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Ministr Brabec jednal ve Varnsdorfu se zástupci obcí

Město Varnsdorf
Přehled hlavních akcí

v roce 2019

Vaše dovolená

Rumburk - 
Tř. 9. května 11

Česká Lípa - 
OD ANDY

Varnsdorf    V úterý 15. ledna 
zavítal do Varnsdorfu ministr ži-
votního prostředí a poslanec Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky Richard Brabec, 
aby jednal se zástupci obcí Šluk-
novského výběžku.

Besedy s ministrem, jež inicio-
vala varnsdorfská radnice v čele 
se Stanislavem Horáčkem, se zú-
častnilo osm zástupců měst a obcí 
Šluknovského výběžku. Diskuze 
trvala dvě a půl hodiny a proběh-
la v přátelském a konstruktivním 
duchu. V úvodu debaty ministr 
Brabec informoval všechny pří-
tomné o odpadovém hospodář-
ství a chystané novele zákona  
o odpadech. Ministerstvo život-
ního prostředí plánuje v příštích 
letech postupné zvýšení poplatku 
za ukládání odpadu na skládku. 
Zvýšení poplatku by mělo vést  
k větší recyklaci a snížení objemu 
odpadu na skládkách. Obce, kte-
ré budou využívat systém třídění 
odpadu, by měly dostat výraznou 
slevu. Česká republika v součas-
nosti patří ke špičce v Evropské 
unii v oblasti třídění základních 
odpadů – papír, sklo, plast, kovy. 
Systém, který využívá Česká re-
publika, chce dle slov ministra 
zavést například Izrael. Mluvilo se 
také o recyklaci PET lahví a jejich 

dalším využití. Na závěr tohoto 
bodu Brabec informoval o podílu 
Evropy na odpadech v mořích a 
řekách. Ten je 0,46 %, zbytek po-
chází převážně z asijských zemí.

Druhým tématem bylo zadr-
žování vody v krajině. Především 
obyvatelé menších obcí, kteří 
jsou odkázáni na studny, pocítili 
nedostatek vody v loňském roce, 
kdy se voda musela často dovážet  
v cisternách. To však podle minis-
tra není řešení. Snahou minister-
stva je obnovovat rybníky, v čemž 
pomáhají dotační programy. Vý-
stavba vodních přehrad či převo-
dů vody podzemními kanály je to-
tiž zdlouhavá, ale hlavně finančně 
náročná. Zástupci obcí často na-
ráží na problém při vyjímání po-
zemků ze zemědělského půdního 
fondu, např. právě za účelem vy-
tvoření mokřadů. Přivítali by tak 
pomoc ministerstva.

V závěru debaty zazněla otáz-
ka ohledně kůrovce, který napa-
dá smrky v celé České republice. 

Podle Brabce bude Vysočina a Be-
skydy do dvou let bez smrků. To 
samé hrozí v dalších částech re-
publiky, také v Českém Švýcarsku. 
Bojovat s kůrovcem však nelze. 
Pomoci může vlhké a propršené 
jaro, které by kůrovce zastavilo.  
V současnosti je i tak kolem pade-
sáti milionů kubíků kůrovcového 
dřeva. To bude mít vliv také na 
cenu, neboť bude nabídka převy-
šovat poptávku.

„Odpoledne s ministrem při-
neslo zástupcům obcí důležité 
odpovědi na několik otázek. Při-
blížil problematiku odpadového 
hospodářství, sucha a kůrovce. 

V budoucnu budeme chtít uspo-
řádat další sezení,“ dodal na 
závěr starosta města Varnsdorf  
Stanislav Horáček.           Tomáš Secký

Ministr životního prostředí Richard Brabec během diskuze se zástupci obcí; foto Tomáš Secký
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K požáru chaty ve Varnsdorfu byly vyslány čtyři jednotky

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

8.1.2019 ve 13:59 hod. 
Operátorkou dispečinku Kraj-

ské zdravotní služby Ústí nad La-
bem byla telefonicky vyžádána 
spolupráce na použití automa-
tického defibrilátoru v ordinaci 
praktického lékaře. Do uvedené  

Varnsdorf      Posláním hasičů 
je chránit životy, zdraví obyvatel a 
majetek před požáry. Poskytovat 
účinnou pomoc při mimořádných 
událostech, ať se jedná o živelné 
pohromy, průmyslové havárie či 
teroristické útoky. Přinášíme vám 
tradiční přehled zásahů místních 
hasičů.

Po 21. hodině v pondělí 7. ledna 
2019 vyjížděli profesionální i dob-
rovolní hasiči z Varnsdorfu do ulice 
Karolíny Světlé k nahlášenému 
požáru chatky.

Operační důstojník vyslal také 
hasiče z Rumburku a Dolního 
Podluží, ti ale nakonec zasahovat 
nemuseli, vody i hasičů byl naštěstí 
dostatek. Když hasiči přijeli, již na 
místě byli policisté. Chatka hořela 
v plném rozsahu, a protože hasiči 
nevěděli, zda uvnitř chatky někdo 
není, soustředili se kromě hašení 
také na průzkum uvnitř. Naštěstí 
nikdo nebyl nalezen.

Hasiči chatku celou dohasili 
pomocí dvou vodních proudů, 
následně k požáru dorazili policejní 
kriminalisté a hasičští vyšetřova-
telé. Jednalo se o stejné místo 
zásahu jako před rokem a půl, 
tehdy shořela chatka jen pár metrů 
od této.

Nehoda dvou osobních vozidel 
v Rybništi

Ve čtvrtek 10. ledna odpoledne 
vyjížděla varnsdorfská profesio-

ordinace byla okamžitě vyslána 
hlídka Městské policie Varnsdorf, 
která zjistila starší ženu v bezvědo-
mí. Hlídkou Městské policie Varns- 
sdorf byla zahájena resuscitace.  
Ženu si následně převzala posád-
ka Rychlé záchranné služby k dal-
ší resuscitaci a k převozu na ARO 
nemocnice v Ústí nad Labem. 
Strážníci na místě asistovali zá-
chranářům až do jejich odjezdu.

8.1.2019 v 17:30 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf se dostavila žena, kte-

rá sdělila, že u fabriky KWL se  
do vozovky vyvalila zeď z opuště-
ného domu. Na místo byla okamži-
tě vyslána hlídka Městské policie  
Varnsdorf, která potvrdila opráv-
něnost oznámení. Dozorčí směny 
se telefonicky spojil s majitelem 
nemovitosti (realitní kancelář). 
Následně byli kontaktováni hasiči  
a Technické služby města Varns- 
dorf, jejichž pracovníci uzavřeli 
celou komunikaci na ul. Nymbur-
ská, aby zde nedošlo k ublížení 
na zdraví či majetku do doby, než 

majitel domu celou záležitost vy-
řeší. Informace o vzniklé situaci 
byla též předána na Obvodní od-
dělení Policie ČR.
      Martin Špička  

velitel městské policie

Rozsáhlý požár chatu v ulici Karolíny Světlé ve Varnsdorfu zcela zničil; foto miw.cz

nální jednotka do Rybniště, kde  
na hlavní křižovatce došlo k neho-
dě dvou osobních vozidel.

Hasiči provedli protipožární 
opatření a po zadokumentování 
nehody pomohli se zprůjezdněním 
silnice. Dopravu na frekventované 
křižovatce kyvadlově řídili policisté.

Nevydržel nápor sněhu
V pátek 11. ledna před desátou 

hodinou večerní vyjela profe-
sionální jednotka z Varnsdorfu 
odstranit vzrostlý strom, který 
neudržel váhu sněhu a položil se 

na silnici mezi Studánkou a Krás-
nou Lípou. Silnice byla až do jeho  
odstranění obousměrně neprů-
jezdná.

Pomoc s vyproštěním řidiče
V neděli 13. ledna v půl desáté 

večer vyjeli profesionální hasiči  
z Varnsdorfu společně s dobrovol-
nou jednotkou z Horního Podluží 
na silnici ke sjezdovce, kde došlo  
k nehodě osobního vozidla.

Po nárazu do stromu skončil au-
tomobil mimo vozovku a řidič visel 
ven z okna, s nohou zaklíněnou 

uvnitř. Dobrovolná jednotka pro-
vedla vyproštění řidiče, společně 
s profesionály pak pokračovala  
v ošetřování a následném předání 
do péče ZZS. U události zasahovali 
také policisté, příčinu nehody zjiš-
ťovali dopravní policisté.

Hasiči Varnsdorf

Facebook

www.facebook.com/
HasiciVarnsdorf

Během druhého lednového 
týdne letošního roku došlo na 
silnicích na Děčínsku k devěta-
dvaceti dopravním nehodám, při 
kterých se zranili dva lidé těžce a 
čtyři lehce.



Úklid sněhu na Studánce pomocí Unimogu; foto Jiří Sucharda
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Příval sněhu Technické služby města Varnsdorf zvládly 

Sazba za místní poplatek ze psů se nemění

Varnsdorf Konečně přišla 
zima, jak má být. V době psaní 
tohoto článku již 24 hodin ne-
přetržitě sněží. Důležité komuni-
kace v centru města i mimo něj 
jsou prohrnuté a prosolené, ve 
městě je možné prakticky kaž- 
dou chvíli potkat nějakou úkli-
dovou techniku.

Technické služby města Varns- 
dorf, které se starají o úklid zhru-
ba 130 km místních komunikací 
včetně těch na Studánce, zatím 
průběžně zvládají sněhovou na-
dílku odklízet. Ředitel technických 
služeb Roman Roubíček přibližu-
je: „Máme s městem smlouvu na 
zimní údržbu, kde je určeno, do 
kdy a které úseky jsme povinni 
uklidit. Své závazky plníme, zatím 
dokonce s předstihem. Nyní je ko-
lem nuly, využíváme v tuto chvíli 
podsolování, protože sůl nám  
v případě dalšího sněžení hodně 
pomůže.“ Na Studánce není sole-
ní dovoleno, tam se jenom prohr-
nuje a případně sype štěrkovou 
drtí nebo pískem.

