
Fotbalisté uspěli ve třech z pě� kategorií. Na snímku nejlepší trenéři roku; foto Tomáš Secký
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Fotbalisté ovládli anketu Sportovec roku 2018
Varnsdorf   Anketa Sportovec 

roku Varnsdorf 2018, kterou 
pořádá město Varnsdorf ve spo-
lupráci s Komisí pro vzdělávání, 
tělovýchovu a sport, zná své 
vítěze. Slavnostní vyhlášení se 
uskutečnilo již tradičně začátkem 
posledního měsíce letošního 
roku, konkrétně 11. prosince od 
18:00 hodin v Městském divadle
Varnsdorf. 

Tělovýchovné jednotky a spor-
tovní kluby nominovaly do ankety 
své zástupce hned v pě� hlavních 
kategoriích:  mládežnický kolek�v, 
dospělý kolek�v, mládežnický 
jednotlivec, dospělý jednotlivec a 
trenér, z nichž vzešlo, na základě 
hlasování občanů města a Komi-
se pro vzdělávání, tělovýchovu a 
sport, konečné pořadí v jednotli-
vých kategoriích. 

Do prostor divadla si na slav-
nostní večer našly cestu zhruba 
dvě stovky lidí. Ve vstupních pro-
storách divadla tvořila kulisu mlá-
dež Stars Varnsdorf. V roli mode-
rátora se letos představil Marek 
Vobr. Přestávky mezi vyhlášením 
pořadí pě� kategorií vyplnila 
pěvecká vystoupení žákyně ZUŠ 
Varnsdorf a sboreček ZŠ Náměs-
� pod vedením Jany Tillnerové. 
Všem přítomným vyrazila dech 

svým vystoupením poledancerka 
Barbora Szabová z České Lípy. 

V nejsledovanější kategorii,  
dospělý kolek�v,  nezůstal kámen 
na kameni. Na tře� místo si z pod 
koše vyskočili veteráni TJ Slovan 
Varnsdorf  basketbal, druhé místo 
obsadili hokejisté HC TS Varns-
dorf. Absolutními vítězi se stali 
fotbalis� z FK Varnsdorf, kteří se 
po roční pauze vrací na výslunní. 
Svými úspěchy v letošním roce si 
prvenství jednoznačně zasloužili.  

Mezi dospělými jednotlivci 
je opro� minulému roku také 
všechno jinak. Tře� místo si svou 
výkonnos� zajis�la triatlonistka 
Lucie Dospělová. Druhé místo 
obsadil Radek Porcal, fotbalo-
vý brankář, který má na svém 
kontě devět vychytaných nul. 
Vítězem se stal cyklista Jan Strož. 
Kvůli soustředění na Mal-
lorce se však slavnostního 

večera nemohl zúčastnit.
V kategorii mládežnický jed-

notlivec vyhrál Filip Damašek 
reprezentující v hokeji Bílé Tygry 
Liberec. Hned za ním se umís�-
la Štěpánka Ježková věnující se 
basketbalu. Tře� příčku obsadil 
Jakub Zajíček za úspěchy v atle-
�ce. Mládežnický kolek�v ovládli 
basketbalisté TJ Slovan Varnsdorf  
U19, stříbro brali hokejisté  star-
ší žáci. Bronz si vysloužili atle� 
z TJ Slovan Varnsdorf.

Trenérem roku se stal David 
Oulehla, kouč fotbalistů FK Varns-
dorf. Hned za ním skončil Jan No-
vota, trenér cyklis�ky. Tře� místo 
patří Zuzaně Zajíčkové za práci 
v atle�ce. Anketu Sportovec roku 
Varnsdorf 2018 hned ve dvou ka-
tegoriích ovládli fotbalisté. Kdo je 
bude ch�t příš� rok překonat, měl 
by začít pořádně trénovat.  

Předávání cen se ujali místosta-

rostové města Josef Hambálek, 
Roland Solloch a Zbyňek Šimák 
z Komise pro vzdělávání, tělový-
chovu a sport.              

  Tomáš Secký

Mládežnický kolek�v
1. TJ Slovan Varnsdorf  -
basketbal U19

Dospělý kolek�v
1. FK Varnsdorf

Mládežnický jednotlivec
1. Filip Damašek  - hokej

Dospělý jednotlivec
1. Jan Strož  - cyklis�ka
 
Trenér
1. David Oulehla  - fotbal

Vítězové jednotlivých kategorií
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Rok od vážné nehody, Dominika navštívila varnsdorfské hasiče

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

24.11.2018 v 10:32 hod. 
Na základě žádos� dispečinku 

Krajské zdravotní služby ve věci 
oznámení o zraněném cyklistovi, 
kdy oznamovatel nebyl schopen 
lokalizovat místo, kde se nachází 
a pouze uvedl, že je u stadionu, 
byla do uvedené lokality okamži-
tě vyslána hlídka městské policie, 

která zjis�la cyklistu na křižovatce 
ulic Pod Strání a Moravská. Zraně-
ný byl při vědomí a stěžoval si na 
silnou bolest zřejmě zlomeného 
kolene. Lokalizace zraněného 
cyklisty byla neprodleně sdělena 
dispečinku RZS, který již vyslal sa-
nitku. Strážníci na místě asistovali 
záchranářům až do jejich odjezdu 
se zraněným do nemocnice.

25.11.2018 v 19:50 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo hlídačem rozesta-
věného areálu obchodního centra 
u marketu Kaufland oznámeno, 
že zřejmě vyplašil dva zloděje, 
kteří z místa utekli a zanechali 

zde kradené zboží. Vyslaná hlídka 
městské policie na místě zjis�la 
dvě krabice plné různorodého 
zboží. Podrobnou kontrolou bylo 
zjištěno, že zboží pochází zřejmě 
z marketu Kaufland. Po provede-
ní fotodokumentace se strážníci 
spojili s manažerem prodejny, 
který potvrdil, že zboží skutečně 
pochází z jejich prodejny. Hlídka 
městské policie nalezené zboží 
i s manažerem převezla do pro-
dejny.

