala profesionální jednot-
ka z Varnsdorfu u požáru v Lesné, 
kde u posledního rozbořeného 
domu hořel navezený odpad.

Automobil narazil do veřejné-
ho osvětlení

Profesionální jednotka vyjela 
v neděli 30. září 2018 odpo-
ledne na náměs� E. Beneše, 
kde zřejmě kvůli zdravot-
ním problémům řidiče do-
šlo k nárazu osobního vo-
zidla do lampy. Společně 
s policisty a strážníky hasiči posky-
tovali až do příjezdu sanitky první 
pomoc, následně řidiče vypros�li 
z automobilu a předali do péče 
zdravotníkům. Přesnou příčinu 
nehody na místě zjišťovali do-
pravní policisté.

Hasiči Varnsdorf, 
redakce

18.9.2018 ve 13:55 hod. 
Bylo telefonicky oznámeno 

občankou města, že na ulici 
Nymburská je voda v řece Man-
davě červená. Na místo vyslaná 
hlídka městské policie oznámení 
potvrdila. Přes dozorčího směny 
byl vyrozuměn vedoucí Odboru 

životního prostředí Městského 
úřadu Varnsdorf, který se dostavil 
na místo. Na místě bylo zjištěno, 
že neznámá červená kapalina bez 
zápachu vytéká z odpadní roury 
přilehlé trafostanice. Dle vyjád-
ření Odboru životního prostředí 
se nejednalo o látku škodlivou 
životnímu prostředí. Strážníky 
byla pořízena fotodokumentace 
a cestou úředního záznamu byla 
celá záležitost předána příslušné-
mu odboru při MěÚ Varnsdorf.

19.9.2018 ve 13:20hod. 
Na základě žádos� Policie ČR 

o spolupráci při vyšetřování krá-
deže v klenotnictví byla vyslána 
hlídka městské policie do místa 
určení. Na služebně Městské 
policie Varnsdorf bylo provede-
no zhlédnu� záznamu z kamery 
městského kamerového systému, 
kde byl na základě tohoto ztotož-
něn možný pachatel krádeže a 
tento byl policisty z Obvodního 
oddělení Policie ČR o několik 
málo minut později zadržen. 

22.9.2018 v 15:10 hod.
Dozorčí směny Městské policie 

Varnsdorf přijal telefonické ozná-

mení od občanky města, že před 
hodinou pokousal pes malou hol-
čičku v jejich panelovém domě. 
A že se pes v domě stále nachá-
zí. Na místo vyslanými strážníky 
městské policie byl pes odchycen. 
Matce holčičky bylo doporučeno 
navš�vit lékaře, který provede vy-
šetření na vzteklinu. Odchycený 
pes byl převezen na služebnu do 
záchytného kotce a druhý den od-
vezen do útulku, kde bylo prove-
deno vyšetření psa na přítomnost 
vztekliny.                      Mar�n Špička,

velitel městské policie

Nehoda osobního automobilu na náměs� E. Beneše; foto miw.cz
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Vyjádření města Varnsdorf k problematice měření rychlosti
Varnsdorf  Na základě infor-

mací kolujících po sociálních 
sí�ch týkajících se měření rych-
los� na území Varnsdorfu a na 
Studánce zveřejňujeme vyjád-
ření města.

Pronájem zařízení jako nejlep-
ší řešení

Město Varnsdorf uzavřelo 
smlouvu o nájmu zařízení a 
poskytování služeb s nájmem 
zařízení spojených se soukromým 
subjektem, jehož úkolem bylo 
nainstalovat zařízení, které je 
společně s dodáním příslušného 
so�waru určeno k zaznamená-
vání a zpracování přestupků. 
V současné době je zprovoznění a 
pořízení měřícího zařízení nesmír-
ně složitý proces, na který město 
nemá kapacity jak personální, tak 
technické. Z tohoto důvodu se 
přistoupilo k pronájmu zařízení.
Rychlost měří Městská poli-

cie Varnsdorf, nikoli soukromý 
subjekt
Zařízení bylo následně předáno 

do užívání města Varnsdorf. Mě-
ření překročení nejvyšší povolené 
rychlos� provádí Městská policie 
Varnsdorf s následným předáním 
k administra�vním úkonům Od-

boru správních agend a dopravy 
Městského úřadu Varnsdorf. Sou-
kromý subjekt se tak v žádném 
procesu nepodílí na zpracování 
dat. Dochází tak k naplnění § 79a 
zákona č. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, kdy 
je k měření rychlos� zákonem 
zmocněna obecní policie.
Smlouva je v souladu se zá-
konem
Město Varnsdorf postupovalo 
v intencích platných zákonných 
norem, byly pečlivě zváženy 
výklady rozsudků Nejvyššího 
správního soudu a také stano-

visko právního zastoupení obou 
stran. Smlouva původně uza-
vřená již první fakturací pozbyla 
platnos� po přesáhnu� v součtu 
fakturovaných částek 1 mil. Kč bez 
ohledu na to, o kolik dojde k pře-
sahu dotčené hranice. Vzhledem 
k překročení limitu poskytl do-
davatel městu Varnsdorf zařízení 
pro měření a systém pro správu 
přestupků bezplatně na náklady 
dodavatele, a to v období od 
1. srpna 2018 do doby podepsání 
smlouvy nové, která vznikla na 
základě JŘBU (jednací řízení bez 
uveřejnění).

Vzhledem k výše uvedenému 

doporučujeme občanům respek-
tovat zákonný postup správní-
ho orgánu Městského úřadu 
Varnsdorf, odboru správních 
agend a dopravy, který je v prv-
ní instanci určen ke zpracování 
agendy, samozřejmě s možnos� 
využi� svých práv a opravných 
prostředků.
Ideální stav

Snahou města je dosáhnout 
cílového stavu, aby v měřených 
lokalitách došlo ke zklidnění 
dopravní situace bez vynaložení 
finančních prostředků. V případě, 
že nebude docházet k překročení 
maximální povolené rychlos�, 
nevzniká dodavateli nárok na 
odměnu.

Odměna není provize z pokut
Odměna není provizí z vybra-

ných pokut, není ani závislá na 
výši uložené pokuty.

