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Silvestrovští běžci měli letos ideální podmínky
Varnsdorf    Den před Silves-

trem připomínal klasické pod-
zimní počasí. Pár stupňů nad 
nulou a nepříjemný déšť. Když 
se ale Varnsdorf probouzel do  
posledního dne uplynulého roku, 
na závodníky čekal pravý opak. 
Sluníčko, sucho, zkrátka ideální 
podmínky.

S i l v e s t r o v s k ý  b ě h  m á  
ve Varnsdorfu dlouholetou tradi-
ci. Uplynulý ročník byl již čtyřia-
padesátý a v České republice se 
řadí mezi ty s nejdelší tradicí. Jen 
málokdo mohl v roce 1964 tušit, 
jakou oblibu závod mezi obyvateli 
města získá.

Příznivé počasí navíc přilá-
kalo rekordní počet účastníků. 
Na startovní čáru se postavilo  
celkem 339 závodníků, z toho 
63 cyklistů, kteří jeli třiadva-
cátý ročník závodu horských 
kol .  Ohlédneme-l i  se  zpět , 
v roce 2013 bylo registrováno  
158 běžců a 49 cyklistů. To jen do-
kazuje, jaké oblibě Silvestrovský 
běh a závod horských kol dostál.

Ani tentokrát nechyběl oblíbe-
ný hod kládou a válečkem. Sílu 

poměřilo 13 mužů a 9 žen. Čas 
mezi kategoriemi využily děti  
v dílničkách. Na všechny závodní-
ky čekal opět výborný guláš a čaj.   
Start i cíl všech kategorií byl na  
nám. E. Beneše, kde se také ná-
sledně vyhlašovali ti nejlepší. Na 
nejmenší účastníky čekala v cíli slad-
ká odměna a medaile. Předávání  

hlavních cen se ujal předseda 
Komise pro vzdělávání, tělový-
chovu a sport Zbyněk Šimák a  
s ta ro s ta  m ě s ta  Va r n s d o r f 
Stanis lav  Horáček.  Poté se 
všichni postupně rozutekli do 
svých domovů a připravovali 
se na příchod nového roku.  
Cyklisté ještě zamířili do ne-

daleké restaurace, kde pro-
běhlo vyhlášení  tomboly  a  
Poháru CC Varnsdorf. Kompletní 
výsledkový servis běžeckých závo-
dů naleznete na webových strán-
kách města Varnsdorf, výsledkový  
servis závodu horských kol na stra-
ně 7 tohoto čísla.

Tomáš Secký

Novoroční slovo starosty města Varnsdorf
Vážení spoluobčané, dovolte 

mi, abych vám za sebe a celé ve-
dení Varnsdorfu popřál všechno 
nejlepší do nového roku, pevné 
zdraví, hodně lásky, štěstí a poho-
dy, pozitivní nadhled a vzájemné 
porozumění.

Když se ohlédnu zpět, tak těch 
dvanáct měsíců uteklo jako voda. 
Možná mám pár šedivých vlasů na-
víc, ale jsem rád, kolik jsme toho 
stihli a udělali. Nemalé finanční 
prostředky jsme investovali do 
oprav dalších kilometrů chodníků 
ve městě, nové povrchy dostaly 
také některé komunikace a pokra-
čovali jsme ve výměně veřejného 
osvětlení. V tomto směru budeme 
rozhodně pokračovat i v roce 2019, 
jen co to počasí dovolí. Přes dva 
miliony korun putovaly do místního 
hřbitova, kde jsme se zaměřili na 
úpravu vnitřních cest. Nový kabát 
dostalo zdravotní středisko v Lesní 

ulici, nového parkoviště se dočkala 
např. ulice Západní. Největší inves-
tiční akcí je ale nové autobusové 
nádraží a přilehlý prostor. Co ne-
vidět se celý prostor otevře široké 
veřejnosti a my se budeme moci 
soustředit na rekonstrukci náměs-
tí. Na Červeném kostele jsou vidět 
první kroky k jeho záchraně. Nové 
vitráže, ostění, oprava kleneb. 
V letošním roce budeme roz-
hodně pokračovat. Do školských 
zařízení jsme v uplynulém roce 
investovali osm milionů korun. 
Někde se dělalo nové sociální 
zařízení, jinde se dělaly podlahy či 
se malovalo. V tomto roce bychom 
rádi kompletně opravili ZŠ Karlovu, 
zaslouží si to. 

Do letošního roku přechází 
stavební práce na gastroprovozu 
v nemocnici, nebo na vnitrobloku 
sídliště v ulici Západní. V tomto 
roce bychom také rádi provedli 

demolici odkoupených budov 
v centru města. Téměř patnáct 
milionů korun je v navrhovaném 
rozpočtu města na další práce na  
Hrádku, o tom vás ale bude-
me informovat později. Teď je  
důležité, abychom na lednovém 
zastupitelstvu schválili návrh  
rozpočtu a mohlo se začít pracovat 
na rozvoji našeho města. Tímto bych  
chtěl zároveň poděkovat vše za-
městnancům městského úřadu, 
kteří se na tom podílejí.   

A co si přeji do nového roku já? 
Vzájemný respekt a porozumění. 
V případě problému, stížnosti, 
podnětu, návrhu využijte mou 
otevřenou kancelář každé pondělí 
odpoledne. Věci je lepší řešit napří-
mo, než prostřednictvím sociálních 
sítích.  

Váš starosta města Varnsdorf,  
Stanislav Horáček

3. zasedání Zastupitel-
stva města Varnsdorf 
proběhne ve čtvrtek  
24. ledna 2019 od 15 hodin  
v sálu restaurace Střel-
nice
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Hasiči zasahovali u dopravních nehod a požáru vozidla

Vybíráme z činnosti Městské policie 

15.12.2018 v 10:30 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo všímavým obča-
nem našeho města oznámeno, že 
na parkovišti  při ulici Husova stojí 
osobní automobil, který má ote-
vřené zadní okno a nikdo se v jeho 
okolí nepohybuje. Na místo byla 
vyslána hlídka městské policie, kde 

strážníci zjisti li oprávněnost ozná-
mení – vozidlo uzamčeno a okno 
v zadní části  je otevřené. Cestou 
přes Obvodní oddělení Policie ČR 
byl zjištěn majitel vozidla. Tento byl 
strážníky vyrozuměn a své vozidlo 
si zabezpečil.

16.12.2018 v 10:50 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 
proti  majetku. Na místě strážníci 

zjisti li muže, kterého legiti movali 
a provedli lustraci přes Obvodní 
oddělení Policie ČR. Po prove-
dení všech procesních úkonů byl 
muž strážníky „odměněn“ za svůj 
přestupek příkazem na blokovou 
pokutu. Odcizené zboží bylo v ne-
poškozeném stavu vráceno na 
prodejnu a mladík byl strážníky 
propuštěn.

18.12.2018 ve 12:10 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavil senior 
z našeho města, který oznámil, 

že na ulici T. G. Masaryka se 
s ním spojila „nějaká“ žena, která 
byla velmi přítulná a poté odešla 
pryč. Následně senior zjistil, že 
mu v kapse u bundy chybí 5000 
korun. Muž si uvědomil, že ho 
neznámá žena okradla, pokusil 
se jí najít, ale ženu v blízkém okolí 
již nenašel. Z důvodu toho, že by 
se mohlo jednat o trestný čin, byl 
jmenovaný odkázán na Obvodní 
oddělení Policie ČR.

Marti n Špička
velitel městské policie

Varnsdorf   Místní profesio-
nální a dobrovolná jednotka 
neměla klid ani o vánočních 
svátcích. Přinášíme vám přehled 
těch nejzajímavějších zásahů za 
poslední dobu.

Požár osobního vozidla
Společně s jednotkou SDH Dolní 

Podluží vyjížděla 18. prosince 2018 
odpoledne varnsdorfská profesio-
nální jednotka do obce Lesné, kde 
došlo k požáru osobního vozidla. 
Původně byly hlášeny plameny 
z motoru, sti hly se ale rozšířit na 
celé vozidlo.

Vše se obešlo bez zranění osob, 
plameny zlikvidovali hasiči v dý-
chací technice jedním vodním 
proudem. Aby hasiči mohli bez-
pečně zasáhnout, byl na nezbytně 
nutnou dobu oboustranně uzavřen 
provoz. Proč k požáru došlo, to na 
místě zjišťoval vyšetřovatel.

