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Svatomartinský víkend byl nabitý akcemi

Pozvánka na listopadové
zasedání zastupitelstva
Nově zvolení zastupitelé,
jenž v říjnu úspěšně složili
slib, se sejdou na svém
zasedání
Zastupitelstva
města Varnsdorf ve středu
28. listopadu. Opět se bude
konat ve Studentském
centru Střelnice od 15 hodin. Na programu jednání
budou jako vždy převody
majetku města, zprávy výborů, finanční záležitos�,
návrhy, dotazy, připomínky
a podněty obyvatel a členů zastupitelstva. Ti, kteří
se nebudou moci dostavit
na zasedání osobně, mají
možnost využít online
video přenosu, který pro
vás připravujeme každé zasedání zastupitelstva. K nalezení bude na webových
stránkách města či přímo
na oficiálním YouTube kanálu Město Varnsdorf. Po
skončení zasedání bude navíc ihned zveřejněn záznam
jednání. Plán zasedání
Rady a Zastupitelstva města
Varnsdorf na nadcházející
rok naleznete na webových
stránkách města.

Také letos přijel Mar�n na bílém koni; foto Ivo Šafus
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Varnsdorf
Svatomar�nský
víkend nabitý akcemi přilákal
řadu lidí. V nabídce byl knižní
minitrh, dobré jídlo, muzika a
tradiční průvod.
V sobotu 10. listopadu byl
v Městském centru kultury a
vzdělávání zahájen 16. ročník
Regionálního knižního minitrhu.
Po celé budově byly rozmístěny
stánky, ve kterých si návštěvníci
mohli zakoupit regionální literaturu, kalendáře, betlémy, drobné
vánoční dárky a další rukodělné
výrobky. Dopoledne byly představeny nově vydané publikace
z regionu, odpoledne proběhla

beseda se spisovatelkou Dankou
Šárkovou.
Svatomar�nskou husičku bylo
možné ochutnat už v sobotu
večer v sále Lidové zahrady, kde
k poslechu zahrálo brněnské hudební uskupení Cimballica. Kdo si
chtěl nechat tradiční husu až na
neděli, mohl si dát další speciality,
jako např. husí kaldoun, paš�ku,
nebo svatomar�nské koláčky.
V neděli sice počasí nenapovídalo, že by měl padat
sníh, ale i tak se v podvečer
sešlo na prostranství u věžičky
mnoho menších i větších dě�
s doprovodem. Přesně o páté

V ulici 5. května vyrostou nové obchody
Varnsdorf V okrajové čás�
Varnsdorfu vznikají nové obchody. Otevřít by měly na jaře
příš�ho roku.
Společnost
RP
Varnsdorf,
s.r.o., jenž vlastní pozemky v ulici
5. května vedle obchodního
řetězce Kaufland, zahájila koncem srpna výstavbu Retail parku

ve Varnsdorfu. Menší projekt o
ploše 2 000 m² bude vybudován
v rámci areálu Kaufland. Retail
park nabídne čtyři obchody OKAY
Elektrospotřebiče, TETA Drogerie,
PEPCO a SUPER ZOO. Investor
plánuje otevření obchodů na jaro
nadcházejícího roku.

Redakce

hodině přijel sv. Mar�n na bílém koni, všichni si společně
zazpívali a za světla lampionů vyrazili do starokatolického kostela.
Tam byla tradičně ke zhlédnu�
scénka, která ilustrovala legendu
o sv. Mar�novi. Celým programem provázel ThMgr. Roland
Solloch, místostarosta města,
nechyběly ani tradiční svatomar�nské rohlíčky, které příjemně
dokreslily sváteční atmosféru.
Svatomar�nský průvod se konal
v letošním roce již podeváté, příš� rok se můžeme těšit na jubilejní
desátý.
Barbora Hájková

Odcizená GPS
Ve varnsdorfské ulici T.G.Masaryka čekalo na pracovníky České
pošty nepříjemné překvapení
v podobě rozbitého okna služebního automobilu, ze kterého
zmizelo GPS zařízení v hodnotě
dese� �síc českých korun. Místní
strážci zákona incident prověřují
s ohledem na přečin krádeže.
nprap. Petra Trypesová
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Varnsdorfští hasiči zasahovali u vážné dopravní nehody
Zraněnou osobu transportoval do nemocnice vrtulník
Varnsdorf Místní profesionální a dobrovolní hasiči při
záchranných akcích často vyjíždějí mimo území našeho města.
Přinášíme vám přehled několika
událos� posledních dnů.
Varnsdorfš� hasiči vyjížděli
k vážné dopravní nehodě, k planému poplachu či k požáru konstrukce herního prvku ve skate
parku.
Vážná dopravní nehoda v Krásné Lípě, na místo letěl vrtulník
Společně s krásnolipskou hasičskou jednotkou vyjížděla v pátek
odpoledne 2. listopadu varnsdorfská profesionální jednotka
do ulice Pražská v Krásné Lípě
k vážné nehodě dvou osobních
vozidel. Nahlášena byla s nutnos�
vyproštění osob, to se nakonec
naštěs� nepotvrdilo a všichni zranění již byli v době příjezdu hasičů
mimo automobil.
Pro nejvážněji zraněnou osobu
na místo přiletěl vrtulník, další
člověk byl do nemocnice převezen sanitkou. Hasiči provedli
pro�požární opatření, zabezpečili
místo nehody a následně uklidili
provozní kapaliny na silnici. Proč
k nehodě došlo, to na místě zjišťovali dopravní policisté. Dopravu
řídila další policejní hlídka.

Zásah hasičů u dopravní nehody v Krásné Lípě; foto miw.cz

Dva výjezdy do sousedního
Rumburku
V pátek 9. listopadu vyjížděla
hned dvakrát varnsdorfská jednotka do sousedního Rumburku.
Ani jednou však nešlo o nic vážného. Z první událos� se nakonec
vyklubal planý poplach. V druhém
případě byl po příjezdu na místo
ihned proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se nejedná

o požár, ale pouze o špatné dovření násypky kotle, které způsobilo zakouření prostoru kotelny a
částečně bytu. Jednotka v dýchací
technice zavřela dveře násypky a
odvětrala místnost přetlakovou
ven�lací. Pro jistotu byly prostory
ještě prohlédnuty termokamerou,
žádné nebezpečí se nepotvrdilo,
a tak se všechny jednotky vrá�ly
zpět na základnu.

