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Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019
Varnsdorf bude hospodařit téměř s 444 miliony

Varnsdorf   Zastupitelstvo 
města Varnsdorf na svém 3. za-
sedání dne 24. ledna schválilo 
rozpočet města Varnsdorf pro 
rok 2019.

Podzim loňského roku se nesl 
ve znamení sestavování návrhu 
městského rozpočtu. Vypracová-
ní návrhu vycházelo z podkladů 
a žádostí jednotlivých odborů 
městského úřadu, vedení měs-
ta, organizací zřízených městem 
a dalších příjemců. Radnice také 
vzala v úvahu podněty obyvatel, 
které byly navrženy například při 
setkání jubilantů či během ote-
vřené kanceláře starosty města. 
Některé z nich do rozpočtu nako-
nec zapracovala. Zastupitelé navíc 
absolvovali seminář, na kterém se 
zhotovila finální podoba návrhu 
rozpočtu pro rok 2019.

Nejdůležitější bod programu 
zasedání zastupitelstva však vzru-
šení mezi obyvateli nepřinesl a 
do sálu restaurace Střelnice se 
dostavila pouze hrstka obyvatel. 
Malou sledovanost zaznamenal 
také online video přenos, který 
sledovalo v maximální chvíli pou-
ze patnáct uživatelů.

Město Varnsdorf má na tento 
rok naplánované výdaje ve výši 
443 693 500 korun. Předpoklá-

dané příjmy by měly dosáhnout 
výše 435 024 030 korun. Schodek 
mezi příjmy a výdaji činí 8 669 
470 korun a bude kryt přebytky 
finančních prostředků z minulých 
let. Jde o prostředky z investič-
ních a neinvestičních dotací na 
akce, které město hradilo ze své-
ho rozpočtu a dotační prostředky 
obdrželo až na konci minulého 
roku, případně finanční prostřed-
ky akcí, které započaly a jejich re-
alizace pokračuje v roce letošním. 

Na opravy a nové komunikace 
se v rozpočtu počítá s částkou 
téměř devět milionů korun, dal-
ších šest milionů je vyčleněno na 
chodníky. Oprav se dočkají také 
některá stávající parkoviště, na-
příklad v ulici Kostelní nebo před 
budovou divadla. Miliony korun 
jsou vyčleněny na další etapu 
výměny veřejného osvětlení. Do 
školských budov se plánuje inves-
tovat zhruba patnáct milionů ko-

run. S investicemi se počítá také 
do kultury. Na vyhlídku Hrádek 
je v rozpočtu připraveno čtrnáct 
milionů korun na obnovu pro-
stor restaurace. Pokračovat se 
bude také v záchraně Červeného 
kostela. Další etapou revitalizace 
projde i hřbitov. Je tak jasné, že  
letošní rok bude velmi bohatý na 
investice. Detailní rozpis rozpočtu 

je k vidění na webových stránkách 
města Varnsdorf www.varnsdorf.
cz/cz/mesto/dokumenty/rozpo-
cet-hospodareni/.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro 
rok 2019 bylo sedmnáct z dvace-
ti přítomných zastupitelů. Jedna 
zastupitelka byla proti, další dva 
se zdrželi, jedna zastupitelka byla 
omluvena.             Tomáš Secký

Zastupitelé schválili rozpočet pro letošní rok, ten je nejvyšší v historii; foto Tomáš Secký
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Adéla Benešová z Varnsdorfu převzala ocenění za hrdinský čin

Varnsdorfská Policie dopadla zloděje hliníkových disků

Varnsdorf   Řada čtenářů 
různých médií z našeho regio-
nu jistě zaznamenala, že v Ústí 
nad Labem byly oceněny dvě 
studentky Vyšší odborné ško-
ly zdravotnické a střední školy 
zdravotnické v Ústí nad Labem, 
které poskytly první pomoc při 
dopravní nehodě, když provedly 
resuscitaci ženě, kterou srazilo 
auto na přechodu pro chodce. 

Málokdo ale ví, že jednou z nich 
je Adéla Benešová, dlouholetá 
členka hasičské jednotky ve Varns- 
dorfu. Využili jsme její víkendové 
návštěvy doma a vyzpovídali ji pro 
vás. Díky osobní známosti využije-
me oslovování v podobě tykání.

U hasičů působíš řadu let, jak 
si se vlastně, Adélko, k hasičům 
dostala?

Do hasičárny jsem přišla před 
více jak šesti lety, ve svých dese-
ti letech. Vlastně mě tam vzala 
moje tehdejší kamarádka. Líbi-
lo se mi to, a tak jsem se začala 
učit všechno potřebné v kroužku 
mladších hasičů.

To už je opravdu dlouho. Po-
kračuješ i teď, když jsi na nové 
škole?

Ano, hasičina mě stále baví, 
mezitím jsem ale prošla staršími 
hasiči a teď jsem v oddíle doros-
tenců. Náš vedoucí nám upravil 
tréninky na sobotu, kdy jsme 
všichni doma, a tak není problém 
trénovat. Byla by přece škoda, po 
tolika letech a mnoha úspěších 
jen tak skončit.

Ovlivnila tě hasičina i při vý-
běru budoucího povolání, tím 
pádem i školy?

Určitě, zvažovala jsem více 
možností, ale protože mě baví 
manuální práce nakonec zvítě-
zila kombinace zdravotnictví a 
techniky. Nastoupila jsem v Ústí 
do prvního ročníku oboru asis-
tent zubního technika. Hodně mě 
ovlivnilo, že tahle škola má dobré 
jméno a také, že je o její absol-
venty docela zájem.

Tak držíme palce, ať ti v nové 
škole všechno vychází a vybraná 
práce tě baví. Teď se ale ještě na 
chvíli přeneseme k osudnému 
dnu, kdy ses dostala k nehodě 
člověka s osobním automobi-
lem. Co se vlastně tehdy stalo?

Bylo to v pondělí 3. prosince, 
čekaly jsme s kamarádkou Karo-
línou Müllerovou na zastávce tro-
lejbusu, byla ještě tma do toho  
i trošku mlha a kolem nás prošla 
starší paní, podívala se na mě a 
vzájemně jsme se usmály. Po pár 
metrech vstoupila na přechod 
pro chodce, kde ji během zlom-
ku vteřiny porazilo auto. Zůstaly 
jsme jako opařené, bylo to neuvě-
řitelné, vše jsme viděly na vlastní 
oči a nechápaly. Mezitím zarea-
govalo pár lidí, kteří běželi paní 
pomoct a snažili se jí poskytnout 
první pomoc a volali záchranku.  
V tu chvíli už jsme na nic nečekaly 
a s Kájou tam běžely také.

Co následovalo?
Koukaly jsme, jak paní leží a jak 

lidé hlásí záchrance, že paní dý-
chá. V tu chvíli jsem si vzpomně-
la na školu, jak nám říkali, že si 
máme dát pozor na tzv. gasping 
– tedy zrádné lapavé povrchové 
dýchání, které je předzvěstí sr-
deční zástavy. Tak jsme hned ty 
lidi upozornily, že je to špatné, že 
paní vlastně nedýchá a že je za-
potřebí hned začít s resuscitací. 
Lidi se hned chytli a pak jsme se 
společně asi v sedmi lidech stří-
dali v nepřímé masáži srdce, než 
přijela záchranka, která si paní 
převzala. 