Známý výjezd z kruhového 
objezdu u Rumburku

Na první svátek vánoční vyjížděla 
odpoledne profesionální jednotka 
z Varnsdorfu společně s kolegy 
z JSDH Rumburk, zdravotníky a 
policisty na známý výjezd z kruho-
vého objezdu nad Rumburkem, ve 
směru k Benteleru.

Nehoda osobního vozidla, které 
skončilo na boku, byla nahlášena 
s možností vyproštění zraněné 
osoby. V době příjezdu složek 
IZS na místo už ale byl řidič vo-
zidla venku, hasiči mu společně 
se zdravotníky poskytli první 
pomoc a následně ho transpor-
tovali do sanitky. Po setmění a 
zadokumentování nehody do-
pravními policisty bylo vozidlo 
vyproštěno zpět na vozovku, 

s i l n i c e  v  t u  d o b u  b y l a 
kompletně uzavřena.

Další den, další auto, stejné 
místo. Výjezd z kruhového ob-
jezdu u Benteleru. Po smyku 
skončilo osobní vozidlo na střeše, 
ke zranění osob tentokrát ne-
došlo. Na místo vyjela nejprve 
profesionální varnsdorfská jed-
notka společně s JSDH Rumburk, 
následně pak dobrovolná jed-
notka z Varnsdorfu s Unimogem, 

který automobil dostal zpět 
na kola.

Bilancování uplynulého roku
Profesionální jednotka z Varnsdor-
fu v uplynulém roce vyjížděla cel-
kem 298 x, z toho šlo o 96 požárů a 
49 dopravních nehod. Dobrovolní 
hasiči vybíhali ze svých domovů 
do hasičárny za rok celkem 59 x, 
také k požárům, nehodám i tech-
nickým pomocem.

Hasiči Varnsdorf

Požár osobního vozidla v obci Lesné; foto miw.cz

Krádež na Štědrý den, žena přišla o vánoční dárky
Varnsdorf    Nepříjemnou situa-

ci zažila mladá žena z Varnsdorfu 
přímo na Štědrý den.

Na Štědrý den se na varns-
dorfské policisty obrátila zasko-
čená žena, jež přišla o vánoční 

nadílku. Třiadvacátého prosince 
zaparkovala svůj vůz v Poštovní 
ulici ve Varnsdorfu. Uzamkla 
jej a odešla. Uvnitř ovšem zane-
chala zabalené vánoční dárky. 
Když se k němu vráti la na Štědrý 

d e n  d o p o l e d n e ,  č e ka l o  j i 
n e m i l é  p ře k va p e n í .   Č á s t 
„ J ež í š ka“  b y l a  p r yč .  M ez i 
c hy b ě j í c í m  b y l o  o b l e č e n í , 
ko s m e t i k a  a  t a ké  v á n o č -
n í  ba len í  z latavého moku. 

Po  sečten í  všech  po ložek , 
s p o l e č n ě  s  p o l i c i s t y  d o š l i 
k částce 6070 korun. Nedávnou 
nepříjemnost šetří Policie ČR 
s ohledem na přečin krádeže.

nprap. Bc. Petra Trypesová
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Poplatek za komunální odpad v roce 2019 se nemění 
Varnsdorf    Poplatek za komu-

nální odpad se nemění ani pro 
rok 2019.

Dovolujeme si především upo-
zornit občany města Varnsdorf 
na termíny splatnosti  poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů pro letošní rok.

Celková roční sazba poplatku 
se nezměnila ani letos a činí 
600 Kč na osobu. 

Poplatek je splatný jednorázově 
nejpozději do 31. května příslušné-
ho kalendářního roku. Poplatník, 
který platí sám nebo prostřed-
nictvím společného zástupce do-
mácnosti , může zaplati t poplatek 

za daný rok také ve dvou shodných 
splátkách. První splátku ve výši po-
loviny poplatku do 15. února da-
ného roku, druhou splátku do 15. 
srpna daného roku. V případě, že 
je poplatek placen jednou osobou 
za celou domácnost a celková po-
platková povinnost za kalendářní 
rok u domácnosti je vyšší než 
2 000 Kč, lze poplatek splati t ve 
čtyřech shodných splátkách. A to 
první splátkou ve výši čtvrti ny po-
platku do 15. února, druhou splát-
kou do 15. května, třetí  splátkou do 
15. srpna a čtvrtou splátkou 
do 15. listopadu kalendářního 
roku. Pokud je poplatek placen 
za poplatníka prostřednictvím 
vlastníka nebo správce bytového 

domu, je možné zaplati t poplatek 
ve čtyřech shodných splátkách. 
První splátkou ve výši čtvrtiny 
poplatku do 31. března, druhou 
do 30. června, třetí  do 30. září a 
čtvrtou splátkou do 15. prosince 
kalendářního roku. 

Vznikne-li poplatková povin-
nost (nebo zanikne-li osvobození 
nebo úleva) po 15. květnu pří-
slušného kalendářního roku, je 
příslušná část poplatku splatná 
n e j p ozd ě j i  d o  3 0  d n ů  o d 
vzniku poplatkové povinnosti 
(nebo zániku osvobození nebo 
úlevy). 

Poplatek lze zaplati t více způ-
soby. Bankovním převodem 
nebo složenkou na číslo účtu 

35–921 388 329/0800 pod přidě-
leným variabilním symbolem nebo 
hotově č i  p latební  kartou 
v pokladně Městského úřadu 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 
v pondělí od 08:00 – 11:30 a 
12:00 – 17:00, v úterý od 08:
00 – 11:30 a 12:00 – 15:00, 
ve středu od 08:00 – 11:30 a 
12:00 – 16:30, ve čtvrtek ve 
vest ibulu budovy od 08:00 
do 12:00 a v pátek od 08:00 
– 11:30 a 12:00 – 14:00 hodin.
   Pokud neznáte svůj variabilní 
symbol, obraťte se prostřednictvím 
e-mailu jana.matuskova�varns-
dorf.cz či telefonicky 417 545 114 
na paní Janu Matuškovou.

Ekonomický odbor

Vodné a stočné se v roce 2019 mění o necelou korunu
Severní Čechy   Severočeská 

vodárenská společnost a.s. (SVS) 
stanovuje cenu vodného a stoč-
ného pro rok 2019 ve výši 86,57 
Kč za metr krychlový vody bez 
15% DPH. Obyvatelé severních 
Čech tak zaplatí  za tyto dvě služby 
jen o 0,9 % více oproti  předcho-
zímu roku. 

Dodání 1 000 litrů kvalitní pitné 
vody spotřebiteli až do kohoutku 
a následné odvedení odpadní vody 
k její likvidaci bude oproti  minulé-
mu roku stát jen o 88 haléřů více. 
Nárůst ceny vody tak zůstává hlu-
boko pod mírou infl ace, která se 
pohybuje kolem 2,3 %.

Základním parametrem pro sta-
novení ceny vody je její spotřeba: 
čím více kubíků potrubím proteče, 
tí m levnější může cena jednoho 
kubíku být, jelikož náklady na pro-
voz a údržbu potrubí zůstávají 
pořád stejné, ať voda potrubím 

teče či nikoliv. Kromě toho cena 
vody zohledňuje i řadu dalších 
parametrů, kalkulací a predikcí, 
mezi které patří nutnost obnovy 
vodohospodářského majetku, 
výše infl ace apod.

Pro SVS je i nadále prioritou ob-
nova majetku. Veškeré prostřed-
ky na její zajištění získává SVS 
v ýhradně  v ýběrem vodné-
ho a stočného a jen tak lze 
zaj ist it ,  aby zásobování vo-
dou nebylo ohroženo a vše 
fungovalo. Tento zodpovědný pří-
stup se transparentně odráží v ce-
ně vody, která pravdivě zobrazuje 
reálné náklady dané podmínkami 
v regionu. A to na rozdíl od ji-

ných společností , kde je obnova 
infrastruktury podfinancována 
nebo třeba skrytě dotována z ve-
řejných prostředků.

Rozsáhlá vodárenská soustava 
napojená na bohaté vodní zdroje 
přináší obyvatelům severních 
Č e c h  řa d u  v ý h o d .  S u c h o, 
k teré  v  ro c e  2018  na  c e -
l é m  ú z e m í  Č R  p a n o v a l o , 
s e  s eve ro č e s ké h o  re g i o n u 
v oblasti  zásobování pitnou 
vodou nijak nedotklo. Velkou 
výhodou SVS je toti ž velice pro-
pracovaný distribuční systém 
s dostatečnými zásobami a zdroji 
pitné vody, díky kterému si dokáže 
poradit i s extrémním suchem.

