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Varnsdorf koupí dva opuštěné objekty v centru města

Ve Varnsdorfu vznikla koalice tří stran
Varnsdorf  Dva týdny po 

komunálních volbách vznikla ko-
alice tří stran. Tu bude s hnu�m 
ANO 2011 tvořit Volba pro měs-
to Varnsdorf a Náš Varnsdorf.

Hnu� ANO 2011, které v čele 
s Ing. Stanislavem Horáčkem 
vyhrálo komunální volby ve 
Varnsdorfu a získalo nadpoloviční 
většinu mandátů, uzavřelo koalici 

s Volbou pro město Varnsdorf 
a stranou Náš Varnsdorf. Volba 
pro město Varnsdorf skončila ve 
volbách druhá a získala tři man-
dáty, Náš Varnsdorf získal křesla 
dvě. Koalice bude mít dohromady 
v zastupitelstvu, jež čítá dvacet 
jedna členů, šestnáct hlasů. 

Vedení varnsdorfské radnice by 
mělo zůstat beze změn. O tom 

se ale rozhodne na ustavujícím 
zastupitelstvu 1. listopadu v sále 
Střelnice Varnsdorf od patnác� 
hodin. V sedmičlenné městské 
radě bude mít hnu� ANO 2011 
šest zástupců, Volba pro město 
Varnsdorf jednoho. Nová koalice 
by se ráda mimo jiné soustředila  
na zdravotní péči. 

Tomáš Secký

Chátrající budovy chce nechat zbourat
Varnsdorf  Na místě součas-

ných chátrajících objektů v cen-
tru města by mohly být parky. 
Radnice chce po odkupu žádat 
o dotaci na demolici.

Tex�lní továrna v Západní ulici 
patřící původně s největší prav-
děpodobnos� továrníkovi M. Ege-
rovi, byla po druhé světové válce 
využívána jako sklady národního 
podniku Velkoobchod s oděvním 
zbožím (ve Varnsdorfu známý 
spíše jako dovoz tex�lu). Od 
roku 1997 je objekt nevyužívaný, 
opuštěný a postupně chátrá. 
Problémy s pohybem osob uvnitř 
areálu jsou na denním pořádku. 
V živé pamě� je pak rozsáhlý 
požár v noci z 24. na 25. května 
roku 2006, u kterého zasahovalo 
několik jednotek hasičů z celého 
výběžku, který objekt prak�cky 
zcela zničil. Současný majitel se 
o chátrající objekt nestaral, nevy-
konával ani základní zabezpečo-
vací práce, které nakonec muselo 
činit město.

Společnost LUMINES TEMPLE 
a.s., která je vlastníkem nemovi-
tos�, se dostala do úpadku a byl 
ji přidělen insolvenční správce 
Mgr. Alexander Ne�. Právě s ním 
město Varnsdorf téměř rok jed-
nalo o možném odkupu objektu 
do vlastnictví města. Znalecký 
posudek stanovil cenu pro odkup 
800 000 �síc korun. Na tuto část-
ku Varnsdorf nechtěl přistoupit. 
Insolvenční správce nakonec po 
roce nezdaru prodat objekt ně-
komu jinému souhlasil s navrho-
vanou částkou ze strany města, a 

to 350 000 �síc korun.
Zastupitelstvo města Varnsdorf 

na svém zasedání dne 20. září 
přijalo většinou hlasů usnesení 
schválit odkup nemovitos�.

Druhý objekt se nachází taktéž 
v ulici Západní, jen o pár set me-
trů dál. Dříve sloužil jako tex�lní 
továrna Antona O�a, po válce 
připadla nově vznikajícímu tex�l-
nímu gigantu Velvetě. Po demolici 
malého domu v přilehlém parku, 
byl objekt přestavěn na ubytovnu. 
Zajímavos� je, že se v ní koncem 
osmdesátých let natáčel film Če-
kání na Patrika. Po sloučení tex-

�lních učebních oborů do velké 
haly u Elitek a úpadku tex�lního 
průmyslu ve Varnsdorfu došlo 
k opuštění budovy, která postup-
ně začala chátrat. V jednu chvíli 
se dokonce spekulovalo o tom, 
že se objekt zrekonstruuje a bude 
z něj opět ubytovna. To se však 
nenaplnilo. Také bývalá ubytovna 
se často stávala terčem žhářů a 
lidí bez domova. Perličkou je, že 
ten samý den, 25. května 2006, 
kdy hasiči likvidovali požár ve výše 
uvedeném objektu, hořela také 
tato ubytovna. Naštěs� se jedna-
lo o menší požár. 

Znalecký posudek určil cenu 
objektu na 930 000 �síc korun. 
Také zde se podařilo městu 
Varnsdorf, konkrétně Odboru 
správy majetku a inves�c, vyjed-
nat cenu pro odkup na 450 000 
�síc korun. 

Radnice podá žádost o dotaci, 
která je určena k demolici chátra-
jících objektů. Varnsdorf v dotaci 
již jednou uspěl. Díky ní proběh-
ne demolice bývalé ubytovny 
v Lounské ulici. Místo chátrajících 
objektů by tak mohly vzniknout 
parky. O dalším osudu vás bude-
me informovat.             Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

 Hasiči likvidovali během víkendu několik požárů 

28.9.2018 v 18:15 hod. 
Bylo telefonicky oznámeno 

městským strážníkem mimo 
službu, že se v ulici Husova na do-
pravním hřiš� nalézá dívka v pod-
napilém stavu. Na místo vyslaná 
hlídka Městské policie Varnsdorf 
oznámení potvrdila. Přes dozorčí-
ho směny byl vyrozuměn vedoucí 

Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, který se dostavil na místo. 
Orientační dechovou zkouškou 
bylo zjištěno, že dívka má v těle 
2,6 promile alkoholu. Dozorčí 
směny městské policie vyrozu-
měl dozorčího OOPČR a matku 
nezle�lé dívky. Té byla dívka pře-
dána a cestou úředního záznamu 
byla celá záležitost předána pří-
slušnému odboru Městského úřa-
du Varnsdorf k dalšímu šetření.

2.10.2018 v 10:20 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf oznámila prodavačka 
tabáku, že před pě� minutami 
vstoupil do její prodejny muž a 

odcizil zde několik kartonů cigaret 
a utekl. Vyslaná hlídka na místě 
od prodavačky zjis�la podrobný 
popis podezřelého z krádeže. 
Strážníky bylo provedeno po-
drobné pátrání v okolí s nega-
�vním výsledkem. Na základě 
podrobného popisu byl podezřelý 
zjištěn na městském kamerovém 
systému a ve spolupráci s Policií 
České republiky byl muž zadržen 
a byly provedeny další kroky při 
vyšetřování. 

4.10.2018 v 8:45hod.
Dozorčí směny Městské 

policie Varnsdorf přijal tele-
fonické oznámení od dispe-

činku RZS ohledně nutného 
výjezdu hlídky městské policie  
s defibrilátorem do ne-
mocnice Varnsdorf, kde 
u jednoho z ošetřovaných došlo 
k srdeční zástavě. Vyslaná 
hlídka Městské policie Varnsdorf 
do tří minut zahájila resuscitaci, 
kde z přiloženého defibrilátoru 
byly vyslány dva výboje. Do pří-
jezdu sanitky RZS strážníci muže 
udržovali při srdeč-
ní činnos�. Muž byl 
následně převezen sanitkou  
k dalšímu odbornému ošetření.

Mar�n Špička,
velitel městské policie

Varnsdorf  Zasahují ve dne 
v noci, za�mco jiní spí. Řeč je 
o hasičích, jejichž pracovní náplň 
není pouze o požárech. Opět 
jsme pro vás vybrali několik 
zásahů místní profesionální 
i dobrovolné jednotky.