Jak dlouho trvalo, než záchran-
ka přijela a co jste dělaly potom?

Bylo to ve městě, takže to bylo 
rychle, někdo říkal, že asi sedm 
minut. Když si ji záchranka pře-
vzala, šly jsme znovu na zastávku 
a odjely do školy.

Takže jste se nikde nehlásily?
Ne, šly jsme normálně do školy, 

ale tam to na mě celé padlo. Bylo 
mi úplně na nic, protože jsem si 
vlastně uvědomila, že jsme byly 
poslední, kdo paní viděl v pořád-
ku, kdo s ní komunikoval, a že 
to vlastně mohly být její posled-
ní chvíle. Snažila jsem se nějak 
uklidnit, ale už odpoledne na 
stránkách Deníku psali, že paní 
zemřela, a to mi moc nepomoh-
lo. Pamatuji se ještě, jak jsem se  
o tom bavila s pár spolužáky, kte-
ří si všimli, že nejsem ve své kůži. 
Ti to také asi potom předali dál a 
nás pak vyzvali k převzetí podě-
kování. 

Co na tom bylo nejhorší?
Když člověk pomáhá, nevnímá 

moc okolí. Soustředí se asi na to, 
aby to dělal dobře, a hlavně, aby 
to dobře dopadlo. Nejhorší asi 
bylo, když jsme pak nastoupily do 
trolejbusu a slyšely jsme ty řeči 
kolem sebe, jak by to či ono udě-
lali jinak, ale přitom zůstali stát 
na zastávce, neudělali nic, a ještě 
si to řada z nich točila na mobil.  
Z těch mi bylo špatně! 

A jak si to viděla s odstupem 
času ty?

Moc mi pomohlo povídání, 
když to člověk ze sebe nějak do-
stal. Pak také ten pocit, že jsem 
udělala všechno, co jsem mohla, 
zatímco ostatní nedělali nic.

Bylo to poprvé, co jsi něco po-
dobného udělala?

Ano, bylo to poprvé a rozhodně 
bych se zachovala příště stejně. 
Zaprvé je to dané ze zákona, ale 
chtěla jsem také dokázat, že jsem 
se to neučila zbytečně. Možná to 
teď bude znít jako fráze, ale chtě-
la jsem také, aby bylo vidět, že my 
mladý se umíme postarat a první 
pomoc poskytnout.

Adéla Benešová si společně se 
svou kamarádkou 15. ledna letoš-
ního roku převzaly z rukou vedení 
školy a zástupců města Ústí nad 
Labem ocenění za svůj hrdinský 
čin. Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska – Varnsdorf následně 
Adélu navrhlo na udělení medaile 
Za odvahu a statečnost.

Jiří Sucharda

Varnsdorf     Zdejší policisté 
objasnili dva případy krádeže 
hliníkových disků na osobní au-
tomobily. Muži hrozí až tři roky 
odnětí svobody.

Policisté ve zkráceném příprav-
ném řízení objasnili dva případy 
ohlášených přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody.  Na 
přelomu roků 2018 a 2019 se ve 
Varnsdorfu ztratily dvě sady hli-
níkových disků na osobní auto-
mobily. Čtveřice odložených kol 
zmizela z řadové garáže v ulici 

Boženy Němcové a pro druhou 
si neposedný muž došel na poze-
mek u domu v Národní ulici. „Úlo-
vek“ prodal a peníze využil pro 
svou potřebu. Po vyčíslení škody 
obou vlastníků věcí, se v policej-
ním protokolu objevila částka ve 
výši 17.200,- Kč. Devátého ledna 
letošního roku si ústy policejního 
inspektora odhalený výtečník vy-
slechl sdělení podezření ze spá-
chání výše citovaných přečinů, 
za což může získat až tříletý trest 
odnětím svobody.

Odcizila peníze
Další výtečnice se na policejním 

oddělení ve Varnsdorfu objevila 
patnáctého ledna letošního roku. 
Pod drobnohledem místních 
strážců zákona skončila z důvodu 
možného spáchání přečinu krá-
deže, který policisté prověřovali 
už od osmnáctého prosince loň-
ského roku.  Do policejního proto-
kolu byla zaznamenána výpověď 
muže, který téhož dne během 
chvilky přišel o finanční hotovost 
ve výši pět a půl tisíce českých 

korun. O peníze přišel pravděpo-
dobně během vzájemného objetí 
se ženou, se kterou se potkali ve 
Střední ulici v úterý osmnáctého 
dopoledne. Jak se později uká-
zalo, žena si „nemohla“ pomoci 
a při objetí z kapsy vzala papíro-
vé bankovky. Teď čelí sdělenému 
podezření ze spáchání přečinu  
krádeže, který policisté zpraco-
vávají ve zkráceném přípravném 
řízení.

nprap. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín



Starostové podnikají důležité kroky k zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku; foto www.nemrum.cz 

Kontrolní výbor neshledal žádná pochybení v zadávacím procesu; foto Tomáš Secký
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Města Rumburk a Varnsdorf se shodla na společném postupu

Výsledky prověřování výběrového řízení na pořízení radarů

Rumburk   V polovině ledna 
proběhla v Lužické nemocnici 
v Rumburku důležitá schůzka 
za účasti osob kompetentních  
v rozhodování o osudu zdravot-
ní péče ve Šluknovském výběž-
ku. V brzké době se očekává  
i jednání s ministrem zdravotnic-
tví Mgr. Adamem Vojtěchem.

Schůzky se účastnil zástupce 
nejvyššího managmentu Krajské 
zdravotní, a.s. – generální ředitel 
Ing. Petr Fiala a jeho náměstci a 
ředitel Nemocnice Děčín, o.z. 
MUDr. Michal Hanauer, MBA. 
Představitelé dvou největších 
měst výběžku Ing. Lumír Kus za 
Rumburk a Ing. Stanislav Horá-
ček za Varnsdorf se zde shodli 
na nutnosti společného postupu  
v řešení zdejší krizové situace  
v poskytování zdravotní péče.

Všichni účastníci schůzky si 
prohlédli hlavně pavilon chirur-
gie rumburské nemocnice, kam 
by se po probíhající restruktu-
ralizaci mělo celé toto oddělení 
soustředit. Chirurgickému oddě-
lení v současné době personálně 
vypomáhá děčínská nemocnice.  
O případné výpomoci pro odděle-
ní interny se bude jednat.

„Oceňuji pozitivní změny, které 
probíhají v důsledku restruktu-
ralizace a které povedou k vyšší 
efektivitě rumburské nemocnice,“ 
řekl Petr Fiala, generální ředi-
tel Krajské zdravotní, a.s. Město 
Rumburk je jako vlastník rumbur-
ské nemocnice připraveno pod-
stoupit plánovaný hloubkový 

audit zdravotnického zařízení. 
Očekává se, že by měl začít v prů-
běhu několika týdnů.