27.11.2018 ve 14:40 hod.
Hlídka Městské policie Varns-

dorf byla svým dozorčím směny 
vyslána do marketu Albert, kde 

byl jejich ostrahou zadržen muž, 
který je podezřelý z přestupku 
pro� majetku. Na místě strážníci 
zjis�li mladého muže, kterého 
legi�movala a provedla lustraci 
přes Obvodní oddělení Policie 
ČR. Tímto procesním úkonem 
bylo zjištěno, že mladík již byl za 
obdobný čin v posledních třech 
letech pravomocně odsouzen. 
Odcizené zboží bylo v nepoško-
zeném stavu vráceno na prodejnu 
a mladík byl strážníky předveden 
na služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR k dalším úkonům.

Mar�n Špička
velitel městské policie

Varnsdorf    Pro sloužící směnu 
A na stanici Varnsdorf to mohl 
být další běžný den v práci. Vyjet 
na jednu, dvě událos�, při které 
je potřeba jejich pomoci. Ale 
nestalo se tak. Ten den by zajisté 
zapadl mezi ty úplně obyčejné, 
kdy nebylo potřeba, krom běžné 
činnos� na stanici, vůbec nic. 
Vyjímečný přesto byl. 

Po více jak roce byla možnost a 
dovolily to veškeré okolnos�, že 
právě sloužící směnu A navš�vila 
Dominika Frühaufová z Rumbur-
ku. Slečna, kterou všichni ze smě-
ny znali, ale ona je nikoli. Již více 
než rok uběhl ode dne, kdy byla 
operačním střediskem oznámena 
událost, která nevěs�la nic dob-
rého. Byla hlášena těžká dopravní 
nehoda, kdy tehdy sedmnác�letá 
Dominika Frühaufová, seděla ve 
vozidle na místě spolujezdce. 
Bezprostředně po nárazu u ní 
došlo ke ztrátě vědomí a zástavě 
krevního oběhu. 

Obrovským štěs�m při této 
vážné dopravní nehodě bylo, že 
se jednotka hasičů ze stanice 
Varnsdorf vracela z plnění služeb-
ních povinnos� právě přes místo 
dopravní nehody, které bylo na 
hranici mezi zásahovými obvody 
jednotlivých stanic. Dojezdový 
čas by při tak závažném stavu, 
jaké utrpělo tělo dívky, nebyl 
ideální. Vozidlo hasičů bylo po 
předání informace o událos� 
na místě takřka bezprostředně. 
Hasiči okamžitě zahájili veškeré 
úkony, které situace vyžadovala. 
Během pár vteřin byl vyhodnocen 
kri�cký stav dívky, bylo přistoupe-
no k resuscitaci s použi�m AED. 

Na tomto přístroji, který mají 
ve výbavě profesionální hasiči 
Ústeckého kraje, se zobrazuje 
křivka srdečního rytmu a při 
pohledu na obrazovku přístroje 
bylo všem zasahujícím jasné, že 
vyhlídky na zlepšení stavu nejsou 
vůbec dobré. Každopádně díky 
mnoha pozi�vním okolnostem, 
včasnou diagnózou a kvalitní 
masáží srdce se stal zázrak. Poda-
řilo se obnovit krevní oběh v těle, 
které již nejevilo známky života. 
Na místo samozřejmě dorazila 
Zdravotnická záchranná služba, 
která se pokusila o další zázrak. 
Povedlo se a Dominika byla po le-
teckém transportu do nemocnice 
udržena při životě.

Od nehody uběhlo poměrně 

hodně času. Do doby, než byla 
Dominika schopna navš�vit 
hasiče, to pro ní byl velký boj. 
V prvních dnech po úrazu neby-
ly vyhlídky na její zdravotní stav 
vůbec dobré. Největší kus práce 
ale udělala Dominika sama. Bez 
špičkové zdravotní péče zdra-
votníků, rehabilitačních ústavů 
a hlavně její rodiny by nedošlo k 
výjimečnému dni, kdy moh-
li hasiči vidět svou úspěšnou 
snahu o záchranu mladého 
života. Během návštěvy do-
šlo na slova vzájemných díků 
a vzájemného respektu ve 
vykonané práci. Hasiči mohli vidět 
výsledek své snahy, vidět 
smysl své práce v podobě za-
chráněné dívky, která je přijela 

navš�vit. 
Bohužel je mnoho zásahů, 

kde přes veškerou snahu, a to ne-
jen u dopravních nehod, dopad-
nou mnohem hůře. Ale i u těch 
lepších konců se hasiči s kon-
krétní odezvou a poděkováním 
za svou práci setkávají spíše 
výjimečně. Je to pochopitelné. 
Většina práce hasičů je u situací, 
které se lidé snaží vytěsnit ze 
svých myšlenek a vzpomínek, 
natož se k tomu vracet v plné míře. 
O to více kolegové na směně A, 
sloužící na varnsdorfské stanici, 
jsou vděční za tuto návštěvu. 
Děkujeme Zdeňkovi Zvárovi za 
zorganizování tohoto setkání. 

Za hasičský záchranný sbor,
Jaroslav Hocko

Rok od vážné dopravní nehody. Dominika navš�vila své zachránce; foto Hasiči Varnsdorf
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Vánoční slovo starosty
„Vážení čtenáři,
dvanáctý měsíc letošního 

roku se pomalu chýlí ke svému 
konci, blíží se nejkrásnější svát-
ky v roce, svátky vánoční. Již za 
pár dní usedneme ke svátečně 
prostřenému stolu se svými nej-
bližšími a celý dům či byt naplní 
vůně jehličí, napečeného cukroví 
a svařeného vína. Následné bu-
jaré veselí provázející loučení se 
starým a vítání nového roku je už 
jen pouhé vyvrcholení adventu a 
vánočních svátků.

S končícím rokem nastává 
čas bilancování. Hodno�me, co 
se nám podařilo, nebo kde nás 
naopak tlačí bota a co bychom 
mohli zlepšit. Letošní rok byl opět 
z hlediska inves�c velmi bohatý. 
Namátkou mohu zmínit zahájení 
prací v Nemocnici Varnsdorf, kde 
vzniká nový gastroprovoz, rekon-

strukcí prošlo zdravotní středisko 
v Lesní ulici. Další etapou revita-
lizace prošel místní hřbitov, přes 
tři miliony korun jsme investovali 
do záchrany Červeného kostela. 
V areálu sportovní haly jsme 
vybudovali kurty na plážový vo-
lejbal a mul�funkční hřiště pro 
různé sporty. Opravili jsme také 
několik kilometrů silnic a chod-
níků včetně veřejného osvětlení. 
Největší akcí je však rekonstrukce 
autobusového nádraží, která míří 
do finále.

