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Varnsdorfské oslavy masopustu proběhly na jedničku!
Varnsdorf
Masopustní veselí a průvod patří v našem městě k tradičním akcím. Původně
se jednalo o poslední veselení
a oslavy v čase před Popeleční
středou, která zahajuje čtyřicetidenní dobu postní před oslavou Velikonoc.
První
březnovou
sobotu
2. března se po deváté hodině
ranní zhruba stovka účastníků
sešla v prostorách nádvoří ZUŠ.
Všichni přítomní se posilnili před
průvodem sladkou snídaní, pár
loky čaje, kávy či něčeho ostřejšího a za rytmu bubínku a harmoniky se v čele se starostenským sudem vyrazilo na průvod městem.
První zastávka byla u cukrárny
Sluníčko a „nápojky“, kde malí
účastníci dostali sladkou odměnu
a ti starší popili krapet dobrého
vína. Na další zastávce u „Sloupáku“ byly všechny masky odměněny perníkovým masopustním
prasátkem. Tancem a zpěvem se
pokračovalo po ulici Legií, kde
proběhlo třetí zastavení, pojedly
se sladké koláče z pekárny a slané
dobroty z řeznictví. Na předposlední zastávce u Záji děti obdržely balónky a všichni se zahřáli
čajem a zakousli pizzu. Průvod
byl zakončen v areálu Střelnice,
kde už byly v plném proudu masopustní hody.
Starostenský sud místního pivovaru Kocour byl dovezen v pořádku a mohl být starostou Stanislavem Horáčkem naražen. Malí
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Průvod masek prošel Varnsdorfem, masopust přilákal stovky lidí; foto Ivo Šafus

i velcí si prohlédli stánky, kde byl
nabízen tradiční trdelník, sladkosti, ale i masné pochutiny, které
svou vůní lákaly všechny přítomné. K dobré náladě hrála kapela
Pavla Zelenky.
V sále Střelnice už netrpělivě
vyhlížel průvod šašek se svými
pomocnicemi z DDM Varnsdorf,
aby mohl být zahájen dětský masopustní rej a hry pro děti. „Děti
jsme v průběhu her odměňovali všechny. Společně jsme pak
vyhodnotili ty nejlepší masky.
Rozhodování bylo, jako každý
rok, těžké, masky se nám líbily opravdu všechny. První místo
získala skupina masek pyramid
a jejich mumie a faraoni”, prozradila Jitka, pedagožka volného

času DDM Varnsdorf.
Tím ale masopustní veselení
neskončilo. Od 13 hodin se letos poprvé konal Pivní masopust
v pivovaru Kocour. Po celé odpoledne jezdil pivní autobus, který
svážel všechny zájemce, i ty přespolní, kteří přijeli do Varnsdorfu
veřejnou dopravou. Mohli okusit silná piva ze sedmi pivovarů a
ochutnat zabijačkové speciality
od různých řezníků nejen z České republiky. Také se soutěžilo o
nejlepší jitrnici, tlačenku a jelito.
To vše za doprovodu živé hudby.
Fotoreportáž naleznete na straně
7 tohoto čísla.
V neděli byly oslavy zakončeny
na zimním stadionu, kde proběhl
tradiční karneval na ledě pro nej-

menší. Děti tak prožily dvě hodiny
aktivní, veselé zábavy plné soutěží a zakončily tak další ročník
městského masopustu.
Velký dík patří všem organizátorům a partnerům akce, kteří
přispěli k bezproblémovému průběhu. Jmenovitě: Městská policie Varnsdorf, město Varnsdorf,
Pekárna Šumava Group, a.s., Pavel Ryšavý – Nápoje a Vinotéka,
Beatrice Žítková – cukrárna Sluníčko, restaurace Sloupový sál,
Perník manufaktury Varnsdorf,
s.r.o., H&K Haback, v.o.s. – pekárna Šluknov, Martin Prkno – Řeznictví ve staré spíži, PharmDr. Jindřich Šmíd – Lékárna Varnsdorf,
Zája centrum, pivovar Kocour a
Noprosu.
Barbora Hájková

Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním
obvodu prověřené obce Varnsdorf
Varnsdorf Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných
ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního
programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2019.
Program je realizován jedno-

kolově a město Varnsdorf přijímá
žádosti o poskytnutí příspěvku do
15.03.2019. Žádost se podává na
formulářích, které jsou ke stažení na oficiálních internetových
stránkách města, včetně „Zásad
pro užití neinvestičních prostředků“ nebo k vyzvednutí na Odboru
správy majetku města Varnsdorf,

kancelář č. 44 - Milan Hanousek,
kde je též možné získat všechny potřebné informace o tomto
programu. Podmínkou žádosti je
vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st. p.
péče OSMI MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební práce.
město Varnsdorf
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Památný strom před poliklinikou je nemocný a půjde k zemi
Varnsdorf
Městská zeleň
přijde o další významnou dominantu ve středu města. K zemi
půjde topol bílý, který roste před
budovou polikliniky. Nahradí ho
lípa.
Topol bílý, jehož stáří se odhaduje na 150 let, patří svými
nadprůměrnými rozměry a věkem
k jedinečným stromům ve městě.
Dosahuje výšky 22 metrů a obvod kmene má téměř čtyři metry.
Od roku 1995 byl navíc chráněn
jako památný.
„Dlouhodobě sledujeme stav
památného stromu topolu bílého před poliklinikou. Jeho koruna
byla v minulosti zajištěna bez-

pečnostní vazbou, kterou jsme
museli před sedmi lety posílit.
Přitom byly v koruně objeveny plodnice dřevokazné houby
Troudnatce pásovaného, napadené větve byly průběžně
odstraňovány, ale dalšímu postupu infekce se zabránit nepodařilo. Na odřezaných větvích
bylo navíc zjištěno podhoubí
dalších patogenů (bílá hniloba)
a v hlavním větvení bezpečnostně významná dutina. Nejhorší
zprávou bylo objevení velkého
množství plodnic Václavky severní okolo stromu směrem k poliklinice v roce 2017. Znamená
to rozsáhlé napadení kořenové-

ho systému stromu s možností vývratu do ulice,“ vysvětluje
Ing. Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí Městského
úřadu Varnsdorf.
„V loňském roce nebyl díky suchu růst plodnic tak veliký, ale
zato se posunuly blíže ke kmeni. Proti rozlomení koruny lze
strom do jisté míry zajistit vazbou,
ale proti vyvrácení nikoli.
Provozní bezpečnost stromu lze
v tomto případě zaručit jen rozsáhlou redukcí koruny, která strom
v podstatě zničí. Velké řezné rány
navíc otevřou přístup dalším
infekcím. V listopadu loňského
roku byla proto zrušena ochrana

památného stromu a během
ledna vypracován další dendrologický posudek. Po opětovném zvážení situace jme byli bohužel nuceni rozhodnout o skácení stromu.
V krátké době tak v jedné lokalitě přicházíme o další významnou
přírodní dominantu, ale riziko
ohrožení frekventované komunikace je příliš velké,“ doplňuje Brzák. Ke skácení stromu by
mělo dojít během měsíce března
s tím, že na jeho místo bude
vysazena lípa, kterou město
Varnsdorf získalo od Ústeckého kraje k loňskému výročí
republiky.
Tomáš Secký