Hasiči měli o druhém říjnovém 
víkendu napilno. Během jediného 
dne vyjížděli třináctkrát. Hlá-
šeny byly požáry, únik kapalin, 
nebo uvolněné plechy na střeše 
budovy.

Požár lesního porostu
Dlouhý Důl v Krásné Lípě a 

požár lesního porostu. Až tam 
byla na příkaz HZS Ústeckého kra-
je vyslána profesionální jednotka 
z Varnsdorfu společně s kolegy 
z Krásné Lípy k nahlášenému po-
žáru hrabanky za roubenou cha-
lupou ve stráni v lese. Požár byl 
uhašen a místo důkladně prolito, 
aby nedošlo k dalšímu vzplanu�.

Nedělní odpoledne plné zá-
sahů

Po půl tře� odpoledne vyjela 

profesionální jednotka do lesíku 
v ulici Československých letců 
k nahlášenému dýmu z hromady 
trávy. Tu hasiči rozhrnuli a důklad-
ně prolili.

Důsledkem řádění silného větru 
vyjížděli profesionální hasiči také 
do ulice Mladoboleslavská, kde 
zabezpečili plech na střeše jedno-
ho z domů, hrozil to�ž pádem.

Krátce po návratu z technické-
ho zásahu vyjeli profesionální ha-

siči k tenisovým kurtům, kde byl 
vidět kouř. V okamžiku, kdy hasiči 
našli doutnající trávu, byl ohlášen 
požár osobního vozidla na silnici 
v Zá�ší, mezi Rumburkem a 
Krásnou Lípou. Hasiči proto 
naskočili zpátky do zásahového 
automobilu a společně s JSDH 
Rumburk vyjeli uhasit požár vo-
zidla, které hořelo v plném rozsa-
hu. Na hašení byly nasazeny dva 
vodní proudy, hasiči zasahovali 

v dýchací technice.
Únik stovky litrů na�y
Dalším zásahem, ke které-

mu profesionální jednotka 
z Varnsdorfu vyjížděla, byl 
tentýž den ve večerních hodi-
nách únik několika set litrů na�y 
z odstaveného kamionu v uli-
ci Dopravní. Jenže ještě před 
�m, než hasiči zastavili na 
místě zásahu, začala hořet 
tráva u Rybniště a jednotka tak 
byla odvolána tam. Na místo pro-
to vyjeli dobrovolní hasiči, kteří za-
sypali na�u sorbentem, událost si 
následně dořeší drážní jednotka.

Požár trávy v Rybniš�
Požár, ke kterému přejížděla 

profesionální jednotka od úniku 
na�y, hořel pod sloupem s elek-
trickým vedením za Rybništěm ve 
směru na Krásnou Lípu. S likvidací 
pomáhala také dobrovolná jed-
notka z Rybniště, na místě byli 
přítomni i policisté.

Hasiči Varnsdorf, 
redakce

Profesionální jednotka z Varnsdorfu při likvidaci požáru automobilu; foto miw.cz

Policie vyšetřuje krádež alkoholu a zmizení automobilu
Varnsdorf    Místní policisté od 

sedmého října prověřují okol-
nos� zmizení různých nápojů 
z chladicího boxu, který byl 
umístěn vedle prodejního stán-
ku s tabákovými výrobky. 

Policisté po ohledání místa činu 
zjis�li násilné vniknu� a úbytek 
nealkoholických i alkoholických 
nápojů přesahující škodu ve výši 
osm �síc českých korun. Šlo pře-

devším o nápoje v plechovkách. 
Noční nepříjemnost prověřují 
s ohledem na možný přečin krá-
deže.

V neděli sedmého října letošní-
ho roku byli varnsdorfš� policisté 
informováni ještě o možné krá-
deži jedné lahve americké whis-
key, kterou pracovníci obchodu 
ve varnsdorfské ulici Čs. mládeže 
ohodno�li částkou 489,- Kč. Přišli 

o ni krátce před desátou hodinou 
dopoledne rukou zákazníka, jenž 
jí nezapla�l, a tak se incident 
objevil pod jejich drobnohledem. 
Doposud zjištěné informace smě-
řují především k přečinu krádeže. 

Místní policisté vyjížděli devá-
tého října letošního roku do ulice 
Karolíny Světlé ve Varnsdorfu, 
odkud během noci z pondělí na 
úterý zmizelo odstavené osobní 

motorové vozidlo zn. VW Sharan. 
Majitel jej nechal přes noc zapar-
kované nedaleko domu. Druhý 
den ráno už místo ohledávali 
strážci zákona. Posléze vyhlásili 
celostátní pátrání a případ nadále 
šetří s ohledem na možný pře-
čin krádeže. Škoda se pohybuje 
kolem čtyřice� �síců českých 
korun.

nprap. Petra Trypesová
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Desítky let stará vrba nevydržela nápor silného větru
Park v ulici Legií o zeleň nepřijde, čeká ho nová výsadba

Varnsdorf    Silné poryvy větru 
se během druhého říjnového 
víkendu staly osudnými odha-
dem až sto let staré vrbě v parku 
v ulici Legií ve Varnsdorfu.

Český hydrometeorologický 
ústav vydal v sobotu 13. října 
výstrahu týkající se silného větru 
v Ústeckém kraji. V noci na neděli 
navíc jihovýchodní vítr zesílil a 
během dne dosahoval rychlos� 
až 25 m/s (90 km/h). Během pon-
dělí začal vítr postupně slábnout. 
I tentokrát silné poryvy napáchaly 
škodu. 

Nápor větru nevydržela odha-
dem až sto let stará vrba v parku 
v ulici Legií. Ta o část stromu 
přišla již před rokem, kdy se měs-
tem prohnala vichřice Herwart. 
A právě po ní byla v koruně stro-
mu umístěna bezpečnostní vazba, 
která měla zabránit dalšímu rozlo-
mení. Víkendový vítr však vzal za 
své a k zemi se poroučela téměř 

polovina stromu. Odbor životního 
prostředí tedy vydal rozhodnu� 
o pokácení celého stromu, který 
hrozil svým pádem. 

Varnsdorf  Město Varnsdorf 
letos dokončí kompletní mo-
dernizaci výtahů v městských 
bytových domech. Začala rekon-
strukce posledního nákladního 
výtahu v č. p. 3014 v ulici Karo-
líny Světlé. Hotovo má být na 
konci listopadu.

Varnsdorf má ve správě ve 

svých bytových domech přes 
dvanáct výtahů, z toho šest ná-
kladních. Revizními prohlídkami 
prochází všechna zdvihací zařízení 
pravidelně jednou za tři měsíce. 
Patnáctého října začala rekon-
strukce posledního nákladního 
výtahu. Potřebnou modernizací 
bude splňovat všechny nejnovější 

Začala rekonstrukce posledního nákladního výtahu

Návštěvníci parku nemusí 
zoufat. Na místě proběhne ná-
hradní výsadba. Výsadba nové ze-
leně bude pokračovat také na jaře 

následujícího roku, kdy je v plánu 
vysadit další nové stromy a keře 
v horní polovině parku.

Tomáš Secký

Nápor silného větru nevydržela vrba v parku v ulici Legií; foto Facebook Dáša Mihálová

bezpečnostní normy. 
Obyvatelé panelového domu 

se mohou těšit na novou kabi-
nu s navýšením nosnos� až na 
1 000 Kg, která bude doplněna 
o zrcadlo a madlo, stejně jako ve 
druhém výtahu, který byl rekon-
struován před dvěma lety. 