Zklidnění a bezpečnost silnič-
ního provozu

V současné době došlo ke zklid-
nění a větší bezpečnos� silničního 
provozu. Počet přestupků má kle-
sající tendenci. Peníze z přestupků 
jdou do rozpočtu města a budou 
využity z velké čás� na obnovu a 
budování infrastruktury.     Redakce

Blíží se rozsáhlá revitalizace sídliště v Západní ulici

Varnsdorf Osm milionů 
korun půjde z rozpočtu města do 
oprav veřejných prostor na sídliš� 
v ulici Západní.

První revitalizací sídliště Západ-
ní se začalo již v srpnu 2012. V tu 
dobu se zřídilo dětské hřiště, vy-
budovalo nové parkoviště v sou-
sedství tenisových kurtů a rekon-
struovaly se chodníky. V minulém 
roce se s rekonstrukcí chodníků 
pokračovalo podél silnice v ulici 
Západní a v neposlední řadě přišla 
na řadu obnova parkoviště uvnitř 
sídliště, které bylo v havarijním 
stavu. Proběhla demolice betono-
vé zdi, došlo k odvodnění celého 
prostoru s následnou kompletní 
opravou povrchu včetně příjez-
dové komunikace. Ta byla navíc 

osazena vyvýšenými obrubníky, 
čímž došlo k zamezení parkování 
osobních aut na travnaté ploše.

V současné době přichází na 
řadu rozsáhlá rekonstrukce celé-
ho vnitrobloku. Akci, jenž vyjde 
město na osm milionu korun, 
bude realizovat společnost SaM 
silnice a mosty Děčín a.s. Před-

mětem zakázky je rekonstrukce 
stávající komunikace, která spo-
juje ulici Křižíkova s ulicí Západní. 
Budou zřízena nová parkovací šik-
má stání po obou stranách téměř 
celé komunikace. Celkem 82 míst 
bude vytvořeno pomocí vegetač-
ní dlažby, dalších 7 parkovacích 
stání bude pro osoby se sníženou 

schopnos� pohybu a orientace 
vytvořeno pomocí betonové vib-
rolisované dlažby. Rekonstrukcí 
projdou také vnitřní chodníky 
a vznikne víceúčelová plocha 
pro dětské hřiště. Počítá se také 
s úpravou stávající zeleně. Obyva-
telé sídliště se mohou také těšit 
na rekonstrukci veřejného osvět-
lení, svislých dopravních značek a 
městského mobiliáře.

Stavební práce, jež budou 
rozděleny na etapy, potrvají 
v závislos� na počasí do příš�ho 
roku. Radnice prosí obyvatele 
panelových domů  o trpělivost a 
shovívavost během revitalizace. 
Věříme, že konečný výsledek 
bude stát za to.

Tomáš Secký

Práce potrvají do příštího roku
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K zemi půjde buk lesní červenolistý, je napaden parazitem
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Město nechá vysázet několik nových stromů
Varnsdorf  Mnozí občané 

města určitě zaznamenali, že 
v měsíci srpnu došlo k pokácení 
sedmi kusů vzrostlých jasanů 
na hrázi rybníku Valcha v ulici 
Blatenská. Kácení dřevin na 
městských pozemcích však má 
svá přísná pravidla. 

Nejdříve je zapotřebí vy�povat 
či najít stromy, které jsou nějakým 
způsobem poškozené, napadené 
škůdci, chorobami nebo uschlé. 
To se děje buď v rámci místních 
šetření, kdy si toho všimnou 
pracovníci Odboru životního pro-
středí, dále během výkonu služby 
strážníci městské police, hasiči 
nebo na základě podnětů od 
občanů. Dalšími ak�vními ozna-
movateli jsou zaměstnanci škol a 
školek, kteří dbají na bezpečnost 
svých svěřenců. 

Po přije� oznámení následuje 
prohlídka dané dřeviny, kterou 
pro město zajišťuje soudní znalec 
v oboru ochrany přírody, poškoze-
ní dřevin a biotopů, pan Mgr. Vít 
Friml. Ten posoudí zdravotní stav 
jednotlivého stromu a doporučí 
městu další postup. Ten nejjed-
nodušší spočívá v odstranění su-
chých větví. Naopak náročnějším 
postupem je např. vazba stromu, 
která může prodloužit život dřevi-
ny až o několik let. O efek�vnos� 

daného systému jsme se mohli 
přesvědčit nedávno, kdy došlo 
k pádu jedné z velkých větví vrby 
v ulici Legií. Jen díky předchozímu 
ošetření pomocí pružné vazby 
sice došlo při poryvu silného vě-
tru k odlomení mohutné větve, 
ale ta díky vazbě nedopadla na 
chodník či vozovku a neohrozila 
tak občany, ale zůstala zachycená 
mimo komunikace na hlavním 
kmeni. Vzhledem k dalším prask-
linám se bohužel zbytek stromu 
nepodařilo dále zachránit a musel 
být skácen. Tímto příkladem jsme 
chtěli názorně ilustrovat, že prio-
ritou města, jako vlastníka, není 
kácení, ale individuální řešení 
každého jednotlivého stromu.

Poslední variantou, a to pře-
devším z hlediska bezpečnos� 
osob a majetku, je kácení. I zde 

však preferujeme kácení v období 
vegetačního klidu, kombinované 
s brzkou náhradní výsadbou. Až 
v případě, že posudek stanoví 
okamžité řešení, kdy hrozí akut-
ní ohrožení osob či majetku, je 
přistoupeno k tzv. havarijnímu 
kácení, které následně v nejbliž-
ším možném termínu provádějí 
pro město hasiči, nebo oslovené 
firmy.

Tak bude řešen i stav mohutné-
ho buku lesního   červenolistého, 
stojícím před kavárnou Hosana 
Café v Národní ulici. Ve spodní 
čás� stromu se na konci prázdnin 
objevil silný výskyt parazitu Trsnat-
ce obrovského (Grifolagigantea 
nyní Meripilusgiganteus), který 
signalizuje nenávratné poškození 
této vzrostlé dřeviny. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o jednu z nej-

frekventovanějších čás� města a 
s ohledem na loňskou zkušenost 
s pádem iden�cky napadené dře-
viny u městské knihovny, dojde 
v nejbližších dnech v rámci hava-
rijního kácení k jeho odstranění.