Mimo řídících pracovníků se  
o zimní údržbu stará asi deset řidi-
čů a asi patnáct lidí je připraveno 
pro ruční úklid. V případě teplot 
okolo nuly a předpovědi sněžení 
se drží pohotovost a pracovníci 
nastupují do práce do 30 minut 
od svolání. Musíme přesně sle-
dovat předpovědi. Protože české 
předpovědi pro naše pohraniční 
nebývají přesné, orientace pro-
bíhá podle německých serverů. 
„Vyhodnocujeme i mapy se sráž-
kovými mraky. S šestihodinovým 
předstihem na monitorech sle-
dujeme jejich pohyb,” doplňuje 
ředitel.

Technické služby mají v sou-
časné době k dispozici 3 traktory 
s radlicemi, 1 velký UNIMOG a 2 

Varnsdorf   Dovolujeme si 
upozornit občany města Varns- 
dorf na splatnost poplatku  
ze psů pro rok 2019, který je 
splatný 31.03.2019.

Sazba za místní poplatek ze psů 
se nemění ani pro letošní rok. 
Výše poplatku za každého psa se 
liší.

a) ze psa, jehož držitel má trva-
lý pobyt nebo sídlo v domě s nej-

menší posypové vozy včetně rad-
lic, několik multicar na pluhování 
a posyp, multicar na ruční posyp, 
nakladač a další techniku.

Technika na zimní údržbu se 
připravuje během letních měsíců. 
Je potřeba ji čas od času obnovit, 
jinak se může stát nespolehlivou. 
Daří se to částečně, ale třeba 
traktory jsou staré už 30 let. Opra-
vy techniky pro zimní údržbu čas-
to šplhají do statisícových částek, 
například v roce 2018 stála jejich 
příprava asi 800 tisíc korun. Zimní 
údržba je celkově velmi náklad-
ná záležitost. „Abychom ušetřili 
náklady, nakupujeme posypový 
materiál už v létě. Mimo zimní se-
zónu totiž vychází například tuna 
soli až o tisíc korun levněji. Ve vel-
kých objemech jde o velké peníze. 
Celkově za sezónu spotřebujeme 
posypového materiálu asi za mi-
lion korun,” vypočítává Roubíček 

a doplňuje: „Jedná se většinou  
o jemný štěrk nebo písek v kom-
binaci se solí. Posypové směsi si 
mícháme sami.“

Ve smlouvě je přesně urče-
no, které místní komunikace se 
uklízejí jako první. Jsou to silnice 
důležité pro chod města, pod-
niků, zdravotnických zařízení a 
autobusové trasy. Dále se odhr-
nují komunikace důležité pro zá-
sobování obchodů a pro možnost 
občanů dostat se do zaměstnání. 
Poté přicházejí na řadu silnice, 
které propojují výše uvedené 
důležité komunikace, a nakonec 
se pluží ostatní silnice. Krajské 
silnice III. třídy jsou ve správě  
Správy a údržby silnic Děčín 
(SÚS), která dle zákona na nich  
zajišťuje i zimní údržbu. TS  
pouze při přejezdech tyto silni-
ce pluží. Jedná se o komunikace: 
Československé mládeže, Marián-

ská, Pražská, Plzeňská, Žitavská, 
5.května, Kmochova, Českoslo-
venských letců a Mladoboleslav-
ská. 

Mimo technické služby se do 
zimní údržby zapojují i pracovní-
ci v rámci veřejně prospěšných 
prací. Ty Městský úřad Varnsdorf 
zajištuje prostřednictvím úřadu 
práce.

V případě kalamitní situa-
ce bývá nasmlouvána i externí  
výpomoc se zdejšími majiteli 
traktorů. Co je kalamitní situace, 
vysvětluje opět ředitel technic-
kých služeb: „To je zjednodušeně  
řečeno takový stav, když projede 
pluh a už za půl hodiny je nasně-
ženo tak, jako by se neuklízelo.“ 
Bohužel, přes všechny moderní 
vymoženosti, na úklid sněhu ještě 
nikdo mobilní aplikaci nevymyslel. 
Je nutné to odmakat, je to dřina 
a vezme si to nějaký čas.           RH

výše jedním, dvěma nebo třemi 
byty - 200 Kč,

b) ze psa, jehož držitel má trva-
lý pobyt nebo sídlo v jiném domě 
než uvedeném pod písm. a) - 800 
Kč,

c) ze psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů anebo poživatel 

sirotčího důchodu, a takový drži-
tel má trvalý pobyt v jiném domě 
než uvedeném pod písm. a) - 200 
Kč.

Poplatek lze zaplatit několika 
způsoby:

a) na pokladně Městského úřa-
du Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470, v hotovosti nebo platební 
kartou,

b) složenkou typu A směrova-

nou na č. ú. 19-921 388 329/0800 
pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na  
č. ú. 19-921 388 329/0800 pod 
přiděleným var. symbolem.

Pokud neznáte svůj variabil-
ní symbol, obraťte se na paní 
Zuzanu Hruškovou e-mailem  
zuzana.hruskova@varnsdorf.cz nebo  
telefonicky 417 545 115.

Tomáš Secký
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Zápisy dětí do mateřských a základních škol ve Varnsdorfu

Ve školním roce 2019/2020 se otevře šest šestých tříd

Sbírka brýlí pro Afriku potrvá do konce března

Varnsdorf   Na jaře proběh-
nou zápisy dětí do mateřských 
a základních škol zřizovaných 
městem Varnsdorf pro školní rok 
2019/2020.

Oddělení školství, kultury a tě-
lovýchovy Městské úřadu Varns- 
dorf po dohodě s řediteli zá-
kladních škol oznamuje, že zápis 
do prvních tříd pro školní rok 
2019/2020 se uskuteční ve všech 
základních školách ve Varnsdor-
fu ve středu 24. dubna 2019 od 
14.00 do 18.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče  
s dětmi, které dosáhnou ke dni 
31. srpna 2019 šesti let. Děti, kte-
ré dosáhnou šestého roku věku v 
době od září do konce června pří-
slušného roku, mohou být přijaté 
k plnění povinné školní docházky 
dle příslušných paragrafů škol-
ského zákona. Zákonní zástupci 

předloží u zápisu rodný list dítěte 
a občanský průkaz. Zápis bude 
prováděn v těchto základních ško-
lách:

ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.

Ve Speciální základní škole a 
Mateřské škole, T. G. Masaryka 
1804, proběhne zápis do 1. třídy 
od 14.00 do 16.00 hodin.

Pro děti s odkladem povinné 
školní docházky je zřízena příprav-
ná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova 
1700. Zápis proběhne v termínu 
zápisu do mateřských škol dne  
16. května 2019 od 13.00 do 
16.00 hodin. Zákonní zástupci 
předloží rodný list dítěte, občan-

ský průkaz a doporučení pedago-
gicko-psychologické poradny.

Zápis dětí do mateřských škol 
pro školní rok 2019/2020 pro-
běhne ve čtvrtek 16. května 
2019 od 13.00 do 16.00 hodin. 
Od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne pátého roku věku od zahájení 
povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné. 
Žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání se podávají 
ve všech mateřských školách.  
O přijetí rozhodne ředitel školy. 
Zákonní zástupci předloží spo-
lu se žádostí občanský průkaz a 
rodný list dítěte. Žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání 
je k dispozici v příslušné mateřské 
škole, na oddělení školství, kul-
tury a tělovýchovy nebo v elek-
tronické podobě na webových  

stránkách města www.varnsdorf.
cz/cz/urad/formulare/formula-
re-ovu.html. Seznam mateřských 
škol ve Varnsdorfu:

MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471,
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428,
MŠ Varnsdorf, Národní 1617,
MŠ Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180,
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024 

(proběhne zápis také do speciál-
ních tříd),

MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757,
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812,
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994.

Ve stejném termínu pro-
běhne zápis do přípravné třídy  
v IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700. Zá-
konní zástupci předloží rodný list 
dítěte, občanský průkaz a dopo-
ručení pedagogicko-psychologic-
ké poradny.       OŠKT

Varnsdorf    Základní školy od 
nového školního roku 2019/2020 
otevřou celkem šest šestých tříd, 
budoucích šesťáků je více než  
v předchozích letech.

Vedení varnsdorfské radnice 
spolu s řediteli základních škol 
řešilo koncem loňského roku 
problém s nedostatkem míst pro 
budoucí šesté ročníky. Na schůz-
ce byly předloženy návrhy řešení, 
jak od zástupce zřizovatele, tak od 
samotných ředitelů škol. Není záj- 
mem města, aby budoucí šesťáci 
museli dojíždět do škol v okolních 
obcích.

Vybudování nových prostor 
tzv. přístavbou některé školy také 
není řešením, hlavně z časového 
důvodu. Město disponuje školami 

Varnsdorf   Určitě většina  
z nás, kdo nosí brýle, má doma 
v šuplíku nějaké, které už tam 
pár let odpočívají. Co kdyby se 
mohly jednou hodit? Ano, hodí 
se právě teď. 

s možností otevřít třídu pro šesté 
ročníky na přechodnou dobu na-
příklad i v odborných učebnách, 
které jsou odpovídající, vybavené 
a neobnáší další finanční náklady. 

Po dohodě zřizovatele s ředi-

teli škol otevře ve školním roce 
2019/2020 tři šesté třídy ZŠ Ná-
městí. Rozhodnutí vycházelo 
také ze spádovosti a počtu žáků, 
kteří by měli pro daný školní rok 
nastoupit do prvních tříd. Těch 

je celkem 148. Z tohoto důvodu 
otevře ZŠ Náměstí pro školní rok 
2019/2020 pouze jednu první tří-
du (spádově 23 žáků) a tři šesté 
ročníky s možností naplnění kaž-
dé třídy do 30 žáků (90 žáků cel-
kem). ZŠ Edisonova přijme žáky 
do dvou prvních tříd tak, aby 
mohla přijmout žáky ve dvou šes-
tých třídách do počtu 32 žáků (64 
žáků celkem). ZŠ Východní otevře 
jednu šestou a jednu první třídu, 
IZŠ Karlova otevře první třídy dvě. 
ZŠ Bratislavská otevře jednu první 
třídu. 

Tímto opatřením bude zajištěn 
dostatečný počet míst v prvních i 
šestých ročnících.