Výběrové řízení vyhrála společ-

nost MSV Liberec, s.r.o. Moder-
nizace nákladního výtahu vyjde 
na bezmála jeden milion korun. 
Termín dokončení je předpo-
kládán na 30. listopadu. Město 
Varnsdorf touto akcí dokončí 
kompletní modernizaci výtahů ve 
svých bytových domech.

Tomáš Secký

Neznámý vandal znovu poškodil stezku kolem Mašíňáku
Město nechá na místo nainstalovat fotopast

Varnsdorf  Neznámý vandal 
poškodil část dřevěné lávky ko-
lem Mašíňáku, ze které odcizil tři 
fošny a další poškodil.

Varnsdorfský rybník prochází 
poslední tři roky podstatnou pro-
měnou. Radnice nechala zbourat 
nevzhledné budovy, upravila 
pláž, vysázela novou zeleň, ne-
chala nainstalovat nové lavičky a 

odpadkové koše a znovu obnovila 
sprchy pro veřejnost. Když to pod-
trhneme stezkou kolem celého 
rybníka, můžeme se znovu pyšnit 
příjemným místem k odpočinku a 
procházkám.

Snahu města Varnsdorf zve-
lebovat tento prostor ale kazí 
neznámý vandal. Ten před dvěma 
týdny poškodil část dřevěné lávky. 

Odcizil několik fošen, další zničil 
ve snaze vytrhnout ji. Chybějící 
fošny ale mohou být nepříjem-
ným překvapením např. při 
běhu, jízdě na kole či procházce 
ve večerních hodinách, kdy je 
snížená viditelnost. Odbor správy 
majetku, jenž má stezku kolem 
Mašíňáku na starost, objednal 
fošny nové a dojde k jejich dopl-

nění. Vzniklá škoda se pohybuje 
řádově v �sících korunách. 
Radnice proto nechá na místo 
nainstalovat fotopas�.

Prosíme občany města a 
návštěvníky stezky, aby 
se dívali kolem sebe a 
nebyl jim majetek nás všech lhos-
tejný.

Tomáš Secký
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Získané peníze opět putovaly na dobrou věc
Varnsdorf      V druhé polovině 

července v areálu rybníku Maší-
ňák se konal již tradiční benefič-
ní fes�val HelpFest. 

Pěkné letní počasí určitě při-
spělo k pohodové atmosféře. 
Návštěvníci si mohli při dobrém 
pivu poslechnout šestnáct kapel 
v průběhu dvou dnů. Pořadatelé 
z týmu Live rock promo�on ale 
sledovali i jiný cíl, než se jen po-
bavit. Chtěli podpořit dobrou věc, 
která je hlavním úmyslem tohoto 
fes�valu. Letos se podařilo vybrat 

na nemocného Tobiáška 18 240 
Kč a �m mu přispět na rehabili-

tační program Therasuit v Liberci. 
Pořadatelé během letošního 

ročníku mysleli také na zvířátka a 
podpořili částkou 7 260 Kč Útulek 
Dogsy, z.s. v Jestřebí, který shání 
finanční podporu na výstavbu no-
vého areálu pro nechtěná zvířata. 

Příš� rok čeká HelpFest půlku-
laté výročí  5. ročník. Vše se ale 
odvíjí od získaných prostředků 
od sponzorů, které organizátoři 
každoročně shání. Zároveň tou-
to cestou děkují všem, kteří se 
na letošním ročníku podíleli a 
těší se na další spolupráci. 

Barbora Hájková

Příš� rok čeká organizátory již pátý ročník fes�valu; foto HelpFest

Prodejna Lidl ve Varnsdorfu 
prošla modernizací

Varnsdorf    V sobotu 20. října 
se znovu otevřela prodejna Lidl 
ve Varnsdorfu. Po šes�týdenní 
modernizaci se zákazníci mohou 
těšit na nový interiér a pekárnu. 
Vítanou novinkou je také rozší-
ření prodejní plochy.

Při modernizaci Lidlu v Pražské 
ulici byly využity prvky nového 
konceptu prodejen, jež zákazní-
kům přinesou líbivější vzhled a 
větší komfort během nakupová-
ní. Zaměstnancům pak změny 
zjednoduší manipulaci se zbožím, 
obsluhu zákazníka a v neposlední 
řadě údržbu prodejny.

Již při vstupu do prodejny 
přivítá zákazníky prak�cké zá-
dveří. Interiér budovy je prostorný 
s dostatkem denního světla. Na 
stěnách nově visí 3D grafické 
nápisy, které usnadňují orientaci 
na prodejní ploše, příjemný pocit 
z nákupu pak umocňuje do-
minantní šedá barva, použité 
LED osvětlení či dřevěné prvky 

sjednocené v dekoru světlého 
dubu. Zákazníci se dále mohou 
těšit na novou pekárnu, anebo 
pokladny s velkým odkláda-
cím prostorem. Větší výběr, 
než doposud pak budou mít i 
v případě čerstvých potravin. Na-
dále si budou moci zakoupit také 
teplé nápoje z automatu na kávu 
(Lidl to go) vyrobeného speciálně 
pro prodejny Lidl.

„Při modernizacích našich 
prodejen myslíme především na 
zákazníky, kterým nabízíme kom-
fortnější nakupování od začátku 
až do konce. Snažíme se tak vyjít 
vstříc jejich potřebám, jež se za 
poslední roky výrazně změni-
ly,” okomentovala modernizaci 
Zuzana Holá, �sková mluvčí spo-
lečnos� Lidl. 

Varnsdorfská prodejna se zařa-
dila mezi dalších několik desítek 
prodejen Lidl, které se v poslední 
době dočkaly remodelingu.

Marek Homolka, �sková zpráva  

Aktuality

Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola a Střední od-
borná škola služeb a cestovního 
ruchu, Varnsdorf má nového 
ředitele

Rada Ústeckého kraje na své 
50. schůzi konané dne 3. října 
odvolala usnesením č. 052/50R/
2018 Ing. Petra Jakubce z vedou-
cího pracovního místa ředitele 
Vyšší odborné školy, Střední prů-
myslové školy a Střední odborné 
školy služeb a cestovního ruchu 
ke dni 20.11.2018 a usnesením č. 
053/50R/2018 jmenovala Ing. Bc. 
Petra Kotuliče novým ředitelem. 

Tříletá holčička vypadla z bal-
kónu a musela být transportová-
na letecky

V posledních týdnech musel 
záchranářský vrtulník letět do 
Varnsdorfu několikrát. Naposledy 
pro tříletou holčičku, která se zra-
nila při pádu z balkónu jednoho 
z panelových domů v ulici Kovář-
ská. „Dívka utrpěla středně vážná 
zranění a byla letecky transporto-
vána na dětské traumacentrum 
v Ús� nad Labem,“ řekl pro Deník 
mluvčí záchranky Prokop Voleník. 

Nominujte své kandidáty na 
Cenu náměstka za významný 
přínos ve školství

Odbor školství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje vyzývá pracovní-
ky ve školství, ale i širokou veřej-
nost, aby zasílali návrhy kandidá-
tů na ocenění „Cena náměstka 
za významný přínos ve školství“. 
Ocenění je určeno pracovníkům 

v oblas� školství na území Ús-
teckého kraje za mimořádnou, 
kvalitní a obětavou činnost, za 
kterou zasluhují veřejnou poctu 
a poděkování. Ocenění se neudě-
luje in memoriam. Návrhy lze po-
dávat na Krajský úřad Ústeckého 
kraje nejpozději do 30. listopadu. 
Podmínky naleznete na webu 
www.kr-ustecky.cz.

V minulém ročníku zazářily 
v kategorii mateřských škol z celé-
ho Ústeckého kraje Mgr. Danuše
 Korecká a Mgr. Veronika Strolená.