Požár konstrukce
V neděli 11. listopadu vyjížděli
hasiči, policisté i strážníci do
městského skate parku za budovu
městské policie, odkud byl nahlášen požár jedné z ramp. Díky
rychlému zpozorování a nahlášení se podařilo plameny podchy�t
včas a nedošlo k rozšíření požáru
na celou plochu.
Hasiči Varnsdorf, redakce

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

20.10.2018 v 18:15 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf se dostavila občanka
města a přinesla zraněného bílého psa, kterého zřejmě srazilo
auto. Strážníci psa naložili do
služebního vozidla a odvezli na
ošetření ke zvěrolékaři. Zde, při
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prohlídce psa, bylo na obojku
zjištěno špatně čitelné telefonní
číslo. Z veterinární ordinace bylo
strážníky voláno na toto zjištěné
telefonní číslo a majitel psa se
dostavil do ordinace veterináře a
psa si po ošetření převzal.
26.10.2018 ve 20:15 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf se dostavila občanka
našeho města a sdělila, že bydlí
v rodinném domu se svým bratrem, a ještě s jedním mužem,
který jí neustále uráží a vyhrožuje
jí. Strážníci pojali podezření, že by

se mohlo jednat o přestupkové
jednání v oblas� občanského
souži� a z tohoto důvodu bylo
s oznamovatelkou sepsáno podání vysvětlení. Celá záležitost byla
předána jako podezření z přestupku k projednání příslušnému
odboru na MěÚ Varnsdorf.
27.10.2018 ve 12:30 hod.
Dozorčí směny přijal telefonické oznámení od občanky města,
že stojí před dveřmi své babičky
a nemůže se na ní „dobouchat“
a slyší pouze, jak babička za dveřmi vzlyká. Na místo byla vyslána

hlídka Městské policie Varnsdorf,
zároveň byli vyrozuměni hasiči. Ti
po příjezdu okamžitě byt otevřeli.
Po otevření bytu byla zjištěna
starší paní (babička oznamovatelky), které se udělalo nevolno. Dle
zjištění strážníků nebyla v ohrožení života. Přivolanou sanitkou byla
převezena k dalšímu odbornému
vyšetření. Dozorčí směny se
následně spojil se zámečnickou
firmou, aby byt odborně zabezpečila.
Mar�n Špička,
velitel městské policie
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Jak jsme volili ve Varnsdorfu posledních osm období?
Varnsdorf Do vedení města
si už téměř třicet let svobodně
Strana/hnu�
Výsledek
Nejúspěšnější kandidá�
Volební účast
Počet hlasů
Volební období
volíme své zástupce. Rozhodujeme, kterým lidem ze svého okolí
61,79 %
OF
35,70 %
MUDr. M. Novotný (OF)
4037
1990 - 1994
budeme důvěřovat, že pro naše
město v následujících čtyřech
20,60 %
KSČM
PharmDr. J. Šmíd (OF)
3899
letech udělají to nejlepší.
10,70 %
SNK
A. Dudková (OF)
3694
Letošní volby přinesly několik
rekordů. Poprvé se kandidát
Starosta 1990 - 1991 Eduard Vébr (OF)
3492
s nejvyšším počtem hlasů zároveň
Starosta 1991 - 1994 Anna Dudková (OF)
3694
stal starostou města. Promítněme
si poslední říjnové volby na poza30,74 %
ODS
2533
1994 - 1998
47,75 %
PharmDr. J. Šmíd (ODS)
dí bezmála již třice�leté historie
2015
25,13
%
KSČM
MUDr.
H. Bártlová (ODA)
polistopadových komunálních voleb ve Varnsdorfu. Ta euforie prv13,16
%
ČSSD
Prof. J. Růžička (ODS)
2009
ních svobodných demokra�ckých
1682
Starosta
1994
1998
Ing.
Vladimír
Bartoň
(ODS)
voleb po čtyřice�letém působení
komunistů se těžko někdy v do1998 - 2002
35,35 %
KSČM
1593
V. László (KSČM)
19,65 %
hledné době bude opakovat.
16,10
%
ČSSD
1346
M.
Ježek
(KSČM)
Tehdy byla volební účast
ve Varnsdorfu skoro 62 %. Zvítě15,20 %
1178
NK
MUDr. I. Sucharda (NK)
zilo Občanské fórum s 35,70 %
Starosta
1998
2002
Jaroslav
Tomášek
(NEZ)
812
hlasů a starostou se tehdy stal
Eduard Vébr. V dalších letech se
33,67 %
ODS
25,22 %
M. Louka (HNHRM)
1752
2002 - 2006
volební účast postupně snižovala
až na 33,67 % v roce 2002. Od
21,25 %
KSČM
L. Houžvička (ODS)
1429
roku 1994 vítězily střídavě tra15,68 %
ČSSD
J.
Sucharda
(ODS)
1358
diční poli�cké strany jako je ODS
(3x), KSČM (1x) a ČSSD (1x).
Starosta 2002 - 2006 Ing. Josef Poláček (ODS)
1117
Nejdéle sloužícím zastupite35,25 %
ODS
24,18 %
M. Louka (HNHRM)
1258
2006 - 2010
lem, který se těší dlouhodobé
důvěře už od roku 1990, je
17,13
%
KSČM
J. Sucharda (ODS)
1232
PharmDr. Jindřich Šmíd, nyní
16,85 %
ČSSD
Ing. V. Moravec (ODS)
1221
zvolen zastupitelem již pošesté.
Starostou, který úřadoval dvě
Starosta 2006 - 2010 Ing. Josef Poláček (ODS)
1170
volební období, byl doposud
pouze Ing. Josef Poláček (období
36,79 %
ČSSD
21,31 %
Ing F. Hricz (ČSSD)
1398
2010 - 2014
2002 - 2010). Nejkratší dobu byl
18,70
%
ODS
M.
Louka
(HNHRM)
1320
ve funkci starosty Eduard Vébr
(7 měsíců).
14,54 %
KSČM
J. Sucharda (ODS)
1183
Letošní volby byly rekordní
Starosta 2010 - 2014 Mar�n Louka (HNHRM)
1320
z více pohledů. Volební účast
byla nejvyšší za posledních
33,88 %
ANO
22,62 %
J. Šusta (ANO)
1237
2014 - 2018
dvacet let. Poprvé vítěz voleb
z minulého volebního období
10,61 %
ČSSD
ThMgr. R. Solloch (ANO)
1158
potvrdil své vítězství i v násle10,45 %
KSČM
PharmDr. J. Šmíd (ANO)
996
dujících volbách ziskem ještě
většího počtu hlasů. Poprvé bylo
Starosta 2014 - 2018 Ing. Stanislav Horáček (ANO)
995
dosaženo více než 40% podpory
voličů. Poprvé získala vítězná
36,73 %
ANO
40,16 %
Ing. S. Horáček (ANO)
2059
2018 - 2022
strana nadpoloviční většinu
10,04 %
Volba
pro
město
J.
Šusta
(ANO)
1911
mandátů
v
zastupitelstvu
(11 z 21) a poprvé se do zastu8,19 %
ODS
ThMgr. R. Solloch (ANO)
1885
pitelstva vůbec nedostala jedna
Starosta
2018
Ing.
Stanislav
Horáček
(ANO)
2059
z tradičních poli�ckých stran
(ČSSD). Poprvé se kandidát
s nejvyšším počtem získaných novým starostou, jímž je Stanislav nezměnilo složení nejvyššího ve- zůstali i místostarostové Josef
hlasů (2059) zároveň stal i staro- Horáček. Poprvé se vůbec dení města a ve svých funkcích Hambálek a Roland Solloch. RH