Starosta Horáček navíc potvr-
dil společný postup obou měst.
„Dohodli jsme se na společ-
ném postupu tak, aby to bylo 
přínosné pro obyvatele celého  
Šluknovského výběžku. Všich-

ni účastníci nyní znají situaci  
jak v rumburské, tak ve varnsdorf- 
ské nemocnici. Máme přislíbe-
no, že do řešení se zapojí i mini-
str zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Čekáme jen, až ministerstvo na-
vrhne příslušný termín schůzky,“ 
upřesnil.

RH

Varnsdorf   Kontrolní výbor 
Zastupitelstva města Varnsdorf 
rozhodl ve věci prověření výbě-
rového řízení, smluv o nájmu 
a finančního plnění spojeného  
s pořízením a nájmem měřících 
zařízení ve Varnsdorfu.  Výbor 
neshledal žádná pochybení v za-
dávacím procesu.

Prostřednictvím své předsed-
kyně paní Dany Fábryové předlo-
žil Kontrolní výbor dne 24. ledna 
zastupitelům podrobnou zprávu 
o výsledku šetření, které mu bylo 
uloženo usnesením zastupitelstva 
v červnu minulého roku.

Podle předložené zprávy vý-
boru bylo pořízení radarů v sou-
ladu se směrnicí města zadáno  
jako výběrové řízení malého roz-
sahu a na základě rozhodnutí Rady 
města Varnsdorf byl následně sta-
rosta pověřen podpisem smlou-

vy s vítězem výběrového řízení 
dne 20. září 2017. O rok později,  
dne 7. září 2018, byl starosta po-
věřen Radou města podpisem  
o výběru dodavatele veřejné za-
kázky s názvem: Nájem systému 
pro měření rychlosti na pozem-
ních komunikacích včetně pří-
slušného softwaru pro správu a 
zpracování přestupků zadávané 
v jednacím řízení bez uveřejnění 
podle zákona o zadávání veřej-

ných zakázek.
Finanční plnění smlouvy ze dne 
20. září 2017 bylo nadlimitní, vy-
cházelo ze smlouvy, a to z počtu 
přestupků v dopravě v měřených 
lokalitách x vysoutěžená cena.

Kontrolní výbor přiložil ke své 
zprávě vyjádření Odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Ústeckého kra-
je. Šetření úřad provedl na zá-
kladě podnětu od některého  

z občanů ze dne 5. prosince 2018.  
Krajský úřad Ústeckého kraje,  
Odbor dopravy a silniční-
ho hospodářství, konstatoval, 
že měření rychlosti na úze-
mí města Varnsdorf probíhá  
v souladu s příslušným ustano-
vením zákona č.361/2000 Sb., 
a neshledal žádná pochybení.  
Naopak ve svém podrobném  
zdůvodnění uvedl, že smlou-
va takto uzavřená se jeví jako 
jednoznačně pro město výhod-
ná, protože pokud bude mezi  
řidiči učiněna příslušná osvě-
ta ohledně měření rychlosti ve  
městě, nebude město Varnsdorf 
hradit pronajímateli měřícího 
zařízení smluvně stanovenou od-
měnu a zařízení tak bude provo-
zováno výlučně na náklady prona-
jímatele.                            

RH
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Cestujícím se otevřel nový autobusový terminál

Na výpravě Evropou urazil celkem 3 600 kilometrů

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf     Mezi největší in-
vestiční akci loňského roku beze-
sporu patří rekonstrukce prosto-
ru autobusového nádraží. Nový 
zmenšený autobusový terminál 
se cestujícím otevřel 4. února.

Přestavba prostoru začala  
v dubnu loňského roku a byla do-
končena v polovině prosince dle 
požadavků investora a poskyto-
vatele dotace, který pokryl 90 % 
uznatelných nákladů. Zbytek ná-
kladů uhradilo město Varnsdorf 
z městského rozpočtu. Odstraňo-
vání drobných nedostatků a vad 
stavby nebránící řádnému užívání 
muselo být přesunuto z klimatic-
kých důvodů do letošního roku. 
Reklamované nedostatky budou 
dokončeny a opraveny, jakmile to 
počasí dovolí.

Hlavní změnou oproti původní-
mu velkokapacitnímu nádraží je 
jeho celkové zmenšení pro potře-
by obyvatel na jednoduchý termi-
nál s autobusovou stanicí. Nově 

Varnsdorf     O běhu Run 
for life Pavla Vodičky jsme 
vás už podrobně informovali  
v listopadovém čísle Hlasu se-
veru loňského roku. Tady je  
stručné shrnutí Pavlova výkonu.

Jeho výprava začala 20. květ-
na 2018, kdy vyběhl z Varns- 
dorfu přes část naší republiky,  

vznikla dvě podélná zastřešená 
nástupiště se dvěma zastávkami  
v každém směru podél nové prů-
jezdové komunikace. Během sta-
vebních prací došlo k dočasné 
změně a přesunu autobusových 
zastávek do ulice Boženy Něm-
cové k budově kulturního domu 
Střelnice. Provoz na novém ter-

minálu byl zahájen od 4. února. 
Veškeré informace ohledně spojů 
naleznete na novém terminálu.

Ve spodní části prostoru vznik-
lo nové parkoviště pro osobní 
vozidla, které by časem mělo na-
hradit hlavní parkovací kapacitu 
parkování v centrálním prostoru 
náměstí. Nově zde vzniklo čtyři-

cet parkovacích míst včetně míst 
pro vozíčkáře. Nově se také pro 
osobní automobily otevřela ulice 
Melantrichova, která byla do sou-
časné doby průjezdná pouze pro 
autobusy a zásobování.
Autobusová stanice se otevře 
později

Vzhledem ke složitosti plně-
ní podmínek dotačního titulu je  
v řešení zajištění provozu bu-
dovy autobusové stanice, která 
bude disponovat prodejem tis-
kovin, drobného občerstvení, 
veřejnými toaletami a sloužit pro 
koordinaci integrované dopravy 
a ovládání elektronických infor-
mačních tabulí. Provozovatel auto-
busové stanice musí být v souladu  
s dotačními podmínkami vybrán 
formou otevřeného veřejného 
výběrového řízení. Otevření bu-
dovy autobusové stanice se před-
pokládá v průběhu měsíce března 
a dubna.

Tomáš Secký

Staveniště se proměnilo v nový terminál se čtyřmi zastávkami; foto Tomáš Secký

Německo, Lucembursko, Belgii 
a Francii. K moři dorazil 1. listo-
padu, cílem byla španělská Bar-
celona, kam dorazil přesně půl  
roku od startu – 20. listopadu 
2018. Zdolával velká horka, která 
sahala až ke 37 °C, také chladná 
rána a deště. V posledních úsecích  
cesty využíval k přespání spíše 

hostely, penziony a ubytování  
u místních, stan už svou službu 
vypověděl a teklo do něj i zespo-
du. Při svém běhu spotřeboval  
tři páry bot se speciálním tlume-
ním.

„Aplikace Mapy.cz naměřila 
cca 3600 km, ve skutečnosti to 
bylo asi méně. Z Barcelony jsem 

se vrátil letecky 28. listopadu,  
v Praze bylo o 15 °C chlad-
něji, takže to byl docela  
rozdíl. Jsem rád, že mě  
nepotkala vážnější zraně-
ní a podařilo se dosáhnout 
naplánovaných cílů,“ shrnul  
Pavel Vodička.       