Nesmím opomenout kulturní 
akce. Letos jsme si připomněli 
150 let od povýšení Varnsdorfu 
na město a podle toho vypadaly 
i slavnos�. Vystoupila tu Ewa Far-
na, Pekař nebo Support Lesbiens. 
Proběhlo tradiční pálení čaroděj-
nic, masopust, Sportovec roku a 
čeká nás ještě Silvestrovský běh, 

na který vás srdečně všechny zvu. 
Zároveň bych rád poděkoval všem 
za spolupráci v letošním roce. 

Vánoční svátky jsou ale přede-
vším svátky klidu a určité naděje, 
a proto mi, prosím, dovolte, 

abych vám všem popřál příjemné 
proži� svátků vánočních, mnoho 
pohody, spokojenos� v novém 
roce a pevné zdraví.“

Váš starosta města Varnsdorf, 
Ing. Stanislav Horáček

Josef Hambálek
„Všem spoluobčanům přeji 

krásné vánoční svátky. Ať je v ra-
dos� a pohodě prožijí v kruhu své 
rodiny a přátel. Do nového roku 
vyslovím jedno přání pro všechny. 
Kéž by se ta sváteční atmosféra 
přelila i do celého následujícího 
roku. Vypomůžu si slovy písně: 
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty 
ať pominou. Bude nám pak všem 
o dost líp!“ 

ThMgr. Roland Solloch
„Milí varnsdorfš�, jděte k Bet-

lému, k místu pokoje, rados� a 
naděje.  Září tam Světlo, které ne-
zhasíná a jeho plamen osvěcuje a 
příjemně hřeje. Ať toto betlémské 
světlo prozáří všechny vaše dny 
v novém roce 2019. To vám všem 
ze srdce přeji.“

Marta Maryšková
„Vážení spoluobčané, přeji Vám 

v tomto krásném vánočním čase, 

abyste ho prožili v klidu a ve spo-
lečnos� svých nejbližších. A také, 
aby nadcházející nový rok 2019 
byl pro Vás úspěšný, radostný a 
aby byl naplněn láskou, štěs�m 
a zdravím.“

Jiří Sucharda
„Milí spoluobčané, za nedlouho 

navš�ví naše domácnos� český 
Ježíšek a týden po něm nás čeká 
Nový rok. Přeji Vám tedy, aby se 
Vám ten Nový, ale vlastně celý 

nový rok dobře dařilo, aby se Vám 
vyhnuly po�že a aby ten rok 2019 
byl pro nás všechny rokem, který 
nás oboha� nějakými novými, 
krásnými zážitky.“

Redakce Hlasu severu oslovila 
všechny zastupitele města Varns-
dorf s možnos� využi� prostoru 
k vyjádření vánočního přání. Zbylí 
zastupitelé této možnos� nevyužili.

Vážení a milí čtenáři, 
nyní prožíváme krásnou dobu 
adventní, která nás má trochu 
zastavit, zklidnit a také připravit 
na oslavu Vánoc. Svátků, kdy na-
stává čas zázraků, čas setkání, čas 
nadějí i splněných přání. Užijte si 
tyto nezapomenutelné chvíle a 
nezapomínejme na věci, které jsou 
o Vánocích nejdůležitější. Ty, kte-
ré předčí i ten nejdražší dárek.

Za celou redakci Hlasu seve-
ru bych si dovolil vyslovit přání 
v podobě spokojených čtenářů 
ale i občanů našeho města. Pro-
žijte nový rok 2019 podle vašich 
představ, ať je plný zdraví, pohody 
a rados�.

Tomáš Secký, šéfredaktor 
Redakce Hlasu severu: Zleva Ivo Šafus (fotograf), Jindřich Šmíd (zástupce šéfredaktora), Tomáš Secký (šéfredaktor), Jaroslav Zeman (spor-
tovní redaktor), Renáta Hambálková (redaktorka), Jiří Sucharda (redaktor), Barbora Hájková (redaktorka); foto Jan Louka



 4

Zprávy 22/2018

Vedení Rumburku jednalo na kraji, jaký bude další postup?
Ús� nad Labem  Začátkem 

prosince proběhla plánovaná 
schůzka zástupců Rumburku 
a rumburské nemocnice s ná-
městkem hejtmana pro zdra-
votnictví. 

Ačkoli jde o určitý posun, de 
facto se jednání vrací zpět do 
více než rok starého bodu, kdy se 
o převodu jednalo, byl dokonce 
navržen termín, kraj požadoval 
před převedením důkladnou 
účetní a daňovou prověrku (due 
diligence), ale Rumburk to tehdy 
odmítl a žádal okamžitý převod. 
Pro zastupitelstvo kraje tento po-
žadavek nebyl akceptovatelný a 
přijalo usnesení, že s Rumburkem 
o převodu dál jednat nebude. 
Ze strany kraje nebyl ani zájem se 
účastnit vypsaného tendru.

Z posledního jednání na kraji 
si rumburš� zástupci odnášejí 
hlavně informace o dalším postu-
pu,protože vše má svou posloup-
nost a nelze udělat krok B bez 
předchozího kroku A. Aby se sou-
časná jednání mohla posunout 
dál, bude muset zastupitelstvo 
kraje nejdříve tehdejší usnesení o 
nejednání revokovat (zneplatnit). 
Krajská zdravotní musí vypracovat 
podklady pro zadání výběrového 

řízení na auditora, který bude 
prověrku provádět a zároveň 
bude stanoven rozsah auditu. O 
termínech se nehovořilo, za�m 
nejsou stanoveny.