Roland Solloch

místostarosta

Můžete se zapojit do sbírky, 
která probíhá pod záštitou slo-
venské dětské organizace Fénix, 
o.z. Cílem je dopravit dioptrické 
brýle od dárců k lidem, kteří je 
potřebují a nemohou si je z důvo-

du finanční nedostupnosti dovo-
lit. Nyní se ke sbírce přidávají také 
města Varnsdorf a Rumburk pro-
střednictvím svých informačních 
center, kde můžete vaše staré ne-
používané brýle (a také pouzdra 

na brýle a brýlová skla) odevzdá-
vat do 31. března. Sesbírané brýle 
poputují na očištění a seřízení a 
označené budou dodány africkým 
komunitám, konkrétně do Keni.

Barbora Hájková
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Rozhovor s ředitelkou Městské knihovny Varnsdorf
Varnsdorf    Ilona Martinovská 

je ředitelkou Městské knihovny 
ve Varnsdorfu, která provozuje 
také Městské informační cent-
rum Varnsdorf.

V rozsáhlém rozhovoru se do-
zvíte, jak vypadá její běžný pra-
covní den, jak tráví volný čas, a že 
práce v knihovně není jen o kla-
sickém půjčování knih.

Jak vypadá Váš běžný pracovní 
den?

Pracovní den začínám tím, že 
si projdu poštu, e-maily, vyřídím 
nezbytné a následuje činnost dle 
plánu – ať už se jedná o pláno-
vání akcí a vše s tím spojené, či 
ekonomiku a účtování, nebo řídící 
činnosti – organizování, plánová-
ní, kontrola. Den by měl mít více 
hodin, tak se snažím plnit důležité 
a nezbytné záležitosti a samozřej-
mě musím určité pravomoci dele-
govat na své kolegyně a kolegu.  
V malém kolektivu je důležitá za-
stupitelnost. V práci bývám déle, 
často i doma vyřizuji služební 
korespondenci, tvořím plakátky 
apod.

Co patří mezi Vaše záliby 
mimo knih? 

Zahrada, cestování a hudba. 
Hraji na housle ve Varnsdorfské 
komorní filharmonii a v Rum-
burském komorním orchestru.  
V prosinci jsme hráli Rybovu Čes-
kou mši vánoční po celém vý-
běžku i v německém Neustadtu. 
Doma máme dvě tibetské dogy, 
takže ty si samozřejmě pozornost 
také zaslouží. Starší šestiletá Mai-
tripa Altan Corgo je grandšam- 
pionkou ČR.

Jakou literaturu máte nejra-
ději? Dáváte při čtení přednost 
elektronickým čtečkám, nebo 
jste milovnicí tištěné klasiky? 

Určitě dávám přednost tiště-
ným knihám, ale čtečku nezavr-
huji, má své přednosti při cesto-
vání apod. Žánry asi nedokážu 
jednoznačně jmenovat, čtu podle 
nálady, bohužel v současné době 
podstatně méně než dříve a než 
bych chtěla, protože čtu přede-
vším odbornou literaturu, záko-
ny, které potřebuji pro svou práci. 
O dovolené si pak ráda odpočinu 
u beletrie, přednost dávám kni-
hám v německém jazyce. Patřím 
spíš ke čtenářům, co přijdou do 
knihovny a chtějí „něco hezkého 
na čtení“ (každému se líbí něco 
jiného, ale kouzlo knihovnice je  
v tom, že umí nabídnout).

Je čtení knih stále v oblibě? 
Jaká věková skupina je nejčas-
tějším klientem knihovny?

Čtení je určitě stále v oblibě, 
ale rozšiřují se nabídky dalších 
volnočasových aktivit, především 
vlivem vývoje techniky. Nejpočet-
nější skupinou čtenářů jsou děti 
do 15 let, ty tvoří třetinu všech 

Ilona Martinovská (vpravo) přebírá cenu za dlouholetý přínos v přeshraniční spolu-
práci; foto archiv

čtenářů. V této věkové skupině 
mírně převažují dívky. Nejméně 
čtenářů máme ve věkové kate-
gorii 20-40 let, čtenářů přibývá 
s věkem od 50 let. Netroufám si 
však tvrdit, že nejvíce čtou děti a 

senioři, protože i ve střední gene-
raci jsou vášniví čtenáři. 

Kdo a jak vybírá novinky, které 
budou v knihovně k dispozici?

Nové knihy vybírají knihovnice 
podle zájmu čtenářů a nabídky 
nakladatelství. Limitující jsou fi-
nance, ale vždy se snažíme pokrýt 
celou škálu žánrů. Často se setká-
váme s dotazem: „Kdy už vám tu 
knihu pošlou?“ Knihy nám nikdo 
nezasílá, musíme je vybírat a ku-
povat. Vybíráme dodavatele, kte-
ří nám poskytují co největší slevy. 
Konečné slovo mám já jako ředi-
telka a ekonomka, protože knihy 
objednávám a hlídám finance.

Pořádáte také besedy a před-
nášky. Kolik je to zhruba akcí 
ročně? Co se chystá v novém 
roce?

V roce 2018 jsme uspořáda-
li 227 kulturních a vzdělávacích 

akcí, kterých se zúčastnilo 10 270 
osob.  Akce pro veřejnost pořádá-
me téměř každé úterý od 18 ho-
din. Největší zájem je o cestopis-
né přednášky a aktuální jsou také 
duchovní témata, dále pořádá-
me na chodbách výstavy a s tím 
souvisejí vernisáže. Zájem je také  
o letní koncerty – stálicemi jsou 
Kvíltet a Náhodou. Mezi tradiční 
akce se řadí i Regionální knižní 
minitrh, Svátek lužickosrbské li-
teratury a akce Prvňáček. Výbor-
nou zkušenost máme s besedami 
pro školky a školy, které mají na 
starosti knihovnice z dětského 
oddělení. Díky těmto besedám 

se daří vychovávat nové čtenáře 
a návštěvníky knihovny. V novém 
roce 2019 nechystáme žádnou 
systémovou změnu.  

Málokdo ví, že naše knihovna 
také knihy vydává. Co je v publi-
kační činnosti novinkou?

Knihovna vydává knihy od roku 
1996, jednalo se většinou o pub-
likace spojené s literárními soutě-
žemi a publikace vydávané v rám-
ci Svátku lužickosrbské poezie. 14 
publikací jsme vydali v rámci pro-
jektu z Cíle 3 v letech 2010-2013. 
Novinkou vydanou koncem roku 
2018 je malá trojjazyčná publi-
kace Z lužické pokladnice / Aus 
der Lausitzer Schatztruhe. Jedná 
se o knihu přísloví a byla vydá-
na v rámci projektu „Tradice nás 
spojují“ podpořeného EU z pro-
gramu na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným 
státem Sasko 2014-2020 v rámci 
Fondu malých projektů Euroregi-
onu Nisa.

V roce 2016 obdržela knihov-
na jako první zahraniční instituce 
saskou evropskou cenu 2015 za 
dlouholetý přínos v přeshraniční 
spolupráci. Cenu předala Andrea 
Dombois, viceprezidentka Sas-
kého parlamentu a prezidentka 
Evropského hnutí Sasko,v Saském 
parlamentu v Drážďanech.

Letos slavíte deset let v no-
vých prostorech. Chystáte něja-
kou akci pro čtenáře?

V budově MCKV působí knihov-
na od roku 2009. V této chvíli 
přemýšlíme, jak nejlépe oslavit 
toto výročí.  Nechte se překvapit, 
včas se na webových stránkách 
knihovny, Facebooku i na strán-
kách Hlasu severu dozvíte více.

Máte na starost také provoz 
městského informačního centra. 
Jeho službu turistům si asi všich-
ni dokážeme představit. Jak ho 
ale může využít varnsdorfský 
občan?

Hlavní náplní informačního 
centra jsou informace návštěv-
níkům na jejich dotazy, ať jsou 
to přespolní turisté nebo místní 
lidé. Můžete si u nás zakoupit 
vstupenky do varnsdorfského di-
vadla, do rumburské Střelnice, 
ale také vstupenky přes portály 
Ticketportal, Ticketart, Ticket-
stream, E-vstupenky. Nabízíme 
množství pohledů z Varnsdorfu 
a okolí, magnetky, upomínko-
vé předměty, knihy o Varnsdor-
fu a okolí. Nabídku se snažíme  
neustále rozšiřovat. Varnsdorfa-
né si zvykli k nám chodit pro pytle 
na tříděný odpad či koupit Hlas 
severu.

Co byste popřála knihovně do 
nového roku? 

Přízeň čtenářů, návštěvníků  
i vedení města.

Barbora Hájková

Městská knihovna Varnsdorf v číslech

Knihovna disponuje 116 112 médii a dokumenty, z toho 
naučné literatury asi 45 tis.  
Ve volném výběru 69 704, ostatní média se nacházejí ve skladu a 
čtenářům je knihovnice přinese na požádání. 

Počet registrovaných čtenářů: 1 959, z toho 452 dětí do 15 let

Počet akcí za rok 2018: 227 akcí, kterých se zúčastnilo 10 270 
osob. Počet návštěvníků informačního centra v roce 2018:  
11 801 osob.

Nejstarší kniha:
Mezi nejstarší knihy patří titul Rostlinstvo a jeho význam v ná-
rodních písních, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovan-
ských, kterou sepsal Primus Sobotka, vydala Matice česká v roce 
1879.
Historický román Templáři v Čechách, jehož autorem je Prokop 
Chocholoušek (vydáno Nakladateli Bursík a Kohout, 1900)
Publikace vydaná ve Varnsdorfu (Ed. Strache, 1921) Nordböhmi- 
sche Sagen (Severočeské pověsti), autor Theodor Hutter. 
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Juho Laakso: Varnsdorf pro mě byla nejjednodušší volba
Varnsdorf     Pryč jsou časy, 

kdy se stávalo, že si chlapi mu-
seli před zápasem sami odklidit 
sníh z hrací plochy. Modernizuje 
se všechno. Dnes tu máme za-
střešený zimní stadion, hokejo-
vý tým mužů mění svůj název a 
angažuje i zahraniční hráče.