Akce kompostéry zdarma 
dopadla na jedničku

Město Varnsdorf nabízelo 
koncem září v druhém kole kom-
postéry s doživotní zápůjčkou 
zcela zdarma. A to ve třech veli-
kostech  950 l, 720 l a 420 l. Hlav-
ním cílem bezplatné zápůjčky je 
podpora domácího kompostování 
a �m snižování množství komu-
nálních odpadů. Vyzvednou si je 
mohl kdokoliv mající trvalý pobyt 
ve Varnsdorfu.

Během čtrnác� dnů se vydalo 
kolem sedmi set kompostérů 
všech velikos�. Takový zájem 
čekal málo kdo. Vedení radnice 
by touto cestou chtělo poděko-
vat Odboru životního prostředí, 
konkrétně paní Romaně Červené 
za přípravu, organizaci a vydávání 
kompostérů. Radnice také děkuje 
všem, kteří měli o tuto akci zájem 
a podpořili tak domácí komposto-
vání. K dnešnímu dni jsou vydány 
všechny kompostéry.

Redakce
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Zprávy

Akce s názvem 72 hodin pro Zemi
Varnsdorf  Pátek 12. října 

sliboval babí léto, což se potvrdi-
lo hned od ranních hodin. Žáci ZŠ 
Náměs� se zapojili do celostátní 
akce 72 hodin pro Zemi.

Naše třída 5. A (ZŠ náměs� 
E. Beneše Varnsdorf) se opět zú-
častnila celostátní akce s názvem 
72 hodin pro Zemi. Což znamená 
den strávený venku namísto učení 
ve třídě. Ráno nám paní učitelka 
rozdala trička s logem projektu, 
náramky a ochranné rukavice. 
Poté jsme šli za nemocnici, kde 
byl velký nepořádek. Rozdělili 
jsme se do skupin, abychom po-
kryli co největší plochu při sbírání 

odpadků. Vůbec nerozumíme 
tomu, proč někoho napadne há-
zet nepotřebné věci do lesa, když 
to může dát do popelnice nebo 

sběrného dvoru. Byli jsme venku 
několik hodin a nasbírali přitom 
18 pytlů odpadu. Den se nám líbil 
a všichni jsme měli skvělý pocit, 

že jsme udělali něco dobrého pro 
naši Zemi.

Tomáš Rosa, Michal Zeman

Poznámka redakce
Město Varnsdorf by chtělo 

touto cestou poděkovat všem 
zúčastněným v projektu 72 
hodin pro Zemi. Byť úklid za 
nemocnicí probíhá každý rok 
v rámci akce Ukliďme Varnsdorf, 
je vidno, že jsou mezi námi tací, 
kterým je příroda lhostejná a 
mají potřebu ji neustále zne-
čišťovat. Nasbírat 18 pytlů 
odpadu o něčem vypovídá. 
Děkujeme žákům ZŠ Náměs� za 
skvělý přístup.

Hlasujte v anketě Sportovec 
roku 2018 Varnsdorf

Varnsdorf  Rok s rokem se 
sešel a je tu další vyhlášení 
Sportovce roku 2018 Varnsdorf. 
O konečném pořadí můžete roz-
hodnout i vy.

Obhájí své loňské vítězství 
trenérka atle�ky Jaroslava Ska-
lická? Ovládne mládežnickou 
kategorii Matěj Syrovátka? Či se 
bude radovat někdo úplně jiný? 
Hlasování o Sportovce roku za 
rok 2018 odstartovalo! Anketa 
umožňuje čtenářům zvolit nej-
lepší sportovce dle kategorií a 
podílet se tak na konečném pořa-
dí. Nominační lis�na je uzavřená 
a společně s anketním lístkem ji 
naleznete v příloze tohoto čísla. 

Vyplněné anketní lístky odevzdej-
te v zalepené obálce s nápisem 
„SPORTOVEC ROKU 2018“ do 
16. listopadu 2018 na podatelnu 
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470. 

Novinkou v letošním roce 
je možnost hlasovat přes we-
bové stránky města. Hlaso-
vání je přístupné na odkazu 
www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/
s p o r t- t u r i s t i ka /s p o r t o v e c -
roku-2018.html, taktéž do 16. 
listopadu. Slavnostní vyhlášení 
proběhne 11. prosince 2018 
v 18:00 hodin v Městském divadle 
Varnsdorf. 

Redakce

Dotace města Varnsdorf na rok 2019
Varnsdorf  Usnesením č. 

405/2018/1 ze dne 20.09.2018 
schválila Rada města Varns- 
dorf Dotační program města 
Varnsdorf pro rok 2019. 

Město Varnsdorf vyhlašuje 
každoročně program na projekty 
veřejně prospěšného charakteru 
formou výběrového dotačního 
řízení.

Finanční podpora formou 
neinves�ční účelové dotace je 

zaměřena na podporu kulturní, 
sportovní a další činnos� dě�, 
mládeže a pro širokou veřejnost. 
Slouží jako zájem města pro 
zdravé využívání volného času 
občanů, k obohacení kulturního 
a sportovního života ve městě, 
ke zvýšení vzdělávání a este�c-
kého cítění a jako účinná forma 
prevence kriminality. Objem pe-
něžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města pro Dotační 

program města Varnsdorf pro rok 
2019 bude zřejmě činit jako v loň-
ském roce 1.000.000 Kč.

Dotační program včetně všech 
příloh je zveřejněn na www.varn-
sdorf.cz v menu: úřad, formuláře, 
formuláře OVÚ, oddělení školství, 
kultury a tělovýchovy. 

Žadatelé o neinves�ční 
účelovou podají žádos� na 
předepsaném formuláři včet-
ně kopií povinných dokladů 

v zalepené obálce ozna-
čené textem: „Dotační 
program města Varnsdorf 
pro rok 2019“ v termínu od 
02.01. do 31.01.2019 do po-
datelny MěÚ Varnsdorf nebo 
poštou, přičemž rozhodným 
bude datum poštov-
ního razítka. Termín 
odevzdání je závazný pro všechny 
žadatele.

Redakce

Fotbalisté navštívili 
TOS VARNSDORF 

Varnsdorf  TOS VARNSDORF 
je jednou z nejsilnějších strojí-
renských firem v Ústeckém kraji, 
která exportuje své výrobky do 
celého světa. Současně je gene-
rálním partnerem a garantem 
fotbalu ve Varnsdorfu, a to ne-
jen vrcholového, ale především 
mládežnického. O tom všem se 
mohli ve středu 17. října pře-
svědčit při své návštěvě areálu 
firmy hráči A týmu FK Varnsdorf.

Hráči pod vedením kapitána 
Pavla Rudnytského a členové 
realizačního týmu trenér David 
Oulehla, asistent trenéra Libor 
Macháček, vedoucí mužstva 
Zbyněk Přibyl a kondiční trenér 
Jan Filip byli nejprve seznámeni 
s historií a současnos� společnos-
�, a to včetně řady technických 
a ekonomických informací a zají-
mavos�. Toto přivítání měl na sta-
ros� obchodní ředitel firmy Miloš 

Holakovský, který pak návštěvu 
provedl několika výrobními hala-
mi. Varnsdorfš� fotbalisté si tak 
mohli detailně prohlédnout jed-
notlivá pracoviště, ať už to bylo 
v provozu lehké mechaniky nebo 
v montážních halách. 