Proza�m se v Rumburku nikdo 

na místa primářů na interně a 
chirurgii nepřihlásil. Aby mohlo 
dojít v lednu k rozběhu zdravot-
ních služeb, Krajská zdravotní 
a Lužická nemocnice se pro-
za�m opera�vně dohodly na 

určité personální výpomoci. O 
vánočních svátcích vypomůže 
Rumburk Děčínu „vypůjčením“ 
zdravotních sester a Děčín od 
ledna vypomůže Rumburku 
s lékaři.                                          RH 

Provoz Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 
během vánočních svátků

Záchranka a nemocnice v okolí  během Vánoc posílí provoz

POLIKLINIKA PAVILON I: GYN, CHIR, PED, ambulance, 
OKBH / Tel.: 412 332 551

PAVILON II: INT, JIP, OŠE, ambulance, OKBH
Tel.: 412 332 535

Ortopedická ambulance
UZAVŘENA 21. 12. - 1.1. 2019

Neurologická ambulance
UZAVŘENA  21. 12. - 1.1.2019

Gynekologická ambulance
UZAVŘENA 21. 12. - 1.1. 2019

Odběrová ambulance
Rumburk  6:30 - 8:30 hod
Varnsdorf 05:30 - 08:00 hod
Šluknov UZAVŘENA

Dětská střediska
UZAVŘENA od 21. 12 - 1. 1 - 2019
Rybniště, Dolní Poustevna, 
Vilémov

BEZ OMEZENÍ
OKBH - hematologická laboratoř
RDG pracoviště

Ambulantní část:
UZAVŘENA - Všeobecná chirurgická ambulance
od 21. 12. (od 15:00 h.) - 2. 1. 2019 
(do 7:00 h.)

Lůžková část
BEZ OMEZENÍ - Pediatrie
UZAVŘENO - CHIR I, CHIR II, (gynekologická 
stanice), JIP od 21. 12. (od 15:00 h.) 
- 2. 1. 2019 (do 7:00 h.)

Oční ambulance
Rumburk - 31.1. UZAVŘENA
Varnsdorf - UZAVŘENA
Šluknov - UZAVŘENA

BEZ OMEZENÍ
OKBH - biochemická laboratoř
UZAVŘENA - Odběrová ambulance
24. 12. - 1. 1. 2019

Ambulantní část:
UZAVŘENA - Všeobecná interní ambulance od 
18. 12. (24:00 h.) - 2. 1. 2019 (7:00 h.)
UZAVŘENA - RHB, Kardiologická, GiT 
ambulance od 24. 12. - 2.1. 2019 (7:00 h.)

Lůžková část
BEZ OMEZENÍ - Ošetřovatelská lůžka
UZAVŘENO - INT, JIP od 21. 12. 
(od 15:00 h.) - 2. 1. 2019 (do 7:00 h.)

Děčínsko    Vzhledem k tomu, 
že v Rumburku bude téměř dva 
týdny mimo provoz lůžková 
i ambulantní část interny 
i chirurgie, nemocnice v Děčíně 
a v České Lípě musí posílit svůj 
provoz.

Informace z Rumburku dopu-
tovala okolním nemocnicím a 
ambulantním lékařům až koncem 
listopadu, museli tedy urychleně 
reagovat. K přijímání pacientů ze 
Šluknovska je připravena i nemoc-
nice v Ús� nadLabem. Reagovala 
i záchranná služba, která posílí 
výjezdové stanice v České Kame-
nici a Rumburku. Na každé stanici 
bude o jednu kompletní posádku 
včetně sanitního vozu více.

Také Varnsdorf se snaží. „Oslo-
vil jsem zbylé lékaře v Rumburku, 
zdali by nevypomohli Varnsdorfu 
v době Vánoc, ale vzhledem k 

dosavadnímu obrovskému počtu 
lékaři odsloužených hodin, je to 
velký problém z hlediska pracov-
ně  právního. Takže tudy cesta ne-
vede,“ uvažuje ředitel nemocnice 
MUDr. Václav Jára. „Zajis�li jsme 

dvace� čtyř hodinovou úrazovou 
službu včetně nonstop rentgenu,“ 
řekl Jára a dodal. „Samozřejmě 
jsem to projednával se zdejšími 
lékaři, že bude nutné případný 
zvýšený nápor zvládnout vlastní-

mi silami.“ V případě potřeby je 
v nemocnici neustálá dopravní 
služba, která je schopna pacienty 
převést na vyšší pracoviště. Chi-
rurgicko-traumatologická ambu-
lance bude o vánočních svátcích 
v běžném provozu bez omezení.

RH

pondělí  - pátek
08:00  - 17:00

úterý  - operační den
09:00  - 12:00

pohotovost
18:00  - 21:00

sobota  - neděle
09:00  - 21:00

Úrazová ambulance
nepřetržitě



22/2018

 5

Zprávy, inzerce

Zemřel první starosta KPMV pan Milan Šebek
Varnsdorf  Milan Šebek se 

narodil před 91 lety v Rychnově 
nad Kněžnou, byl synem faráře 
církve Československé. Vyrůs-
tal ve Vamberku a Žamberku. 
Absolvoval reálné gymnázium, 
které ukončil těsně po druhé 
světové válce.

Jeho další život výrazně ovlivni-
la jak světová válka, tak událos� 
po jejím konci, kdy se stal očitým 
svědkem odsunu původního 
německého obyvatelstva. Po ma-
turitě sice nastoupil na vysokou 
školu, tu však kvůli špatnému 
„třídnímu původu“ svého otce 
nemohl dokončit. Rozhodl se 
tedy pro večerní studium staveb-
ní průmyslové školy. Po maturitě 
nastoupil základní vojenskou 
službu, po jejímž konci odešel do 
Jablonce nad Nisou, kam se pře-
stěhovala mezi�m jeho rodina. 

V Jablonci se seznámil se svou 
celoživotní láskou a pozdější 
manželkou Olgou. Jejich part-
nerství tmelily společné zájmy a 
koníčky, zejména historie, turis-
�ka a sport. Společně značkovali 
turis�cké stezky, hráli tenis, a když 
začal jejich syn závodně lyžovat, 
vstoupili oba do jabloneckého ly-
žařského svazu, na jehož činnos� 

se ak�vně podíleli. Milan Šebek 
se účastnil i ochrany přírody 
v Jizerských horách.     