Na období vegetačního klidu je 
naplánováno kácení jednotlivých 
dřevin v nevyhovujícím zdra-
votním stavu v ulicích Plavecká, 
Východní, Západní, Žitná a na 
Pěnkavčím vrchu. K obnově veřej-
né zeleně, která je napadena re-
zavcem lesknavým (způsobujícím 
intenzivní bílou hnilobu s důsled-
kem zlomů kmenů), dojde kolem 
rybníku u Billy. Ta bude spočívat 
v odstranění napadených dře-
vin a následné výsadbě nových 
dřevin. Ostatně výsadba nových 
šes� dubů lesních proběhne 
v nejbližší době i za vykácené ja-
sany v ulici Blatenská. Dvě nové 
lípy budou vysazené na Studánce 
u křížku pod rybníčkem.

V následující sezóně je plá-
novaná i větší výsadba zeleně 
u zdravotního střediska v Lesní ulici.
Další velkou akcí bude 
revitalizace dřevin v ulici 
T. G. Masaryka, která bude 
spočívat v obnově zeleně 
v druhé polovině aleje, o které 
vás budeme informovat.

Jiří Sucharda

Buk lesní červenolistý v Národní ulici napadl parazit; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf má oproti jiným městům v kraji vynikajicí finanční hospodaření
Praha Obce v Ústeckém 

kraji hospodařily v předvoleb-
ním roce 2017 téměř nejhůře ze 
všech krajů, a to přesto, že měly 
v průměru druhý nejnižší dluh 
na obyvatele. 

V souhrnném hodnocení obcí 
iRa�ng, který na základě desítek 
finančních i nefinančních ukaza-
telů posuzuje jejich ekonomickou 
kondici, dosáhly průměrného 
výsledku 4,47 bodu, což je prak-
�cky opro� celorepublikovému 
průměru (3,93 bodu) o 14 % 
horší výsledek. Umís�ly se tak na 
pomyslném předposledním místě 
před obcemi Olomouckého kraje. 
Čtvr�na obcí kraje získala jeden 
ze tří iRa�ngových stupňů svědčí-
cích o jejich výborné ekonomické 

kondici. Průměrně hospodařilo 
46 % obcí a 29 % se potom ocitlo 
v pásmu indikujících špatnou 
ekonomickou situaci.  Vyplývá 
to z analýzy společnos� CRIF  
Czech Credit Bureau provedené 
z dat portálu www.informaceo-
obcich.cz obsahujícího údaje o 
hospodaření obcí.

„Ústecký kraj má opro� celo-
republikovému průměru výrazně 
nižší podíl obcí s nejlepším hod-
nocením a naopak vysoký počet 
obcí, jejichž ekonomická situace 
není dobrá, a to přesto, že dluh 
obcí jako celku je v přepočtu na 
obyvatele druhý nejnižší ze všech 
krajů a že obce v kraji mají v prů-
měru rela�vně vysoké rezervy na 
bankovních účtech,“ říká Luděk 

Mácha, projektový manažer služ-
by iRa�ng společnost CRIF  Czech 
Credit Bureau.

Teplice, Varnsdorf, Žatec a Bí-
lina: města nad 10 �síc obyvatel 
s iRa�ngem „A“

Vynikající finanční hospodaření 
vyjádřené nejvyšším ra�ngovým 
stupněm „A“ vykazují v Ústec-
kém kraji hned čtyři velká města: 
Teplice, Varnsdorf, Žatec a Bílina. 
Bílina přitom získala hodnocení 
„A“ podruhé v řadě. Ve skupině 
menších obcí od jednoho do 
dvou �síc obyvatel potom vyka-
zují vynikající a stabilní finanční 
hospodaření Černčice z okresu 
Louny, Čížkovice z okresu Litomě-
řice a Modlany z  okresu  Teplice.

iRa�ng

iRa�ng zahrnuje komplexní 
hodnocení ekonomického stavu 
jednotlivých obcí. U každé obce 
se vyhodnocuje 20 finančních 
a 7 nefinančních ukazatelů. 
Nejvýznamnějšími z nich jsou 
zadluženost a saldo rozpoč-
tu. Patří sem i výše dluhové 
služby, která vypovídá o schop-
nos� obce splácet bankovní 
úvěry řádně podle splátkového 
kalendáře, nebo likvidita. 
Nefinanční ukazatele se tý-
kají například základních 
informací o vybavenos� či 
infrastruktuře obce nebo 
věkové skladby jejího obyvatel-
stva.    

      �sková zpráva   
CRIF  Czech Credit Bureau
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Zprávy

Radnice nově eviduje i nálezy zvířat ve městě
Varnsdorf  Od konce srpna 

letošního roku byla v souladu 
se zákonem rozšířena rubrika 
na webových stránkách města  
nálezy ve městě  o část věnující 
se nalezeným zvířatům. 

Tato zvířata (většinou malá 
domácí) buď odchytne Městská 
policie Varnsdorf na území města, 

nebo je nálezci osobně přivedou 
či přinesou (u malých zvířat a 
mláďat) na úřad či služebnu měst-
ské policie. Zvířata jsou následně 
zaevidována a jejich fotografie je 
na webových stránkách města vy-
věšena po dobu dvou měsíců tak, 
aby si je majitelé mohli snadno 
dohledat. Zároveň se pověření 

pracovníci snaží dohledat majite-
le zvířete.

Úpravou prošla i databáze 
nálezů, kde jsou veškeré nálezy 
zveřejňovány s podrobnějším 
popisem a v odkazu je umístěna 
jejich fotografie.

O databázi a osud „živých“ ná-
lezů se stará Klára Hrabalová, tel.: 

417 545 153, z Odboru životního 
prostředí. O databázi „neživých“ 
nálezů Jiří Sucharda, tel.: 417 
545 134, z Organizačního odboru. 
Databázi veškerých nálezů nale-
zete na městských stránkách pod 
�mto odkazem www.varnsdorf.cz/
cz/o-varnsdorfu/nalezy.html.