SVS provádí rekonstrukci kanalizace ve Varnsdorfu
Varnsdorf
Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou inves�ční
akci roku 2018: Ve Varnsdorfu,
v ulici Táborská, rekonstruujeme
nevyhovující úsek kanalizace
v délce 79,2 metrů.
V ulici Táborská se nachází
betonová kanalizace rozměru
DN 250. Kamerová prohlídka
prokázala korozi betonu, kaverny,
praskliny, je viditelná zemina, stoka je zdeformovaná. Z uvedených

důvodů rozhodla SVS o provedení
rekonstrukce.
Rekonstrukce bude provedena
v otevřeném paženém výkopu.
Součás� stavby je přepojení cca
10 kanalizačních přípojek z okolních nemovitos� a dále přepojení
uličních vpus�.
Dojde k výměně potrubí
za nové potrubí z kameniny
průměru DN 250, budou použity trouby hrdlové, oboustranně glazované tř. 160.

Napojení na nově budované
kanalizační šachty bude provedeno pomocí trouby zkrácené
s neglazovaným vnějším povrchem a trouby zkrácené glazované, aby bylo zaručeno kloubové
napojení na novou šachtu.
Investorem stavby je SVS.
Stavba byla zahájena předáním
staveniště 29. října 2018, vlastní stavební práce tak začaly ve
44. kalendářním týdnu. Podle
smlouvy o dílo má být stavba

dokončena nejpozději do 15. prosince 2018.
Je to jedna ze staveb z oblas�
strategických inves�c pro okres
Děčín, kde SVS pro rok 2018
naplánovala celkem 21 staveb
k obnově majetku i staveb
strategických (vyvolaných legisla�vou), a to o celkovém objemu
inves�c 113,7 milionů korun bez
DPH.
Jiří Hladík
�skový mluvčí SVS
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Rozsvícení vánočního stromu
zahájí advent ve Varnsdorfu
V letošním roce rozsvítíme
strom na náměstí E. Beneše
Varnsdorf Město Varnsdorf
vás srdečně zve na Rozsvícení
vánočního stromu, které se letos koná první adventní neděli
2. prosince na náměs� E. Beneše!
Oblíbený advent se blíží mílovými kroky. Určitě se na něj všichni
těšíte. Období, které trvá 4 týdny,
patří mezi nejpopulárnější chvilky
v roce, protože se během něj
chystáme na Vánoce. Uklízíme,
pečeme cukroví, pořizujeme dárky pro své nejbližší či navštěvujeme trhy a vánoční koncerty.
V letošním roce začíná advent první prosincovou neděli.
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu se nově uskuteční na náměs� E. Beneše ve Varnsdorfu.
A to 2. prosince od 17:40 hodin.
Program zahájí o dvě a půl hodiny
dříve adventní trhy a dílny pro

dě�. Těšit se můžete na Ježíškovu
poštovnu, dětské dílničky, jmelí,
adventní věnce a mnoho dalšího.
Varnsdorf tak bude mít vlastně
vánoční stromy dva. Původní
strom v parku před Městským
centrem kultury a vzdělávání zůstane i nadále, nově ale přibude
strom v prostoru vedle náměs�.
Od 15 hodin nabídne Městské
divadlo Varnsdorf vánoční pohádku pro dě� Hlídali jsme Ježíška.
Vstupné je 60 korun.
Milovníci dobré hudby se
mohou těšit na koncert kapely
Zuzana Lapčíková Band. Před samotným rozsvícením vánočního
stromu se slova ujmou zástupci
města a společně pak rozsví�me vánoční strom. Následně se
můžete těšit na troubení z věže
starokatolického kostela.
Redakce

Revitalizace autobusového nádraží míří do finále
Varnsdorf Největší inves�ce
města za posledních několik
let míří do finále. Rozsáhlá
revitalizace autobusového nádraží bude hotova začátkem
prosince.

Vzhled a stav autobusového nádraží se doslova mění
před očima každým dnem.
Ulice Melantrichova se dočkala
nového asfaltového povrchu a
bude po několika dese�le�ch

znovu otevřena pro osobní
automobily. Parkovací plochy
jsou vydlážděné a nabídnou
až čtyřicet míst k parkování.
Dokončují se vnitřní prostory autobusové stanice, které cestujícím