Hokejový tým mužů má ve 
Varnsdorfu více než dvacetile-
tou tradici. Dříve musel tým od 
března do listopadu přejít jen na 
suchou přípravu bez ledu, což 
představovalo obrovskou nevý-
hodu před soupeři. Z důvodu 
vytoužené rekonstrukce zimního 
stadionu však musel A-tým pře-
rušit před šesti lety svou činnost. 
V roce 2015 prošel znovuzroze-
ním. Tým doposud oficiálně fun-
guje pod původním názvem HC 
TS Varnsdorf, už od příští sezóny 
však chce být světový. Alespoň  
v názvu. Ten vzešel z vlastní inici-
ativy hráčů. Jsou na nový název 
hrdí, protože si ho včetně loga 
sami vymysleli. Od září tu tedy 
budeme mít tým Vikingů.

S nadsázkou řečeno, tým je 
světový už dnes. Občas ho totiž 

doplňují zahraniční hokejoví hráči.
Mihli se tu hokejisté z Ruska i ze 
Slovenska, nyní je členem varns- 
dorfského týmu i hráč z Finska 
Juho Laakso. Je mu 28 let a pochá-
zí z finského Oulu. Toto město leží 
poblíž severního polárního kruhu. 
Sympatický Juho si rád s někým 
„pokecá,“ během příjemného roz-
hovoru dal odpověď na pár oby-
čejných otázek.

Jak se žije v Oulu, které je 
vzdálené jen kousek od polární-
ho kruhu. Bývá tam vidět polární 
záře?

Oulu má asi 140 tisíc obyvatel, 
není to příliš velké město. Mám to 
tam rád, i když zimy jsou dlouhé 
a tuhé. Jsme zvyklí na hodně sně-
hu a teploty jsou většinou nízké 
okolo -10° C, ale klesají i k -30° C. 
To už je ale příliš i na Fina. Hra-
nice polárního kruhu prochází asi  
150 km na sever od nás měs-
tečkem Rovaniemi, kde, jak jistě 
víte, žije Santa Claus :-) Návštěva 
jeho vesničky byla pro mě v dět-
ství úžasným zážitkem. Vím, že  
v Česku máte Ježíška, ale ve Fin-
sku je prostě Santa Claus. Spousta 

věcí je jiných. Cizinci, kteří k nám 
přijedou v létě v době polárního 
dne, mívají problém se spánkem 
kvůli tomu, že v tuto dobu je 
přibližně 14 dní v kuse světlo a  
v noci není tma, jen se asi na čtyři 
hodiny mírně zešeří. Nejkrásnější 
je však Finsko v zimě, kdy mů-
žeme i v Oulu pozorovat polární 
záři. Nebývá to každý den, ale 
dost často. Finsko je země lesů 
a jezer a příroda je tam krásná  
v létě i v zimě. Já mám raději 
zimu, asi to bude i kvůli hokeji.

Hokej tě neživí, je pro tebe 
tedy spíš zábavou, nebo máš 
nějaké ambice v tomto směru? 
Jakou máš jinak profesi?

Pracuji v naší rodinné firmě 
prodávající software v automo-
bilovém průmyslu. Pracuji něko-
lik hodin denně prostřednictvím 
počítače. Jsem rád, že mi to dává 
šanci hrát hokej, protože ten mi-
luju. Prošel jsem nižšími hoke-
jovými soutěžemi a využil jsem 
té šance hrát ve střední Evropě. 
Baví mě se pohybovat v hokejo-
vém prostředí. Potkal jsem zde 
mnoho bezvadných lidí a přátel, 

měl jsem možnost hrát se skvě-
lými spoluhráči, zažil spoustu 
zážitků, ze kterých mohu i v bu-
doucnosti čerpat. Chci hrát do té 
doby, dokud mi to mé tělo dovolí. 
Doufám, že si svůj poslední zápas 
zahraju až tak ve čtyřiceti.

Jsi tu už druhou sezonu. Proč 
zrovna Varnsdorf? Zkoušel jsi to 
i jinde?

Dostal jsem příležitost tady 
hrát před několika lety, pak jsem 
se vrátil hrát do Finska. Přesto-
že jsem měl šanci hrát i v jiných 
klubech v Česku i jinde, vybrat 
Varnsdorf pro mě byla nejjedno-
dušší volba. Měl jsem pocit, že 
jim to tady dlužím. Mám hezké 
vzpomínky na dny, které jsem tu 
tenkrát odehrál a chtěl bych pro-
žít další podobné. V klubu jsou 
ke mně vstřícní, komunikujeme 
spolu v angličtině. Vaše město je 
hezké. Je malé a staré, ale takové 
se mi právě líbí. Není nic, co bych 
mu vytknul.

Jak vnímáš zdejší lidi? Máš tu 
přátele? Jak se spolu dorozumí-
váte? Učíš se česky?

Lidé ve Varnsdorfu jsou ke mně 

Pokračování na str. 8
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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 

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Svozy pytlového tříděného odpadu

7.2.2019 od 9:00 hod. 
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ZUBNÍ POHOTOVOST

   
26. - 27.1.2019  
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

2. - 3.2.2019 
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622

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

Dne 3. února to 
bude 20 let, co od 
nás odešel pan 

Toníčku, stále Tě 
máme v srdci.  

S láskou vzpomínají maminka a sou-
rozenci s rodinami.

Dne 3. ledna 
uplynulo 5 let od 
úmrtí manžela 
Zdeňka Jiráska.  

  Stále vzpomínají 
manželka a dcery  

s rodinami.

Vydání
(čtvrtek)

velmi milí. Někteří se mi snaží  
v různých situacích pomáhat a 
vyřešit nějaký problém. Většina 
se odvíjí od toho, že neumím čes-
ky a mluvím jen finsky a anglicky. 
Velmi si toho vážím a děkuji. My-
slím, že mám hodně přátel. V ho-
kejové komunitě jsme jako jedna 
velká šťastná rodina. Hodně lidí 
na zimáku, i když anglicky neumí 
a hovoří jen česky nebo němec-
ky, se se mnou přesto snaží nějak 
komunikovat. Moc si toho cením. 
Naučil jsem se pár slov a vět  
v češtině. Hlavně díky mým vtip-
ným spoluhráčům znám i někte-
rá neslušná slova. Ale tak znáte 
to, mezi chlapy (směje se). Jinak 
češtinu vnímám jako velmi složitý 
jazyk, stejně jako finština je těžká 
pro Čechy.

Jaké jsou hlavní rozdíly v čes-
ké a finské kuchyni? Jakému 
jídlu tady dáváš přednost a jaké  
nemáš rád?

Máme podobné suroviny, ale 
jídla jsou tu jiná. My jíme hod-
ně zeleniny a ryb. Nejíme moc 
brambory. Moje první jídlo tady 
byl knedlík. Nejsem si jistý, z čeho 
to vlastně je, ale jsem si jistý, že 
už jsem jedl lepší věci. Mám rád 
vaši gulášovku, to je to nejlepší, 

Juho Laakso: Varnsdorf pro mě byla nejjednodušší volba

Na výstavě uvidíte to nejlepší z Fotoroku 2019

Dokončení ze str. 6

co jsem tu kdy jedl, a na zimáku 
mají výbornou. Také se tu víc ko-
ření. Jídlo má mnoho všelijakých 
chutí. Ve Finsku jsou jídla chuťově 
jednodušší.

Co děláš ve volném čase?
Hodně času trávím na zimáku  

s mladšími hráči a také pomá-
hám dětem, kteří se učí bruslit.  
Baví mě to, mám z toho dob-
rý pocit. Na zimáku trávím tak  
5-7 hodin denně. Když jsem 
doma, pracuji na počítači, nebo 

hraju hry na Xboxu. Hodně času 
trávím se svými přáteli, když mají 
čas. Někdy jdu někam na kávu. 
Prostě dělám takové normální 
věci, abych nebyl jen sám doma.

Sleduješ docela podrobně 
českou hokejovou ligu. Fandíš 
nějakému českému týmu?

Sleduji Spartu Praha a Kometu 
Brno kvůli jejich hráčům. Někteří 
totiž hráli ve Finsku v OulunKär-
pat, což je můj nejoblíbenější tým 
ve finské nejvyšší hokejové lize 
Sm-liiga.

Finsko je hokejovou velmocí a 
hokejových hal je tam mnoho. 
Jsou srovnatelné s těmi v Če-
chách?

To je skutečně těžké říci. Já 
myslím, že spousta zimních sta-
dionů tady je trochu starších, než 
jsou ve Finsku. Ale lidi dělají hru,  
ne zimní stadiony. Navíc si my-
slím, že tady máte o něco lepší 
led.

A jak se ti líbí nový název klu-
bu Vikingové?

Nový název klubu se mi líbí 
strašně moc, protože Vikin-
gové jsou bojovní a zároveň  
jsou součástí skandinávské his-
torie.

RH

Varnsdorf     Sto osmdesát  
fotografií od devatenácti autorů. 
To je základní statistická bilan-
ce 43. ročníku soutěže Fotorok. 
Porota ani tentokrát neměla 
lehkou práci. Po tříhodinovém 
hodnocení dospěla k rozhodnutí 
přidělit tři hlavní ceny a tři čest-
ná uznání, tak jak je najdete na 
přiložené výsledkové listině. 

Kromě toho sestavila výstavní 
soubor, který můžete zhlédnout 
do poloviny března ve varns- 
dorfské knihovně. Josef Zbihlej 
na vernisáži výstavy (konala se  
15. ledna) k aktuálnímu ročníku 
poznamenal několik postřehů: 
Podobně jako loni dorazilo množ-
ství kvalitních fotografií z Děčína. 
Velmi silnou kolekci zaslali letos 
fotografové z Litvínova. K nim pa-
tří i Blanka Jedličková s vítězným 
snímkem „Chvíle před svítáním“. 
Méně příjemným překvapením 
je absence německých a polských 
prací, s čestnou výjimkou Irene 
Hinzmannové ze Schirgiswalde. 
Na výstavě objevíme několik jmen 
z Varnsdorfu a nejbližšího okolí.  
Z nich se do výsledkové listiny pro-
sadil debutant v soutěži David Ko-
vář, a to velice kvalitními snímky  
s přírodními motivy.