Jiří Sucharda

Seznam volnočasových aktivit
Varnsdorf  Již tradičně vám 

s novým školním rokem v příloze 
přinášíme aktualizovaný seznam 
kroužků a ak�vit, které se na 
základě poptávky rodičů a dě� 
v průběhu září tvořily v organi-
zacích, které se volnočasovými 
ak�vitami dě� zabývají. 

Přehledný registr těchto 
činnos� poskytuje informace 

o ak�vitách, které jsou přístup-
né široké veřejnos�. Registr 
je možné vyhledat také na 
webových stránkách města v zá-
ložce „Volný čas“, na městském 
Facebooku a také v informačním 
centru.                 Renáta Hambálková

autor Registru volnočasových ak�vit

členka Komise prevence kriminality 

a BESOS 

Žáci potěšili pacienty v nemocnici
Varnsdorf  Ve středu 26. září 
potěšili žáci ZŠ Náměs� pacienty 
v místní nemocnici. 
Před školou zastavuje autobus. 
Skupinka zpěváčků pod vedením 
paní učitelky Jany Tillnerové 
nastupuje a vydává se směr 
Nemocnice Varnsdorf. V rámci 

svatováclavských oslav chtějí 
potěšit srdíčka těch, kteří delší 
dobu zůstávají na lůžku. S sebou 
mají i malé občerstvení, aby 
nemocným vystoupení zpestřili. 
Dětem i učitelkám děkujeme, 
v dnešní hek�cké době 
dvojnásob!

Zahájení týdenního a zimního svozu nádob 
na směsný komunální odpad 

2018/2019
Varnsdorf    Oznamujeme vám, 

že od 8. října 2018 byl zahájen 
zimní svoz nádob (nádoby ole-
pené bílou známkou) a týdenní 
svoz nádob na směsný komu-
nální odpad (nádoby označené 
červenou známkou (kombinova-
ný vývoz).

Nádoby budou vyváženy jed-
nou týdně, a to ve stejné dny 
jako ostatní nádoby. O termínu 
ukončení zimního svozu budete 
informováni prostřednictvím we-
bových stránek města Varnsdorf 
a Hlasu severu.

Redakce

Od ledna začne v severních Čechách fungovat nový model 
vodárenství, pro občany se ale nic nemění.

Teplice   Zástupci Severočes-
ké vodárenské společnos� a.s. 
(SVS) a Veolie ČR, a.s. (Veolia), 
podepsali zbývající smlouvy nut-
né k dokončení procesu trans-
formace vodárenství v severních 
Čechách. 

V jeho rámci se SVS od 1. ledna 
2019 stane stoprocentním vlast-
níkem provozní společnos� Se-
veročeské vodovody a kanalizace, 
a.s. (SčVK), díky čemuž se voda 
a s ní spojené provozování vrá� 
zpět pod plnou kontrolu měst a 
obcí. Vodárenství na severu Čech 

začne fungovat v tzv. vlastnickém 
modelu se servisním prvkem. Pro 
občany se nic nezmění  služeb 
SčVK budou užívat ve stejném 
režimu jako doposud.

Obyvatel severních Čech se 
změny nijak nedotknou. Partneři 
i veškeré služby, na které byli ob-
čané doposud zvyklí, se nemění. 
SVS bude i nadále jako vlastnic-

ká společnost zajišťovat správu 
vodárenského majetku včetně 
investování do jeho obnovy. SčVK 
bude jako doposud v souladu se 
zákonem o vodovodech a kanali-
zacích zajišťovat provozování to-
hoto majetku a poskytovat služby 
s �m spojené.   

„Obyvatelé severních Čech 
ve svém důsledku žádné změny 
nepocí�. Zároveň je mohu ujis�t, 
že se veškeré změny odehrají, 
aniž by bylo nutné zvyšovat cenu 
vodného a stočného,“ doplňuje 
generální ředitel SVS Bronislav 

Špičák.
Akcionáři SVS, jimiž je 458 

měst a obcí severních Čech, 
získají od ledna 2019 prostřed-
nictvím SVS a SčVK stoprocentní 
kontrolu nad výběrem vodného 
a stočného. Budou tak moci 
transparentně rozhodovat, 
kolik finančních prostředků 
vynaloží na obnovu vodárenské 
infrastruktury, kolik na samotné 
provozování a kolik na 
podpůrné servisní služby s ním 
spojené.                              Jiří Hladík

Severočeská vodárenská společnost a.s.

ZŠ Náměs�
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Okolí Mašíňáku obsadily pohádkové bytosti

Nemovitosti

Varnsdorf  V sobotu 22.října 
zamířily více jak dvě stovky 
natěšených dě� na prostranství 
rybníka Mašíňák v doprovodu 
rodičů či dalších dospěláků s cí-
lem navš�vit Pohádkový les. 

Ten jako každoročně připravil 
Dům dě� a mládeže Varnsdorf ve 
spolupráci s městem Varnsdorf, 
společnostmi ELEKTROWIN a.s. a 
Billa a Střední lesnickou školou a 
Střední odbornou školou ve Šluk-
nově  obor Sociální činnost.

Ani páteční silný déšť s bouřkou, 
který nepříznivě poznamenal les-
ní terén, malé a velké návštěvníky 
neodradil. V poměrně chladném 
ránu je uvítal veselou hudbou 
Miloš Kostlán, který celou akci 
moderoval. Později už vykouklo 
sluníčko a na startu se tvořil dlou-

hý zástup čekajících na vystavení 
účastnické kar�čky, se kterou pak 
dě� vyrazily na trasu plnit úkoly.
A kdo s sebou přinesl z domova 
vysloužilý elektrospotřebič a na 
startu ho odevzdal, získal hned na 
začátku od společnos� Elektrowin 
drobnou odměnu.

V Pohádkovém lese se dě� na 
chvilku ocitly v pekle s čerty, po-
tkaly vlka s Červenou karkulkou, 
dvojici včelek a vodníka, navš�vily 
Ledové království, poveselily se 
s klaunem, zabloudily s Alenkou 
do říše divů, postavily palác pro 
orientální tanečnice a s doktory 
vyléčily zákeřnou peckytýdu, 
s Elektrowinem si zaskákaly 
panáka či absolvovaly hod do 
pračky.  Po splnění všech úkolů a 
po odevzdání potvrzené kar�čky 

pak obdržely v cíli zaslouženou 
odměnu.