V roce 1994 se přestěhovali do 
Varnsdorfu, kde již pracoval jejich 
syn jako lékař. Předchozí ak�vní ži-
vot se projevil i v novém domově. 
Dva roky po přestěhování již Mi-
lan Šebek spolu s dalšími nadšen-
ci spoluzaložil Kruh přátel muzea 
Varnsdorf, kterému v letech 1996 
až 2003 starostoval. Přestože již 
byl v důchodovém věku, všichni 

obdivovali jeho ráznost, nadšení 
a nasazení, se kterým se doslova 
vrhl na opravu varnsdorfských 
a studáneckých křížků, obnovu 
památné zvoničky ve Vrchlického 
ulici, či katalogizaci podstávko-
vých domů. Kvůli své prchlivé 
povaze se občas dostával při 
prosazování cílů KPMV do 
osobních sporů, které někdy 
znemožnily realizaci dobrých 
nápadů.  

Významný byl i jeho podíl na 

vlas�vědné publicis�ce: pořídil 
český překlad knihy o betle-
mářství na Šluknovsku, sám se 
ujal redigování Almanachu ke 
140. výročí povýšení Varnsdorfu 
na město, publikoval ve vlas�-
vědném sborníku Mandava, spo-
lupracoval s redakcí varnsdorf-
ského čtrnác�deníku Hlas severu. 
Přispěl ke zviditelnění význam-
ných postav varnsdorfské historie 
Morize Schnitzera či Petra Kiena. 
Díky svým kontaktům získal pro 
spolupráci s KPMV například 
spisovatelku Marii Šulcovou a dal-
ší osobnos�. Svým osobním nasa-
zením dokázal pro výše zmíněné 
ak�vity zajis�t finanční prostřed-
ky z veřejných i soukromých zdro-
jů. A neměli bychom opominout 
ani jeho živý zájem o současné 
komunální dění. Byl také dlouho-
letým ak�vním členem Kulturní 
komise rady města. 
Inicioval vznik tradice vánoční 
výzdoby města a osobně se jí 
účastnil. Podílel se též na pořá-
dání městských kulturních akcí. 
V roce 2012 mu bylo starostou 
města uděleno čestné uznání za 
dlouhodobé pozdvihování du-
ševní a morální úrovně občanů 
města. Čest jeho památce.

JR, JS, HAM, JZ

Členové KPMV Milan Šebek (uprostřed) s Josefem Zbihlejem při rozhovoru s řádovou 
sestrou během natáčení dokumentu ve Varnsdorfu; foto archiv KPMV
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Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:  josef.knou-
rek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy 
nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů a keřů.

Koupím LP gramofonové desky. Větší množství či sbírka vítána. Přijedu. Tel. 
721 442 860. Stačí prozvonit.

Prodám družstevní byt  1+1 po částečné rekonstrukci, 1 patro, v ul. Karo-
líny Světlé. Tel: 774 642 028 

Pronajmu byt v Neugersdorfu, 67 m2, 3 pokoje, vybavená kuchyň. Ná-
jem 330 € + 100 € služby. Tel: 00491702888889

Azyl pro milence, diskrétně, 24 hodin 500 Kč. Nedaleko Rumburku. Tel: 
00491702888889

Poděkování vedení ZŠ Edisonova
Varnsdorf  Ráda bych touto 

cestou poděkovala ředitelce 
školy Mgr. Bc. Ladislavě Křížové 
a jejímu sboru za umožnění pře-
dání dárečků jejich žákyň dětem 
v družině.

Dvě deví�leté slečny chtěly 
udělat dobrý skutek, vyrobi-
ly dušičkové věnce, a i přes 
nepřízeň počasí věnečky prodaly,  
všem přispěvatelům moc děkují. 
Za výdělek nakoupily dárkové a 
výtvarné předměty, které chtěly 
předat dětem do družiny, do kte-
ré ještě donedávna chodily a bylo 
jim tam moc dobře.

Ředitelka školy ZŠ Edisonova 
dobrý skutek nenechala bez 

povšimnu�, okamžitě zprostřed-
kovala slečnám předání dárečků 
dětem do družiny, a k tomu 
s velkou pochvalou. Tímto moc 
děkuji za šlechetnou podporu 
dobrého skutku paní Mgr. Bc. 
Ladislavě Křížové a za milou péči 
v družině, paní Vladimíře Malí-
kové.

Děvčata jsou mo�vovaná a 
mají velkou chuť dobrý sku-
tek zopakovat a potěšit tak 
svou hodnou třídní učitelku 
Martu Samlerovou. Již rozšíři-
ly tým a již pracují na výrobě 
velikonočních dárkových před-
mětů.

Petra Goldamerová
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Děti z MŠ Na Kopečku potěšily záchranáře v Rumburku
Varnsdorf  V letošním roce 

jsem se zapojili do projektu 
„Srdce láskou darované“. 

Rozhodli jsme se, že „Srdce 
láskou darované“ věnujeme jako 
poděkování záchranářům ze ZZS 
Rumburk, se kterými již spolu-
pracujeme několik let. S dětmi 
jsme se pus�ly do tvoření srdce. 
Jemu předcházela beseda se 
záchranáři, kdy se dě� dozvědě-
ly vše důležité o srdci, ale též si 
mohly vyzkoušet poslech srdce 
kamaráda stetoskopem, i samot-
nou resuscitaci. A pak už nám 
stačilo pár pastelek, barev a 
papíru a dílo pomalu vznikalo. 

Po úspěšném zakončení 
práce se dě� a paní učitelky 
vydaly osobně předat srdce 
záchranářům na jejich základnu 
ZZS Rumburk, jako veliké podě-
kování za jejich skvělou práci. 
Dě� si ze záchranné služby 
odvážely zážitky spojené s prohlíd-
kou sanitky, ukázkou pomůcek a 
přístrojů, které záchranáři 
používají, když je srdíčko nemoc-
né.

Od ZZS Ústeckého kraje 
všechny dě� dostaly naučnou 
omalovánku. Na další spolupráci 
se velice těšíme.

MŠ Na Kopečku

Peníze ze cvičení pro Matyáška 
byly předány

Varnsdorf  O charita�vním 
cvičebním maratonu pro handi-
capovaného Matyáška z Horního 
Benešova jsme vás před časem 
informovali. 