Barbora Hájková                   

13.1.2019 v 18:20 hod.
V neděli 13. ledna byl vyhlá-

šen první stupeň povodňové ak-
tivity na řece Mandavě. Strážníci 

Městské policie Varnsdorf celou 
noc až do ranních hodin vizuálně 
i pomocí dvou vodoměrek moni-
torovali řečiště Mandavy, která 
po půlnoci kulminovala, a zůstala 
o deset centimetrů pod druhým 
stupněm. Povodňová komise, 
kterou svolává krizový štáb, tudíž 
nemusela zasedat a již druhý den 
se naše řeka vrátila zpět k normál-
ním průtokům.

16.1.2019 ve 2:00 hod.
Na krizovou linku 156 na slu-

žebnu Městské policie Varnsdorf 
bylo telefonicky voláno občanem 
našeho města, že má amputová-
ny obě nohy a potřebuje pomoci, 
když spadl z postele a je úplně 
bezmocný. Prostřednictvím do-
zorčího směny byli kontaktová-
ni hasiči našeho města, kteří po 
příjezdu na místo strážníkům po-
mohli s otevřením vchodových 
dveří do bytu. Strážníci pomohli 
muži na jeho postel a prověři-
li, zda není zraněn. Poté s hasiči 

zabezpečili dveře do jeho bytu a 
místo opustili.

Martin Špička, velitel městské policie

Nehodovost na Děčínsku
Během čtvrtého lednového 

týdne letošního roku došlo na dě-
čínských silnicích ke čtyřiatřiceti 
dopravním nehodám, při kterých 
se zranilo sedm lidí lehce. Úmr-
tí a těžká zranění v souvislosti  
s dopravními nehodami nebyla  
v děčínském okrese zaznamená-
na.
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Společnost

Rozhovor s ředitelem Městského divadla Varnsdorf

Varnsdorf      Tentokrát jsme 
si k rozhovoru přizvali ředitele 
Městského divadla Varnsdorf 
– Martina Musílka. Prozradí, 
co obnáší jeho práce, ale za-
brouzdáme také do jeho sou-
kromí. 

Městské divadlo ve Varnsdor-
fu je tady pro své obyvatele  
v různých podobách už více jak 
šedesát let. Za tuto dobu prošlo 
vývojem a řadou změn. Jaké je 
naše divadlo v roce 2019 a co 
se v něm letos chystá?

Jak vypadá Váš běžný pra-
covní den?

Běžných dnů se u mne moc 
nenajde, každý den je napros-
to jiný. Zpravidla se ráno sna-
žím vyřídit poštu a telefonáty, 
pak probírám s kolegy všechny 
problémy kolem představe-
ní, provozu divadla a plány. 
V těchto dnech například ře-
ším různé parciální rozpočty, 
žádosti o dotace, vyúčtování 
dotací a další věci běžné v led-
nu. Únor však bude zcela jiný. 
Například mě čeká festival 
nového divadla v Praze, akce  
k propagaci nominace Žitavy 
na hlavní evropské město kul-
tury v roce 2025 a další. Prů-
běžně připravujeme Slavnosti 
města Varnsdorf, festival Man-
dava Jazz, festival Vítr z hor a 
spoustu dalších událostí. 

Co patří mezi Vaše záliby 
mimo divadla?

Film, hudba, moře, hory, pří-
roda, kultura obecně a kulturní 
antropologie, práce zastupitele 
města (jestli se to dá nazvat zá-
libou), dobré jídlo, víno, oprava 

domu (vynucená záliba), výtvar-
né umění, cestování. 

Jaký žánr dramatického umění 
preferujete?

Žádný a každý. V každém žánru 
lze nalézt různé výzvy, nové po-
hledy na umění, na divadlo a na 
život a přemýšlení o něm. Mám 
velmi rád nové pohledy, zkuše-
nosti a formy jakéhokoliv umění, 
takže i toho dramatického. Něco 
z výše zmíněného se snažím ob-
čas uvést i v našem divadle, ale 
většinu zajímavých divadelních 
počinů nelze u nás vůbec uvést, 
neboť k tomu u nás nemáme 
dostatečně početné obecenstvo.  
V současnosti bedlivě sleduji 
trendy u nového cirkusu a těším 
se na jakýkoliv další posun v tom-
to divadelním odvětví. 

Je návštěva divadelních před-
stavení stále „v kurzu“?

Samozřejmě ano. Český národ 
je národ muzikantů a divadelní-
ků. V zahraničí u našich krajanů 
se po dlouhou dobu udržela kul-
turní identita právě skrze hudbu 
a divadlo. U jiných etnik to tak 
samozřejmé jako u Čechů není. 
Divadlo odolává času a stále se 
proměňuje a dále vyvíjí, čímž se 
neustále reprodukuje. Každá část 
společnosti má k divadlu svůj 
vztah, přestože „většina“ obyva-
tel do divadla nechodí. Ti, co do 
divadla chodí, jsou velmi různo-
rodá skupina a mají různé „diva-
delní“ chutě. Někdo miluje operu 

a operetu, další zase současný 
tanec a alternativní formy scénic-
kého umění. Ve Varnsdorfu má 
zájem o divadlo spíše střední a 
starší generace, ve velkých měs-
tech má o divadlo z velké části zá-
jem mladá generace, především 
vysokoškoláci. Ale nejen ti. 

Kdo a jakým způsobem vybírá 
představení, která se budou v di-
vadle konat?

Program divadla vytváříme ve 
dvou s kolegyní Zuzanou Zajíč-
kovou. Jejím úkolem je neustálé 
sledování aktuálního repertoáru 
českých divadel. Z něho pak vy-
bírá ta představení, která u nás 
lze z technického hlediska uvést. 
Potom se rozhodujeme, zdali to 
konkrétní představení bude vhod-
né pro naše publikum. Představe-
ní nového divadla vybírám spíše 
já, stejně tak i většinu hudebních 
pořadů. Jde o neustálý koloběh, 
nikdy se nesmíme v hledání za-
stavit. Co se nehýbe, umírá. 

Pořádáte také besedy, výsta-
vy a koncerty. Kolik je to zhruba 
akcí ročně? Jak byste zhodnotil 
loňský rok?

V minulém roce jsme uspo-
řádali celkem 118 akcí, některé 
jako spolupořadatelé, většinu 
pak my sami. Besedy a přednáš-
ky pořádáme z větší části ve spo-
lupráci s Kruhem přátel Muzea 
Varnsdorf. Výstav máme do roka 
velmi málo, jen tři až čtyři. Tím, 
že se nachází výstavní prostor ve 

foyer, mají návštěvníci možnost 
vidět výtvarná díla prakticky jen 
v době divadelních představení, a 
je tedy vhodnější ponechat u nás 
každou výstavu co nejdéle. Jed-
nou z pravidelných každoročních 
výstav bývá prezentace dětských 
kreseb dětí z mateřských škol.  
V hudební dramaturgii se snaží-
me nabídnout to, co jiní v našem 
okolí nenabízí, nebo jen minimál-
ně. V nabídce máme jak vážnou 
hudbu, tak jazz, blues, pop nebo 
i avantgardu. Koncerty prvních tří 
žánrů vyhledávají posluchači se 
zájmem o umění a kvalitní hud-
bu, největšího zájmu se samozřej-
mě těší popová hudba. Minulý 
rok jsme tak vyprodali divadlo při 
koncertu kapely Kryštof a Lidovou 
zahradu při koncertu Mirai. 