Cena vody se zvyšuje minimálně 
i přesto, že SVS v roce 2019 
počítá s vyššími investicemi 
d o  o b n ov y  a  o p rav  vo d á -
renské infrastruktury.  Také 
n á k l a d y  n a  o d m ě ň o v á n í 
pracovníků v provozní oblasti 
rostou vlivem náročnosti  zajištění 
celého procesu distribuce vody 
a jejího odkanalizování.

Průměrná spotřeba vody 
na obyvatele severočeského 
regionu činí 89 litrů za den. 
Dodávka pitné vody tak v roce 
2019 přijde jednoho obyvatele 
na 4,53 Kč za den. Za její odka-
nalizování zaplatí  denně 4,33 Kč.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

    Cena vody pro rok 2019  Cena bez DPH (Kč/m3)  Cena vč. 15 % DPH
    Voda pitná (vodné)   44,23    50,86
    Voda odkanalizovaná (stočné)  42,34    48,69
    Celková cena vody   86,57    99,55

Město Varnsdorf vyhlásilo Dotační program pro rok 2019
Varnsdorf    Rada města Varns-

dorf schválila Dotační program 
města Varnsdorf pro rok 2019. 
Žádost je nutné podat do 31. led-
na 2019. Mimo to je také možné 
žádat o neinvestiční dotaci na 
sportovní činnost v rámci Kon-
cepce podpory sportu ve městě 
Varnsdorf.

Město Varnsdorf každoročně 
vyhlašuje program na projekty 
veřejně prospěšného charakteru 
formou výběrového dotačního 
řízení. Finanční podpora neinves-

ti ční účelovou dotací je zaměřena 
na podporu kulturní, sportovní 
a další činnosti dětí, mládeže a 
pro širokou veřejnost. Žadatelé 
o neinvestiční účelovou dotaci 
podají žádosti na předepsaném 
formuláři včetně kopií povin-
ných dokladů v zalepené obálce 
označené textem „Dotační 
program města Varnsdorf pro 
rok 2019“ v termínu nejpozději 
do 31. ledna 2019 na poda-
telnu MěÚ Varnsdorf, nám. E. 
Beneše 470. Veškeré přílohy 

a potřebné dokumenty naleznete 
na adrese www.varnsdorf.cz/
cz/mesto/dotacni-programy.
   Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf
Koncepce je zaměřena na podporu 
dětí  a mládeže do 19 let s trvalým 
pobytem ve Varnsdorfu a ve 
správním obvodu obce s roz-
š í řenou působnost í  Varns-
dorf,  který zahrnuje město 
Chřibská, obce Jiřetín pod Jed-
lovou, Dolní Podluží, Horní Pod-
luží a Rybniště. Koncepce počítá 

i s přímou podporou nadstan-
dardní reprezentace registro-
vaných dospělých sportovních 
oddílů. Žadatelé mohou podávat 
žádosti do 15. února 2019 na 
podatelnu MěÚ Varnsdorf, nám. 
E. Beneše 470. Veškeré přílohy a 
potřebné dokumenty naleznete 
na adrese www.varnsdorf.cz/cz/
mesto/dotacni-programy. S pří-
padnými dotazy se obracejte na 
Oddělení školství, kultury a tělo-
výchovy. 

Redakce
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Koryto Mandavy odhalilo pravěkou sekeru
Varnsdorf      Překvapivý a velice 

cenný nález pravěké sekery uči-
nil při stavebních pracích, které 
probíhaly v červenci roku 2018 
v toku řeky Mandavy ve Varns-
dorfu, pan  Roman. Při čištění 
lžíce bagru jeho zrak šťastně 
spočinul na nápadném kameni 
ležícím na dně řeky. 

Výjimečný archeologický nález 
byl na světě. Broušený kamenný 
nástroj s vrtaným otvorem je 
17,5 cm dlouhý a 453 g těžký. Jde 
o velice kvalitní nástroj zhotovený 
z amfi bolického rohovce, používa-
ný lidmi v mladší době kamenné, 
jejichž epochu vymezujeme kultu-
rou s vypíchanou keramikou a ča-
sově zařazujeme do období 4800 
až 4200 před naším letopočtem. 

Nález kamenné sekery je výji-
mečný hned v několika ohledech. 
Tím prvním je geografi cký kontext 
místa nálezu, a dále nás artefakt 
zaujme nečekaně intaktním sta-
vem dochování, a v neposlední 
řadě je výjimečná autenti cita ná-
lezových okolností . Varnsdorfská 
kotlina a podhůří Lužických hor 
nepatřily mezi typické sídelní ob-
lasti  s pravěkým osídlením, a tato 
skutečnost činní nález jedinečným. 
Prehistorické artefakty v podobě 
broušených kamenných sekerek 

(odborně nazývaných sekeromlaty) 
v této krajině nemůžeme spojovat 
s trvalým osídlením a zemědělskou 

činností . Vysvětlení je nutné hledat 
v jiných akti vitách našich předků. 
Nález bychom mohli spojovat 

s pohybem pravěkého člověka 
v divoké krajině, který byl moti -
vován lovem zvěře, popřípadě 
sběrem lesních plodin. Stejně tak 
je možné výskyt nástroje spojovat 
s průběhem pravěkých komunika-
cí, obchodem či prospekcí krajiny, 
přičemž v hledáčku pravěkého 
prospektora nemusela být nutně 
pouze úrodná půda vhodná pro 
zemědělství, ale také přirozené 
zdroje, a to zejména příhodné 
kamenné suroviny pro výrobu 
ští paných a broušených nástrojů. 
Cílem dávné prospekce mohl být 
například baltský pazourek, který 
byl do těchto končin zavlečen 
konti nentálním ledovcem v době 
elsterského a sálského zalednění, 
jehož výskyt je ve Varnsdorfu a 
Šluknovském výběžku celkem 
hojný. 

Velké poděkování patří panu 
Romanovi. Díky jeho pozornosti  
se rozšířila sbírka nemnoha ka-
menných nástrojů ze Šluknovského 
výběžku a po dlouhé době máme 
další doklad akti vit člověka z mladší 
doby kamenné v této oblasti . Jed-
noznačně nejstarší artefakt z Varns-
dorfu bude jistě krásnou ozdobou 
sbírky místního muzea.
                Petr Lissek, 

Ústav archeologické památkové 
péče severozápadních Čech

Pravěká sekera nalezená ve Varnsdorfu; foto Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech

DDM Varnsdorf neustále rozšiřuje svou nabídku aktivit
Varnsdorf     Dům dětí  a mláde-

že Varnsdorf má v našem městě 
dlouholetou tradici, která sahá až 
do padesátých let minulého sto-
letí . Zájem rodičů o smysluplné 
vyplnění volného času dětí  rok 
od roku roste, což také dokazují 
stati sti ky. 

V současné době Dům dětí 
a mládeže Varnsdorf nabízí 41 
zájmových útvarů, které navště-
vuje 450 předškolních dětí , žáků a 
studentů. Přes velkou konkurenci 
v nabídce volnočasových akti vit 
ve městě se jedná o nárůst o 12  
procent oproti  loňskému školnímu 
roku. 

„Naši nabídku se snažíme neu-
stále rozšiřovat a máme velkou 
radost, že se nám pro letošní 
školní rok podařilo připravit řadu 
úspěšných novinek, mezi které 

patří například Jóga, Správňáci, 
Stolní tenis či Fotografování, 
oblíbené jsou ale také „stálice“ 
zájmových kroužků jako je Kera-
mika, Letečtí  modeláři, Cukráři, 
Šachy, Mladí záchranáři, Plavání, 
Hejbásek, Pastelka, Pick me up 
crew, Balet a další. Velká část 
kroužků byla zcela zaplněna 

již během září,“ uvedla ředitelka 
DDM Marcela Louková. 
Pravidelná zájmová činnost v DDM 
ale neprobíhá jen v odpoledních 
hodinách. Nově byly zařazeny 
dopolední temati cké programy pro 
maminky s malými dětmi, které 
se věnují nejrůznějším společným 
akti vitám. Absolutní novinkou a 

v této oblasti  ojedinělým projek-
tem jsou DOMškoláci, kroužek 
pro děti , které se z nějakého důvo-
du vzdělávají doma a jehož cílem 
jsou společné akti vity, společně 
sdílené zážitky a vzájemná výměna 
zkušeností .
„Zájmové kroužky jsou stě-
žejní  oblast í  naší  č innost i , 
velmi si  zakládáme na přá-
t e l s ké m ,  t é m ě ř  r o d i n n é m 
prostředí a individuálním pří-
stupu k dětem. Skutečnosti, 
že zůstávají vyhledávanou akti vi-
tou ve Varnsdorfu a okolí, si velmi 
vážíme a zároveň je to pro nás 
i velkým závazkem do budoucna. 
Znamená to neusnout na vavří-
nech, neustále naši práci zlepšo-
vat a hledat nové zajímavé akti -
vity,” uzavřela Marcela Louková. 