Akci uskutečnili trenéři z Fit-
ness Intense Varnsdorf. Vybralo 
se dohromady 11 610 Kč a peníze 
putovaly k mamince Matyáška 
až na Moravu. „Jsme neskutečně 
rádi za vaši pomoc, moc si toho 

vážíme a jsme rádi za lidičky 
s dobrým srdcem a touhou pomá-
hat i jinde, třeba zrovna našemu 
Matyáškovi. Za částku, kterou 
jsme dostali, jsem zapla�la další 
rehabilitační intenzivní cvičení, 
které Matyáška posouvá malými 
krůčky dál v jeho životě plném 
překážek. Jste skvělí,“ vzkazuje 
dárcům dojatá maminka.

Barbora Hájková

Česká mše vánoční

Varnsdorf Základní 
umělecká škola Varnsdorf 
ve spolupráci s městem 
Varnsdorf srdečně zve na 
Českou mši vánoční (Jan 
Jakub Ryba).

V té bude účinkovat 
Varnsdorfská komorní fil-
harmonie, Rumburský ko-
morní orchestr, Vilémovský 
chrámový sbor, Mikulášo-
vický sbor, pěvci ze Sebnitz 
a Neustadt, pěvecký sbor 
Sametky. Na varhany dopro-
vodí Miroslava Soukupová, 
dirigent Patrik Engler. Přijď-
te ve čtvrtek 20. prosince od 
18:00 hodin do Starokatolic-
kého kostela. Vstupné 80, 
40 korun.

ZUŠ Varnsdorf



VZPOMÍNKA BLAHOPŘÁNÍ

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Sobota 22. 12.2018
od 8.00 do 16.30 hod.

   Úmrtí v listopadu

Jiří Bouchal  
Miroslav Kňourek  
Milan Hrdlička  
Radek Švirbel  
Petr Novotný  
Marie Šimáková   
Alžběta Šulcová  
Miroslava Jelínková   
Jana Salaková  
Libuše Buldrová  
Anna Jirásková  
Vlasta Foltánová  

ÚMRTÍ

78 let
66 let
62 let
45 let
41 let
79 let
85 let
78 let
74 let
82 let
89 let
88 let

Společnost 14/2018
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Dne 27. prosince 
vzpomeneme nedo-
žitých 90. narozenin 
paní Emilie Palat-
kové. Vzpomeňte s 
námi. Díky. Dcera 

Mirka s rodinou.

Žádný čas není 
tak dlouhý, aby 
nám dal zapome-
nout. Dne 3. ledna 
uplyne 5 smutných 
let, kdy dotlouklo 

předobré srdce naší drahé maminky 
a babičky paní Marie Zemanové. 
S láskou a úctou vzpomíná celá ro-
dina.

Již uplynulo 10 let od úmrtí naší ma-
minky a 30 let od úmrtí našeho otce, 
Alžběty a Josefa Košumberských. 
Celá rodina vzpomíná.

Dne 25. prosin-
ce by se dožil 67 
let pan Jaroslav 
Levinský. Stále s 
láskou vzpomínají 
manželka Jana, děti 

s rodinami a sourozenci.

Dne 16. pro-
since by oslavil 
Ing. František Ra-
jman 85. narozeni-
ny. Stále vzpomíná 
rodina. 

Dne 12. prosince oslavila 80. naro-
zeniny paní Jana Civínová. Přejeme 
jí hodně zdraví, štěstí a pohody do 
dalších let a děkujeme za všechnu péči 
a starostlivost, kterou nám věnuje. 
Manžel Vladimír a dcera Jana s ro-
dinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
22. -23.12.2018  
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
Tel. 412 511 619

24.12.2018 
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

25.12.2018  
MDDr. Daniela Kadlecová
Teplická 1850/60A, Děčín 
Tel. 412 531 330

26.12.2018 
MUDr. Hladík Pavel
Weberova 1537/7, Děčín VI
Tel. 412 539 298

29. - 30.12.2018  
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I 
Tel. 412 151 056

31.12.2018 
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

1.1.2019
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín 1
Tel. 412 511 482

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

Slavnostní setkání prosincových jubilantů

Jeřabinku navštívil 
Mikuláš

Varnsdorf    Další rok je za námi 
a Vánoce opět klepou na dveře. 
Stejně jako každý rok, mají i le-
tos naše dě� pěkně napilno. 

Zdobí s námi školku, vyrábí 
dárečky, učí se vánoční básničky 
a koledy. Rodiče se mohou s dět-
mi zúčastnit vánočních dílniček, 
odkud si odnesou nejen krásnou 
dekoraci, ale také si zazpívají ko-
ledy a smlsnou si na cukroví. Na 
začátku prosince nás ve školce na-
vš�vil Mikuláš se svými kamarády. 
Tímto bychom rády poděkovaly 
vychovatelkám DM se studenty 
VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf za 
velmi vydařenou akci. Studen� si 
pro dě� připravili milé představe-
ní a dě� byly nadšené. Moc vám 
děkujeme a doufáme, že do naší 
školky Jeřabinka zavítáte i příš� 
rok!                                 MŠ Jeřabinka

Nabu a Nick v MŠ Sluníčko
Varnsdorf  V listopadu pro-

běhl v mateřské škole Sluníčko 
projektový týden s názvem „Pět 
smyslů“. 

Každý den byl zaměřen na je-
den ze smyslů  zrak, sluch, čich,
chuť,hmat. V pondělí 12. listopa-
du měly dě� možnost seznámit se 
s ak�vitami zaměřenými na zrako-
vé vnímání. Již od rána si zkoušely 
prožitkovým učením běžné čin-
nos� bez použi� zraku (vidění). 
S pomocí kamaráda či učitelky 
překonávaly překážky se zaváza-
nýma očima, poznávaly předměty 
dle hmatu a poslepu zvládaly věci 
denní potřeby:  umýt si ruce, 

svačit, oblékat se, orientovat se 
v prostoru. Velkým překvapením 
byla pro dě� návštěva Romana 
Vaňka a Pavlíny Rosové ze Spolku 
Život jde dál. Jejich vodicí psi, 
Nabu a Nick, předvedli ukázku 
poslušnos� a seznámili dě� s pra-
cí vodicích psů. Dě� se naučily jak 
zvládnout setkání s nevidomým a 
vodicím psem. Za tyto zkušenos� 
a příjemně strávené dopoledne 
bychom chtěli moc poděkovat a 
doufáme, že tato návštěva ve Slu-
níčku nebyla poslední a těšíme se 
na další spolupráci se Spolkem 
Život jde dál. 