nabídnou
potřebné
zázemí
včetně toalet. V současné době
se instaluje zastřešení nástupišť.
Hotov je také mobiliář. O dalším
postupu vás budeme informovat.
Tomáš Secký
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Adéla Le Van z Varnsdorfu popisuje boj se zákeřnou
nemocí ve své knize: Bitva, kterou jsem si nevybrala
Varnsdorf
Adéla Le Van
z Varnsdorfu v necelých pětadvace� letech onemocněla zhoubným nádorem prsu. Vydala svůj
deník, který si psala v průběhu
léčby, s úmyslem šířit osvětu a
poskytnout tolik potřebné informace ostatním ženám, které
se s nemocí nějakým způsobem
potýkají.
Adéla se narodila před osmadvace� lety ve Varnsdorfu, kde
navštěvovala Základní školu
náměs� E. Beneše. Poté nastoupila na čtyřleté gymnázium
v Rumburku. Na vysokou školu
ji to odválo až do Plzně, kde měl
vyhlídnutý studijní program její
současný manžel. „Na základě
toho jsem si vybírala vhodný obor
i pro sebe. Nejprve jsem vystudovala bakalářský studijní obor Cizí
jazyky pro komerční praxi, jako
navazující magisterské studium
jsem pak zvolila Učitelství pro
střední školy aprobace anglický
a německý jazyk na pedagogické
fakultě. Původně jsem chtěla být
spíš překladatelkou, nakonec mi
ale povolání učitelky přišlo jako
něco prospěšného, smysluplného, jako něco, co by mě mohlo
naplňovat,” vypráví.
Samotnému vyučování ve škole
se bohužel věnovala pouze něco
málo přes měsíc. Dne 9. října
2015 už znala svou diagnózu.
„Nahmatala jsem si bouličku
v prsu, ale než jsem se objednala
na sonografické vyšetření, chvíli
jsem počkala, jestli se třeba nevytra�. V čtyřiadvace� člověk
očekává, že by za �m mohly být
spíš nějaké hormonální výkyvy
v těle než rovnou zhoubný nádor.”
Deník si začala psát po několika
málo dnech od chvíle, kdy se diagnózu dozvěděla. „Úplně prvotní
důvod byl ten, že jsem chtěla lidem, s nimiž jsem byla v nějakém

Adéla Le Van z Varnsdorfu vydala vlastní knihu; foto archiv Adély Le Van

bližším kontaktu, dát vědět, co se
se mnou děje a bude dít. A protože jsem neměla sílu to psát nebo
vyprávět každému zvlášť, hodila
jsem pár vět na web. Kamarádi
mě okamžitě podpořili a chtěli
o tom, co prožívám, číst dál.
Z nějakého jednorázového sdělení se najednou stal blog.”
V průběhu léčby se příspěvky začaly hromadit a čtenáři ji
přivedli na nápad vydat vlastní
knihu. „Mně se jejich myšlenka
zalíbila hned z několika důvodů.
Napsat knihu byl kdysi můj sen,
to byl takový ten sobecký cíl. Dál
jsem si říkala, že je správné o nemoci mluvit a šířit osvětu, protože
společnost má pořád nějak zakořeněno, že jde o onemocnění, jež
pos�huje ženy o generaci nebo
dvě starší. A tře� věcí je, že jsem
z případného výtěžku chtěla přispět pacientkám po nebo ještě
v léčbě na regenerační pobyt.”
O pomoc poprosila svého kamaráda, s nímž společně stylis�cky
upravili internetové příspěvky,
knihu doplnili o různé otázky,
odpovědi a fotografie. Poté svůj
nápad přednesla na Startovači

(webové stránky, které pomáhají
realizovat různé projekty pomocí
finanční podpory veřejnos� pozn.
red.). Celý proces do vydání knihy
s názvem Bitva, kterou jsem si
nevybrala trval asi tři čtvrtě roku.
Kniha vyšla na přelomu srpna a
září 2016. V té době měla Adéla
za sebou šest cyklů chemoterapií,
operaci a dvacet pět ozařování. Poté jí byla nasazena roční
biologická léčba a dlouhodobá
hormonální léčba, jejímž cílem
bylo minimalizovat riziko návratu
onemocnění.
Do práce se vrá�la po skončení
hlavní léčby. „V květnu 2016 skončilo ozařování a od 1. června jsem
se, symbolicky na Den dě�, vrá�la zpátky do práce. Cí�la jsem,
že se potřebuju vrá�t zpátky do
běžného života. Zaměstnat mysl
něčím jiným než svou nemocí a
jejími důsledky.” Mimo jiné podporuje také projekt Bellis (jenž
spadá pod Alianci žen s rakovinou
prsu) na různých charita�vních
akcích nebo třeba při školeních,
během nichž učí ženy správnému
samovyšetřování.
S jakými ohlasy na knihu se

Adéla setkala? „Rozdělila bych je
do dvou skupin. Buď se mi lidé
ozývali s �m, že si díky přečtení
uvědomili, jak jsou jejich problémy malicherné a že na světě není
nic důležitějšího než zdraví, nebo
šlo o reakce těch, kteří právě zažívali něco podobného jako já, a
tak jim pomohlo, že v tom nebyli
sami,” uvádí. Nabízí se taky otázka, zda neplánuje autorka napsat
další knihu. „Pokračování v plánu
nemám, ačkoli jsem před nějakou
dobou pár příspěvků na blog opět
napsala. Hlavní léčbou to�ž nemoc rozhodně nekončí, bojujete
pro změnu s jejími důsledky a následnými pokusy o jejich „odstranění“, které je často nesnadné a
někdy až nemožné.”
Pociťuje na sobě Adéla nějaké
změny, když prošla tak náročnou
léčbou? „Já myslím, že jsem až na
několik kosme�ckých vad víceméně stejná. Po léčbě akorát bojuji
s obrovskou únavou a občasným
strachem (obzvlášť pak před
nějakým kontrolním vyšetřením)
z toho, že by se nemoc mohla
znovu objevit. Taky jsem určitě
vděčnější než dřív. Ač to zní jako
hrozné klišé, jsem opravdu šťastná za každý další den i přesto, že
mě v něm třeba zrovna někdo
naštve, i navzdory tomu, že mě
každou chvíli někde něco bolí,”
vysvětluje.
I když už v Plzni žije mnoho
let, pracuje na jedné z místních
základních škol, a dokonce se tam
před nedávnem vdala, na Varnsdorf nezapomíná. „Varnsdorf pro
mě vždycky bude město, kam se
budu ráda vracet. Pořád ho vnímám jako svůj domov, kde pravidelně a velmi ráda navštěvuji
svou rodinu, kam si ráda zajdu
nakoupit do menších obchůdků
nebo na zákusek do příjemných
kaváren.”
Barbora Hájková

ZŠ Edisonova se zapojila do dalšího ročníku Erasmus+
Na základě zapojení školy do
již tře�ho mezinárodního projektu z programu Erasmus+ s
názvem „Tower of Expecta�ons“
proběhlo 12. listopadu vystoupení žáků, jímž jsme tento projekt parádně odstartovali!
Jedná se o dvouletý projekt, do
kterého je zapojeno celkem 6 škol
z těchto států Evropy: Chorvatsko,
Mallorca, Itálie, Maďarsko, Turecko a Česká republika. Projekt nejenom, že nabízí nové zkušenos�,

dovednos� a znalos�, ale hlavně
podporuje mobilitu studentů
a pedagogů v rámci vzdělávání
v Evropské unii. Představení se
skládalo z tema�ckých čás�, díky
nimž jsme za�m jen symbolicky
postavili onu „Věž očekávání“.
Žáci si, pod vedením skvělých učitelek, poměrně za krátkou dobu
s�hli natrénovat scénky k jednotlivým tématům, které předvedli
před početným publikem na pomyslné školní divadelní scéně.