Porota, která již řadu let pracu-
je v téměř stejném složení, byla 
letos nově posílena Ondřejem 

Hájkem, fotografem ČTK pro Ús-
tecký kraj. 

Organizátory soutěže zaujala 
větší účast začínajících fotografů, 
kteří obtížně hledají svou cestu  
k výtvarně hodnotné fotografii. 
Ani vymoženost internetu nemů-
že nahradit osobní předávání zku-
šeností od starších pokročilejších 
kolegů. Tuto praxi, jak ji znali čle-
nové původního fotokroužku při 
ZK Velveta a později ve Fotoklubu 
KPMV, se i přes několik pokusů 
zatím nepodařilo obnovit. Stále  
však platí nabídka pro mladé  
tvůrce, kteří chtěli fotoklub obno-
vit. Kruh přátel muzea Varnsdorf 
by jim nezištně poskytl přístřeší i 
nějaké finance na činnost do za-

čátku. Stačí se obrátit na pana 
Zbihleje ve varnsdorfském mu-
zeu.

Přestože zahraniční účast byla 
letos minimální, spolupráce  
s německými kolegy pokraču-
je alespoň v organizační rovině. 
Díky tomu se s fotografickou žní 
letošního ročníku budou moci 
seznámit návštěvníci radnice  
v Großschönau, kam se výstava 
přestěhuje na jarní měsíce.

Pořadatelé děkují městské 
knihovně za výstavní prostory a 
zázemí pro vernisáž, všem po-
mocníkům při instalaci výstavy a 
oběma starostům, kteří nám po-
máhají finančně.

KPMV

Blanka Jedličková přebírá cenu za vítězný snímek Fotoroku 2019; foto  
Jaroslava Štěpánková

Pořadatel: Fotoklub Kruhu 
přátel muzea Varnsdorf
Porota: Bořivoj Černý, On-
dřej Hájek, Radek Petrášek, 
Václav Sojka, Jiří Stejskal, Jiří 
Trebatický, Libor Zavoral

Výsledky: 
1. místo: Blanka Jedličko-
vá (Litvínov) za fotografii 
„Chvíle před svítáním“
2. místo: Emílie Mrazíková 
(Děčín) za fotografii „Ostra-
ha 1“
3. místo: David Kovář (Varns- 
dorf) za fotografie „Na lou-
ce 1 a 2“

Čestná uznání: Jiří Durdík 
(Praha) za fotografii „Na 
pozorovatelně“, Emílie Mra-
zíková (Děčín) za fotografii 
„Psí život“, Alena Pavlíková 
(Litvínov) za fotografii „Sví-
tání na Rožmberku“

Antonín Nesnídal.



9

2/2019 Sport

Sálovkáři ovládli krajský pohár a čeká je národní finále

Basketbalisté Varnsdorfu bojují o postup do play-off 

Šachistům se dařilo Atleti zahájili halovou sezónu

Libouchec    Tým sálové ko-
pané Futsal Varnsdorf si do své 
sbírky připsal další trofej. 

Varnsdorfští totiž v Libouchci 
jasně opanovali krajský pohár, 
když vyhráli všechny čtyři zápa-
sy a mohou se těšit na národní 
finále. „Na pohár jsme odjíždě-
li po mnoha letech v kompletní 
sestavě. Bylo to znát. V prvním 
utkání jsme vlétli na Jílováky a po 
skvělém výkonu vyhráli 5:1. Ve 
druhém zápase nás čekala Bělá. 
Soupeř šel hned do vedení, ale 
zlepšená hra v druhém poločase 
přinesla po vítězství 2:1 tři body. 
Ve třetím zápase nás čekaly Žele-
nice. Kombinační hrou, která byla 
podpořena skvělým výkonem 
brankáře Langera jsme vyhráli 

Varnsdorf  Basketbalisté TJ 
Slovanu Varnsdorf, kteří bojují  
v Severočeské lize o play-off, 
mají za sebou v novém roce dva 
zápasy. 

Ten první jim vyšel na jednič-
ku, když doma porazili posled-
ní Lovosice 105:70. „Přitom  
jsme začali špatně a prohrávali 
0:8. Vzali jsme si oddechový čas 
a od té doby hru režírovali až do 
samotného konce. Soupeře jsme 
přehrávali rychlostně, dobrou 
úspěšností střelby za tři body 
a disciplínou v obraně,“ popsal  
zápas hrající asistent trenéra  

4:0. V posledním zápase nás če-
kalo Bumiko Děčín. První poločas 
nám nevyšel, ale parádní hra  

v tom druhém přinesla vítězství 
3:2,“ zhodnotil stručně všech-
ny zápasy vedoucí klubu Marcel  

Mikolášek. „Miloslav Kučera se 
stal nejlepším střelcem turnaje, 
když nasázel osm branek,“ dodal 
Mikolášek.

Futsal Varnsdorf si tím zajis-
til postup do národního finále,  
které se odehraje 2. února ve Zlí-
ně.

Výsledky Varnsdorfu: Futsal 
Varnsdorf – Autocentrum Jílové 
5:1, Sokol Bělá – Varnsdorf 1:2, 
Varnsdorf – Veteráns Želenice 
4:0, Bumiko Děčín – Futsal Varns- 
dorf 2:3. 

Konečné pořadí turnaje:  
1. místo: Futsal Varnsdorf, 2. mís-
to: Autocentrum Jílové, 3. místo:  
Bumiko Děčín, 4. místo: Veteráns 
Želenice, 5. místo: Sokol Bělá. 

Redakce

Futsal Varnsdorf si připsal další trofej; foto Futsal Varnsdorf

Jan Schilling. 
TJ Slovan Varnsdorf 105:70 

ASK Lovosice
Body Varnsdorfu zaznamena-

li: Beran 27 (3x3), Lehroch 24 
(2x3), Šišulák 22 (3x3), Schilling 
12 (1x3), Sucharda 10, Janoušek 
7, Vakulenko 3 (1x3). 

V druhém utkání v Teplicích 
mohl Varnsdorf jen překvapit. 
To se nepodařilo, druhý tým  
tabulky doma porazil TJ Slovan 
Varnsdorf 99:55. „Začátek byl 
vyrovnaný, po první čtvrtině jsme 
ztráceli jediný bod. Poté přišlo 
několik ztrát a Teplice v poločase  

odskočily na 14 bodů. Druhý po-
ločas už byl čistě v režii domácích, 
kteří nakonec zaslouženě vyhráli,“  
podotkl Schilling. 

BK Teplice 99:55 TJ Slovan 
Varnsdorf

Body Varnsdorfu zaznamena-
li: Lehroch 11 (3x3), Beran 10,  
Janoušek 6, Schilling 6, Šišulák 6, 
Zamrzla 6, Vakulenko 5, Sucharda 
3 (1x3), Doležal 2.

Po 14. kole jsou zatím varn-
sdorfští basketbalisté na osmém  
místě tabulky a bojují  
o play-off. 

Redakce

Výsledky basketbalové
mládeže

Kadetky U17:
Basket Severočesko 56:61 
Sluneta Ústí n. L. 
Basket Severočesko 52:47 
Slovan Litoměřice 

Mladší minižákyně U12:
TJ Slovan Varnsdorf     45:49 
Slovan Litoměřice 
TJ Slovan Varnsdorf        63:46    
Slovan Litoměřice 

Starší žáci U15:
Baník Most                      73:90
TJ Slovan Varnsdorf
BA Roudnice n. L.            52:62
TJ Slovan Varnsdorf

Junioři U19:
TJ Slovan Varnsdorf  50:105 
Levharti Chomutov
TJ Slovan Varnsdorf     56:104
Sluneta Ústí n. L.

Minižáci U13:
TJ Slovan Varnsdorf        29:69
Tygři Louny 
TJ Slovan Varnsdorf        34:80
Tygři Louny

Stráž pod Ralskem  Zápas 
6.kola Krajské soutěže ve Stráži 
pod Ralskem se šachistům vyda-
řil.

Družstvo TJ Slovan Varnsdorf 
zvítězilo nad domácím favori-
tem, který nastoupil v nejsilněj-
ší sestavě vysoko 6:2. Jedná se  
v této sezóně o první bodový 
zisk z venku, a navíc jde o prv-
ní vítězství nad tímto soupeřem  
v novodobé historii klubu. V ta-
bulce Krajské soutěže ŠSLK patří 
varnsdorfskému družstvu průběž-
né 4. místo. Ve svých partiích za 
TJ Slovan zvítězili Václav Paulus 
(1.šachovnice), Karel Sládek (3), 
Matyáš J.Hrazdira (4),Petr Králí-
ček (6) a Matěj Hurtík (8). Remizo-
vali Michal Papoušek (2) a Václav 
Halba (5).

Václav Halba

Jablonec     O víkendu 12. až 
13. ledna se v jablonecké atletic-
ké hale konaly Krajské přebory 
ve vícebojích. 

Z varnsdorfského oddílu se jich 
zúčastnili Jakub Zajíček, Anna Du-
bovecká a Eliška Mendelová. Za-
jíček měl před sebou dvoudenní 

sportovní klání v sedmiboji (60 m, 
60 m. př., koule 4 kg, tyč, 1000 m, 
výška a dálka), děvčata závodila  
v pětiboji (60 m. př., 800 m, koule 
3 kg, výška a dálka). Varnsdorf-
ský atlet se se všemi disciplínami 
vypořádal velice dobře, ve všech 
překonal svá osobní maxima. 
Přestože vynechal tyč, nasbíral 
celkem 3303 bodů, které ho vy-
nesly na 2. místo. Dubovecká si 
vytvořila osobní rekordy ve čty-
řech disciplínách, získala 2595 
bodů a umístila se na krásném  
5. místě. Mendelová získala 
1759 bodů, třikrát překonala svá 
osobní maxima a umístila se na  
15. místě.

Atletický oddíl Tj Slovan Varnsdorf



Fotbalisté Varnsdorfu jen těsně podlehli prvoligovému Jablonci; foto fkjablonec.cz 
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FK Varnsdorf zahájil zimní přípravu bez větších změn

Fotbalisté mají za sebou účast v zimní Tipsport lize

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 20

Varnsdorf   Aktuálně čtvrtý 
tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 
zahájil přípravu na jarní část dru-
holigové sezony.