Tím ale akce nekončila. Pro 
úspěšné absolventy pohádkové 
trasy společnost ELEKTROWIN 
a.s. v cíli zajis�la héliové balónky, 
malování na obličej a hru Lovec 
světla. Pracovníci ze společnos� 
Billa pak připravili další hry a 
soutěže s pěknými odměnami za 
symbolické startovné a výtěžek 
věnovali na podporu šes�leté 
handicapované holčičky, která 
navštěvuje MŠ Čtyřlístek ve 
Varnsdorfu. Vybralo se krásných 
7033 Kč a 10 €, které byly na 
místě předány rodičům děvčátka. 

U rybníka to v sobotu ale ne-
žilo jen pohádkami. Na sousední 
louce probíhala soutěž mladých 
dobrovolných hasičů, takže o di-

váky neměli nouzi. Hasičský potěr 
se pak na oplátku mohl zúčastnit 
doprovodného programu. 

Akce byla spolufinancována 
z odměny ve výši 35 000 Kč určené 
městu Varnsdorf, kterou poskytla 
ze svého Mo�vačního programu 
společnost ELEKTROWIN a.s. za 
zpětný odběr elektrozařízení a 
elektroodpadu. Poděkování tedy 
patří nejen jmenované společ-
nos�, ale také městu Varnsdorf, 
pracovníkům varnsdorfského 
supermarketu Billa, studentům 
oboru Sociální činnost ze Střední 
lesnické školy a Střední odborné 
školy ve Šluknově, pracovníkům 
DDM Varnsdorf a všem dobro-
volníkům, kteří zdarma a ve svém 
volném čase pomohli celou akci 
zrealizovat.               Barbora Hájková

Děti z MŠ Stonožka trénovaly požární poplach

Varnsdorf   Zaměstnanci  spo-
lečně s dětmi MŠ Stonožka 
trénovali cvičný požární po-
plach, který nakonec zvládli na 
jedničku.

Dvě minuty a padesát sekund. 
To je čas, za který naše dě� 
z Mateřské školy Stonožka zvlád-
ly opus�t prostory školky při 
vyhlášeném cvičném požárním 
poplachu. Teď si asi řeknete: „Nic 
světoborného…“. Pakliže ale zváží-
te, že je naše budova patrová a ve 

školce máme i malé „dvouleťáky“, 
musíte připus�t, že jejich výkon je 
báječný. Přesto ho i tak v budouc-
nu hodláme překonat.

Velkou odměnou za zvládnu� 
„bojové“ hry o přeži� byl příjezd 
opravdových hasičů a možnost 
prozkoumání hasičského auta ze-
vnitř. Doufáme, že nikdy nebude 
potřeba zvládnout tuto situaci 
v reálu, ale kdyby přeci jen ano, 
jsme připraveni!

Dětem se celá akce moc líbila 
a náš kolek�v děkuje varnsdorf-
ským hasičům, kteří nás navš�vili. 
Budeme se těšit při vyhlášení dal-
šího cvičného požárního popla-
chu, že se s nimi zase setkáme.

MŠ Stonožka

Dě� plnily nejrůznější úkoly; foto Barbora Hájková V lese řádili například čer�; foto Barbora Hájková

Dě� si prohlédly hasičskou techniku, foto MŠ Stonožka
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Inzerce, zprávy

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.

Hotel „Roman�cký zámek“ v Krásné  Lípě přijme zaměstnance na pozice: Majitelka hotelu je Sylvia Kirby - 412 383 069. 1.  Správce / Správcová - Recepč-
ní 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 zasí-
lejte na e-mail: a.azevedo@sympa�co.ca

Ekologická likvidace vozidel. Výkup AUTO/MOTO. Tel. 723 158 958.

 20. října a 18. listopadu 2018 v 12:35 hod.

tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz 

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Varnsdorf
na sociálních sítích

Facebook: Město Varnsdorf
Twitter: Město Varnsdorf

YouTube: Město Varnsdorf
Instagram: Město Varnsdorf

Hlasování Deníku vyhrálo Café Dlask
Severní Čechy  Hlasování De-

níku o nejoblíbenější restaurační 
zařízení zná vítěze. 

Vyhrálo Café Dlask 
z Varnsdorfu, získalo 443 hlasů. 
„Mám radost, že zákazníkům 
naše výrobky chutnají,“ reagoval 
majitel Fran�šek Dlask. Cukrárna 
nabízí netradiční domácí zákusky. 

Za největší tahák považuje Dlask 
svůj větrník, v roce 2012 s ním 
uspěl v soutěži Regionální potra-
vina Ústeckého kraje. Druhé mís-
to obsadila Restaurace Republika 
z Chomutova (413 hlasů), tře� 
se 142 hlasy skončila litoměřická 
Kavárna Káva s párou.

Deník
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VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 24. 10.2018
od 8.00 do 16.30 hod.

VZPOMÍNKA

16.10.2018 od 6.00 hod.

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
18.10.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
13.-14.10.2018  
MUDr. Rambousková Rita
Riegrova 773/72, Děčín II 
412 526 250

20.-21.10.2018  
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové 
Tel. 412 550 343

Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích:
08:00  - 11:00 hod. 

    

   Úmrtí v září

Irmgard Zlevorová  
Zdeněk Šmíd  
Antonín Fiala  
Alois Zajíc  
Ján Lukáč  
Werner Marenec   
František Blecha  
Jiřina Sobotková   
Božena Franková  
Valerie Volfová  
Karel Pešan  
Alexandr Bezoušek  

ÚMRTÍ

86 let
73 let
87 let
75 let
79 let
78 let
70 let
66 let
96 let
86 let
92 let
75 let

Společnost 17/2018
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Dne 9. říj-
na uplynulo 
5 smutných 
let od úmr� 

pana Kamila Havlíčka. 
Stále vzpomínají manželka, 
dcera, synové a vnoučata 
s rodinami.

Bronz z brněnského republikového finále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Brno  Velké sportovní klání 
a dny plné nevšedních prožitků 
měli možnost zažít žáci Gymná-
zia Varnsdorf, kteří reprezento-
vali nejen školu, ale i celý Ústec-
ký kraj v dese�bojařské atle�cké 
soutěži. 