Bylo zajímavé pozorovat reak-
ce zaměstnanců firmy, protože 
řada z nich jsou buď bývalí fot-
balisté, nebo současní fanoušci. 
Stejně tak zajímavé to bylo jistě 
i pro hráče, protože se dostali 
z prostředí, kde spolu s hlavou 
mají hlavní slovo nohy, do míst, 
kde rozhodují vedle hla-
vy především ruce. A jak 
je vidět na aktuálních vý-
sledcích firmy i mužstva, 
ve Varnsdorfu se daří jak 
šikovným rukám, tak i šikovným 
nohám, a oba - firma i tým, tvoří 
již 25 let kompaktní tělo.

LP
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Andrea Bačíková hledala parťáka na cesty, a tak založila 
cestovatelskou seznamku

Varnsdorf    Třice�letá Andrea 
Bačíková, rodačka z Varnsdorfu, 
založila zhruba před rokem ces-
tovatelskou seznamku. Jak to 
Andrea dokázala a co ji k tomu 
vedlo?

Andrea Bačíková studovala 
varnsdorfské gymnázium, kde zís-
kala základy anglič�ny a němčiny, 
soukromě se učila španělsky. Stu-
dium cizích řečí jí natolik přirostlo 
k srdci, že se rozhodla přestoupit 
na obchodní akademii s rozšíře-
nou výukou jazyků v Jablonci nad 
Nisou. Ve volném čase ráda ces-
tovala, do té doby spíše s rodiči, 
ale už při studiu na střední škole 
si vyzkoušela práci animátorky na 
Mallorce.

Španělš�na Andreu uchvá�la 
natolik, že se rozhodla studovat 
tlumočnictví a hispanis�ku na 
Karlově univerzitě v Praze. Po 
úspěšném absolvování zamíchala 
kartami náhoda a Andrea začala 
pracovat v telekomunikační spo-
lečnos� v oblas� marke�ngu. „Ve 
čtvrtém ročníku na Karlově uni-
verzitě jsem začala intenzivněji 
řešit, co budu vlastně po skončení 
školy dělat. Kamarádi mi poradili, 
ať zkusím nějaký Internship (roční 
placená stáž pro studenty - pozn. 
red.). Jako první mi tenkrát ve 
vyhledávači na internetu vyjela 
Telefónica, kde hledali mladé lidi 
do Internship programu. Nechtěli 
specialisty, ale lidi se zdravým sel-
ským rozumem, tak mě přijali do 
marke�ngu. Poté jsem si dálkově 
dodělávala inženýrský �tul, právě 
v tomto oboru,“ vysvětluje.

Mezi její koníčky patří sport, 
ráda zažívá netradiční věci. Chtě-
la vyzkoušet surfování, ale na 
poslední chvíli jí vypadl parťák. 
Svého výletu se však nechtěla 
vzdát, jenže nevěděla, kde takhle 
narychlo může najít někoho, kdo 
by vyrazil surfovat s ní? Logicky 
začala pátrat na internetu a nara-
zila na jeden velký chaos. Proto se 
rozhodla, že zkusí vymyslet způ-
sob, jak proces plánování a při-
dávání se k někomu na cestu vy-
řešit lépe. Postupně začal vznikat 
startup (nově založená, rychle se 
vyvíjející společnost - pozn. red.) 
a Andrea hledala správný úderný 
název. Nakonec na něj přišel její 

kolega z práce. Vzal slovo Trip 
z anglického výlet a slovo In-
der odkazuje ke známé online 
seznamce Tinder. „Před rokem 
touto dobou jsme spouštěli první 
verzi, na které jsme si chtěli otes-
tovat, jestli to vůbec bude lidem 
dávat smysl. Od té doby se Tripin-
der neuvěřitelně změnil. Spus�li 
jsme uživatelské profily, možnost 
hodnocení a úpravy inzerátů. Lidé 
si u nás vše vyřídí na jednom mís-
tě. Už žádné skákání z emailu na 
web a zpátky. Tím ale nekončíme, 
pořád se našich zákazníků ptáme, 
co by jim ještě více pomohlo, a 
snažíme se najít tzv. cestovatelský 
Zlatý Grál,“ popisuje. Na Tripinde-
ru nepracuje Andrea sama, oslovi-
la agenturu Studio Iceberg kvůli 
digitální podpoře. Služby Tripin-
deru fungují bezplatně a Andrea 
by tento systém ráda zachovala. 
Do budoucna by ráda vybírala od 
uživatelů finanční zálohy, aby se 
nestalo, že by při zrušení výletu 
někdo prodělal a zároveň by měla 
připravený rezervní fond. Výhle-
dově by tedy získávala se svým 
týmem několik procent z uscho-
vaných záloh, které by pokryly 
náklady a z nich by ještě odešel 
menší podíl jí a tvůrcům. 

Andrea stále pracuje pro tele-
komunikační společnost, po šes� 
letech prošla různými projekty a 
zákou�mi marke�ngu. „Aktuálně 
se pouš�m do vod dnes tolik omí-
laného HR Marke�ngu,  což obná-
ší to, jak nás veřejnost vnímá jako 
zaměstnavatele, dále vzdělávání 
a také to, jak jsou u nás zaměst-

nanci spokojeni. Je to běh na 
dlouho trať“, s úsměvem uznává. 
Do toho svůj čas věnuje projektu 
Tripinder. „V prvním půlroce na 
to padalo dost mých večerů, rán 
i víkendů. Nyní mi nejvíce času 
zabírají schůzky a prezentace, 
na kterých se Tripinder snažíme 
sunout dál. Plus odpovídám na 
dotazy našich zákazníků, denně 
tak hodinku, ale je to dost pro-
měnlivé.“

Co je aktuálně mezi zájemci 
o cestování tzv. v kurzu? „Dost 
lidí láká Indie, ta je teď hodně 
populární, ale s nastupujícím 
podzimem se lidé také ptají 
hodně po Karibiku a možnos� se 
někde ohřát. My bychom ale rádi 
uvítali i cestovatele, kteří třeba 
plánují jen výlet na víkend ně-
kam na kola, brusle a mají místo 
v autě, které chtějí zaplnit,“ udává. 
Andrea nechce usnout na vavří-
nech a dále vymýšlí, jak službu 
zlepšit. „Ještě před rokem a půl 
znělo dost neskutečně i to, že 
vůbec něco takového spus�m a 
najednou máme možnost dostá-
vat se k zajímavým partnerstvím. 
Nechci předbíhat, ale když vše 
vyjde, jak bychom chtěli, bude-
me nejen více slyšet, ale také 
vidět. Chystáme zajímavou spo-
lupráci.“

Má také Andrea čas na své ko-
níčky, když se většinu dne věnuje 
práci? „Čas se spravedlivě snažím 
dělit mezi rodinu, přítele, přátele, 
cestování, vzdělávání a sport. Je 
dost těžké to skloubit, ale snad 
se daří. Ráda poznávám lidi, 

takže i popracovní polopracovní 
akce jsou pro mě vlastně zába-
vou. Mým nejnovějším koníčkem 
je jóga. Také už mám skoro 10 
let účet na Tripadvisoru, kam si 
zaznamenávám své cesty. Mělo 
by to být poměrně přesné, v sou-
časnos� mám procestováno 26 % 
světa. Je ale neuvěřitelné, kolik 
cest mi ještě chybí, samozřejmě 
bych se chtěla podívat všude,“ 
plánuje.