Barbora Hájková

Dům dětí a mládeže Varnsdorf v číslech

41 zájmových útvarů

82 hodin pravidelné výuky týdně

450 účastníků vzdělávání

5 pedagogů volného času

24 spolupracujících pedagogů (externistů)

2 nepedagogičtí  pracovníci
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Představujeme DMO Lužické hory a Žitavské hory 
Varnsdorf Varnsdorf se 

v listopadu 2018 stal jedním ze 
zakládajících členů desti načního 
fondu DMO Lužické a Žitavské 
hory. Zapojil se tak do snahy 
o vytvoření nové turisti cké 
desti nace. Na pozvání 
místostarosty Josefa Hambálka 
se zde uskutečnila už druhá 
schůzka, tentokrát i za účasti  
zástupců vedení Ústeckého kraje.
 Marketi ngová značka Lužické 
hory má v cestovním ruchu 
dlouholetou historii a tradici. 
Turisti cké spolky tu fungovaly už 
více než před sto lety a velmi se 
zasloužily o zpřístupnění tohoto 
unikátního pohoří veřejnosti . 
Jejich členové upravili přístupové 
cesty, postavili několik rozhleden 
a horských hosti nců, postarali se o 
značení. Jenže už od poválečných 
let je tato oblast spíše na 
pokraji zájmu a spíše ve stí nu 
pískovcového Českého Švýcarska. 
Zdejší krajina má odlišný ráz. 
Hory, které se formovaly do 
dnešní podoby až 600 milionů 
let, dosahují maximálně jen něco 
k 800 metrům výšky, příroda 
tento „nedostatek” však dohnala 
svou rozmanitostí . Pro zdejší 
geologicky zajímavou oblast bylo 
v minulosti  zřejmě nevýhodou, že 
se rozkládá na území dvou krajů 
(Ústeckého a Libereckého) a navíc 
přesahuje i do německého Saska. 
Toto mohlo být pravděpodobně 
jedním z důvodů, které bránily 
vzniku společné platf ormy, 
pod jejíž hlavičkou mohla být 
oblasti  poskytnuta adekvátní 
marketi ngová a fi nanční podpora, 
aby se mohla stát vyhledávaným 
turisti ckým cílem. Pro uskutečnění 
tohoto společného cíle je 
podpora a koordinace projektů 
z jednotlivých měst i z hlediska 
jejich případného propojení velmi 
důležitá.
  Desti nační fond DMO Lužické 
a Žitavské hory je touto novou 
platf ormou. Vznikl s výraznou 
podporou Obecně prospěšné 
společnosti  České Švýcarsko, 
která poskytla zejména zkušenosti  
při tvorbě desti načního fondu. 
V případě úspěšné certi fi kace 
by měl fungovat pod zášti tou 
a zároveň pod kontrolou České 
centrály cestovního ruchu – 
CzechTourism pod Ministerstvem 
pro místní rozvoj, stejně jako 
například desti nační fond České 
Švýcarsko. Pro představu, touto 

novou organizací zastřešovaná 
oblast se rozkládá přibližně 
v rozmezí od České Kamenice 
až k úpatí  Ještědu, na severu ji 
vymezuje právě Varnsdorf, Krásná 
Lípa a německé Hainewalde 
s Žitavou a na jihu tvoří tuto 
pomyslnou hranici například 
Česká Lípa. Jedná se o spolek 
založený obcemi a podnikateli 

v cestovním ruchu, proto se 
nemusí řídit hranicemi krajů, jako 
je to obvyklé pro jiné organizace. 
Zapojeno je již 30 obcí a měst 
z Česka a z Německa. Cílem je 
rozvoj tohoto přeshraničního 
regionu a podpora rozvoje 
cestovního ruchu.

Druhá členská schůze fondu se 
uskutečnila v polovině prosince 
ve varnsdorfském pivovaru 
i za účasti  zástupců vedení 
Ústeckého kraje. Počítá se 
jak s vlastními prostředky 
fondu, tak s podporou 
z evropských fondů, a také 

s podporou od obou krajů, z nichž 
ten Liberecký se již částečně 
zapojil. Od Ústeckého kraje (ÚK) 
je podpora přislíbena. Že nejde 
o plané řeči, to na schůzce 
potvrdil i náměstek hejtmana 
ÚK pan Petr Šmíd: „Jsem zdejší 
rodák, takže moje podpora 
je jasná. Společnými silami 
s vedením Varnsdorfu se nám 

podařilo prosadit výstavbu 
turisti cké lávky přes silnici na 
Šébru, což pomůže propojení 
turisti ckých a běžkařských tras s 
Libereckým krajem. Za vedení ÚK 
můžu říct, že dveře jsou v tomto 
směru otevřené.“    
  K tématu se pro Hlas 
severu vyjádřil i vedoucí 
Odboru regionálního rozvoje 
ÚK pan Pavel Hajšman: 
„Lužické hory jsou výbornou 
desti nací pro akti vní rodiny, 
cykloturisti ku i náročné 
turisty. Na své si zde přijdou 
i milovníci lidové architektury a 

sakrálních památek. Pokud se 
podaří najít dostatek ubytovacích 
kapacit pro ideálně 3 až 7-denní 
pobyty, vidím v tomto kraji 
velký potenciál. Mohlo by dojít 
k vytvoření nových pracovních 
příležitostí , doufejme, že se najde 
dostatek kvalifi kovaných sil. 
Dalším aspektem je, že vedlejší 
desti nace České Švýcarsko 
začíná být v současné době velmi 
turisti cky přetí žená a sousedství 
s atrakti vní novou lokalitou by jí 
mohlo výrazně odlehčit.“

Pro začátek bylo potřeba 
vyřešit personální otázky, členské 
příspěvky a plán činnosti , ale jsou 
už vidět i první výsledky. Tím 
je například vyti štění brožury 
Lužické a Žitavské hory v češti ně 
i v němčině. Brožura je k dostání 
v informačních centrech, nebo 
je možné ji stáhnout z webu. 
Počítá se s doti skem. Stěžejní 
vizí je turisti cké propojování 
obou krajů tak, aby nebyly 
znatelné hranice. Na schůzce se 
hovořilo i o projektu, který je sice 
technicky připraven, doposud 
však nebyl dotažen do konce. 
Zástupce Tolštejnského panství 
a iniciátor projektu pan Josef 
Zoser toto přešlapování vysvětlil: 
„O turisti ckém mostu přes 
frekventovanou silnici na Šébru, 
který by propojil východní a 
západní části  Lužických hor se 
mluví už skoro deset let, teď by 
se konečně mohl tento projekt 
zrealizovat. Dosud panovala 
určitá nejistota o budoucnosti  
našeho spolku a zároveň nebyly 
fi nance. Výstavbu mostu za 
12 mil. Kč by nyní mohl zaplati t 
kraj, což už bylo i přislíbeno. 
Je potřeba jen vytvořit řádnou 
smlouvu. A také si vyjasnit, 
kdo se bude starat o údržbu. 
Jsem rád, že například starosta 
Varnsdorfu Stanislav Horáček 
byl přístupný návrhu, že by se 
Varnsdorf případně na údržbě 
tohoto mostu mohl podílet.“

K dalším plánům Spolku 
Lužické Hory a Žitavské hory 
patří například podpora rozšíření 
běžkařských tratí  (například 
v okolí Rybniště) a jejich 
propojení s již existujícími tratěmi 
na jihu. Dále je cílem vytvoření 
pivní stezky, sakrální stezky, 
podpora regionálním produktům, 
účast na veletrzích cestovního 
ruchu a další.