Fotbalisté Varnsdorfu se sešli 
na své zbrusu nové umělé trávě 
k prvnímu tréninku v rámci zim-
ní přípravy v pondělí 7. ledna. 
Trenér David Oulehla se na hřišti 
potkal takřka se stejnými hráči, 
se kterými zakončil úspěšný pod-
zim. „Odešel vlastně jen Daniel 
Kozma do Dukly Praha. Když to 
vezmu jako trenér, je to ztráta. 
Dan patřil do osy mužstva, je to 
pro nás výrazné oslabení. Na dru-
hou stranu jsem rád, že se tímto 

Varnsdorf  Fotbalisté Varns- 
dorfu načali sérii přípravných 
zápasů již tradiční účastí v zimní 
Tipsport lize. 

V prvním utkání skupiny B, kte-
rá se hrála v Xaverově, podlehli 
svěřenci Davida Oulehly prvoli-
govému Jablonci nad Nisou těs-
ně 0:1. Jedinou branku v utkání 
zaznamenal Štěpánek po roho-
vém kopu. „Stál proti nám kva-
litní soupeř, který hrál základní 
skupinu Evropské ligy. Do těžké-
ho zápasu jsme šli z plné zátěže, 
přesto si myslím, že se s tím kluci 
popasovali velice dobře. Byly tam 
dobré pasáže. Naším výkonem 
jsme navázali na podzimní část 
ve druhé lize. Škoda, že gól přišel 
tak brzy, a navíc ze standardní 
situace,“ litoval varnsdorfský tre-
nér David Oulehla. „Důležité je při 
odchodu Dana Kozmy a zranění 
Martina Kouřila najít v obraně 
jiné varianty. Utkání pro nás bylo 
obohacující a splnilo účel.“ 

FK Jablonec nad Nisou 1:0  
    FK Varnsdorf

Sestava Varnsdorfu: Samoel 
- Zbrožek, Richter, Kubista, He-
ppner - Kodeš, Bláha - Dordič, Kou-
courek, Barac - Schön. Náhradníci, 
kteří se dostali na hřiště: Novák, 
Zezula, Ondráček, Votava, Rybář. 

Ve druhém utkání proti Par-
dubicím padaly góly až po změ-
ně stran. A nebylo jich málo. 
Varnsdorf nasázel celkem čtyři, 
a nakonec tým z města perníků 

přestupem ocenila jeho a vlastně 
i naše práce,“ podotkl kouč Varns- 
dorfu.

Logicky tak Varnsdorf nemá 
důvod testovat hromadu nových 
tváří. „Máme tu Pepu Zezulu  
z Trutnova. Pak jsme vytáhli na-
dějného dorostence Marka Rybá-
ře. To je poctivý kluk, kterého by-
chom chtěli do budoucna rozvíjet. 
A také je tu jihokorejský fotbalis-
ta Kim. Ten už tu byl na podzim, 
takže uvidíme, jak se předvede,“ 
prozradil. Změny v hráčském 
kádru jsou tak minimální. To musí 
těšit každého trenéra týmu, který 
šlapal. „Bavili jsme se o tom s asi-

stentem Liborem Macháčkem, že 
tu vždy byly poměrně velké změ-
ny. Já jsem rád, že ten tým zůstal 
prakticky pohromadě. Budeme se 
snažit posunout výš ty hráče, kte-
ří na podzim nedostávali takový 
prostor. A jestli budeme testovat 
další hráče? Tomu necháme volný 
průběh,“ zdůraznil.
Přesto se v pondělí na úvodním 
tréninku nehlásili všichni hráči. 
„Lehké zranění si přivodil Radek 
Porcal, to samé Martin Kouřil. 
Oba by se ale měli co nejdříve 
do přípravy zapojit. Po operaci je 
Dzaba. Tam uvidíme, jak to bude 
vypadat,“ pokračoval Oulehla. 

Varnsdorf má v plánu hned jede-
náct přípravných zápasů. Fanouš-
ci si některé mohou díky novému 
umělému povrchu užít i v domá-
cím prostředí. Tam sehraje tým  
z Kotliny hned pět přátelských due- 
lů, první 26. ledna proti liberecké-
mu dorostu. 
„Jsem rád, že tu máme dostateč-
né podmínky na přípravu. Je dob-
ře, že tu je nová umělka. Nyní se 
zaměřujeme na kondici a silové 
složky. Máme hodně zajímavých 
přátelských zápasů. Věřím, že se 
dobře připravíme na jarní část 
druhé ligy,“ dodal na závěr David 
Oulehla.                                 Redakce

vyprovodil výsledkem 4:1. „Naše 
hra byla slušná, navázali jsme na 
výkon proti Jablonci. Jsem rád, 
že se nám dařilo v útočné fázi. 
Kromě čtyř gólů tam byly další 
šance. Doufám, že se to vše bude 
zlepšovat a my se zase posuneme 
někam dál,“ zhodnotil stručně 
vítězný souboj trenér Varnsdor-
fu David Oulehla. Premiérovou 
trefu v dresu Varnsdorfu si odbyl 

také korejský hráč Kim. Ten kromě 
branky také přihrál na třetí gól. 
Mezi další střelce se zapsal také 
Kouřil, Ondráček a Dordič. Do se-
stavy se po lehkém zranění vrátil 
Kouřil.

FK Pardubice 1:4 FK Varnsdorf 
Sestava Varnsdorfu: Vaňák – 

Zbrožek, Richter, Kouřil, Heppner 
– Kodeš, Ondráček – Barac, No-
vák, Zezula – Votava. Náhradníci, 

jenž se střídali během utkání: Sa-
moel – Rybář, Kim, Bláha, Dordič, 
Schön, Kubista, Kocourek.

Základní skupinu B zakončil 
Varnsdorf soubojem proti dru-
holigovému nováčkovi z Chrudi-
mi. Utkání skončilo 1:2 z pohledu 
Varnsdorfu. Ten tak skončil v zim-
ní Tipsport lize ve skupině B na  
3. místě.

Redakce
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14/2018 Zprávy, inzerce

Parkoviště v Západní ulici prošlo 
rekonstrukcí

Varnsdorf  Zrekonstruované 
parkoviště, do něhož radnice 
investovala přes půl milionu ko-
run, již občané využívají.

Parkoviště na sídlišti v Západní 
ulici bylo v havarijním stavu, pro-
to město Varnsdorf přistoupilo 
k jeho rekonstrukci. V prostoru 
parkoviště došlo zprvu k demolici 
betonové zdi, následně odvodně-
ní celého prostoru. Poté přišla na 
řadu kompletní oprava povrchu 
stávajících parkovacích ploch 
včetně příjezdové komunikace. Ta 
byla osazena novými vyvýšenými 
obrubníky, čímž došlo k zamezení 
parkování osobních vozidel na 
travnaté ploše.

Zrekonstruované parkoviště, do 
něhož radnice investovala přes 
půl milionu korun, již občané vy-
užívají. Během následujících dní 
ještě proběhne dopravní značení 
pro vodorovné stání. Obyvatele 
vnitrobloku v ulici Západní čeká 

rozsáhlá revitalizace celého síd-
liště za zhruba osm milionů ještě 
letos.  

Tomáš Secký 

Silnici v ulici Partyzánů pokryl mikrokoberec, vydrží déle
Varnsdorf  Technologie po-

kládky mikrokoberce má mnoho-
stranné využití na komunikacích 
různého druhu a byla použita na 
silnici v ulici Partyzánů.

Technologie pokládky mikroko-
berce má mnohostranné využití 
na komunikacích různého druhu. 
Chrání povrch před pronikáním 
vody do konstrukce vozovky, 
zároveň zajišťuje výborné proti-
smykové vlastnosti a prodlužuje 
životnost degradovaného povr-
chu o další roky. Stejná metoda 
se používá například na silnicích 
a dálnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic.

Touto metodou byla opravena 
i silnice v ulici Partyzánů mimo 
části před Městským divadlem 
Varnsdorf, kde se ještě v letošním 
roce počítá s celkovou revitali-

zací parkoviště, které navazuje 
na opravenou komunikaci. Stej-
ná metoda byla použita také 

při opravě povrchu parkoviště  
v ulici Žitavská před panelovými 
domy č.p. 2840 až 2842. Opra-

veného povrchu se dočkal také 
chodník před panelovým domem 
č.p. 2564 až 2566 v ulici Legií.  
Varnsdorfská radnice využívá 
technologii mikrokoberce v mís-
tech, kde by bylo nutné řešit 
opravy odfrézováním starého 
povrchu. Nový povrch má delší 
životnost než klasické lokální 
výspravy, což následně šetří i pro-
středky na údržbu komunikací.

Při aplikaci mikrokoberce 
dochází k překrytí a označení 
kanálů na vozovce, které jsou 
po pokládce následně odkryty a 
dorovnány. Někdy je také potřeba 
kanály zvýšit do úrovně vozovky, 
proběhne tak jejich vyfrézování a 
vybetonování do potřebné výšky, 
poté následuje pokládka nového 
povrchu.

Tomáš Secký

Technologie zajišťuje například výborné protismykové vlastnosti; foto Tomáš Secký

Parkoviště v ulici Západní se po dlouhých letech dočkalo rekonstrukce; foto Tomáš Secký



PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

04.09.2018 od 6.00 hod.

SVOZ BIOODPADU

Svozy pytlového tříděného odpadu
06.09.2018 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Dne 21. červen-
ce uplynulo 10 let 
od smrti dcerky 
Romanky Schup-
panové. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Táta a ostatní 
příbuzní.

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
1.-2.9.2018  
MUDr. Charvát Tomáš  
U Přívozu 18/4, Děčín III  
Tel. 412 511 619

8.-9.9.2018  
MUDr. Milič Lukáš
Anenská 385/2, Děčín I 
Tel. 412 511 482

Dne 24. srpna 
oslavila své krásné 
85. narozeniny 
naše maminka a 
babička paní Anna 
Vohnoutová. Do 

dalších let jí přejí pevné zdraví a 
pohodu dcera a syn s rodinami.

Dne 23. srpna 
uplynuly dva roky, 
co nás navždy 
opustil pan Josef 
Šulc. 

S láskou vzpomí-
ná manželka a synové s rodinami.