Zažívání netradičních situací 
na cestách se Andree nevyhýbá, 
dokonce je i vyhledává. „Když 
opomenu ty situace, kdy si říká-
te, že svět je opravdu malý a o 
setkání tře�ho druhu není nouze, 
tak určitě ráda vzpomínám na 
cestování po Kostarice, kde silni-
ce najednou zmizela, a my autem 
museli pokračovat po pláži. V létě 
jsem se účastnila stopařského 
závodu LowCost Race, kde jsem si 
také posunula obzory a vnímání 
celého stopování. Ze Splitu jsme 
ve dvou holkách dostopovaly 
zpět do Prahy, cílem bylo neutra-
�t více, než 2 000 Kč na osobu za 
10 dní, takže celá cesta byla dost 
netradiční.“

A jak to vidí Andrea do budouc-
na? „Snažím se zase tolik neplá-
novat, všichni víme, že ty největší 
překvápka a plány stejně připraví 
sám život. Ale co do cestovatel-
ských cílů, těch já mám spoustu. 
Na seznamu je Peru, Kolumbie, 
Dánsko, návrat do Mexika a surf 
v Dominikánské republice. Uvidí-
me, kam mě to zavane.“

I přes všechny výlety po světě 
Andrea pravidelně navštěvuje své 
rodné město. Čím je starší, �m se 
sem raději vrací. Varnsdorf pro ni 
znamená rodinu, kamarády, klid, 
pohodu a krásnou přírodu. Má 
tady své druhé jízdní kolo, takže 
když přijede, můžeme ji potkat 
na některých z okolních kopců. 
Také při její návštěvě nesmí chy-
bět nedělní snídaně v oblíbené 
kavárně Hosana. „Varnsdorf je 
super! Na škole nám jedna paní 
učitelka vždycky říkala: Je dobré 
být odněkud  a já jsem z Vino-
hrad. Já jsem to modifikovala na: 
Je dobré být odněkud  a já jsem 
z Varnsdorfu.“                 

Barbora Hájková

Andrea Bačíková během poznávání krás Ameriky; foto archiv Andrey Bačíkové 
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             Inzerce

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 - Recepční Požadavky:  - částečná znalost  anglič�ny a němčiny  - práce  z do-
mova 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

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

Chcete inzerovat
 v Hlasu severu?
Pište na e-mail: 

hs@varnsdorf.cz, 

�

�

�

��

��

��

���

�



Poslední sběr šatstva pro-
běhne v úterý 6. listopadu na 
poliklinice od 14.00 - 16.00 hod. 
Příští rok budeme pokračovat. 
Místní skupina Českého červeného 
kříže

Místní skupina ČČK

Život včel ve městě

Společnost 14/2018

VZPOMÍNKA

8

30.10.2018 od 6.00 hod.

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
01.11.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
27. - 28.10.2018  
MUDr. Sudová Olga
Fϋgnerova 600/12, Děčín I 
412 513 989

3. - 4.11.2018  
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V 
Tel. 412 507 588

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

    

Společnost 18/2018
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Dne 19. října 
to byly 3 roky, co 
odešel můj muž 
Herbert Marenec. 
Vzpomínáme. Manžel-
ka a dcera. 

Dne 2. listopa-
du to bude 7 let, 
co odešel můj 
syn Pavel Marenec. 
Vzpomínají máma, 
sestra, manželka a 

děti.

Dne 20. října uply-
nul smutný rok, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, 
dědeček, pradědeček 
Miloslav Hromek. 

S bolestí v srdci vzpomínají dcery s 
rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi.

Dne 10. října uply-
nulo 10 smutných let, 
co nás navždy opus-
tila naše milovaná 
manželka, maminka 
a babička paní Jana 

Holečková. S láskou vzpomínají 
manžel, syn a vnoučata s rodinami.

Stálou vzpomínku na moje 
rodiče Annu a Alberta Novo-
dárských věnuje syn František. 
  Kdo jste je znali, vzpomeňte se 
mnou.

POZVÁNKA
Farní obec Starokatolické církve 

Vás zve na
DUŠIČKOVOU VZPOMÍNKU

na modlitbu, vzpomínku na všech-
ny naše zesnulé. V pátek 2.listo-

padu od 16:00 hodin na městském 
hřbitově (u kašny) ve Varnsdorfu.

PODĚKOVÁNÍ
MŠ Stonožka tímto děkuje dopravní 

společnosti Quick Bus za perfektní 
celoroční spolupráci a těšíme se 
na další společně najeté kilometry. 
    Kolektiv ze Stonožky.

MŠ Stonožka tímto děkuje panu 
Pavlovi Královi z Jiřetína za opravu 
laviček, stolů a houpaček, firmě Ko-
vomat Varnsdorf za dodání šroubů a 
matic, firmě Majer za slevu na barvy 
a především paní Monice Hüblerové 
z Kadeřnického salonu za realizaci 
částečné rekonstrukce školní zahrady. 
    Děkujeme                                                                    

Chtěla bych poděkovat záchra-
nářům, posádce letecké záchranné 
služby, lékařům a personálu Masary-
kovy nemocnice, oddělení dětské JIP 
a dětské chirurgie, za péči a léčbu mé 
dcery Emilky Kopalové, která utrpěla 
vážná zranění 6. října při autoneho-
dě ve Varnsdorfu. Děkuji neznámé-
mu cyklistovi, paní a kamarádce, 
kteří u ní byli, než přijela sanitka.  
    Maminka E. Sokolíková.

Varnsdorf    Včel v současné 
době ubývá, naštěs� se včela-
řením začíná zabývat spousta 
mladých lidí. Vyšší odborná ško-
la, Střední průmyslová škola a 
Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf se 
také rozhodla chovat včely.  

Díky dotačnímu programu měs-
ta Varnsdorf 2018 jsme mohli do 
naší školy zakoupit pět včelstev a 
zahájit i výuku předmětu Základy 
včelaření při oboru Zahradnické 
práce. Rozhodli jsme se seznámit 
dě� z varnsdorfských mateřských a 
základních škol s chovem včel. Po-
zvali jsme na projektové dny pořá-
dané ve dnech 24.9. - 26.9. všech-
ny základní a mateřské školy ve 
Varnsdorfu. 

Navš�vili nás předškoláci a žáci 
prvních tříd ze škol: MŠ Čtyřlístek, 
MŠ Stonožka, Interak�vní ZŠ Kar-
lova, MŠ Zahrádka, ZŠ Východní, 

Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf, ZŠ 
a MŠ Bra�slavská a ZŠ Varnsdorf 
náměs� E. Beneše.

Pro dě� jsme přichystali 
výtvarné dílny, kde si mohly 
ozdobit perníček, vyrobit vče-
ličky různých podob, kelímek 
na tužky a další. Pan Ing. Vencl 
připravil interak�vní přednášku 
o chovu a životu včel. Dě� si 
prohlédly pracovní nástroje, 
seznámily se s principem stáče-
ní medu.  Na dalším stanoviš� 
jsme připravili pracovní listy a 
omalovánky s tema�kou života 
včel. Dále na dě� čekala ochut-
návka medu.  Každá škola měla 
svoji hostesku „včelku“, která se 
o ně celý den vzorně starala. Ne-
chybělo občerstvení v podobě 
vynikajících koláčů, dále chléb 
s medovým máslem, čaj a káva 
pro paní učitelky. 

Projektové dny se i přes ne 
příliš příznivé počasí povedly. 
Rádi bychom v této osvětě po-
kračovali. 

Na závěr projektu Život včel 
ve městě naše škola vyhlásila 
výtvarnou soutěž se stejným 
názvem opět pro všechny varn-
sdorfské MŠ a ZŠ. Výsledky vy-
hlásíme v lednu a práce budou 
vystaveny v Městském divadle 
Varnsdorf. 

Děkuji pedagogům a žákům 
naší školy, kteří se na této akci 
podíleli. Příprava byla něko-
likaměsíční a velmi náročná. 
Dále děkuji městu Varnsdorf za 
podporu formou dotace pro rok 
2018. 