RH 
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Ukázka kostýmu ze hry Čarodějův učeň Činoherního studia Ústí  nad Labem; foto archiv

Paulína Bočková studovala a žila ve Varnsdorfu, 
nyní vyrábí kostýmy pro divadelní hry a fi lmy

Varnsdorf   Paulíně Bočkové 
je třicet jedna let, narodila se 
na Slovensku, ale ve Varnsdor-
fu žila podstatnou část svého 
života. Říká, že se tady ocitla 
spíše náhodou, ale adaptovala 
se rychle. Navštěvovala Gymná-
zium Varnsdorf, poté vystudovala 
bakalářské studium na Technické 
univerzitě v Liberci obor Oděvní 
návrhářství. Magisterské vzdělá-
ní získala na Divadelní akademii 
múzických umění v Praze v oboru 
Scénografi e kostýmu a masky. 

Jak už je napovězeno, její cesty 
směřovaly k fi lmu a divadlu. Co 
ji k atrakti vnímu ale náročnému 
„řemeslu“ vedlo? „Příliš věcí 
nepromýšlím, většinou se objeví 
nějaká zajímavá možnost a já se 
do ní vrhnu po hlavě. Sice předem 
vím, že to bude cesta trnitá, ale 
nadšení mi vůbec nedovolí si to 
připusti t. Cestou se pak začnou 
vynořovat problémy, jenomže si 
řeknu, že teď to přece nevzdám, 
když už jsem se do toho pusti la. 
Ale v současnosti  už to tak úplně 
není, už věci začínám zvažovat a 
přemýšlet, jestli mi ta námaha za 
to stojí,” popisuje.

Jak vypadá její běžný den? Jaký 
je vlastní obsah její práce? „Je to 
hodně rozmanité. Když dělám 
divadlo, vymýšlíme dohromady 
s architektem a režisérem kon-
cept, stavíme si jednotlivé situace 
a z toho pak vytváříme akční pro-
měny scénografi e a kostýmů. To 
je hodně tvůrčí, hrajeme si. Poté 
kreslím obrázky a vymýšlím vizuál 
dramati cké postavy, také střihy do 
dílen a sháním materiály. Do toho 
pak vstoupí herci, my jim ukážeme, 
jak jsme si to pro ně vymysleli. Ale 
to neznamená, že se už nemůžeme 
nikam posunout. Vždycky vznikají 
nové rozměry, je to tvůrčí proces. 
Následně chodím na zkoušky a do 
dílen kontrolovat výrobu,” vysvět-

luje. Z její aktuální práce na diva-
delních kostýmech můžeme uvést 
hru Čarodějův učeň Činoherního 
studia Ústí  nad Labem, předsta-
vení Republika Králové Klicperova 
divadla v Hradci Králové a divadelní 
adaptaci známého fi lmu Pane, vy 
jste vdova! Jihočeského divadla.

U fi lmu je proces kostýmů odliš-
ný. „Přečtu si scénář, popovídáme 
si s režisérem, jak to cítí me. Asis-
tentka zjistí  tělesné míry herců a 
my to začneme skládat dohroma-
dy. Jsou to stovky, ti síce kousků 
oblečení, podle typu projektu. 
Něco kupujeme, nebo vyrábíme, 
něco půjčujeme z půjčoven po 
celém světě. Já vždycky vytvořím 
několik variant, abychom měli 
prostor si najít co nejpřesnější po-
dobu postavy s ohledem na míru 
stylizovanosti  atp.” Paulína spolu-
pracovala na fi lmu Jiřího Mádla Na 
střeše, dále na fi lmu Dana Pánka 

Taxi 121 a mnoha dalších. Jako 
kostymérka byla mimo jiné u fi l-
mů Palach, Toman, Zahradnictví a 
Masaryk. Mezi její pracovní náplň 
patří také reklamy, výstavy, seriály, 
i ty internetové. Současně pracuje 
na seriálu Za oponou. 

K divadlu i fi lmu patří setkávání 
se se známými osobnostmi. Jaké 
s nimi má Paulína zkušenosti? 
„Známý ještě zdaleka nezname-
ná “dobrý” ve své profesi. Profe-
sionála člověk pozná od prvního 
okamžiku, jak tvůrčím způsobem 
přistupuje ke všemu, co se mu při 
hledání postavy naskytne. Takže 
dobrý herec je především normál-
ní člověk. Někteří lidé jsou jen ne-
jistí  a bojí se, aby se to neprovalilo. 
S těmi je pak spolupráce těžší, ale 
mým úkolem je to vymyslet tak, 
aby jim to usnadnilo práci, takže 
všechno je jen součástí  procesu.”

A jaké má Paulína vize a cíle do 

budoucna? „Začátkem roku jsem 
se rozhodla, že už nebudu asis-
tovat na velkých projektech, ale 
začnu se živit čistě autorskými pro-
jekty, což se podařilo. Co se týká 
blízké budoucnosti , teď jsme se 
s mou skalní divadelní režisérkou 
Zuzanou Burianovou dohodly, že 
chceme zkusit překročit standard-
ní kamenný divadelní formát, který 
nás příliš svazuje a posunout příští  
inscenaci alternati vním směrem, 
začneme hledat téma, které nám 
je blízké a možná i opustí me dra-
mati cký text. To je velká výzva,” 
říká.

Na Varnsdorf, i když není jejím 
rodným městem, často vzpomíná. 
„Ráda se sem vracím, mám tady 
rodinu, kamarády, a hlavně si sem 
jezdím vyčistit hlavu od všech 
starostí a vysokého pracovního 
nasazení.”         

     Barbora Hájková

Obnova javorové aleje byla dokončena
Varnsdorf     V závěru loňského 

roku došlo ke kompletní obnově 
stromové aleje s téměř šedesáti  
javory.

Ty ztratily po mnoha letech 
svou původní  funkc i  mimo 
jiné i kvůli tomu, protože byly 
v minulosti nahrazeny různými 
poddruhy. Řada stromů tedy už 

bohužel nevypadala tak jako dříve. 
Stromy navíc zasahovaly do jízdní-
ho profi lu vozovky a většina korun 
by se musela oříznout, čímž by 
došlo k jejich znehodnocení.

Na jaře loňského roku došlo 
k první fázi obnovy, kdy byla vy-
kácena celá jedna strana javorů 
a byla nahrazena novými. Druhá 

strana musela na obnovu počkat 
na další období vegetačního 
klidu, což bylo na podzim loňské-
ho roku. „Zachovali jsme javor, 
jenom jsme zvolili kulti var, kte-
rý má užší a vyšší korunu, aby 
nezasahoval ani do chodníku 
ani do komunikace a nemusel 
se ořezávat,“ doplnil vedou-

cí odboru životního prostředí 
Ing. Přemysl Brzák.

Město Varnsdorf navíc ušetřilo 
desítky tisíc korun, neboť akci 
fi nancovalo jako náhradní výsad-
bu Povodí Ohře. V letošním roce 
se plánuje revitalizace např. parku 
v ulici Legií.

Tomáš Secký
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Inzerce, společnost

Varnsdorf    Tradiční Silves-
trovský závod, výtečné počasí, 
které ven „vyhnalo“ nejednoho 
váhavce. I proto rekordy trhaly 
nejen běžecké závody, ale také 
závod na horských kolech. 

23. ročníku MTB závodu se 
zúčastnilo 63 cyklistů všech vě-
kových kategorií. Díky závoďákům 
z Kolokrámu, z Acti ve tour, z Teamu 
Cyklo Trenér či z CC Varnsdorf měl 
závod výbornou úroveň, která byla 
utvrzena skvělou diváckou kulisou. 
Možná maličký mráček na závěr – 
včasnost výsledků. Ale v poslední 
den roku se na někoho zlobit, nebo 
něco zazlívat? Ne! Všichni jsme si 
to užili. Vždyť závod měl pokračo-
vání v posezení v blízké restauraci 
Střelnice, kde se vyhlašování 
výsledků Poháru CC Varnsdorf a 
tomboly zúčastnilo na 60 lidí. 
Ti  rozebíral i  nejen samotný 
závod, ale celou sezónu s výhle-
dem na tu další. Tak ať žije rok 
2019!