MŠ Sluníčko

Slavnostní setkání prosincových jubilantů

Svoz vánočních stromků 

bude probíhat po trase pytlového 
tříděného odpadu včetně sídlišť ve 
Varnsdorfu a ve Studánce. 

7.1.2019, 14.1.2019, 21.1.2019
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Trenér hokejistů Radek Hron byl na stáži ve Švédsku

Švédsko  Hokejisté Varnsdorfu 
v této sezóně opět vede Radek 
Hron. Společně s dalšími tre-
néry vycestoval do dalekého 
Švédska.

Své znalos� si Radek Hron 
prohloubil na stáži ve Švédsku, 
kde strávil několik zajímavých dní. 
„Předem bych chtěl poděkovat li-
dem, jako je Jenda Havlíček a Vik-
tor Lukeš. Mně a vlastně dalším 
trenérům z ústeckého regionu 
umožnili tuto stáž vůbec absolvo-
vat,“ řekl Radek Hron. Ve Švédsku 
nechyběl například ani trenér HC 
Děčín Jaroslav Hašek.

„Bylo to naučné od A do Z. Já 
jsem se jen ujis�l, že to prostě 
funguje. Od státu, měst, rodičů, 
sponzorů ke sportu všeobecně na 
sto procent. Pak samozřejmě ta 
hokejová stránka, kde jsem získal 
také spoustu zajímavých poznat-
ků. Pokud to půjde, budu se vše 
snažit aplikovat do varnsdorfské-
ho klubu. I když je tu faktor men-
tality, který tady máme bohužel 

jiný,“ podotkl Hron.
Švédská mise tak dopadla 

úspěšně. „Celkově bych to vy-
hodno�l jako zdařený výjezd. 
Ve švédských klubech jsem 
poznal mnoho zajímavých lidí. 
Ale i kluci z Ústeckého kraje byli 
super, vytvořili jsme dobrou par-
tu. Snad jsem se s nimi neviděl 
naposled,“ dodal Radek Hron.             

 Redakce

Český volejbalový svaz ocenil Jaroslava Vinklárka
Praha   V pátek 30. listopadu 

se v břevnovském hotelu Pyra-
mida uskutečnilo druhé letošní 
setkání jubilantů Českého volej-
balového svazu, tentokrát z řad 
dlouholetých trenérů, rozhod-
čích a funkcionářů.

Věkové složení přítomných 
osobnos� bylo pestré v rozmezí 
od 60 do 90 let. Před individuál-
ními gratulacemi byla předána 
dvě svazová ocenění. Na návrh 
Pražského volejbalového svazu za 
zásluhy o rozvoj českého volejba-
lu Medaile Ing. Vladimíra Spirita 
panu Miroslavu Puflerovi u pří-
ležitos� životního jubilea 90 let. 
Druhé ocenění  Čestné uznání 
ČVS  převzal na návrh Liberecké-
ho KVS u příležitos� životního ju-
bilea 80 let Ing. Jaroslav Tomášek 

za dlouholetou trenérskou práci 
s mládeží a za funkcionář-
ské ak�vity v OVS Semily a 

Libereckém KVS.
Následoval stěžejní bod pro-

gramu v podobě osobních gratu-

lací jubilantům a poděkování za 
vykonanou práci zástupci vedení 
ČVS. Jubilan� byli postupně mpř. 
KSV Miroslavem Vyhlídalem 
představeni stručnými volejbalo-
vými vizitkami a z rukou Milana 
Labašty převzali gratulaci a dárky 
v podobě Zlaté knihy volejbalu, 
kalendáře ČVS 2019 a odznáčku 
s novým logem českého volej-
balu.

Ve věku 85 let byl oceněn také 
Jaroslav Vinklárek z Varnsdorfu. 
Dlouhá léta se věnoval volejba-
lu jako hráč, poté jako trenér 
chlapců a žen. Podařilo se mu 
získat kvalifikaci trenéra II. třídy. 
Jako rozhodčí I. třídy řídí, dnes 
již méně, volejbalová utkání žen 
a mládeže. Gratulujeme.

ČVS, redakce

Jaroslav Vinklárek (vlevo) během gratulace; foto ČVS

Judisté přivezli z Děčína pět medailí
Děčín    V sobotu 24. 11. 2018 

se uskutečnil v Děčíně podzimní 
turnaj pro judisty v kategoriích 
koťat, mláďat, mladšího žactva 
a dorostu. 

Na závod vyjeli naši zkušenější 
závodníci. V nejmladší kategorii to 
byl Přemek Steinbach, v kategorii 
mláďat Čenda Steinbach a v kate-
gorii mladších žákyň to byla Eliška 
Salayová. Všichni tři předvedli 
úžasné zápasy, ve své váhové 
kategorii nenašli přemožitele a 
odvezli jsme si 3 zlaté medaile!

Pod vedením Tomáše Kopečka 
se za náš oddíl v kategorii doros-
tenců předvedl také Sebas�an 

Anyalai a Jakub P. Na kluky čekaly 
těžké zápasy, ale díky jejich bojov-
nos� nám medaile opět neutekla. 

Jakub si odvezl stříbro a Sebas�an 
bronz. Gratulujeme.   

Petra Mar�ncová 

Basketbalisté podlehli 
Ústí nad Labem

Dobře rozehraný zápas ne-
zvládli varnsdorfš� basketbalisté 
a připsali si devátou porážku 
v sezóně. Co se stalo? Basketba-
listé Varnsdorfu ještě v poločase 
vedli v domácím zápase nad ús-
teckou Slunetou o šestnáct bodů. 
Tře� čtvr�nu ale nezvládli, když 
tento úsek hry prohráli 6:33! Na-
konec padli 71:83 a stále zůstávají 
v soutěži předposlední. 
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David Oulehla: Mám pokoru, jsem rád, že jsem dostal šanci

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 22

Varnsdorf   Sázka na neokou-
kaného kouče vyšla. Za�m. Fot-
balový Varnsdorf zažil ve druhé 
lize vynikající podzim. Po šest-
nác� kolech je skromný tým ze 
severu Čech na čtvrtém místě.