Mgr. Kateřina Kovářová

Setkání říjnových jubilantů
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Varnsdorfští šachisté sbírají jeden úspěch za druhým
Varnsdorf  Mladí šachisté 

TJ Slovan Varnsdorf navazují na 
skvělý vstup do sezóny a připi-
sují si další úspěchy. Přinášíme 
vám jejich přehled.

V sobotu 22. září získalo 
družstvo místních šachistů stří-
brné medaile za druhé místo 
na Šachové olympiádě žákovs- 
kých družstev, která se konala 
v Liberci. Sestava Matyáš Hraz-
dira, Michal Papoušek, Jakub 
Spyrka a Miroslav Hejný nestačila 
pouze na vítězné družstvo Desko 
Liberec. Navíc Hrazdira, Papoušek 
a Spyrka získali individuální zlaté 
medaile za nejlepší umístění na 
svých šachovnicích.

Úspěšný domácí turnaj
V sobotu 6. října se v DDM 

Varnsdorf konal šachový turnaj 

mládeže „O přeborníka Šluk-
novského výběžku“. Mezi 62 
startujícími z patnác� oddílů 
Libereckého, Ústeckého a Středo-
českého kraje dominovali domácí 
hráči, kteří ovládli všechny tři sa-
mostatné turnaje. 
V kategorii dívek zvítězila Ema 
Rosová, která svým soupeřkám 
nedovolila vůbec nic a ve všech 
sedmi par�ích zvítězila. Alexan-
dra Opočenská získala bronzovou 
medaili v podkategorii dívek do 
třinác� let. 
Nejkvalitněji obsazená kategorie 
chlapců (ročník 2002 - 2007 se 
stala kořis� Matyáše Hrazdiry, 
který zvítězil v šes� případech 
a jen jednou se musel spokojit 
s remízou. Navíc Jakub Spyrka 
zvítězil v podkategorii nejstarších 

žáků, v které ještě získal stříbrnou 
medaili další domácí hráč Marcel 
Locker.
V kategorii nejmladších žáků zví-
tězil varnsdorfský Michal Maco 
v šes� par�ích, prohrál až tu 
poslední. I to mu však stačilo na 
celkové vítězství v turnaji!

Nabitý víkend
V sobotu 13. října se konal mlá-

dežnický turnaj v Povrlech, ze kte-
rého se výjimečně vrá�li šachisté 
bez medaile. Nejlépe se dařilo 
Jakubovi Spyrkovi, který v katego-
rii dorostenců obsadil páté místo. 
Slabší chvilku si v kategorii star-
ších žáků vybral Matyáš Hrazdira, 
který se po hodně dlouhé době 
umís�l mimo pódium a skončil 
osmý. Ani jeho mladší bratr Voj-
těch nenavázal na poslední úspě-

chy a v kategorii mladších žáků se 
umís�l na dvanácté pozici.

Následující den byla roze-
hrána Krajská soutěž družstev 
Libereckého kraje. Varnsdorfské 
družstvo i se třemi náhradníky 
uhrálo pro� favorizovanému 
ŠK Stráž pod Ralskem remízu 
4:4. Průběh zápasu se vyvíjel 
ve prospěch varnsdorfských. 
Po výhrách Matyáše Hrazdiry, 
Matěje Hejného a Miroslava 
Hejného a remízách Jakuba 
Spyrky a Václava Halby vedli 
šachisté už 4:1, ale ze zbý-
vajících tří dohrávek, které 
se protáhly do pozdní-
ho odpoledne, vytěžili 
0 bodů a �m přišli o celkové 
vítězství.

Redakce

Varnsdorfská liga stolního tenisu má za sebou první kola
Varnsdorf   Začátek sezó-

ny stolních tenistů TJ Slovan 
Varnsdorf se rozběhl na plné 
obrátky. Jak si vedou jednotlivá 
družstva? Odehrána jsou také 
první kola Varnsdorfské ligy.

V prvním kole Krajského přebo-
ru II. třídy skupiny C hrálo druž-
stvo A na stolech Slavoje Krásné 
Březno A a prohrálo poměrem 
16:2. Za Varnsdorf nastoupili Jiří 
Peleška, Ladislav Žatečka ml., 
Jiří Bušek a Mar�n Charouzek. 
Ve druhém kole tohoto přeboru 
uvítali varnsdorfš� ve stejném 

složení hráče SK Ště� B a prohráli 
výsledkem 13:5. 

V Okresním přeboru hos�lo
družstvo B celek SK Malá Veleň 
A. Po dobrém výkonu nako-
nec zvítězilo 15:3. Za TJ Slovan 
Varnsdorf nastoupili Václav 
Strnad, Jan Turek, Jiří Somič, 
Miloslav Ptáček a David Rich-
ter. Nedařilo se však družstvu C 
ve složení Radim Novotný, Jiří 
Holubec, Antonín Krejčí a Jaroslav 
Charouzek, které prohrálo 12:6 
na stolech SKST Děčín C. 

Další soutěží, která se naplno 

rozběhla, je 45. ročník Varnsdorf-
ské ligy za účas� 21 družstev 
(celkem 51 hráčů). Družstva byla 
rozlosována do dvou skupiny po 
dese�, druhá po jedenác�. Byla 
odehrána první tři kola a přináší-
me vám některé výsledky. Sápači 
4:1 Minions, Travaři 5:0 Sem tam 
ťuk, Rychlé šípy 0:5 Veteráni, Brá-
ník 2:3 Svijanský knížata, Konrád 
5:0 Mladší žáci, Arbas 0:5 Odri, 
Bernard 3:2 Spiders, Obchod 
Vohnout 5:0 Šok. Další výsled-
ky jsou k nahlédnu� na webu 
www.stolni-tenis-varnsdorf.cz.

Byl také odehrán první turnaj 
pro mládež, který byl podpořen 
z Dotačního programu města 
Varnsdorf, za který vedení oddí-
lu TJ Slovan Varnsdorf srdečně 
děkuje. Vítězem turnaje se stal 
Kaiser, druhý skončil Komárek a 
tře� se umís�l Michalina. 

K 100. výročí vzniku republiky 
bude uspořádán 27. října turnaj 
jednotlivců, jak pro členy oddílu, 
tak pro příchozí. Oddíl stolního te-
nisu TJ Slovan Varnsdorf srdečně 
zve všechny zájemce. Startovné 
činí 100 korun.           Miroslav Exnar

Hokejisté dvakrát padli

Varnsdorf     Poslední dva zá-
pasy se hokejistům HC Varnsdorf 
moc nevydařily. 

Ve čtvrtém kole zajížděli do Jičí-
na, kde domácímu celku podlehli 
jasně 0:6. O moc lepší to nebylo
 v posledním domácím zápase pro-
� Turnovu, který Varnsdorf ztra�l 

2:6. O branky domácích se posta-
rali Štefan a Lakso. „Nebyli jsme 
kompletní, měli jsme nemocné, 
nebo zraněné hráče. První tře�nu 
jsme ztra�li 0:4 a už to nedotáhli. 
Náš výkon se zvedl, ve tře� tře�ně 
ale do zápasu hrubě zasáhl špat-
ný výkon rozhodčí. Fauly hostů 
nepískal, kluci pak opláceli a byla
z toho hromada vyloučení,“ 
hlesl vedoucí týmu Radek Hron.

Nedělní utkání v Lomnici nad 
Popelkou skončilo výsledkem 3:2 
pro domácí. Další domácí utkání 
sehrají hokejisté v sobotu 
27. října již od 9 hodin pro� České 
Lípě.                                       

                                           Redakce

Úvod Severočeské ligy
Varnsdorf    Již tři zápasy 

v nové sezóně za sebou mají bas-
ketbalisté TJ Slovanu Varnsdorf. 