Závod na 2 okruhy
Z39
1. místo: Ivana Loubková (Amulet 
Rohozec Cvikov) 2. místo: Sandra 
Křepelová (Team Cyklotrenér)
Z99
1. místo: Dana Divíšková (Team 
Cyklo Trenér) 2. místo Šárka 
Valachová (Team Cyklo Trenér) 
3. místo: Lenka Podrazilová 
(CC Varnsdorf)
MZ (mladší žáci) 
1. místo: Jakub Dörner
ST (starší žáci)

1. místo: Šimon Vencl (Varnsdorf) 
2. místo: Jan Litava (Varnsdorf) 
M99
1. místo: Jan Pospíchal (CC Varns-
dorf) 2.místo Miloš Javůrek (CC 
Varnsdorf) 3. místo Andreas 
Prescher (RSC Oberlausitz)

Závod na 5 okruhů
Junioři:
1. místo: Radek Hořák (Kolo-
krám) 2. místo: Matouš Dubo-
vecký (Dumstav) 3. místo: Lukáš 
Procházka (Cyklofi t team) 
M39
1. místo: Libor Bartůněk (Ko-
lokrám 2. místo: Jan Horáček 
(Team Cyklo Trenér) 3. místo: 
Jiří Stránský (Acti ve Tour) 
Celkové pořadí na prvních třech 
místech bylo shodné s výše 
uvedeným.
M49
1. místo: Jakub Svoboda (Ko-
lokrám) 2. místo: Jan Boczan 
(www.autonemecko.cz) 3. místo: 
Eduard Richter (Kolokrám)
M59
1. místo: Jiří Dužár (Bohemian 
Coff ee House) 2. místo Miroslav 
Vohnout (CC Varnsdorf)
3. místo: Miloslav Král (CC Varns-
dorf)

Hodnotné ceny věnovaly: Město 
Varnsdorf, Varnsdorfské uzeniny, 
Cyklo Bartys. Pořadatelstvím byla 
pověřena ZŠ Varnsdorf, nám. 
E. Beneše, která děkuje průvod-
cům celým závodem: panu Zbyňku 
Šimákovi a panu Jaroslavu Frolíko-
vi.                              Václav Zemler

MŠ Zahrádka oslavila 40 let
Varnsdorf     V závěru loňského 

roku se uskutečnil projektový 
týden k jubileu 40. narozenin 
Mateřské školy Zahrádka. 

Začátkem listopadového týdne 
nosily děti  z domova vlastnoručně 
vyrobené dárky školce k narozeni-
nám a zapojily se tak do soutěže 
o Nejoriginálnější dárek. Ta byla 
vyhodnocena o pár dní později na 
akci pro rodiče s dětmi. V budově 
školy bylo připraveno osm stano-
višť s úkoly a za jejich splnění če-
kala na všechny odměna v podobě 
malého pohoštění z naší skutečně 
zdravé školy. 

O pár dní později proběhl Den 
otevřených dveří, kde vystoupil 
sboreček Zahrádka, který oslavil 
již 15 let. Odpoledne nás čekalo 
ještě posezení s personálem a 
bývalými zaměstnanci mateřské 
školy. V tomto projektovém týdnu 
děti  navští vily všechny třídy, se-

známily se s jednotlivými symboly 
tříd a mohly je tak lépe poznat. 
V první třídě Motýlci si zahrály hry 
s papírovými motýlky, vybarvily si 
omalovánku a z brčka a papíru si 
vyrobily motýlka.

Při návštěvě druhé třídy Sluníč-
ka se přivítaly pohádkou Krtek a 
sluníčko, zazpívaly si písničku a na 
závěr se rozloučily jednoduchou 
jógou Malý pozdrav slunci. Ve tře-
tí  třídě Berušky se děti  seznámily 
se životem a vývojovými stádii be-
rušky, naučily se básničku a na pa-
mátku si odnesly výrobek berušky 
z papíru. Ve čtvrté třídě Housenky 
hledaly děti symbol housenky, 
naučily se říkanku a soutěžily v na-
vlékání ponožek housence. 
Vě ř í m e ,  že  c e l ý  t ýd e n  s e 
vydařil, děti  byly spokojené a již 
nyní se všichni těšíme na další 
výročí.

MŠ Zahrádka

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:  
josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, mon-
táž a opravy nábytku, drobné zednické práce, ořez stromů a keřů.

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

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

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

Hledáme obsluhu čerpací stanice na HPP. Požadujeme loajálnost 
a spolehlivost. Německý jazyk výhodou. Bližší informace na 
tel. 606 659 190

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Silvestrovský závod na 
kolech trhal rekordy
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PODĚKOVÁNÍ

   Úmrtí v prosinci

Jiří Lhota  
Drahomíra Řeháková  
Petr Fidler 
Václav Gottwald  
Milan Šebek  
Zdeněk Damašek   
Ján Pavelčák  
Ladislav Varga   
Václav Balcer  
Jaroslav Hejduk  
Eva Palmová  
Jiří Hejduk
Anna Rigová
Bohumír Bjaček
Eva Žalská  
 

ÚMRTÍ

67 let
83 let
68 let
86 let
91 let
64 let
88 let
65 let
58 let
63 let
82 let
64 let
68 let
60 let
73 let
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Čas běží, ale vzpo-
mínky na člověka 
v srdci zůstávají.

Dne 15. ledna by 
se dožil 100 let pan 
Antonín Štěpánek, 

dlouholetý pracovník Velvety Varn-
sdorf. Za tichou vzpomínku děkují 
manželka Blažena Štěpánková, syn Mi-
roslav Štěpánek a dcera Věra Süssová 
s rodinami.

Dne 4. ledna oslavila krásné 
70. narozeniny paní Ilonka 
Hemelíková. 

Hodně zdraví a štěstí do dalších let 
přejí manžel Josef, syn Josef a syn 
Aleš s manželkou a Franta.

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
12. - 13.1.2019  
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343

19. - 20.1.2019 
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

SVOZ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ

bude probíhat po trase pyt-
lového tříděného odpadu 
včetně sídlišť ve Varnsdorfu a 
ve Studánce.

14.1.2019, 21.1.2019

Dne 8. ledna tomu 
byly čtyři roky, co 
nás opustil milovaný 
Honzík Kříž.                   

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte prosím 

s námi.

Dne 13. ledna by 
oslavil pan Josef 
Češpiva 90. naro-
zeniny. 

S láskou vzpomí-
náme. Dcera Dagmar 

s rodinou.

Dne 10. ledna to budou již 4 roky, 
co nás navždy opustila paní Ester 
Kesslerová a 15. ledna to bude již 
18 let, co nás navždy opustil pan 
Miroslav Kessler. 

S láskou stále vzpomínají dcery 
Estina, Lenka, syn Miroslav a vnuk 
Míla.

Dne 29. ledna by 
oslavil 65. naroze-
niny pan Miloslav 
Zajíček. 

S láskou stále 
vzpomínají manžel-

ka Lenka, syn Míla a švagrová Estina

Srdečně děkuji za pozvání Měst-
ského úřadu Varnsdorfu na přátelské 
setkání prosincových jubilantů měs-
ta. Zvláště si vážím zájmu pana sta-
rosty Ing. Stanislava Horáčka, který 
nám osobně věnoval svůj drahocenný 
čas a popovídal o současnosti i bu-
doucnosti města v rámci rozmluvy a 
milého pohoštění.

Jana Civínová

Děkujeme všem kamarádům, přá-
telům a známým, kteří se přišli roz-
loučit s panem Zdeňkem Damaškem. 
Jménem zarmoucené rodiny manžel-
ka Zdeňka, synové Lukáš a Zdeněk 
s rodinami.

Děkujeme autorům Josefu Rybán-
skému, Jiřímu Suchardovi, Martinu 
Havlíčkovi a Josefu Zbihlejovi za 
vzpomínku na pana Milana Šebka, 
uveřejněnou v HS č. 22/2018 a 
současně všem, kteří nám projevili 
upřímnou soustrast s jeho skonem.

Olga Šebková a MUDr. Richard 
Šebek s rodinou

Příznivé počasí umožnilo 
silvestrovský tenis

Varnsdorf  Tenisté Slovanu 
Varnsdorf ukončili sezónu 2018 
elegantně.

Dne 30. prosince uspořádali 
halový turnaj smíšených dvojic 
v Žitavě a na Silvestra si zahráli na 
antukových dvorcích již tradičního 

debla, který si zopakovali hned 
první den roku 2019 ve stejném 
složení. A následující den napa-
dl sníh. Nebývale teplé počasí 
umožnilo uspořádat silvestrovský 
tenis venku.

M. Klusoň

Týden hokeje opět míří do 
Varnsdorfu

Varnsdorf  Chcete mít doma 
extraligového hráče, který se 
jednou bude živit hokejem? 
Přijďte si vyzkoušet lední hokej 
a zažijte spoustu zábavy.