V minulém roce jsme uvedli ně-
kolik divadelních premiér, dětské 
představení Babička z jablíčka, 
komediálně laděné představení 
Airport Varnsdorf a především 
pak představení pro nejen dět-
ského diváka s názvem Poutníci 
po hvězdách. Na konci roku jsme 
také obdrželi cenu Euroregionu 
Nisa za nejlepší mezinárodní spo-
lupráci, a to při pořádání Filmo-
vého festivalu Nisa, jehož jsme 
partnerem. 

Co se chystá v letošním roce? 
Připravujete nějaké novinky?

Chystáme toho mnoho, ale to 
přeci nemohu předem prozrazo-
vat. Máme několik zajímavých 
příslibů, které divadelní veřejnost 
velmi potěší. Dále připravujeme 
rekonstrukci divadla a v letošním 
roce by mělo být vyhlášeno výbě-
rové řízení na zhotovení projek-
tové dokumentace. Naše divadlo 
rekonstrukci nutně potřebuje a 
divadelní veřejnost si ji rozhodně 
zaslouží. Kromě programu diva-
dla připravujeme také městské 
kulturní akce a Slavnosti města 
Varnsdorf, jejichž program zve-
řejníme již brzy. Je se na co těšit!

Co byste popřál divadlu v roku 
2019?

Další kroky vedoucí k rekon-
strukci budovy divadla, neupa-
dající zájem publika a co nejvíce 
spokojených návštěvníků.  

Barbora Hájková

Městské divadlo Varnsdorf v číslech:

Počet pracovníků: 4 zaměstnanci, 7 - 8 na jiný 
typ smlouvy + dočasné výpomoci

Počet divadelních představení za rok 2018: 63

Počet všech akcí za rok 2018: 118 + Slavnosti města 
Varnsdorf, městské kulturní akce, workshopy a další

Počet prodaných lístků za rok 2018: 20 660

Nejrychleji vyprodané představení/akce: koncert 
Kryštof
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Společnost TOS Varnsdorf byla oceněna za inovaci

Řemeslo má zlaté dno ovládla ZŠ Dolní Podluží

Školy se zapojily do soutěže Život včel ve městě

Osm škol bojovalo v bruslařských dovednostech

Varnsdorf    Ústecký kraj 
spolu s Inovačním centrem 
Ústeckého kraje vyhlásily nej- 
inovativnější firmy regionu za 
rok 2018. Varnsdorfská firma 
se v soutěži umístila na skvě-
lém druhém místě.

Inovace výrobků, služeb a 
technologií ve firmách z Ústec-
kého kraje hodnotila odborná 
komise letos poprvé. Vybírala 
ve dvou kategoriích – malé a 
střední podniky, velké podniky 
a vyhodnotila vždy tři nejlepší.

Vítězem v kategorii velkých 
podniků se stal děčínský Chart 

Varnsdorf       Již tradičně, 
jako součást svého Dne ote-
vřených dveří, uspořádala 
Vyšší odborná škola, Střední 
průmyslová škola a Střední 
odborná škola služeb a ces-
tovního ruchu Varnsdorf sou-
těž řemeslnických dovedností 
žáků základních škol Šluknov-
ského výběžku.

Každé družstvo zúčastněné 

Ferox pro svůj promyšlený ino-
vační ekosystém uvnitř firmy. Na 
druhém místě v této kategorii se 
umístila varnsdorfská společnost 
TOS Varnsdorf se svým mimořád-
ným multifunkčním obráběcím 
centrem, které je připravené pro 
uplatnění v Průmyslu 4.0. V kate-
gorii malých a středních podniků 
se vítězem stala ústecká společ-
nost Infinity Energy s jejím stoma-
tologickým softwarem.

Dá se usuzovat, že TOS Varns- 
dorf se snaží držet krok s dobou, 
se světem a pravděpodobně i  
s právě přicházející průmyslovou 

revolucí nazývanou Industry 4.0. 
V současné době se proces třetí 
průmyslové revoluce, kdy prů-
mysl při výrobě už běžně používá 
počítače a roboty, začíná překlá-
pět do dalšího stupně. Od čtvrté 
průmyslové revoluce se očekává, 
že dokáže výrobu posunout do 
zcela jiné dimenze, než se nachá-
zí dnes, srovnatelně s tím, jak to 
kdysi dokázal parní stroj nebo pá-
sový dopravník. Vizí v této oblasti 
je, že většina průmyslu bude vy-
užívat tzv. kyberneticko-fyzikální 
systémy. Podniky, kterým se po-
daří tuto technologii implemen-

tovat, budou nazývány „chytrými 
továrnami“.

TOS Varnsdorf má k takovému 
označení našlápnuto právě svým 
unikátním obráběcím centrem. 
V některém z dalších čísel Hlasu 
severu vám přineseme aktuál-
ní informace o této dlouhodobě 
nejvýznamnější firmě v regionu. 
Generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml. 
nám například prozradí, jaké bylo 
hospodaření firmy v roce 2018, 
co všechno se ve firmě v poslední 
době událo a jakou má pozici vůči 
konkurenci.

RH

školy mělo svého truhláře, klem-
píře, automechanika, elektrikáře 
a kuchaře, kteří se nejprve pomě-
řili v dovednostech při praktické 
výrobě např. dřevěného krmítka 
nebo palačinky. Ve druhé čás-
ti už každá škola soutěžila jako 
tým ve znalostním testu. A jak to  
dopadlo? Po nezbytném zase-
dání poroty pak ceny nejlep-
ším jednotlivcům i družstvům 

předali ředitel školy Ing. Ko-
tulič a starosta města Varns- 
dorf Ing. Horáček. Nejlepšími  
řemeslníky pro letošek disponu-
je ZŠ Dolní Podluží před loňským 
vítězem ZŠ Východní Varnsdorf.
Bronz si pro sebe vybojovala ZŠ 
Náměstí Varnsdorf. 

Příjemné dopoledne zpestřily 
hodnotné ceny od průmyslových 
partnerů školy (EWM Jiříkov,  

Festool, Benteler) ale hlavně ra-
dost, že se na našich základních 
školách najde dost manuálně 
zručných žáků, kteří snad v bu-
doucnu potvrdí, že „Řemeslo má 
zlaté dno“. Je škoda, že se i přes 
pozvání nedostavila největší zá-
kladní škola ve Varnsdorfu  -  Zá-
kladní škola Edisonova. 

Mgr. Pavel Kolár
VOŠ,SPŠaSOŠSaCR

Varnsdorf       Ve školním 
roce 2018/2019 Vyšší odborná  
škola, Střední průmyslová 
škola a Střední odborná ško-
la služeb a cestovního ruchu 
Varnsdorf vyhlásila výtvarnou 
soutěž na téma „Život včel ve 
městě“. 