A o která témata se jednalo? Vynálezci a vynálezy, hudba a tanec,
architektura, literatura, tradiční
svátky a hry. Žákům děkujeme za
krásný zážitek a těšíme se na další
pokračování našeho očekávání...
Na začátku celé slavnostní
akce proběhlo ještě vyhlášení
výsledků fotografické soutěže
s názvem „Jak to vidí dě� aneb
Varnsdorf v žákovské fotografii“, kterou vyhlásila naše škola
ke 100. výročí založení stá-

tu. Finančně byla soutěž
podpořena z DPMV 2018.
Do soutěže se zapojili nejen
„Edisoni“ ale i žáci Gymnázia
Varnsdorf. Ocenění získalo 15
žáků. Pokud budete mít zájem prohlédnout si žákovské
fotografie, od druhé poloviny
listopadu budou vystaveny na
MěÚ Varnsdorf. Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům
gratulujeme.
Ladislava Křížová
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Premiéroví poutníci unesli děti do říše snů
Varnsdorf Poutníci po hvězdách. Tak se jmenuje nové představení pro dě�, které vzniklo
v produkci Městského divadla
Varnsdorf, spolku FysioART a
německé organizace Taupunkt
Chemnitz.
Premiéra tohoto ojedinělého
divadelního kusu se odehrála
v neděli 4. listopadu v Městském
divadle Varnsdorf. Režisérka a autorka námětu, Hana Strejčková, si
velmi umně pohrála s dětským divákem, a to jak fyzicky, tak s jeho
představami. Právě dětské sny a
představy se staly základem pro
děj představení, přesněji řečeno
pro rozpohybované obrazy vyzývající dětskou imaginaci ke hře
a snění zároveň. Dě� z publika si
mohly okusit připojit se k profesionálním hercům, akrobatům, ta-

nečníkům, mohly vběhnout přímo
do běžícího představení a stát se
součás� hereckého souboru, tedy
hrát a zároveň hrát samy sebe.
Součás� tohoto česko-němec-

kého projektu jsou také divadelní
dílny pro dě� v mateřských a
základních školách v Čechách a
Německu. Autorská inscenace
vypráví o odvaze a touze vyjít

na cestu, hledat místo svých snů.
Klade proto otázku: „Kam si přejeme jít?“ V této otázce tkví přesah
inscenace, kdy do ní vstupuje
i dospělý divák a snaží se na ni
najít odpověď.
Poutníci po hvězdách se
u varnsdorfského publika setkali
s vřelým přije�m. V ohlasech
diváků například zaznělo: „Kouzelná podívaná, výborný hudební
a zvukový doprovod. Netradiční a
proto nezapomenutelné.“ Projekt
podpořil Česko-německý fond
budoucnos�, Ministerstvo kultury
ČR a město Varnsdorf.
Režie: Hana Strejčková, Hudba:
Michal Müller, Hrají: Karolína Křížková, Eva Stará, Andrea Vykysalá,
Andreas Hü�ner, Andrej Lyga,
Filip Novák, Anna Strejčková.
Mar�n Musílek

Festival Mandava Jazz se setkal s nadšeným ohlasem
Varnsdorf
V posledních
letech bývá říjen pevně spjat
s mezinárodním hudebním fes�valem Mandava Jazz. Letos se
fes�val odehrál ve dnech 5. - 21.
října, a to celkem na 11 pódiích,
za účas� rovných devadesá� vystupujících muzikantů a více než
�sícovky nadšených posluchačů.
Letošní ročník nabídl velmi široký žánrový rozptyl, od blues-rocku, přes experimentální elektroniku nebo pop, až ke klasickému
jazzu první poloviny dvacátého
stole�. Největšími hvězdami fes�valu byli bezesporu finský mul�instrumentalista a hudební legenda, Jimy Tenor se souborem Kabu
Kabu, vynikající český zpěvák
klasického jazzového ražení, Jan
Smigmator, nebo český skladatel,
kytarista a zpěvák, David Stypka
s kapelou Bandjeez. Pro příznivce o něco tvrdší muziky se stala
velmi příjemným překvapením
britská kapela Jawbone. Se svým
frontmanem Marcusem Bonfan�m předvedla neuvěřitelně
nadupaný blues-rock s kvalitní
rytmikou a bravurním zpěvem a
hrou na klávesy. Milovníci alterna-
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�vy či hudebního hledačství měli
možnost poslechnout si například
české duo Zabelov Group nebo
i z českého rozhlasového éteru
známé německé uskupení David
Helbock´sRandom/Control.
Výše uvedený, a to ani zdaleka
vyčerpávající, výčet hudebních
vystoupení svědčí o obrovské šíři

záběru kvalitní hudby, jež lze dramaturgicky semknout do jednoho
fes�valu, a to jazzového. Nadšený
ohlas diváků to jen dokládá.
Na závěr nelze nezmínit podporu, bez níž by fes�val Mandava
Jazz nemohl existovat. Tu poskytl,
kromě města Varnsdorf, také
Státní fond kultury, Ústecký kraj,

Kulturs��ung des Freistaates
Sachsen, Enso, Sparkasse, město
Rumburk a město Großschönau.
Zvláštní poděkování patří frýdlantskému pivovaru Albrecht za
speciální fes�valové pivo 13 Jazz
Lager. Těšme se na další ročník
fes�valu Mandava Jazz v říjnu
2019!
Mar�n Musílek
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ZUBNÍ POHOTOVOST
24. - 25.11.2018
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 513 989
1. - 2.12.2018
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

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

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
29.11.2018 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
27.11.2018 od 6.00 hod.