Družstvo osmi žáků ve složení 
Čepeláková, Čurdová, Dubovecká, 
Kubrová, Bartl, Boczan, Müller a 
Slavík postoupilo z druhého místa 
v krajském kole a na republice ne-
udělalo ostudu. Po zranění Olive-
ra Svačinky, který je lídrem druž-
stva, bylo naším přáním umístění 
ve tře� desítce startovního pole. 
Celkové 13. místo ze čtyřice� 
družstev je velkým překvapením 
a úspěchem.

Velkou hvězdou naší výpravy se 
stala Michaela Čepeláková, která 
dosáhla neuvěřitelného úspěchu 
a odvezla si z Brna bronzovou 
medaili. V klicích za dvě minuty 
byla dokonce nejlepší (134) ze 
všech dívek z celé republiky. Míša 
dokončovala závod se zraněnou 
nohou, i přes tento handicap však 
dosáhla díky své urputnos� a píli 

svého velkého přání  stát na bedně. 
Podala si ruku s olympioniky Šárkou 
Kašpárkovou a Mar�nem Dokto-
rem. Za mou učitelskou kariéru to 
je poprvé, kdy máme medaili z ce-
lorepublikového klání. Poděkování 
patří i Aničce Vápeníkové, která 
stála u počátků této soutěže a do-
dnes trénuje dě� v rámci kroužku 
na gymnáziu.

Soutěže se zúčastnilo 620 
dě�, 250 kantorů, desítky vo-
jáků, policistů, olympioniků 
a významných hostů. Akce 
byla perfektně organizačně 
zvládnuta a dotažena do 
detailů. Pro nás tělocvikáře 
to byl nevšední mo�vující zá-
žitek. 

Radka Holubářová

Podzimní hry 2018 jsou zahájeny
Varnsdorf  Nový ročník Pod-

zimních her začal tradičně 
atle�kou. Několik dnů před sa-
motnými soutěžemi pořadatelé 
s obavou vzhlíželi k obloze, zda 
se počasí aspoň trochu vylepší. 

Stalo se. Čtvrtek 27. září nás 
uvítal příjemným, pro atle�ku 
stvořeným, počasím. Soutěže díky 
vhodnému plánu rychle ubíhaly. 
Letošní rok byl ve znamení hod-
ně vyrovnaných soubojů, a tak o 
dramata a kvalitu výsledků nebyla 
nouze. Vždyť v celkových výsled-
cích často o pořadí rozhodovaly 
bodíky. I když Podzimní hry jsou 
týmovou soutěží, a to pla� i o atle-
�ce, rádi vyzdvihneme především 
nové rekordy. V mladším žactvu 
se vyrovnaným rekordem z roku 
2012 stal čas 8,2 s na 60 m Nikol 

Srncové ze ZŠ Edisonova. Dívky 
Gymnázia Rumburk zaběhly skvělý 
čas a posunuly hranici rekordu ve 
štafetě na 4 x 60 metrů na 35,1 s. 
V starším žactvu se o nové rekordy 
postaral Jakub Zajíček z Gymnázia 
Varnsdorf. Ve skoku dalekém před-
čil své soupeře výkonem 538 cm, 
v běhu na 1000 m exceloval časem 
3:03,9 minuty. Všechny závodníky 
v jejich snaze podporovalo početné 
obecenstvo.

Týmové výsledky
Mladší žáci:

1. místo: Gymnázium Varnsdorf 
2. místo: ZŠ Východní
3. místo: ZŠ Edisonova

Mladší žákyně:
1. místo: Gymnázium Varnsdorf
2. místo: ZŠ Edisonova
3. místo: ZŠ náměs� E. Beneše

Starší žáci:
1. místo: Gymnázium Rumburk
2. místo: Gymnázium Varnsdorf
3. místo: ZŠ Edisonova

Starší žákyně:
1. místo: Gymnázium Varnsdorf
2. místo: ZŠ náměs� E. Beneše
3. místo: Gymnázium Rumburk
Obrovské poděkování pat-
ří chlapcům z 8. A, B, kteří 
se na výbornou zhos�li funkce 
pořadatelů a rozhodčích. Celou 
akci svou prací zaš��li 
�to rozhodčí: L. Kubíček, 
A. Ježková, Z. Barborik a 
V. Zemler. Neodmyslitel-
nou součás� her je hlasatel 
Z. Šimák. Hry se konají za 
přispění Dotačního programu 
města Varnsdorf. 

ZŠ náměs� Varnsdorf



9

17/2018 Sport

Hokejisté slaví první výhru, doma porazili Frýdlant
Varnsdorf  Do nové sezóny 

Krajské ligy mužů Liberecké-
ho kraje vlétli hokejisté HC 
Varnsdorf. 

A po prvních dvou zápasech 
mají na kontě tři body. V prvním 
kole varnsdorfš� hokejisté smol-
ně prohráli 6:7 na ledě liberecké-
ho Slavoje. V domácí premiéře ale 
porazili Frýdlant 6:4.

„Škoda prvního zápasu, rozho-
dující branku jsme v Liberci dosta-
li deset vteřin před koncem. Navíc 
to byl vlastní gól. Pro� Frýdlantu 
jsme byli lepším týmem, i když 
jsme po úvodním tlaku prohráva-
li. Když jsme otočili na 2:1, tak už 
kluci zápas kontrolovali. Závěr byl 
hek�cký, byla tam řada potyček. 
Ale zvládli jsme to,“ řekl Radek 

Hron, vedoucí týmu. V neděli 
14. října hos� Varnsdorf doma od 
16.45 tým HC Turnov 1931. 
HC Varnsdorf - HC Frýdlant 6:4 

(2:1, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 8. Veselý 

(Procházka), 16. Laakso (Damn�z, 
Matějka), 22. Chovanec (Bali Šol-
tés, Března), 26. Prokop (Laakso), 
48. Černý (Matějka), 60. Chova-

nec (Saska)  3. Chlum (Rubeš), 
36. Benda (Rubeš), 52. Čejka (Kol-
mann), 60. J. Slavík (Kolmann). 
Vyloučení: 9:7. Diváci: 92. Sestava 
HC Varnsdorf: Března, Sláma, Da-
mašek, Bali Šoltés, Laakso, Oplt, 
Saska, Štefan, Veselý, Rubeš, Ne-
domlel, Fichtner, Matějka, Černý, 
Procházka, Chovanec, Pořádek, 
Prokop, Damnitz.                 Redakce  

Varnsdorfský basketbal na prahu sezóny
Varnsdorf  Po vydařených 

oslavách basketbalu v našem 
městě se s příchodem podzimu 
pomalu rozbíhají i basketbalové 
soutěže. 