Soutěž navazovala na pro-
jekt s totožným názvem, který  
se uskutečnil v září loňského 
roku a byl podpořen Dotačním 
programem města Varnsdorf. 
Díky projektu se děti z varns- 
dorfských škol mohly seznámit  
s životem a chovem včel.  
Výtvarná soutěž byla dovrše-
ním projektu. Do soutěže se  

zapojila MŠ Zahrádka, MŠ Čtyř-
lístek, MŠ Stonožka, dále ZŠ Vý-

chodní, ZŠ a MŠ Bratislavská 
a ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Be-

neše. V lednu letošního roku 
byly vyhlášeny výsledky. Dě-
tem předaly diplomy a odmě-
ny dvě včeličky, které se nebály  
v mrazu rozletět se do jednotli-
vých škol a děti odměnit. Výtvar-
ná díla jsou vystavena v Městské 
knihovně Varnsdorf. 

Poděkování patří všem dětem 
a paním učitelkám za nádherné 
práce, ředitelce městské knihov-
ny paní Ing. Iloně Martinovské 
za možnost vystavit všechny  
práce v knihovně a v neposled-
ní řadě městu Varnsdorf, díky  
jehož podpoře mohl celý projekt 
vzniknout. 

Mgr. Kateřina Kovářová

Odměny dětem předávaly včeličky; foto Kateřina Kovářová

Varnsdorf     Ve čtvrtek  
24. ledna uspořádala ZŠ Vý-
chodní sportovní klání brus-
lařských dovedností pro osm 
základních škol Šluknovského 
výběžku. 

Klání bylo součástí 22. roční-
ku soutěže Duha, kterou orga-
nizuje město Šluknov.  Každá 
škola vyslala 6 svých žáků a ti se 

museli vypořádat s různorodými 
činnostmi na bruslích. Je nutné 
podotknout, že ne každé město 
disponuje zimním stadionem. 
I proto byla úroveň dovedností 
jednotlivých dětí velmi odlišná. 
Dětem to ovšem vůbec nevadilo. 
Společně, nad rámec svého týmu, 
se hlasitě povzbuzovaly a do-
konce si i pomáhaly. Zvítězily tak 

vlastně všechny děti. A to se dnes 
v této době a společnosti, hnané 
pouze za výkonem, opravdu cení.

Velké poděkování patří našim 
žákům J. Vavřínovi a Vaňkovi, dále 
paní Vaňkové, paní Rýdlové a ro-
dině Damnitzových, bez kterých 
by se tato soutěž vůbec nedala 
dělat. Poděkování patří i panu  
Novotnému ze školní jídelny,  

který nechal pro děti připravit 
horký čaj.

Výsledky: 1. místo ZŠ Varns- 
dorf, 2. místo ZŠ U Nemocnice 
Rumburk, 3. místo ZŠ Velký Šenov, 
4. místo Dolní Poustevna, 5. mís-
to ZaŠ Jiříkov, 6. místo ZŠ Tyršova 
Rumburk, 7. místo ZŠ Chřibská,  
8. místo ZŠ Šluknov.

Mgr. Petr Karman
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Inzerce

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail:   

josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, 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

Prodám zabíjačkový vál. Cena dohodou. Tel. 721 536 829

ŘÁDKOVÁ INZERCE



Svozy pytlového tříděného odpadu
21. 2. 2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

VZPOMÍNKA

Společnost 14/2018Společnost 3/2019
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ZUBNÍ POHOTOVOST

   
9. - 10.2.2019  
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539

16. - 17.2.2019 
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588

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

Dne 21. úno-
ra tomu bude 15 
let, kdy mě navždy 
opustil manžel  
Miroslav Zdobina. 
Kdo jste ho měli 

rádi, věnujte mu vzpomínku. Manžel-
ka Darina.

Dne 12. února to 
bude 18 let od úmr-
tí mého dědečka  
Antonína Polcara. 
S láskou stále vzpo-
míná vnučka Šárka 

 s rodinou.

Co víc Ti dát, 
kytičku na hrob, 
zapálit svíci a tiše 
vzpomínat. Dne 
5. února jsme 
vzpomněli druhé 

smutné výročí od úmrtí pana  
Jaroslava Svitáka. S láskou a smut-
kem vzpomíná rodina.

Dne 4. února 
tomu byl rok, co nás 
navždy opustil pan 
František Bubna 
-Litic. Stále vzpo-
mínají manželka a 

synové s rodinami.

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Turisté hodnotili uplynulý rok 2018

Slavnostní setkání lednových jubilantů

Varnsdorf      V sobotu 19. 
ledna se konala výroční členská 
schůze KČT Varnsdorf.

Jako hosté byli přítomni Dr. Jan 
Eichler – předseda oblastního vý-
boru KČR Ústí nad Labem. Za KČT 
Krásná Lípa předseda V. Hieke, 
ostatní pozvaní se omluvili. Nejpr-
ve bychom chtěli poděkovat měs-
tu Varnsdorf za poskytnutí dotace 
na činnost, který nám umožnil 
větší aktivitu oddílu – jízdné do 
zahraničí, vstupy do zámků, mu-

zeí apod.
Za rok 2018 jsme uskutečni-

li celkem 81 akcí, to je více, jak 
týdnů v roce. Chodíme pravidel-
ně o sobotách a někdy i v týdnu. 
Nachodili jsme 11.086 km a zú-
častnilo se 1.176 osob. Náš turi-
stický oddíl má 53 členů. Máme 
5 značkařek, které obnovily  
43 km turistických tras. Tři znač-
kařky rozšiřovaly české značení  
v SRN, kde vyznačily okolo 
30 km tras. Spolupracujeme  

s turisty ze Seifhennersdor-
fu, uskutečnili jsme s nimi  
3 společné výlety. Zúčastňuje-
me se akcí ostatních klubů KČT  
Šluknovského výběžku. Náš od-
bor je otevřený pro všechny pří-
znivce přírody a lehké turistiky. 
Informace o výletech najdete ve 
skříni na Sokolovně pod budovou 
Městského úřadu Varnsdorf nebo 
na webových stránkách www.mi-
lax.cz/turisti/.

KČT Varnsdorf

KČT Varnsdorf na výroční členské schůzi; foto KČT Varnsdorf

Varnsdorf    Ve čtvrtek 31. 
ledna se konalo další slavnostní 
setkání jubilantů s představiteli 
našeho města.

Již několik let se představite-
lé města setkávají v obřadní síni 
městského úřadu s občany Varns- 

dorfu, kteří daný měsíc oslavili ži-
votní jubileum. Ani leden nového 
roku nebyl výjimkou a na setkání 
se dostavilo celkem 11 z celkových 
25 pozvaných jubilantů. S otevře-
nou náručí je tentokrát přivítal 
starosta města Ing. Stanislav Ho-

ráček, který si během společně 
strávené hodiny vyslechl životní 
příběhy každého z přítomných. 
Příjemné odpoledne u kávy a 
drobného občerstvení bylo za-
končeno osobní gratulací a pře-
dáním daru.                    Tomáš Secký
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Týden hokeje ve Varnsdorfu přilákal přes čtyři desítky dětí

Basketbalisté postupují do play-off z 8. místa

Stolní tenisté v novém roce  
čekají na vítězství

Šachisté bojovali 
ve Štětí

Varnsdorf  Zimní stadion ve 
Varnsdorfu se zaplnil dětmi, kte-
ré chtějí zkusit bruslení a hokej. 
Konala se zde totiž náborová 
akce v rámci Týdne s hokejem. 