14/2018
20/2018

Podzimní novinky a úspěchy varnsdorfské „VOŠky“
Varnsdorf
Začátek školního roku 2018/2019 se na naší
střední škole vydařil nejenom v
oblas� inves�čního rozvoje, kdy
se například dokončuje celková
rekonstrukce fasády objektu na
Mariánské ulici, ale doplňuje se
výrazně i vybavení dílen např.
CNC stroji a měřicí technikou pro
elektrotechnické obory.
Pro příš� školní rok 2019/2020
byl pro varnsdorfskou Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou
školu služeb a cestovního ruchu
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditován
nový obor „Sociální práce“ a je
rozpracován obor „Diplomovaná všeobecná sestra“. Jedná se
o vítané rozšíření nabídky vyššího
odborného vzdělání dostupného

nejen obyvatelům Šluknovského
výběžku.
Velikým úspěchem je také tře�
místo v soutěži „Dobrá škola Ústeckého kraje 2017/2018“ a pouze
300 bodů nám chybělo na dosažení
2. místa mezi všemi krajskými
školami. Zde byla významně ohodnocena spolupráce se zaměstnavateli, řešení prak�ckých kompetencí
žáků a orientace na uplatnění žáků
v prak�ckém životě.
Dalším oceněním, kterého se
varnsdorfská škola v tomto školním
roce dočkala, bylo čestné uznání
v soutěži „Cena Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost“.
V té se každoročně posuzuje přínos
všech subjektů zasluhujících se o
rozvoj našeho kraje.
Jako velmi úspěšnou lze hodno�t
účast varnsdorfských žáků na desá-

tém ročníku Soutěže mladých
strojařů, která se konala v rámci
Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně. Soutěžní klání,
kterého se zúčastnili reprezentan� téměř třice� škol z celé
České republiky, probíhalo ve
třech základních kategoriích.
V kategorii „Programování CNC
obráběcích strojů Siemens
se naši žáci čtvrtého ročníku
maturitního oboru „Mechanik
seřizovač“ umís�li na úplné
špici: Jiří Novotný na prvním a
Mar�n Milec na druhém místě.
Přítomní hodno�telé vyjádřili
spokojenost s �m, že vyrůstající
generace mladých techniků je
díky kvalitní výuce dobře vybavena do praxe po teore�cké
i prak�cké stránce.
Ing. Bc. Petr Jakubec

Děti z MŠ Stonožka pomohly nevidomým
Varnsdorf Stalo se již v naší
školce tradicí, že se na podzim
ak�vně zapojujeme do sbírky
pro Nadační fond Českého rozhlasu „Světluška“.
Tato nadace pomáhá nevidomým lidem. Pro ně každý rok
s kytarou a písničkou, s dětmi
s tykadly na hlavách či andělskými
křídly na zádech obcházíme naše
město a vybíráme do „světluškovské kasičky“. Letos jste nás mohli
vidět a slyšet zpívat v cukrárně

Sluníčko, v Café Hosana, v oděvech
paní Švirbelové, na Městském
úřadě na náměs� E. Beneše, v kadeřnickém salonu paní Hüblerové a
především v ulicích města.
Spousta našich spoluobčanů
přispěla s úsměvem, čemuž se není
potřeba divit, protože dě� byly
roztomilé. Setkali jsme se ovšem
i s opačnou reakcí, kdy někteří lidé byli nevrlí a uštěpační.
Nicméně společně s dětmi,
jejich rodiči a občany naše-

ho města jsme za naší
mateřskou
školu
vybrali
3 903 korun, pro které si přijeli
kompetentní lidé z Nadačního
fondu Českého rozhlasu.
Všichni, kdo přispěli, si tak
mohou
odškrtnout
jeden
malý „dobrý čin“ a my už se
zase těšíme na příš� podzim, že
opět s dětmi, kytarou, písničkou
a kasičkou vyrazíme do ulic
vykonat další dobrý skutek.
MŠ Stonožka

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.
Prodám byt 2+1 v os. vl. na ul. Legií u červeného kostela. Tel. 723 037 831
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Matyáš Hrazdira uspěl na Mistrovství Čech mládeže v šachu
Harrachov Od 27. října se
v Harrachově konalo týdenní Mistrovství Čech mládeže
v šachu. Varnsdorfská výprava
se nakonec musela obejít bez
Matěje Hejného, jenž den před
odjezdem onemocněl. Turnaje
hraného na devět kol se zúčastnilo 330 šachistů.
Varnsdorfským zástupcům se po
celý turnaj dařilo. Nejlépe skončil
Matyáš Hrazdira, který zvítězil
v kategorii Národní OPEN. V posledním 9. kole to�ž svoji par�i
rychle zremizoval,což byla záruka
nejhůře tře�ho místa, neboť prv- Matyáš Hrazdira (uprostřed) vítěz kategorie Národní OPEN; foto Václav Halba
ní tři hráči měli stejný počet 7,5 stálo na straně našeho Hrazdiry, turnaje, ve kterém startovalo 94
bodů. Pomocné hodnocení však který se tak stal vítězem celého šachistů!

V této kategorii svoji poslední
par�i zremizoval i Jakub Spyrka,
což mu stačilo pouze na uhájení
39. pozice. Naopak další remíza
odsunula Michala Papouška
v kategorii U14 (74 účastníků)
z 21. na konečnou 23. pozici.
Kromě blahopřání úspěšným
hráčům je třeba poděkovat panu
Romanu Burdovi ze Mšena,
který se naší výpravě postaral
o příjemné zázemí s výtečnou
kuchyní na chatě v Zákou� a
trenérovi panu Tomáši Trejbalovi
z Frýdlantu, který našim hráčům
celý týden pomáhal s přípravou
na zápasy.
Václav Halba

České Budějovice udolaly nejlepší obranu v lize, rozhodla jediná branka
Varnsdorf Fotbalový Varnsdorf ve šlágru kola padl. A hodně
se po utkání pro� Českým Budějovicím zlobil na výkon všech
rozhodčích.
„Nezlobte se, ale dnes vám k
tomu raději nic neřeknu,“ mávl po
zápase rukou naštvaný varnsdorfský obránce Kris�án Zbrožek, který dohrával zápas s kapitánskou
páskou. Severočeši výsledkově
nezvládli šlágr kola pro� Českým
Budějovicím a prohráli nejtěsnějším rozdílem 0:1. Zápas se herně
svěřencům Davida Oulehly příliš
nevydařil. „Měli jsme ze soupeře
velký respekt. Kluci hráli ustraše-