Nový ročník Severočeské ligy 
odstartovali místní basketba-
listé velmi dobře, když doma 
smetli rozdílem třídy BA Louny 
108:51. Nejlepším střelcem 
Slovanu byl z 22 body Lehroch. 
Následovaly ale dvě venkovní 

porážky. Nejprve to byl nezdar 
v Ús� nad Labem, kde Varnsdorf 
padl 57:80. A ve tře�m kole 
pak nestačil v Litoměřicích na 
místní C tým poměrem 48:70. 
Další domácí zápas mají 
basketbalisté na programu 
27. října, kdy od 18 hodin hos� 
BK Teplice. 

Redakce

Podzimní hry 2018:  malá kopaná
Varnsdorf Městský stadion 

Kotlina přivítal čtyři týmy v malé 
kopané v rámci Podzimních her 
2018.

Hrál se systém každý s kaž-
dým na dvou hřiš�ch současně. 
Takový „rychloturnaj“, který byl 
ale náročný na fyzičku i psychic-
kou odolnost. Byť tři týmy měly 

přibližně stejnou kvalitu, pohár 
nejcennější si nakonec odnesli 
hráči Gymnázia Varnsdorf. Po-
děkování za bojovnost, snahu, 
um i technickou vyspělost všem 
hráčům. Do turnaje se nepřihlásil  
pouze jeden tým - Gymnázium 
Rumburk.

ZŠ Náměs�
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Jablonec nad Nisou  Atle�c-
ký oddíl TJ Slovan Varnsdorf 
zanechal dobrou stopu na Mis-
trovství České republiky žactva 
v Jablonci nad Nisou. 

„Po několika letech náš klub 
na republice reprezentovali dva 
nadějní atle�. Ve výšce to byla 
Miluše Pásková, Jakub Zajíček 
bojoval na tra� osm set metrů,“ 
prozradila trenérka Jaroslava 
Skalická.

Pásková zdolala výšku 159 
cen�metrů a skončila na pátém 
místě. Zajíček měl finálové ambi-
ce. „Z rozběhu postupovali dva 
a Kuba skončil pátý. Oba měli 
letos smůlu, protože kvůli zranění 
měli skoro dva měsíce tréninkový 
výpadek. Snad bude příš� rok ve-
selejší,“ doufá. 

Jak na tom vůbec je varnsdorf-
ská atle�ka? „V našem oddíle se 
věnuje mládeži od sedmi do de-
vatenác� let šest trenérů. Máme 
asi 80 ak�vních členů,“ zdůraz-
nila Skalická. A nejlepší výkony? 
Zajíček byl letos druhý v hale na 
800 metrů, tře� místo získaly A. 

Dubovecká (koule) a M. Petrásko-
vá (800 metrů). „Miluše Pásková 
má navíc dva krajské �tuly. Jeden 
ve výšce a druhý na tra� 300 
metrů,“ hodno�la Skalická. Atle� 
z Varnsdorfu navš�ví ještě dva 
běhy mimo dráhu a v prosinci 
v jablonecké hale „Pomerančový 
mí�nk.“

„Stále nabíráme nové členy. 

Kdo má zájem, má u nás vždy 
dveře otevřené. Obracet se mo-
hou na naše webové stránky, kde 
jsou kontakty na trenéry. Nebo se 
na nás mohou přijít podívat,“ láká 
nové členy. 

A kde varnsdorfš� atle� tré-
nují? „Trénujeme na fotbalovém 
stadionu v Kotlině. Jsme tam 
každé pondělí a čtvrtek od 16.00 

do 18.30. V zimě jsme ve spor-
tovní hale, nebo v tělocvičně,“ 
konstatuje Skalická, která vzápě� 
dodává: „Atle�ka je základ pro 
všechny sporty. Každý rok se 
tady najde nějaký talent. Dneš-
ní mládež má velké možnos�. 
Je jen potřeba, aby vydrželi a 
měli na sobě chuť pracovat.“                             
                                               Redakce

FK Varnsdorf dal Viktorce tři branky, v přípravě padl s Libercem
Varnsdorf Reprezentační 

přestávka dala fotbalistům 
Varnsdorfu týdenní klid od 
druholigové soutěže. V neděli 
7. října ale svůj zápas v rámci 
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY zvlád-
li na výbornou. 

Na domácím hřiš� porazili 
Viktorii Žižkov 3:1 a reprezentač-
ní pauzu strávili na vynikajícím 
pátém místě tabulky! „Utkání se 
vyvíjelo tak, jak jsme potřebovali. 
Od začátku jsme do toho šlápli. 
Zapracovali jsme na útočné fázi, 
to nás trápilo. Prosadil se Bláha, 
středový hráč. Přesně to po nich 
chceme. Jen za stavu 3:0 jsme to 
mohli dohrát zkušeněji,“ řekl tre-
nér Varnsdorfu David Oulehla. 

První branku ve druhé lize 
vstřelil varnsdorfský záložník 
Ondřej Bláha. „Řekli jsme si, že 

hrajeme doma a musíme změnit 
naši hru. První poločas se nám 
podařil, pak jsme dali další dvě 
branky a měli to pod kontrolou. 
Ve druhé půli jsme si koledovali, 
ale dobře to dopadlo. Navíc to byl 
můj první gól, který jsem ve dru-
hé lize vstřelil. Jsem za to hrozně 
rád, ještě když to vedlo k vítězství. 
Kluci mi už hlásili, že mě to bude 
stát 1 500,“ usmíval se střelec 
Ondřej Bláha.

FK Varnsdorf - FK Viktoria Žižkov 3:1
Reprezentační pauzu využil 

Varnsdorf k přátelskému utkání 
pro� prvoligovému Liberci. Dru-
holigový celek odehrál vyrovnaný 
zápas, Slovanu ale podlehl 1:2. 
„Utkání splnilo účel, se kterým 
jsme do něj vstupovali. Šanci do-
stali i hráči širšího kádru. Zkoušeli 
jsme jednoho hráče, který bohu-
žel neuspěl. Chtěli jsme ho vidět 
v akci a nepřesvědčil nás. Zápas 

měl dobrý náboj, dobrou úroveň. 
Opět jsme nevyužili naše šance, 
což nás trápí celý podzim. S prů-
během a vítězstvím jsem spoko-
jený. Mrzí jen zahozené šance,“ 
hodno�l utkání trenér Liberce 
Zsolt Hornyák.
FC Slovan Liberec - FK Varnsdorf 2:1

V neděli 21. října zajížděli fot-
balisté Varnsdorfu do Vlašimi. 
Utkání skončilo 1:1.     

Redakce 

Judista Sebastian Anyalai veze z Mělníku bronz
Mělník  Závodník judis�ckého 
oddílu z Varnsdorfu, Sebas�an 
Anyalai, se zúčastnil Mělnického 
poháru, kde startoval v kategorii 
dorostenců.
A varnsdorfský judista ostudu roz-
hodně neudělal. „Ve skupině se 
Sebas�an utkal se třemi soupeři. 

V prvních dvou zápasech vyhrál 
a prohrál. Pokud chtěl postoupit 
do finálové skupiny, musel vy-
hrát ten tře�. A to se povedlo,“ 
radoval se trenér Tomáš Kopeček. 
„Tam na Sebas�ana čekal daleko 
zkušenější soupeř. Byť Sebi (pozn. 
redakce - Sebas�an) předvedl 

velmi dobrý zápas, zkušenos� 
byly na straně soupeře, kterému 
se povedlo zápas ukončit před 
časovým limitem. Sebas�an ob-
sadil celkové tře� místo. Za což 
mu patří veliká gratulace a dík,“ 
dodal spokojený Kopeček.
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