Registrace se ujali tamní úžas-
né maminky z přípravky, které 
pomohly rodičům s registrací, po-
skytly dětem dres a další drobné 
dárky. Zapsat se přišlo 27 hochů 
a 15 dívek. Někteří si šli po regis-
traci prohlédnout zimní stadion a 
vyzkoušet střelnici, jiní se připra-
vovali na sportovní odpoledne. 

V 16.30 hodin si děti převzali 
trenéři na rozcvičku, rodiče mezi 
tím odešli do restaurace na při-

pravenou prezentaci, které se  
ujal Pavel Kamenický. Po rozcvičce 

se děti připravily na led, kde si je 
rozdělili trenéři do čtyř skupin. 

První si zahrála hru Ocásek, 
druhá zase sbírání míčků a vha-
zování do pohybující se bedny,  
třetí střelbu na brankáře a  
následnou překážkovou drá-
hu. Čtvrtá hrála hokej. Na 
středu hřiště se seznamovaly 
děti s bruslením, vozily se na 
pneumatice a hrály na babu. 
Po skončení se děti společně  
vyfotily a při odchodu si ještě  
vyzvedly krekry a drobný dárek.

Redakce

Štětí   V sobotu 26. ledna se 
konal ve Štětí turnaj mládeže, 
kterého se zúčastnila téměř 
stovka dětí.

Naše mini výprava čítající tři 
hráče opět nezklamala. Václav 
Paulus zvítězil v kategorii juniorů 
(18 hráčů) se ziskem 6 bodů ze 
sedmi možných. V téže soutěži 
obsadil Jakub Spyrka 7. místo za  
4 získané body.

V nejpočetněji obsazené ka-
tegorii starších žáků (53 účast-
níků) skončil Matěj Hejný na  
23.místě,rovněž uhrál 4 body.

Hned druhý den družstvo do-
spělých hostilo v 7. kole Krajské 
soutěže šachisty z Frýdlantu.
Odehráli jsme nejhorší zápas  
v probíhající sezóně a podlehli 
jsme vysoko 2,5:5,5. První domá-
cí porážka v sezóně znamená ko-
nec nadějí na případný postup do 
Krajského přeboru. Body za TJ Slo-
van získali výhrami Václav Paulus  
(1. šachovnice) a Martin Zapletal 
(3), půl bodu za remízu přidal Mi-
chal Papoušek (2).

Varnsdorf     Stolní tenisté Slo-
vanu Varnsdorfu odehráli v roce 
2019 v rámci Krajského přeboru 
II. Třídy skupiny C dva zápasy. 

A bohužel ani jeden nezvládli. 
Nejprve A celek Varnsdorfu hostil 
Slavoj Krásné Březno. Za vyrovna-
ného stavu 3:3 udělali hosté šňů-
ru sedm bodů a rozhodli o svém 
vítězství, nakonec Krásné Březno 
vyhrálo poměrem 11:7. 
TJ Slovan Varnsdorf 7:11 Slavoj 
Krásné Březno

Body Slovanu: Peleška 3, Bušek 
1.5, Žatečka 0.5 a dva zápasy vy-

hrál Varnsdorf kontumačně. 
Následně Varnsdorf jel do Ště-

tí, kde narazil na místní rezervu. 
Hostům nevyšel začátek a domácí 
rychle vedli 4:0. A náskok si udr-
želi prakticky až do konce, nako-
nec Štětí vyhrálo 12:6. V tabulce 
je Varnsdorf po třinácti zápasech 
se ziskem 25 bodů na osmé pozi-
ci. 
SK Štětí B 12:6 TJ Slovan Varns- 
dorf 

Body Slovanu: Bušek 2, Žatečka 
2, Peleška 1, Charouzek 1. 

Redakce

Týden hokeje přilákal na zimní stadion ve Varnsdorfu desítky dětí; foto HC Varnsdorf

HC TS Varnsdorf       
HC Slavoj Liberec         

(2:3,4:2,1:0)

Postavení v tabulce po 18. kole

7. místo – 15 bodů

Informace z hokeje

5:7

Okresní přebor  - 10. kolo
Malá Veleň B 2:16 Varnsdorf B
Varnsdorf D 1:17 Malá Veleň 
Varnsdorf C 10:8 SKST Děčín C

Okresní přebor - 11. kolo 
Varnsdorf C 10:8 Děčín D 
Děčín C 9:9 Varnsdorf D 
Varnsdorf B 9:9 Slavoj Děčín

Okresní přebor - 12. kolo
Děčín D 6:12 Varnsdorf B
Varnsdorf D 6:12 Varnsdorf C

Okresní soutěž - 12. kolo
Slavoj Děčín B 14:4 Varnsdorf E 

Vánoční turnaj
Koncem minulého roku se již 

tradičně konal Vánoční turnaj, 
kterého se zúčastnilo úctyhod-
ných 30 hráčů. Turnaj vyhrál R. 
Hájek, druhý byl J. Peleška a na 
třetím místě skončil L. Žatečka 

ml. V „útěše“ vyhrál J. Šálek, dru-
hý byl A. Ondráček a třetí skončil  
J. Sláma. Všichni umístění dosta-
li hodnotné věcné ceny. Zvláštní 
poděkování patří sponzorům tur-
naje, jmenovitě: Vitana a.s., TOS 
Varnsdorf a.s., ČSOB a.s., poboč-

ka Varnsdorf, Město Rumburk. 
Hráči stolního tenisu tak zakončili 
úspěšný rok 2018, organizátorům 
patří velké poděkování za přípra-
vu a průběh turnaje.

Radim Novotný
předseda oddílu ST.

Varnsdorf     Už jen jediný zá-
pas zbývá basketbalistům Slova-
nu Varnsdorf do konce základní 
části. Díky prohře Liberce v Lou-
nech nakonec postupuje Varns- 
dorf do play-off z 8. místa.

Po jasné domácí výhře nad 
posledními Lovosicemi prohrál 
Varnsdorf na půdě druhých Tep-
lic. Pak ale opět před vlastním 
publikem zvítězil, když v derby 
porazil děčínské Válečníky 77:66. 
„Úvod utkání se nesl v duchu koš 

za koš. V koncovce první deseti-
minutovky jsme se ale přestali 
hýbat v útoku. Hosté tak vyhráli 
tento úsek o sedm bodů. Druhou 
desetiminutovku jsme začali sérií 
sedmi bodů v řadě a smazali jsme 
tak předešlé manko. 

V poločase se šlo do šaten za 
stavu 36:33 pro děčínské basket-
balisty. Základ úspěchu se zrodil 
ve třetí čtvrtině, kdy jsme využili 
nízké koncentrace soupeře. Toto 
období jsme vyhráli o dvacet 

bodů. V poslední desetiminutov-
ce jsme si drželi nervózního sou-
peře nad rozdílem dvanácti bodů 
a pohlídali si tak další domácí 
výhru,“ pochvaloval si hrající asis-
tent trenéra Jakub Schilling. 