Dne 25. července bylo smutné 
výročí, kdy zemřel Miroslav Ma-
tyáš. 

Vzpomínají manželka, dcera, zeť 
a vnuci.

Dne 30. čer-
vence uplynulo 9 
let od úmrtí mojí 
babičky Zdeňky 
Polcarové. 

S láskou vzpomí-
ná vnučka Šárka s rodinou.

22. srpen je 
dnem, kdy by náš 
milovaný syn, bra-
tr a vnuk Dušan 
Poncer oslavil 23. 
narozeniny, ale ne-

bylo mu to osudem přáno. 
S láskou vzpomínají rodiče,  

sestra Pavlínka a všichni ti, kteří na 
tebe nezapomenou.

Dne 1. září tomu 
bude jeden rok, co 
nás navždy opustil 
pan Petr Štourač. 

S láskou vzpo-
míná manželka 

Rozálie, dcera a syn s rodinami a 
ostatní příbuzní.

Dne 10. srpna 
uplynul první smut-
ný rok, kdy nás na-
vždy opustila naše 
milovaná man-
želka, maminka a 

babička paní Jitka Dušánková. 
Stále vzpomínají manžel Josef a 

synové s rodinami.

Dne 29. srpna 
uplynulo 15 let, 
kdy nás navždy 
opustila naše ma-
minka, babička a 
prababička Bohu-

mila Lüftnerová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na 

ni s námi. Stále vzpomínají děti  
s rodinami.  

Dne 22. srpna 
uplynulo 20 let, co 
nás navždy opusti-
la paní Miroslava 
Kropáčková. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Rodina.

Úmrtí v červnu

Jaroslav Mocek    
Václav Uher    
Petr Kokta    
Mária Pospíšilová    
Jan Skořepa    
Hedvika Opočenská
Jitka Přibylová            
Alena Havrdová Fidlerová  
Zbyslav Hofman 
Roman Škach 
Bohumil Novák 
Petr Havelka 
Ladislav Žejdlík 

ÚMRTÍ

73 let
72 let
70 let
77 let
67 let
85 let
62 let
62 let
76 let
44 let
76 let
66 let
84 let

Úmrtí v červenci

Miroslav Hauser    
František Barták    
Josef Brejcha    
Radek Godla    
Anežka Hermannová    
Miluše Javůrková
Jaroslav Němec            
Alena Machová  
Libuše Volejníková 
Michal Šišulák 
 
 
 

ÚMRTÍ

71 let
73 let
67 let
44 let
86 let
86 let
75 let
58 let
79 let
92 let

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat pohřební službě Kamélie za 
profesionální přístup při posled-
ním rozloučení s naším drahým 
Románkem Škachem. Obzvláště 
děkuji paní Ladislavě Heczkové, 
která nám v této těžké chvíli po 
celou dobu pomáhala.

Připojuji další dvě jména: paní 
Eva Kolnerová a pan Milan Hurák 
ml. I jim patří naše poděkování 
za jejich velkou pomoc. Za rodinu 
pozůstalých děkuje maminka Jana 
Vránová.

Velké poděkování strážníkům 
Městské policie Varnsdorf za 
ochotnou pomoc při nemoci mého 
manžela. Bylo to již po několikáté, 
a proto velmi děkuji. Civínovi.

Společnost 14/2018
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Oslavy 70. výročí basketbalu 
ve Varnsdorfu

Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf 
z.s., oddíl basketbalu, pořádá  
v sobotu 15. září 2018 ve 
sportovní hale na Západní ul. 
ve Varnsdorfu společenské a 
sportovní setkání u příležitosti 
kulatého výročí založení klubu  
v tomto městě.

Dovolujeme si tímto pozvat 
bývalé hráče a hráčky, trené-
ry, rozhodčí, funkcionáře, ale  
i všechny příznivce varnsdorfské-
ho basketbalu, od dob zakladate-
le Ládi PAROULKA až po dnešek,  
na zajímavý program, jehož sou-
částí bude i zápas prvoligového 
klubu BK ARMEX Děčín s úřadu-
jícím mistrem rakouské ligy ECE 

Bulls Kapfenberg.
Program:
od 08:00 hod. - zápasy mládež-

nických družstev (kat. U12, U13, 
U15, U17)
od 14:00 hod. - prezentace účast-
níků a zápas kat. U19
16:00  16:45 - oficiální zahájení 
a předání ocenění významným  
basketbalovým osobnostem
17:30  19:00 - zápas mužů: BK  
ARMEX Děčín  ECE Bulls Kapfen-
berg (mistr Rakouska)
od 19:00 - setkání bývalých  
hráčů, trenérů, rozhodčích  
a funkcionářů v prostorách spor-
tovní haly.

Ing. Miroslav Novotný

Mnohokrát děkujeme všem přá-
telům a známým, kteří se dne 
11.8.2018 přišli na zádušní mši na-
posledy rozloučit s Marií Jelenovou,  
jež zemřela náhle ve věku 86 let.

Manžel a děti s rodinami
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Varnsdorfský upoutanec 2018 měl úspěch

Tour de Feminin ovládla Američanka Leah Thomasová  

Varnsdorf     Ve dnech 6. - 8.čer-
vence 2018 proběhl další ročník 
soutěže upoutaných modelů  
v kategoriích F2B Světový pohár 
akrobatů, SUM a F4B  Mistrov-
ství ČR maket a polomaket, UŠ  
O pohár Tolštejnského panství.

Jako již tradičně, i letos celé 
klání proběhlo na stadionu ve  
varnsdorfské Kotlině pod or-
ganizací Klubu varnsdorfských 
modelářů. Týdny před zahájením 
samotných soutěží probíhaly peč-
livé přípravy podkladů, jednání 
s úřady a hledání sponzorů, bez 
kterých by taková akce nebyla 
možná. I jim patří poděkování za 
hladký průběh soutěží.

Akce byla velmi dobře připrave-
na, a tak se již od 5.července zača-
li sjíždět první účastníci. Mezi ty, 
kteří měli do Varnsdorfu nejdelší 
cestu, patřil zástupce Ukrajiny, 
dále pak závodníci z Německa a 
Polska. Věříme, že na další ročník 
závodu přicestují i další kolegové 
modeláři z Ukrajiny, a rozšíří tak 
startovní pole zahraničních účast-
níků. Celkem se ve všech katego-
riích zúčastnilo 20 závodníků od 
žáků po seniory a někteří i ve více 
letových kategoriích. Program byl 
po celé tři dny plně nabitý. Celko-
vý průběh závodů se nesl nejen  
v duchu soupeření o nejlepší mís-
ta, ale i přátelského posezení a 
diskuze s přáteli z českých i zahra-
ničních klubů. Soutěže proběhly 
bez zásadních komplikací, nebyly 
podány žádné protesty soutě-
žících, a i přes to, že především  
u mladých modelářů došlo i k ně-
jakým haváriím a poškození prac-
ně stavěných modelů, hodnotíme 

letošní ročník Varnsdorfského 
upoutance za zdařilý.

Na závěr byly rozdány při-
pravené ceny, zazněly poslední 
komentáře našich i zahraničních 
kolegů a Varnsdorfský upoutanec 
2018 je minulostí. Zájemci mo-
hou shlédnout výsledkové listiny 
a obrazový materiál na stránkách 
lmk.varnsdorf.net.

Letošní ročník byl ale bohužel 
od těch předchozích v něčem 
odlišný. Závodu se nezúčastnil a 
ani se nemohl podílet na přípra-
vách, tak jako v minulých letech, 
předseda našeho klubu Ing. Josef 
Bartík, protože byl hospitalizován 
se zdravotními problémy v ne-
mocnici. O to pro nás ostatní byla 
větší zodpovědnost, vše připravit, 
zajistit a zorganizovat. V tu dobu 
jsme bohužel netušili, že bude-
me bez jeho účasti připravovat 
Varnsdorfského upoutance nejen 

pro letošní rok, ale i pro roky ná-
sledující.

O měsíc později, dne 2.8. 
2018, Ing. Josef Bartík, předseda 
Letecko-modelářského klubu  
Varnsdorf, ve věku 73 let náhle 
zemřel. „Náčelník“, jak jsme mu 
říkali,vedl klub mnoho let a díky 
jeho trpělivé a náročné práci 
dosáhl klub mnoha dobrých 
výsledků na domácích, ale i za-
hraničních soutěžích. Byl velkým 
příznivcem především kategorií 
upoutaných modelů, ve kterých 
do posledních let sám soutěžil, 
a modelů volných kategorií, kte-
ré zase byly vhodné pro stavbu 
a soutěžení na modelářských 
kroužcích. Největším jeho příno-
sem pro letecké modeláře byla 
právě výchova nové generace 
mladých modelářů na kroužcích 
ve Varnsdorfu, Rumburku, České 
Kamenici a Bílém Kostele. Jeho 

elán mu dovoloval zvládat ob-
rovské nasazení a mnohé z nás 
k modelařině nejen přivedl, ale 
dokázal u ní udržet.

Je nám všem líto, že odešel. 
Bylo to náhlé a bolestné. Napo-
sledy tak vzdáváme čest jeho 
památce.

Kamarádi a kolegové z LMK Varnsdorf

Šluknovský výběžek  Meziná-
rodní cyklistický závod v Českém 
Švýcarsku  Tour de Feminin 
vyhrála v konkurenci téměř 160 
závodnic z celého světa Ameri-
čanka Leah Thomasová ze stáje 
United Health Care.

Varnsdorfem projely cyklistky 
v rámci první a páté etapy Tour 
de Feminin. Na zlato dosáhla 
americká závodnice Leah Tho-
masová. Druhé místo obsadila 
ruská reprezentantka Jelizaveta 
Ošurkovová, třetí Sofie De Vuys-
tová z Belgie. Té nepomohlo ani 

vítězství v poslední nedělní etapě, 
kterou vyhrála právě před celko-
vou vítězkou letošní tour. Nejlepší 
českou závodnicí byla Nikola Nos-
ková. Mladá jablonecká rodačka 
v poslední páté etapě dojela 
šestá a stejné umístění obsadila i  
v celkovém pořadí. „Před startem 
poslední nedělní etapy jsem se 
cítila úplně špatně, vůbec jsem 
nečekala, že mi to půjde tak, jak 
mi to šlo. Říkala jsem si, že to od-
jedu jen v rámci tréninku, a kdyby 
mi to nešlo, tak se nic neděje. Ale 
už od první rychlostní prémie mi 

to jelo a pak už to bylo jenom 
lepší. Pokusila jsem se vyhrát 
vrchařskou prémii na Vápence, 
což se mi povedlo. Jsem ráda, jak 
to dopadlo,“ radovala se Nosková, 
která ve vrchařské soutěži skonči-
la třetí.