V sezóně 2018/19 se zapojí 
do soutěží pod hlavičkou Slova-
nu Varnsdorf z.s. celkem devět 
družstev. Příležitost dostanou 
� nejmenší, kteří navštěvovali 
kroužky na školách, které orga-
nizuje Basketbalová akademie 
Šluknovska, která je součás� 
Schrödingerova ins�tutu. Výcho-
va malých basketbalistů přináší 
již první ovoce a své první zápasy 
odehrají dě� v kategoriích U10, 
U11 A a U11B.

V kategorii minižactva jsou při-

hlášeny do soutěží ještě mladší 
minižákyně U12 a své první zápasy 
si již v oblastní soutěži vyzkoušeli 
i chlapci z družstva starších mini-
žáků U13. Nadregionální soutěž 
úspěšně zahájili a absolvují starší 
žáci z družstva U15.   

Úspěšná spolupráce s oddílem 
basketbalu Bižuterie Jablonec 
bude pokračovat i v letošním 
roce, kdy společné družstvo bude 
startovat pod názvem Basket 
Severočesko v lize kadetek U17. 
Nelehký úkol čeká naše juniory, 
kteří se probojovali do ligy U19 
a čeká je řada těžkých soupeřů. 
Tým mužů startuje opět v Seve-
ročeské lize.

Oddíl basketbalu TJ Slovan 

také pokračuje ve spolupráci 
s dalšími oddíly z okolních měst. 
Kromě již dlouhodobé a úspěšné 
spolupráce s BK ARMEX Děčín 
spolupracujeme s již zmíněným 
oddílem TJ Bižuterie Jablonec 
a s klubem BK Kondoři Liberec 
či BA Nymburk. Výhodou této 
spolupráce je materiální a meto-
dická výpomoc, ale také možnost 
pro naše hráče startovat v týmech, 
které hrají vyšší soutěže, než se 
momentálně hrají ve Varnsdor-
fu, což přispívá k jejich dalšímu 
sportovnímu rozvoji. V této 
sezóně se také připravuje start 
i několika hráčů z Děčína a 
Liberce v našich týmech U15 a 
U19.

I v tomto roce se oddíl 
basketbalu potýká s nedostatkem 
tréninkových ploch. Tento pro-
blém začíná být ožehavější zejmé-
na v době, kdy se začíná mluvit 
o rekonstrukci sportovní haly a 
její uzavření by znamenalo pro 
varnsdorfský basketbal a další 
oddíly výraznou komplikaci a 
třeba i možný zánik. V posled-
ních letech je možné zazna-
menat zvýšený zájem dě� o 
sport a sportovní ak�vity a bylo 
by velkou chybou, tento zájem 
nepodchy�t z důvodu nedostatku 
tréninkových prostor.   

Ing. Miroslav Novotný
předseda oddílu basketbalu 

TJ Slovan Varnsdorf z.s.

Jak si vede fotbalová mládež FK Varnsdorf
Varnsdorf  Dorostenci FK 

Varnsdorf prožili rozporuplné 
zápasy. 

Za�mco tým U19 doma díky 
dobrému prvnímu poločasu po-
razil 2:0 tým VOŠ a SOŠ Roudnice 

nad Labem, jejich mladší kolego-
vé (U17) vyfasoval na vlastním 
hřiš� debakl 0:8. Starší dorostenci 
jsou po osmi zápasech na devá-
tém místě, mladší za�m bez bodu 
poslední. 

Žákovské týmy také narazily 
na tým z Roudnice, doma hos-
�ly tamní celky SK. Kategorie 
U15 nestačila na roudnické 
vrstevníky a prohrála 0:2. 
Mladší tým U14 si vedl lépe, 

když díky brance Polhoše 
vyhrál 1:0. Starší žáci 
za�m na první body 
v soutěži čekají, mladší jsou po
pě� zápasech na devátém místě. 

Redakce

Na tenisových kurtech se hledali 
šampioni

Karel Valenta 
získal 

třetí místo
Děčín  Již 48. ročníkem Běhu 

Velké skály pokračoval Děčínský 
běžecký pohár. 

V jeho pátém závodě byl opět 
vidět Karel Valenta (Běžecký krou-
žek Varnsdorf). Ten v konkurenci 
29 běžců získal tře� místo. Ne-
stačil pouze na druhého Lukáše 
Bureše a vítěze Petra Zudu.

Redakce

Varnsdorf   V sobotu  15.9.
2018 ožily varnsdorfské kurty 
tenisovou omladinou, která 
změřila své síly, aby našla své 
„nové šampiony“. 

Počasí přálo, a tak se po krát-
kém přivítání a ujasnění pravi-
del rozběhly zápasy na všech 
kurtech. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích  baby tenis, mladší a 

starší žáci. Bojovalo se nelítostně 
a nikdo nikomu nedaroval nic 
zadarmo. Atmosféra byla na-
prosto úžasná.  Z rodičů se 
stali fanoušci a z kdejakého 
kolemjdoucího �chý přihlížející. 
Po celý den bylo pro zúčastněné 
zajištěno občerstvení a pitný 
režim.

První dohráli mladší žáci. 
Šampionem se stal Miroslav 
Kessler. Baby tenisté byla 
kategorie s nejvíce účastníky, 
proto se chvilku čekalo, až se 
všechny zápasy dohrají a bude 
vyhlášen šampion, kterým se 
nakonec stala Tereza Bučková.

V poslední kategorii star-
ších žáků se hrály výměny, 
ze kterých až dech přecházel. Po 
dlouhých bojích se šampio-
nem stal Jiří Mar�nka. Všem 

zúčastněným děkujeme za krásné 
sportovní výkony a těšíme se 
příš� rok zase na viděnou.