Varnsdorf dobře rozehrál  
i utkání v Mostě, kterému nako-
nec těsně podlehl 70:62. Domací 
zápas s Libercem nakonec vyzněl 
lépe pro domácí poměrem 76:77.  
Varnsdorf se tak nakonec raduje  
z postupu do play-off.         Redakce
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Varnsdorfští sportovci bodovali v tradiční anketě Deníku

Fotbalisté pokračují v přípravě, do branky se vrátil Porcal
Jiøí Pavlù DiS

technik

e-mail: pavlu@termi.cz
mobil: 602 143 746
telefon: 412 371 407
fax: 412 371 873

Termi s. r. o.
Pohranièní stráže 2047
407 47 Varnsdorf
www.termi.cz

Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny

Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody 
Stavební práce, Zateplování budov

PLASTOVÁ OKNA

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 30

Děčín    Anketa Nejúspěšnější 
sportovec Děčínska za rok 2018, 
kterou pořádá regionální Deník, 
vyvrcholila slavnostním galave-
čerem, kde byly předány ceny 
těm nejlepším. Sportovci z Varns- 
dorfu se neztratili a posbírali 
hned několik trofejí. 

Brankář FK Varnsdorf Radek 
Porcal vyhrál nejsledovanější ka-
tegorii dospělých jednotlivců. 
„Upřímně? Vůbec jsem to neče-
kal, jsem hodně překvapený. Je to 
ale zásluha celého týmu,“ podělil 
se o své pocity bezprostředně po 
vyhlášení zjevně dojatý Radek 
Porcal. Ten zažil z osobního po-
hledu vynikající podzim ve druhé 
lize. „Je pravda, že pro mě je to 
fantastická sezóna, asi nejlep-
ší, co jsem zažil. Byl jsem hodně 
blízko konci kariéry. Táta je hodně 
nemocný. Ale chtěl by mě vidět  
v první lize, takže jsem se rozhodl 
pokračovat,“ řekl vážně. Varns- 
dorfští fotbalisté získali druhé 
místo v kolektivech a jejich kouč 
David Oulehla vyhrál kategorii 
trenéra dospělých. „Je pravda, že 
bych moje vítězství obětoval za 
to týmové. Zase to vyhráli kluci  
z basketu. Snad je někdy po-
razíme. Ale jinak jsme vám ty 
ceny tady dobře vybrali,“ dodal  
s úsměvem Porcal. Z fotbalového 
klubu ještě dorazili Pavlo Rudnyt-
skyy, Kristián Zbrožek, Jan Filip a 
David Oulehla. V zimě Varnsdorf 
bojoval v zimní Tipsport lize o po-
stup na velké finále, které se hrálo 

Varnsdorf  Fotbalisté Varns- 
dorfu jsou v plném proudu zimní 
přípravy na jarní část druhé ligy. 

Po třech zápasech v rámci zimní 
Tipsport ligy, kdy svěřenci Davida 
Oulehly prohráli s Chrudimí a Jab-
loncem, porazili Pardubice. Zatím 
nejtěžší porážku ale inkasoval 
Varnsdorf v Teplicích, kde podle-
hl tamnímu prvoligovému celku 
1:5. „Je vidět rozdíl mezi první a 
druhou ligou. Soupeř pracoval 
ve vyšší rychlosti, byl přesnější, 
přímočařejší a měl více nebez-
pečných situací před pokutovým 
územím. Přesto jsme měli ve hře 
velmi slušné věci a někteří kluci 

na Maltě. „Já osobně jsem se tam 
chtěl podívat, byla by to příjemná 
změna oproti naší zimní přípra-
vě,“ usmál se kapitán Varnsdorfu 
Pavlo Rudnytskyy.

Zcela novou kategorií bylo vy-
hlášení nejlepšího trenéra do-
spělých. Tím se možná trochu 
překvapivě stal mladý kouč David 
Oulehla, který přivedl fotbalisty 
Varnsdorfu ke čtvrtému místu 
druhé ligy po podzimní části.  „Je 
to ale hlavně zásluha kluků. Já  

v oblacích rozhodně nelétám, 
zůstávám nohama na zemi. Šest-
náct zápasů mě automaticky ne-
udělá angažmá v ligovém týmu. 
Jaro může být z naší strany úplně 
jiné. Já ale věřím, že bude stejně 
úspěšné, jako podzim,“ vysvětlil 
David Oulehla. 

Ceny si z děčínského divadla 
odnesli také zástupci OST Varns- 
dorf. V kategorii dospělých vybo-
joval šesté místo zkušený Daniel 
Pianka, který už závodí spíše ve 

veteránské kategorii. V jednotliv-
cích mládeže pak druhé místo zís-
kal obrovský talent Matěj Syrovát-
ka. „Děkuji moc všem lidem, kteří 
mě podporují a ženou dál a dál. 
Gratuluji také mému oddílovému 
kolegovi, který se taky umístil.  
V neposlední řadě děkuji celému 
týmu OST Varnsdorf,“ dodal na 
závěr Syrovátka. 

Jednu z cen pak přímo na pó-
diu předával starosta Varnsdorfu  
Stanislav Horáček.                Redakce 

Matěj Syrovátka ovládl mládežnickou kategorii; foto Deník 

ukázali, že do budoucna můžou 
do ligy směřovat. To nás těší,“ 
řekl trenér David Oulehla.

FK Teplice 5:1 FK Varnsdorf
Sestava Varnsdorfu: Samoel – 

Zbrožek, Richter, Kouřil, Heppner 
– Kodeš, Ondráček – Barac, No-
vák, Zezula – Schön. Náhradníci: 
Rybář, Kim, Bláha, Dordič, Rudzan, 
Kubista, Kocourek, Votava.

Následně si fotbalisté Varns- 
dorfu připsali na své konto dva 
úspěchy. V Břízkách porazili diviz-
ní Mšeno 2:0, výkon to však nebyl 
ideální. Navíc Bojan Dordič ne-
proměnil v zápase dva pokutové 
kopy! „V zápase se opět ukázalo, 

že máme problém na poslední 
části hřiště. Tentokrát jsme měli 
velké množství příležitostí na 
vstřelení branky, ale koncovka 
nás hodně trápí, důkazem jsou i 
dvě neproměněné penalty. To je 
věc, na které pracujeme,“ zdůraz-
nil Oulehla. 

Jiskra Mšeno 0:2 FK Varnsdorf
Sestava Varnsdorfu: Vaňák – 

Zbrožek, Kouřil, Kubista, Rudzan 
– Bláha, Rybář – Kim, Kocourek, 
Dordič – Votava. Náhradníci: 
Kodeš, Heppner, Novák, Zezula, 
Richter, Schön, Ondráček, Barac, 
Samoel.

Po dlouhé době mohli pak Se-

veročeši nastoupit v zimě na do-
mácím trávníku. Klub má totiž 
zbrusu novou umělou trávu. Varns- 
dorf na ní v pohodovém tempu 
porazil libereckou juniorku 5:2. Po 
lehkém zranění se poprvé v zimě 
dostal do branky Radek Porcal.  
„V utkání jsme měli víc dobrých 
věcí směrem do útočné fáze. 
Hodně situací jsme řešili z naše-
ho pohledu lepším způsobem než 
v utkáních předtím. Vstřelili jsme 
pět branek a další šance nevyužili.  
V obranné části jsme ale dvakrát 
inkasovali a měli tam i další ne-
dostatky,“ hodnotil třetí vítězství 
v přípravě David Oulehla.   Redakce