Na varnsdorfský zimní stadion 
míří akce Týden hokeje. Ve středu 
23. ledna od 16 hodin budou mít 
všechny děti  bez rozdílu doved-
nosti  bruslení jedinečnou mož-
nost vyzkoušet si zdarma, jaké to 
je být hokejistou. HC TS Varnsdorf 
ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje pořádá na zimním 
stadionu ve Varnsdorfu již čtvrtý 
ročník akce v rámci Týdne hokeje. 
Kromě zážitku z ledního hokeje 
a bruslení si každé dítě navíc 
s sebou domů odnese hodnotný 
dárek.

Jde o sportovní akci pro děti  ve 
věku 4 až 8 let a jejich rodiče. Pro 
děti  je připraven zábavný program 
na ledě i mimo něj. Rodiče mají 
možnost se detailně seznámit 
s tí m, co obnáší mít doma malého 
hokejistu a co sport pro dítě zna-
mená. A co s sebou potřebujete? 
Stačí vám jen brusle, helma a 
rukavice. Nemáte? Nevadí, rádi 
vám potřebné vybavení půjčíme. 
Přijďte ve středu na zimní stadion 
ve Varnsdorfu. Nenechte si ujít 

02.01.2019
14.01.2019
28.01.2019
11.02.2019
25.02.2019
11.03.2019
25.03.2019
08.04.2019
23.04.2019 (út)
06.05.2019
20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
19.08.2019
02.09.2019
16.09.2019
30.09.2019
14.10.2019
29.10.2019 (út)
11.11.2019
25.11.2019
09.12.2019

10.01.2019
24.01.2019
07.02.2019
21.02.2019
07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
18.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
30.05.2019
13.06.2019
27.06.2019
29.08.2019
12.09.2019
26.09.2019
10.10.2019
24.10.2019
07.12.2019
21.11.2019
05.12.2019
19.12.2019

Redakční uzávěrky pro rok 2019

Uzávěrka 
(pondělí)

Vydání
(čtvrtek)

jedinečnou možnost nahlédnout 
pod pokličku ledního hokeje.

Redakce
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Turek Cup ve stolním tenisu ovládl Jiří Janošek
Varnsdorf    V sobotu 15. pro-

since 2018 se konal ve Varnsdorfu 
2. ročník populárního turnaje ve 
stolním tenise jednotlivců. 

Účastnilo se sedmnáct spor-
tovců, většinou tenistů. Turnaj se 
nehrál ve skupinách jako vždy, ale 
systémem každý s každým na dva 
hrané sety. Odehráno bylo 136 

zápasů na pěti  stolech.
Suverénním vítězem se stal bez 

jediné porážky (jedna remíza) Jiří 
Janošek, druhý skončil také ne-
poražený David Lank (tři remízy), 
třetí místo obsadil Roman Mlá-
dek. Turnaje se zúčastnilo devět 
žen, nejlepší skončily těsně pod 
stupni vítězů v pořadí Janošková, 

Lanková, Fischerová. Zápasy byly 
vyrovnané a mnoho jich skončilo 
překvapením např. remíza Nováko-
vá – Lank, Janošková – Mládek a 
vítězství Čelka nad Vinklárkem.

Turnaj byl organizačně zcela 
bezchybně zajištěn ředitelem tur-
naje Janem Turkem, který na závěr 
všem poděkoval za účast, předal 

věcné ceny vítězům a malé po-
zornosti  všem poraženým. Po celé 
klání bylo zajištěno pro účastníky 
bohaté pohoštění. Příští ročník 
turnaje je plánován na letošní 
jaro. Na závěr je nutno poděkovat 
partnerům turnaje, fi rmě GEMA 
s.r.o., JOKER, Dárečky od Yvet.

Milan Hindrák

Sálovkáři Varnsdorfu byli na domácí ploše stoprocentní
Varnsdorf      Poslední  sálov-

kářksou akcí loňského roku bylo 
čtvrté kolo Autocentrum Jílové 
Extraligy Ústeckého kraje. To 
se odehrálo v místní sportovní 
hale.

Po nepovedeném předcho-
zím kole si plným bodovým ziskem 
v tomto turnaji napravilo reputaci 
Autocentrum Jílové a vrátilo se 
tak na stupně vítězů. Stopro-
centně využil domácího prostředí 

Futsal Varnsdorf, ten však měl 
na programu pouhá dvě utkání. 
V jednom z nich si vyšlápl i na do-
sud neporažené Bumiko Děčín po-
měrem 3:1. To kromě této porážky 
dvakrát vyhrálo a s přehledem si 
hlídá čelo tabulky. V dalším zápase 
si futsalisté Varnsdorfu poradili se 
Šluknovem 5:2. 

Sokol Bělá a SC Stap Vilémov na 
varnsdorfské palubovce odehráli 
smírné utkání, k tomu porazili 

Turbo a utrpěli jednu porážku, 
což stačilo k udržení pozic v kraj-
ské extralize.

FC Veteráns Želenice jednou 
vyhrál a dvakrát odešel ze hřiště 
poražen. Tři body nestačily k udr-
žení bronzové příčky a Veteráni 
si tak o jedno místo pohoršili. Tři 
body získal i SLŠ a SOŠ Šluknov, 
odehrál však jen dvě utkání a drží 
sedmou pozici.

Tentokrát nebodovala dvě 

mužstva. Pro Turbo Děčín, které 
prohrálo třikrát, to znamená po-
kles na pátou pozici. To Hezouni 
Děčín stále čekají na zisk prvního 
extraligového bodu.

Mužem kola je Jaroslav Šindelář 
z Varnsdorfu a střelcem kola La-
dislav Čurgali ze Šluknova (5 bra-
nek). Následující kolo se odehraje 
v sobotu 19. ledna od 8 hodin 
v Libouchci.

Redakce

Vánoční turnaj příchozích v basketbalu lákal
Varnsdorf     Za podpory granto-

vého programu města Varnsdorf 
se i tentokrát sešli 25. prosince 
2018 basketbaloví nadšenci na 
turnaji příchozích. 

Poprvé také s formou vloženého 
utkání mezi sportujícími dětmi a je-
jich rodiči, kterou napoprvé využi-
lo bezmála deset basketbalových 
rodin. Doprovodné střelecké sou-
těže doplnila oproti předloňské 
premiérové o nejlepší vánoční 
cukroví, a loňské o nejchut-

nější bramborový salát, soutěž 
o nejpovedenější vánočku.

Letos bylo přihlášených dva-
náct týmů. Ty se utkaly nejprve 
ve čtyřech skupinách po třech. 
Po vložených soutěžích pak 
ve třech finálových skupinách 
o umístění. Zajímavostí  je, že vý-
sledky družstev letos byly v mno-
ha případech výrazně odlišné od 
výsledků minulých let. 

Ve střelbě trestných hodů 
zvítězil  Erich Lehroch se 16 

úspěšnými střelami, v soutěži 
zpoza trojkového oblouku Miloslav 
Unger, který předčil své soupeře 
dokonce 17 zásahy. V dopro-
vodné soutěži o nejpovedenější 
vánočku byla vyhodnocena jako 
číslo jedna vánočka maminky paní 
Kalivodové.

Poděkování patří za finanč-
ní podporu v rámci dotačního 
programu městu Varnsdorf. 
Z a  n e z i š t n o u  o r g a n i z a č n í 
pomoc Pavlu Homanovi, Marti nu 

S m r č ko v i ,  D a n u  P a j m o v i , 
Báře Michalinové a Petru Brebur-
dovi.

Celkové pořadí: 1.místo  - Dat, 
2. místo - Ježci, 3. místo - Péťa je 
borec, 4. místo – Samüce, 5. mís-
to  - 408 01, 6. místo  - Varnsdorfští  
velbloudi, 7. místo – Kámen, 
8. místo  - Opičák, 9. místo – 106, 
10. místo – TBTCNN, 11. místo  - 
Ráznej krok, 12. místo  - Šimkáči.

Zdeněk Strolený, 

Jan Šišulák

Na zimáku proběhl mezinárodní hokejový turnaj žáků
Varnsdorf   Varnsdorf byl 

o posledním předvánočním ví-
kendu společně s partnerským 
Jonsdorfem hostitelem mezi-
národního hokejového turnaje. 
Za účasti dětských družstev z 
Čech i Německa proběhla část 
Turnaje žáků o pohár starosty 
města, nově zařazeného do tur-
naje dvou zemí. 