Hokejisté padli
ve Frýdlantu
Frýdlant Hokejisté Varnsdorfu jsou v tabulce Krajské ligy
mužů na předposledním místě
se šes� body.
Naposledy prohráli ve Frýdlantu 2:3. V poslední tře�ně přitom
Varnsdorf vedl 2:1, přesto nepřivezl ani jeden bod. Rozhodující
trefu přitom inkasoval smolně
v čase 59.59.
HC Frýdlant - HC Varnsdorf 3:2
Branky a nahrávky: Benda (Mečíř), Kolmann (Mečíř, Beníšek),
Rubeš (Matějka) Černý, Prokop
(Damnitz).

ně, báli se vzít zodpovědnost na
sebe,“ litoval varnsdorfský kouč.
„Myslím si, že jsme byli lepším
týmem a o ten jeden gól jsme
prostě zaslouženě vyhráli. Hlavně
v prvním poločase jsme domácí
přehrávali,“ řekl spokojený trenér
Českých Budějovic David Horejš.
Varnsdorf přežil několik ošemetných situací soupeře. Největší
šanci domácích měl v první půli
Dordič, který ale z úhlu v dobré
pozici branku netrefil.
Rozhodující trefa přišla po hodině hry. A vyvolala řadu emocí.
Havel po standardní situaci vystřihl pěkné nůžky, trefil ale domácí-

ho Heppnera do hlavy. A s �m se
domácí nechtěli smířit. „Nebudu
komentovat ostatní vlivy, které
zápas ovlivnily. Ať si každý přebere, co se stalo před �m gólem. Na
mě byl na půlce faul, rozhodčí to
pus�l. Vzápě� odpískal pro� nám
vymyšlený faul. A ten samotný
gól? Tak to asi každý viděl,“
utrousil varnsdorfský záložník
Ondřej Kocourek.
FK Varnsdorf - Dynamo České
Budějovice 0:1
Varnsdorf po inkasované brance ožil, cpal se do vápna. Na hrot
vysunul vytáhlého stopera Kouřila. Ale vyrovnání se nedočkal. „Po

brance jsme ožili, hra se zrychlila,
byly tam konečně emoce. Ale
vyložená šance tam vlastně nebyla,“ hlesl Oulehla. „Tří bodů si
nesmírně vážíme. Myslím si, že
jsme naší hrou eliminovali domácí zbraně,“ dodal budějovický
Horejš.
Varnsdorf ještě neulehne
k zimnímu spánku. V neděli
25. listopadu zakončí podzimní
část v Táborsku. „Podzim je za�m
velmi dobrý. Ale stále nám chybí
tři body k záchraně. Doufám, že
je přivezeme z posledního zápasu,“ uzavřel vše Kocourek.
Redakce

Basketbalistům se v listopadu zatím moc nedaří

Varnsdorf Basketbalisté Slovanu Varnsdorfu jsou po sedmi
kolech v Severočeské lize na
předposledním místě.
V listopadu začal Slovan derby
zápasem v Děčíně, kde ale prohrál 69:82. Náladu si Varnsdorf
nezlepšil ani o týden později,
kdy doma nestačil na Most, když
Redakce padl poměrem 79:99. „Od první

čtvr�ny jsme tahali za kratší konec a po zbytek utkání se držel
rozdíl na cca 10 až 15 bodech.
V závěru nám ještě hosté odskočili. Příliš mnoho osobních
chyb, kterými jsme dali soupeři
42 trestných hodů a také pomalá hra s přizpůsobením se
tempu soupeře, to byly hlavní
příčiny našeho neúspěchu,“
zaznělo z varnsdorfské basketbalové kabiny. Body: Buben 22,
Pasovský 14, Lehroch 10, Beran 8,
Vakulenko 8, Schilling 7, Šišulák 7,
Janoušek 2, Zamrzla 1, Doležal.
Redakce

Kategorie U13
Roudnice n. L.
113:18; 118:18
Varnsdorf
Kategorie U15
Varnsdorf 92:45 Baník Most
Roudnice 46:68 Varnsdorf
Junioři U19
Varnsdorf 69:80 Děčín
Děčín 89:50 Varnsdorf
Kategorie U11
Děčín 17:36 Varnsdorf
Varnsdorf 19:72 Teplice
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Kolo za ní nedoletělo, přesto Havaj splnila očekávání
Varnsdorf Musela se poprat
se zásadním problémem, když
jí na Havaj nedorazilo kolo.
Nakonec jedno náhradní našla
v místní půjčovně a mohla absolvovat svůj nejpres�žnější závod
v životě.
Triatlonistka z Varnsdorfu Lucie
Dospělová si nakonec mistrovství
světa užila. „Díky Havaji jsem
získala mo�vaci do další sezóny.
Otestovala jsem a zjis�la své fyzické schopnos�, kam až je moje
tělo schopné zajít a co já sama
jsem schopná překonat,“ přiznala
v rozhovoru.
Začneme pocity ze samotného
závodu. Jak jste byla spokojená
se svým výkonem?
„Pocity? Já vlastně ani nevím,
na mě to vše teprve doléhá. Ale
když probíháte cílovou rovinkou
s českou vlajkou v ruce, tak nejen
že je to nepopsatelný zážitek, ale
zároveň to dodává na hrdos� a
vy si uvědomujete, jak velkého
závodu jste součás�. Byla jsem
moc vděčná a šťastná, že jsem to
mohla zažít a úspěšně dokončit.
Umís�la jsem se ve své kategorii
do top 10. To je pro mě uspokojivý výsledek.“
Jak na vás zapůsobil závod
jako takový? Organizačně, atmosférou?
„Pro mě to byl obrovský zážitek. Nemám žádné zkušenos�
s takovými závody, bylo to pro
mě nové. Atmosféru závodu
jsem začala nasávat už v pátek
večer při společné večeři všech
750 závodníků. Tam proběhlo zahájení závodu a představení Eliťáků a všech xterr (závodů), které
proběhly na různých místech světa. Při sledování videí jsem se lehce dojala a zamrazilo mě po těle.
Mělo to něco do sebe a já věděla,
že toho chci být ještě víc součás�.
Organizaci v průběhu závodu nemůžu nic vytknout. Vše probíhalo
hladce, organizátoři byli usměvaví a vstřícní. Občerstvovací stanice nikterak nevázly a probíhaly
hladce. Fanoušci nás podporovali
jak se dalo a atmosféra v cílové
rovince byla nepopsatelná.“
S�hla jste si Havaj pořádně
užít?