Během pěti etap po Šluknov-
ském výběžku závodnice zdolaly 
400 kilometrů. Na start tour se 
kromě soukromých stájí postavi-
lo také několik reprezentačních 
výběrů. Kromě Ruska vyslalo 
závodit do okolí Krásné Lípy své 
reprezentantky například Nizo-

zemsko, Slovensko, Belgie, Fran-
cie, Kazachstán nebo Ukrajina. 
Příští ročník Tour de Feminin se 
pojede o týden později  od 11. do 
14. července 2019.

Konečné pořadí: 1. Thomaso-
vá, 2. Ošurkovová, 3. De Vuystová

Umístění českých závodnic: 
6. Nosková, 15. Machačová,  
36. Bajgerová, 38. Van Neck,  
76. Havlíková, 78. Pospíšilová, 
80. Ungermannová, 83. Bohatá, 
88. Voráčová, 90. Švihálková, 101. 
Dýrová Macháčková.

Redakce
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Fotbalisté FK Varnsdorf trápí koncovka
Chybí nám hroťák, říká trenér Oulehla

Varnsdorf    Nový trenér David 
Oulehla má na povel fotbalový 
Varnsdorf. Druholigoví fotbalis-
té vstoupili do sezóny poměrně 
slušně. Tedy co se týče bodů. 

V prvním kole urval i  bod  
ze Znojma kde remizovali 1:1. 
„Znojmo hrálo na míči a víc kom-
binovalo, hráli jsme v hlubším 
bloku. Jeden bod je pro nás zisk, 
určitě při nás stálo trochu štěstí. 
Ve druhém poločase jsme přežili 
dvě tři větší šance,“ přiznal trenér 
David Oulehla. Zatím jedinou vý-
hru získali fotbalisté Varnsdorfu ve 
druhém kole, kdy doma díky brzké 
brance Heppnera udolali Táborsko 
1:0. „Bylo to ubojované vítězství. 
Ale tohle by nás přesně mělo ctít. 
Za ten gól jsem samozřejmě rád. 
Nebylo to tak snadné, pravačka 
není moje silná noha, bylo to ta-

kové haluzácké. Ale počítá se to,“ 
řekl s úsměvem Petr Heppner, 
jediný střelec celého zápasu.

Pak následovaly dvě bezbranko-
vé remízy. Nejprve v Pardubicích a 
pak doma proti Sokolovu. „Obraz 
hry byl jednoznačný, domácí byli 
prakticky po celý zápas lepší a 
více na míči. Soustředili jsme 
se na dobrou obranu, abychom 
jejich hru co nejvíce zpomalili. 
Rychlý přechod se nám v první 
půli tolik nedařil, po přestávce 
jsme mohli některé situace vyřešit 
lépe. Upřímně ovšem říkám, že zisk 
bodu je pro nás maximum. Hráči 
bojovali, bod je odměnou,“ uvedl 
Oulehla. Remíza proti Sokolovu už 
ale byla zklamáním. „Podle mě to 
nebyl hezký fotbal. Bylo tam hod-
ně soubojů a to diváky asi moc 
nebavilo. Chtěli jsme hrát fotbal, 

ale bylo to z naší strany křečovité,“ 
přemítal Oulehla. 

První porážka v mistrovských zá-
pasech přišla v úvodním kole MOL 
Cupu. Varnsdorf překvapivě padl  
v Litoměřicku, třetiligový tým vy-
hrál 2:0. „První poločas nebyl ide-
ální, domácí nás trestali z rychlých 
brejků. Po změně stran jsme to 
změnili a měli drtivou územní pře-
vahu. Ale před vápnem to končí, ve 
finální fázi jsme nebezpeční. Chybí 
nám hrotový útočník. Víme o tom, 
ale nechceme to používat jako 
berličku,“ pokrčil Oulehla rameny. 
Střelecké trápení pokračovalo také 

v zápase ve Vítkovicích. Varnsdorf 
nedokázal vsítit jedinou branku, 
naopak dvě inkasoval. Pikantní 
byl zatím poslední ligový zápas, 
kdy Varnsdorfu přivítal Hradec 
Králové (1:0). Na jeho lavičce totiž 
sedí bývalý trenér týmu z Kotliny  
Zdenko Frťala. 

Varnsdorf zkouší mladého 
Korejce…

Střílení branek je pro Severoče-
chy problém. David Oulehla tak 
zkouší exotickou posilu. S týmem 
v současné době trénuje korejský 
fotbalista Min Sung Kim. Ten se 
uvedl v utkání dorostu čtyřmi 
brankami do sítě Děčínu. „Je to 
mladý kluk, ročník 2000. Je tu 
na zkoušce a vypadá zajímavě. 
Výhledově se bavíme o nějaké 
spolupráci,“ dodal trenér.   

Redakce
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Stolní tenisté zahajují bohatou sezónu
Varnsdorf  Začátkem září za-

číná hrací sezóna také stolním 
tenistům TJ Slovan Varnsdorf.

Také v letošním roce budou te-
nisté hrát v herně stolního tenisu 
v Klostermannově  ulici.
Nejlepší hráči budou hrát krajský 
přebor (A družstvo), do kterého 
postoupilo z okresního přeboru 
v minulé sezóně, který vyhrálo. V 
okresním přeboru budou hrát cel-

kově čtyři družstva (B, C, D a E). 
Mimo registrované shora 

uvedené soutěže proběhne také 
varnsdorfská liga, které se zúčast-
ní 20 družstev po třech hráčích.  
V podzimní části se nejprve utkají 
mezi sebou navzájem a na zákla-
dě umístění budou rozděleny na 
skupiu A, B po deseti družstev. 
Na jaře příštího roku bude hrát 
skupina A o 1. až 10. místo a 

skupina B o 11. až 20. pořadí a to 
dvoukolově.

Pravidelně každé úterý a čtvr-
tek bude od 15:30 do 17:00 
hodin probíhat trénink mládeže. 
Tradičně budou uspořádány  
turnaje jako o přeborníka oddílu, 
vánoční turnaj, turnaj veteránů, 
mládeže a další. Pro veřejnost je 
také počítáno s možností 

hry a to 50 korun za hodinu. Více 

informací poskytne správce haly   
na telefonním čísle 605 165 469.

Z výše uvedeného je patr-
né, že hrací sezóna bude opět 
bohatá pro celý oddíl stolního 
tenisu. Přijďte povzbudit naše 
hráče hrající krajský a okresní  
přebor a udělat něco pro své zdra-
ví a zábavu. K tomu vás srdečně  
zve předseda oddílu stolního teni-
su Radim Novotný.     Miroslav Exnar

Šachisté si na úvod sezóny připisují další úspěchy
Varnsdorf  Úspěšný vstup do 

nové sezóny zažívají varnsdorfští 
šachisté, kteří zaznamenali další 
cenné kovy. 

Šachisté zahájili sezónu turna-
jem v Novém Boru, kde se první 
zářijovou sobotu konal 41. ročník 
Fejfarova memoriálu. Mimořádně 
těžký turnaj, v němž startovali 
i mezinárodní velmistři, se nej-

lépe z domácích hráčů vydařil 
Václavu Paulusovi, který se jako 
jediný varnsdorfský zástupce 
probojoval do finálové skupiny a 
obsadil celkové 7. místo. Solidní 
výkony v těžce nabité konkurenci 
podali zkušený Martin Zapletal a 
zejména třináctiletý Matyáš Hraz-
dira, který porazil řadu soupeřů 
mistrovské třídy. Slušný výsledek 

zaznamenal i šestnáctiletý Jakub 
Spyrka, pro kterého to byl první 
těžký turnaj mezi dospělými.  
V turnaji nakonec zvítězil meziná-
rodní velmistr Štěpán Žilka.

V sobotu 15. září se celkem 71 
mladých hráček a hráčů zúčastni-
lo tradičního turnaje mládeže ve 
Sloupu v Čechách. Z Varnsdorfu 
tentokrát cestovali pouze tři hrá-

či. I to stačilo k zisku dvou medailí, 
o které se zasloužili bratři Hrazdi-
rovi. Starší Matyáš skončil v elitní 
kategorii na druhém místě bez 
jediné porážky jen díky horšímu 
pomocnému hodnocení,než měl 
při stejném bodovém zisku vítěz 
Jaroslav Porš z Turnova. Mladší 
Vojta získal po velmi dobrém vý-
konu bronzovou medaili v katego-
rii nejmladších žáků.           Redakce

Varnsdorfský basketbal oslavil sedmdesát let
Varnsdorf  V sobotu 15. září 

proběhly ve sportovní hale  
ve Varnsdorfu oslavy 70 let zalo-
žení oddílu basketbalu. 

„Od ranních hodin se na pa-
lubovce střídala v přátelských 
zápasech domácí družstva od 
nejmladších kategorii až po ty 

nejstarší. Na venkovním hřišti  
u sportovní haly byly připraveny 
různé atrakce pro veřejnost a 
nejmenší zájemce o basketbal. 
Součástí programu bylo ocenění 
vybraných osobností oddílu a 
medaile převzali i veteráni, kteří 
získali na Mistrovství ČR v Klato-

vech bronzové medaile,“ shrnul 
vše předseda klubu Miroslav 
Novotný. 

Vrcholem programu pak bylo 
utkání účastníka Kooperativa 
NBL družstva BK ARMEX Děčín s 
úřadujícím rakouským mistrem 
družstvem ECE Bulls Kapfen-

berg, které shlédlo 450 diváků.  
„Ve večerních hodinách pokra-
čovaly oslavy setkáním bývalých 
hráčů, trenérů, rozhodčích a 
funkcionářů v prostorách spor-
tovní haly,“ dodal Novotný. 
Redakce