Na dvoudenní turnaj dorazil na-

příklad i tým až z Berlína a jedno 
družstvo bylo složeno dokonce 
z výběru dívek z celého Německa. 
První den se hrálo systémem každý 
s každým. 

Neděle  patř i la  dvěma f i -
ná lovým skupinám po čty-
ř e c h  t ý m e c h .  Ve  s k u p i n ě 
v německém Jonsdorfu vyhrál Jab-
lonec nad Nisou, ve varnsdorfské 
čtveřici vyhrálo smíšené družstvo 

Varnsdorf – Jonsdorf.
„Tento projekt je jediným 

mezinárodním hokejovým tur-
najem mládeže v ČR, který po-
řádají společně dvě města. Jsme 
na to hrdí. S příhraničím máme 
dlouhodobou dobrou kooperaci. 
Ve Varnsdorfu už je tradicí, 
že u nás hrají i děti z blízkého 
Saska,“  řek l  Josef  Hambá-
lek sekretář zdejšího hokeje. 

„ N ě m e c ké  d ě t i  m a j í  p ř í -
l e ž i t o s t  s e  s p o l e č n ě 
s hokejem něco naučit čes-
ky a české děti zase musí se 
svými spoluhráči  občas ko-
munikovat v němčině, takže 
je to vlastně dva v jednom,“ 
dodal na závěr s úsměvem. Turnaj 
byl podpořen z Dotačního progra-
mu města Varnsdorf.

RH
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Jakub Schilling tráví basketbalem každou volnou chvilku 

Jakub Schilling věnuje basketbalu všechen volný čas; foto TJ Slovan Varnsdorf 

Rozpis zápasů FK Varnsdorf v zimní přípravě

10. ledna 2019   FK Jablonec – FK Varnsdorf   (Zimní liga, Xaverov, 10:30)
13. ledna 2019  FK Pardubice – FK Varnsdorf   (Zimní liga, Xaverov, 10:30) 
16. ledna 2019  MFK Chrudim – FK Varnsdorf   (Zimní liga, Xaverov, 13:00) 
19. ledna 2019  FK Teplice – FK Varnsdorf    (Teplice, 11:00) 
23. ledna 2019  Mšeno – FK Varnsdorf    (Břízky, 17:15) 
26. ledna 2019  FK Varnsdorf – Liberec U21   (UMT Varnsdorf, 11:00) 
30. ledna 2019   FK Varnsdorf – Neugersdorf   (UMT Varnsdorf, 16:00) 
  2. února 2019  FK Varnsdorf – FK Viktoria Žižkov   (UMT Varnsdorf, 11:00) 
  9. února 2019  FK Varnsdorf – FK Ústí  nad Labem   (UMT Varnsdorf, 11:00) 
16. února 2019   FK Varnsdorf – Vilémov    (UMT Varnsdorf, 15:00) 
23. února 2019   FC MAS Táborsko – FK Varnsdorf   (Nymburk, 13:00)
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Varnsdorf       Basketbalový    Varns-
dorf si bez něj asi těžko dokážete 
představit. Třiatřiceti letý Jakub 
Schilling vykonává ve Slovanu 
několik funkcí. 

A právě s ním vám přinášíme 
rozsáhlý rozhovor. „Do roku 2019 
si přeji, aby do našeho klubu při-
šlo co nejvíce dětí ,“ vyslovil své 
přání. 

Jakube, vy toho máte na sta-
rosti  poměrně hodně. Co všechno 
vlastně v klubu děláte?

Momentálně působím jako 
asistent trenéra kategorie U19 
nadregionální ligy. Pak také jako 
asistent trenéra a zároveň hráč 
družstva mužů Severočeské ligy. 
Dále vypomáhám v tréninku ka-
tegorie U15 a zároveň vedu nově 
vzniklou posilovnu neboli basket 
Gym zaměřenou na zdokonalová-
ní hráčů v potřebných dispozicích 
pro basketbal.

To vše musí zabrat hodně času. 
Je to tak?

Ano, časově to je celkem nároč-
né. Prakti cky se každý den věnuji 
basketbalu, nebo fit tréninku. 
A každý víkend mě čeká zápas. Buď 
jako hráče, nebo trenéra. 

Co vás baví víc? Hrát, nebo 
trénovat?

Více mě samozřejmě baví hrát. 
Do trenérství vlastně teprve proni-

kám. A stále se mám co učit. 
Jak je v této době těžké tréno-

vat mladé sportovce?
V nižších kategoriích je to vlast-

ně radost. Děti  se rychle učí a je na 
nich vidět pokrok. V těch starších 
kategorií je to malinko horší. Tady 
s dětmi musíte pracovat trochu 
jinak. Když si trenér vybuduje 
správnou chemii v týmu, tak děti  
či dorostenci pracují dobře. 

Pojďme k mužům. Zatí m je ta 
sezóna nic moc, máte na svém 
kontě jen tři vítězství z dvanácti  
zápasů. 

Je pravda, že to momentálně 
není ideální. Několik zápasů jsme 
ztratili svou nedisciplinovaností 

v obraně a poměrně špatným 
procentem střelby. Půlka sezóny 
je za námi a věřím, že každý hráč 
z našeho týmu udělá vše pro to, 
abychom postoupili do play-off . 

V jaké kondici se podle vás na-
chází varnsdorfský basketbal?

Myslím si, že situace v klubu 
je momentálně dobrá. Všichni se 
snažíme pracovat na zdokonalo-
vání hráčů i trenérů. Chceme dělat 
basketbal pro všechny kategorie 
tak, aby to všechny bavilo.

Je nějaký tým, na který jste 
aktuálně v klubu pyšní?

Jsem pyšný na každého hráče, 
hráčku a trenéra v našem klubu, 
protože si našli k basketbalu cestu. 

Stejně jako já. 
Jak jste se vůbec k basketbalu 

dostal? 
K basketbalu mě přivedla má 

maminka, která ho jako dítě hrá-
vala. Bylo to v mých šesti  letech. 
Dnes je mi už 33 let a basketbal 
mě stále baví a naplňuje. 

Čeká varnsdorfský basketbal 
v roce 2019 něco zásadního?

Abych řekl pravdu, tak vlastně 
nic zásadního nečekáme. Vloni 
jsme pěkně oslavili 70 let od zalo-
žení basketbalu ve Varnsdorfu. 

Co si přejete do nového roku?
Do roku 2019 si přeji, aby do na-

šeho basketbalového klubu přišlo 
co nejvíce dětí . Díky tomu by se 
dala budovat pevná základna 
mládeže. Pak samozřejmě pevné 
zdraví pro všechny členy v klubu. 

Na závěr odbočíme od bas-
ketbalu. Jak jste strávil Vánoce a 
co vás osobně čeká v novém 
roce?

Vánoce jsem strávil v rodinném 
kruhu. Sváteční čas jsem využil 
k odpočinku a regeneraci. V novém 
roce se chystám zúčastnit několika 
seminářů školení basketbalových 
trenérů. Chtěl bych úspěšně re-
prezentovat město Varnsdorf a 
hlavně pokračovat v tom, co mě 
naplňuje. A to je basketbal.

Redakce

Varnsdorfští fotbalisté se pustili do zimní přípravy
Varnsdorf   Zasloužená do-

volená po úspěšném podzimu 
fotbalistům Varnsdorfu skončila 
sedmého ledna. Kádr Davida 
Oulehly čeká nabitý program 
a televizní souboj s Jabloncem 
nad Nisou.

Fotbalisté FK Varnsdorf zahájili 
zimní přípravu 7. ledna nového 
roku. Během níž absolvují zimní 
Tipsport ligu, která se letos ode-
hraje v Xaverově. V tomto ročníku 
se celkový vítěz základní části 
může navíc těšit spolu s obháj-
cem trofeje (FC Zbrojovka Brno) a 
dvěma pozvanými hosty (ŠK 
Slovan Brati slava, FK Mladá Bole-
slav) na fi nálový turnaj na Maltě.

Úvodní zápas proti Jablonci 
nad Nisou navíc můžete sledovat 
v televizi. V den vydání Hlasu se-
veru ho vysílá stanice Nova Sport 

od půl jedenácté dopoledne. 
V rámci Tipsport ligy se dále 
utkáme s našimi soupeři z druhé 
ligy – Pardubicemi a Chrudimí. 

Některé přípravné zápasy budou 
po dlouhé době odehrané na umě-
lé trávě ve varnsdorfské Kotlině.                                  

FK Varnsdorf