Vyčerpaná Lucie Dospělová dobíhá do cíle náročného závodu; foto Xterra

„Na Havaji se musí líbit snad
každému. Miluji přírodu a ráda
obdivuji její rozmanitost, ale jsem
především vodní živel a zamilovala jsem si oceán. Nemohla jsem se
vynadívat na hladinu, na vlnobi�
a ten nádherný zvuk, když se vlna
roztříš� o útes. O plavání nebo
pozorování života pod hladinou
nemluvě. Je to jiný kus světa.
Během pobytu jsme zavítali na
známé pláže Baldwin beach park,
Big beach, Li�le beach. Tady probíhala hipiesácká akce při západu
slunce bubnování, tanec, ohňová
show. Neopomenuli jsme navš�vit národní park s vodopády, vyjet
na sopku Haleakala a také jsme
zavítali na místo, kde se natáčel
Jurský park. Zážitků bylo dost.“
Měla jste peripe�e s kolem,
nakonec jste musela jet závod
na cizím.
„Ano, bohužel. Kolo se mnou
na ostrov nedoletělo, a tak jsem
musela hledat jiná řešení. V jedné z půjčoven jsem si zapůjčila
na trénink kolo. No spíše takovou
motorku (smích). Na trénink ušlo,
ale nebylo to kolo na závod a
samotná představa mě děsila,
jelikož v půjčovnách nic kromě
silniček a městských kol neměli.
Tajně jsem doufala, že moje kolo
s�hne dorazit. Jenže každým
dnem se vidina závodu na mém
kole vzdalovala. Při registraci
v místě závodu jsem začala shá-

nět informace o dalších možných
půjčovnách. Nakonec se usmálo
štěs� a v jednom stánku, kde půjčovali kola, mi ještě jedno volné
našli. Bylo sice větší, ale byla jsem
za něho hrozně vděčná a spadl mi
kámen ze srdce. Na kolo si během
závodu stěžovat nemůžu. Jelo
parádně.“
Byl to hodně náročný závod?
„Myslím, že podmínkami, které
nám počasí a příroda připravila, byl tenhle závod těžký pro
každého. Museli jsme se poprat
s obrovskými vlnami. Když jsem
se postavila na start a viděla,
co se na nás valí, zamrazilo mě.
Dostat se přes vlny do vody a zpět
na břeh jsme museli dvakrát.
Následovalo kolo, kde probíhaly
bahenní lázně. Třicet dva kilometrů jedete v totálním bahně,
kdy valnou většinu kolo tlačíte
před sebou nebo čis�te ucpaná
kola. Nohy se vám smekají a vy
víte, že vás ještě v těch samých
podmínkách čeká přes deset kilometrů běhu. Ano, bylo to náročné
a jsem ráda, že jsem si dokázala
hlavu nastavit tak, abych nepodlehla nega�vním pocitům, které
se vyčerpáním valily a mohla
jsem závod dokončit.“
Vy jste ale nebyla jediná, která
reprezentovala Česko, viďte?
„Jako Češi jsme měli docela
početnou výpravu, která měla
myslím kolem 19 závodníků.

Z mého týmu se tam se mnou
ještě vypravil Filip Srbecký, Jan
Berka a Ondra Petr. Češi na místě
odvedli výbornou práci a dovezli
několik medailí.“
Koukal jsem, že budete mít
besedu v Rumburku. Těšíte se
na to?
„Beseda proběhne 27. listopadu
od 19 hodin v restauraci Hvězda.
Osobně moc středem pozornos�
a na mluvení před obecenstvem
nejsem, ale hodně lidí mi
fandilo, podpořilo a dostalo tam.
Takže se těším, že jim budu moci
své zážitky osobně povyprávět.“
Co vás ještě vůbec čeká do
konce roku?
„Jídlo. Spánek. Odpočinek.
Relax. Závody teď nechci vidět
(smích). Ale v prosinci už najedu
na zimní přípravu na další sezónu.“
Dal vám tento extrémní závod
nějakou mo�vaci do dalšího
průběhu vaši kariéry?
„Díky Havaji jsem získala mo�vaci do další sezóny.
Otestovala jsem a zjis�la své
fyzické schopnos�, kam až je
moje tělo schopné zajít a co já
sama jsem schopná překonat.
To se týče i techniky na kole a
běhu, na co se v zimě soustředit a co do další sezóny zlepšit.
Také jsem se ale hodně naučila o samotné přípravě
kola na závod, jaké pláště
volit, jak rychle řešit opravu
kola při závodě, poprvé jsem
se setkala s bombičkami místo
pumpičky a také s hřeby do
treter, vůbec jsem netušila,
že něco takového existuje.
Myslím, že výprava na Havaj splnila svá očekávání
a
do
dalších
let
mi
dala
hodně
zkušenos�,
z kterých budu čerpat. A nejen závodních. Na závěr bych
chtěla poděkovat sponzorům,
díky kterým jsem se na akci
mohla podívat. Jmenovitě město
Varnsdorf, Horne�lon, Born to
swim, Pivovar Kocour Varnsdorf, Noprosu, TOS Varnsdorf,
RETOS Varnsdorf, KSM Cas�ngs
Group.“
Redakce

Sálovka: Veteráni po druhém kole poskočili na třetí místo
tak�cké pokyny, zápas jsme měli
pod kontrolou a jednoznačně
vyhráli,“ pochvaloval si předseda klubu Marcel Mikolášek.
Pak ale Varnsdorf prohrál se
silným celkem z Jílového 1:3.
„Soupeř šel hned od začátku do vedení a do zakončení

nás vlastně vůbec nepus�l,“ podotkl. Na závěr pak
přišlo vítězství 4:2 nad Dumbo
Děčín. „Soupeř šel sice rychle
do vedení, ale nám se nakonec podařilo vše otočit. Po
zisku šes� bodů jsme se tak
posunuli
na
tře�
místo.
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Na prvního ztrácíme tři body,
na druhého pouze jeden,“
dodal na závěr Mikolášek.
Tře� kolo mají na programu
veteráni v sobotu 24. listopadu. Turnaj startuje v 9 hodin
ve varnsdorfské sportovní hale.
Redakce
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Varnsdorf Druhým turnajem
pokračovala ve varnsdorfské
sportovní hale krajská soutěž veteránů v sálové kopané. Domácí
tým FUTSAL Varnsdorf ze tří zápasů vydoloval dvě vítězství.
Nejprve zcela jasně porazil
Ludvíkovice 7:2. „Splnili jsme