Velkou měrou se na tom podílel 
mladý trenér David Oulehla, který 
před sezónou nahradil Zdenka 
Frťalu. „Zůstávám pokorný, na 
jaře může být všechno jinak, 
bude to úplně jiná soutěž,“ jasně 
zdůraznil. 

S Varnsdorfem jste zažil pa-
rádní podzim. Spokojenost je na 
místě, ne? 

„Určitě. Minulou sezónu se 
tady hrálo o záchranu. Z týmu 
odešel Klobása, Durděvič, nebo 
Wesley da Silva. S nimi odešlo 
hodně branek. Upřímně jsem 
neočekával jednoduchou sezónu. 
Ale vyšlo to nad očekávání.“

Přitom jste v týmu defacto 
postrádal typického hrotového 
útočníka.

„Pro nás bylo důležité najít osu 
mužstva, o kterou jsme se mohli 
opřít. Pracovali jsme na obran-
né fázi, v přátelských zápasech 
a na začátku sezóny jsme měli 
problémy s přechodem do úto-
ku. Postupně se to zlepšovalo, 
v posledních zápasech jsme 
dávali i více branek. Všechno se 
to sešlo, vyhýbaly se nám karty, 
zranění.“

Povedl se také výběr hráčů, 
kteří před novou sezónou přišli.

„To ano, přitom se jednalo 
opět o kluky z juniorské ligy. Bylo 

potřeba, aby hráči měli potřebný 
charakter, pohyblivost. O tom to 
celé je. Byly situace, ve kterých 
by některé týmy padly. My jsme 
hodně výsledků urvali právě tou 
vůlí a charakterem.“ 

Měli jste i potřebné štěs�. Gól 
v Táborsku v nastavení, chyce-
ná penalta v poslední minutě 
v Chrudimi.

„Třeba v Táboře jsme byli po 
většinu utkání lepším týmem a 

mohli ho rozhodnout dříve. Místo 
toho jsme chvilku před koncem 
dostali na 2:2. Ale nezabalili jsme 
to, naopak jsme chtěli vyhrát a 
tlačili se za tře�m gólem. A ta 
odměna přišla. Štěs�, to člověk 
potřebuje.“

Radek Porcal vychytal na pod-
zim devět čistých kont. V této 
sta�s�ce je nejlepší v soutěži. 

„Předně bych chtěl říct, že 
máme dva výborné brankáře. 

Když jsme se rozhodovali mezi 
Radkem Porcalem a Mírou Sa-
moelem, rozhodovaly maličkos�. 
Radkovi ten podzim vyšel náram-
ně. Když od něj měla přijít nad-
stavba, předvedl super zákrok, 
nebo chy�l penaltu. Je dobře, že 
je za ním Míra Samoel. Radek 
na sobě musí neustále pracovat. 
Tvoří dobrou dvojici.“

Nebojíte se, že by v zimě, 
i díky vašemu dobrému podzi-
mu, nastal odliv hráčů?

„To je otázka na pana Gabrie-
la. Klub funguje tak, že přispívá 
k tomu, aby se mladí hráči zapra-
covali a připravili se pro profesio-
nální fotbal. Taková je naše role. 
Rozhodně tady nebude jeden tým 
pohromadě čtyři roky. Uvidíme, 
co nám zima přinese. Jádro týmu 
by mělo zůstat stejné.“

Co byste dělal, kdyby přiletěla 
nabídka na jiné angažmá přímo 
vám?

„Tohle v hlavě vůbec nemám. 
Šestnáct dobrých zápasů ze mě 
neudělá super trenéra. Mám 
pokoru, jsem rád, že jsem dostal 
šanci od pana Gabriela a moc si 
jí vážím.“

Jak se těšíte na zimní přestáv-
ku?

„Moc, ta podzimní sezóna byla 
dlouhá. Všichni jsme si tady roz-
dělili své role, bylo toho hodně. 
Já se na to volno opravdu těším. 
Budu s rodinou, více se budu 
věnovat dětem. Mám moc rád 
Vánoce, takže tenhle čas si taky 
užiji.“                                     Redakce

David Oulehla sbírá ve Varnsdorfu zkušenos�; foto FK Varnsdorf 

Sálovkáři byli stoprocentní a v tabulce jsou druzí o sedm bodů
Varnsdorf   Hráči sálové kopa-

né Futsal Varnsdorf se ve tře�m 
kole Extraligy Ústeckého kraje 
předvedli ve výborném světle. 

Varnsdorfš� vyhráli všechny 
tři zápasy a posunuli se v tabul-
ce na druhé místo. „Konečně 
jsme odjížděli v plné sestavě a 
hned to bylo znát,“ pochvaloval 
si vedoucí Marcel Mikolášek. 
Varnsdorf začal vítězstvím 5:1 
nad děčínským Turbem. „Sou-
peře jsme k ničemu nepus�li, 

Tabulka po 3. kole

1. Bumiko Děčín  - 22 bodů

2. Futsal Varnsdorf  - 15 bodů

3. Veteráns Želenice  - 15 bodů

4. Turbo Děčín  - 14 bodů

5. Jílové  - 12 bodů

6. Sokol Bělá  - 10 bodů

7. Šluknov  - 9 bodů

8. Vilémov  - 8 bodů

9. Hezouni Děčín  - 0 bodů 

zasloužené vítězství,“ podotkl. 
Následně Varnsdorf narazil na 

favorizované Želenice, které 
udolal 2:0. „Podržel nás brankář 

Mar�n Langer, který byl vyhlášen 
mužem kola. Důležité vítězství,“ 
pokračoval Mikolášek. Závěr byl 
třešničkou na dortu, posled-
ní tým, Hezouni Děčín, dostal 
doslova výprask 11:0. „Kluci 
předvedli skvělý přístup, rych-
le jsme šli do vedení, soupeř 
se nezmohl na žádný odpor,“ 
dodal Mikolášek. Sálovkáři se tak 
díky vydařenému turnaji posunuli 
na druhé místo tabulky. 

Redakce