Světluše Adámková
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Varnsdorf   Silový trojbojař Ma-
těj Syrovátka, který úspěšně re-
prezentuje oddíl OST Varnsdorf, 
přidal do své bohaté sbírky další 
skvělé úspěchy. 

Nadějný sportovec to�ž za-
zářil na světovém šampionátu v 
Maďarsku, kde navíc překonal 
světové rekordy. S místním si-
lákem jsme si pro vás připravili 
rozhovor.

Matěji, pochlubte se, jak se 
vám v Maďarsku dařilo? 
Z Maďarska jsem si odvezl první 
místo v benchpressu i v mrtvém 
tahu absolutně ze všech doros-
tenců.

Jestli se nepletu, tak jste opět 
posunoval světové rekordy. 

Světový rekord padl v obou 
disciplínách. V benchpressu to byl 
tře� pokus, kdy jsem zvedl 200 
kilo. V mrtvém tahu jsem rekord 
posunul už druhým pokusem. 
A �m tře�m jsem ho navýšil na 
305 kilo.

Takže se svým vystoupením na 
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světovém mistrovství jste spoko-
jený, ne?

Spokojený jsem, ale lepší to 
může být vždycky. Ale vůči těm 
podmínkám, které byly, jsem pro-
stě spokojený.

Byl jste v Maďarsku sám, nebo 
vám pomáhal přímo někdo 
z klubu?

Z OST Varnsdorf tam se mnou 
byl jen David Kovalčík. Ale celková 

psychická podpora celého oddílu 
byla hodně znát. A za to jsme 
s Davidem byli moc rádi.

Líbila se vám úroveň mistrov-
ství světa? 

Závody na mě působily dobře. 
Hodně lidí, pěkné výkony a zají-
mavá konkurence. 

Letos už toho máte za sebou 
opravdu hodně. Co považujete 
za svůj nejlepší výkon?

Za největší úspěch výkonnost-

ně považuji asi určitě mistrovství 
republiky v trojboji. Ale celkově 
považuji za skvělý úspěch i první 
místo právě na mistrovství světa 
v Maďarsku.

Je něco, co se vám letos po 
sportovní stránce nepovedlo?

Sportovní zklamání mě za�m 
vlastně vůbec nepos�hlo. A vě-
řím, že to tak zůstane.

Co vás čeká ještě v tomto 
roce?

Letos mě ještě čeká jedno 
mistrovství světa ve slovenské 
Trnavě. To se bude konat 14. - 20. 
října. Vše spadá pod jinou federa-
ci. Týden poté mám pohárovou 
soutěž v mrtvém tahu, která se 
koná v Jihlavě. A pak 10. až 11. 
listopadu je to republikové mis-
trovství v benchpressu a mrtvém 
tahu v Trutnově. Letošní sezónu 
pak zakončím v prosinci bench-
pressem v Německu. 

Za celou redakci Hlasu severu 
přejeme Matějovi další skvělé 
úspěchy v jeho kariéře.      Redakce

Varnsdorfský silák si připisuje další skvělé úspěchy; foto archiv Matěje Syrovátky.

První domácí porážka a následně získaný bod v Brně
Varnsdorf  Fotbalisté Varn-

sdorfu letos neoslňují útočnými 
manévry. Naopak. V podzimní 
čás� je c� hlavně dobrá de-
fenzivní práce celého mužstva. 
I proto se po tře�ně soutěže drží 
v horní polovině druholigové 
tabulky. 

Proza�m nejhorší vystoupení 
předvedli fotbalisté Varnsdorfu 
v 9. kole doma pro� Třinci, které-
mu zaslouženě podlehli 0:1. Přišli 
tak o domácí neporazitelnost a 
Radek Porcal o neprůstřelnost 
v Kotlině. „Soupeř nás zavíral. 
My jsme měli situace, které jsme 
chtěli na hřiš� prosadit, ale pro-
stě nám to nevyšlo, soupeř nás 
přetlačil. V první půli byli lepší, 
měli daleko víc nebezpečnějších 
akcí a my jsme se nemohli dostat 
do své hry. Hráli jsme pomalu, 
měli málo pohybu, výskoků, takže 
těžko jsme se mohli bez nějakého 
výrazného pohybu dostat do hry. 
Druhý poločas jsme posunu�m 
Ondráčka hru rozhýbali, a když 
se dostávali k jejich šestnáctce, 

tak jsme inkasovali. Pro nás už to 
bylo potom těžké. O ten gól jsme 
byli horší,“ uznal domácí trenér 
David Oulehla. Utkání sledovalo 
810 diváků.
FK Varnsdorf - Fotbal Třinec 0:1

Sedmé čisté konto si pak kapi-
tán a brankář Radek Porcal připsal 

na půdě ex-ligového Brna. Varn-
sdorf tam urval bezbrankovou 
remízu. Nevyužil ale dlouhou pře-
silovku po vyloučení domácího 
Krejčího na konci prvního poloča-
su. „Mužstvo se vydalo a bod je 
určitě zisk. Získat zde body bude 
pro každého velmi těžké. Vážíme 

si ho,“ zdůraznil David Oulehla. 
Pokud Varnsdorf zdobí dobrá 

defenziva, směrem dopředu to 
vázne. Pět vstřelených branek po 
dese� kolech není dobrá útočná 
vizitka. „Musíme pořád praco-
vat na útočné fázi, kde se těžko 
prosazujeme,“ přiznal trenér 
Varnsdorfu. „Trochu nám drhne fi-
nální fáze, abychom se dostali i my 
do šancí. Ale pracujeme na tom a 
věřím, že to prolomíme a góly 
budeme dávat,“ doufá obránce 
Varnsdorfu Kristán  Zbrožek.  Utkání 
v Brně sledovalo 1 795 diváků.
Zbrojovka Brno - FK Varnsdorf 0:0
V nedělním utkání se střetl 
Varnsdorf s Viktorií Žižkov. Zápas 
skončil 3:1. Varnsdorf je proza�m 
na 5. místě druholigové tabulky.
                     Redakce

Varnsdorf na brněnské půdě vybojoval bod; foto Lubomír Stehlík
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