Rozbité auto, ukradené kolo a nevítaná návštěva v chatce
Varnsdorf
Varnsdorfští
policisté se o předminulém víkendu rozhodně nenudili. Řešili
hned několik případů.
V neděli sedmnáctého února
byli varnsdorfští policisté vyrozuměni také o případu vandalismu
v Národní ulici ve Varnsdorfu.
Majitel osobního automobilu zn.
Peugeot 106, který mu slouží jako
reklama na parkovišti zdejšího
obchodního centra, zjistil jeho
napadení. Kromě rozbitých skleněných výplní ve všech dveřích je

poničená také karoserie, zrcátka
i pneumatiky. Zmizela registrační
značka. Nežádoucími změnami
prošel i vnitřek auta. Neznámý
vandal si zřejmě přišel na své. Po
sečtení všech poničených položek
se škoda zastavila u částky deseti
tisíc českých korun. Policisté případ prověřují s ohledem na přečin poškození cizí věci.
Ač ji uzamkl, přeci tratil
Během nedělního dopoledne
sedmnáctého února byli místní strážci zákona povoláni také

do ulice Legií ve Varnsdorfu,
kde majitel řadové garáže zjistil nevítaný úbytek uskladněných věcí. Postrádá především
horské jízdní kolo zn. MAX
BIKE, včetně doplňků, pár lahví bílého vína a pár dalších osobních věcí, které
v celkovém součtu vytvořily škodu
ve výši 9.300 Kč. Své si vyžádá také oprava zohýbaných
garážových vrat. Nepříjemnost
zdejší policisté šetří s ohledem na
přečin krádeže.

Nevítaná návštěva v chatce
Nepříjemným zjištěním byl
o uplynulém únorovém víkendu zasažen také majitel zahradní
chatky v ulici Karolíny Světlé, ze
které během několika posledních
měsíců zmizely věci v hodnotě
jedenácti tisíc českých korun.
Majitel postrádá zahradní nářadí, zahradní nábytek a plastové
sudy. Okolnosti možného přečinu
krádeže šetří policisté z místního
obvodního oddělení.
nprap. Bc. Petra Trypesová

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

29.1.2019 ve 12:30 hod.
Telefonicky bylo na služebnu
Městské policie Varnsdorf oznámeno od občanky města, že její
soused, který bydlí ve třetím patře, již tři dny nevychází z bytu a
když na něho bouchá, tak se ozý-
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vá jen sípání. Na místo byla ihned
vyslána hlídka městské policie,
která s mužem začala komunikovat přes uzamčené dveře bytu.
Strážníky bylo zjištěno, že muž
spadl z křesla a nemůže se hýbat.
Přes dozorčího směny byla na
místo přivolána rychlá zdravotnická služba a hasičský záchranný
sbor, který se za pomoci své techniky do uvedeného bytu dostal
přes okno a otevřel strážníkům
a zdravotníkům vchodové dveře bytu. Strážníci poté pomohli
zdravotníkům s naložením muže
do sanitky, zabezpečili jeho byt a
muž byl sanitkou převezen do nemocnice k ošetření.

4.2.2019 v 11:00 hod.
Strážníci městské policie přijali
telefonické oznámení od občanky
města, že je již tři dny od sousedky slyšet hlasitě puštěná televize
a paní na bouchání sousedů nereaguje. Na místo byla ihned vyslána hlídka Městské policie Varnsdorf, která se též marně pokusila
o spojení se ženou v bytě. Z tohoto důvodu byl vyrozuměn hasičský záchranný sbor, který otevřel
byt. Poté v bytě byla strážníky
nalezena dehydrovaná starší paní
v zuboženém stavu. Přivolána
byla rychlá zdravotnická služba,
která po prvotním ošetření ženu
odvezla do nemocnice. Se souhla-

sem paní byl její byt hasiči zabezpečen a byly jí předány nové klíče
od jejího bytu ještě před odjezdem do nemocnice.
6.2.2019 v 7:33 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo telefonicky oznámeno občankou našeho města,
že na ulici Plzeňská se nachází
srna, která je zaklíněná v plotě. Na
místo byla vyslána hlídka, která se
pokusila uvíznutou srnu uvolnit
z plotu. Dále bylo strážníky zjištěno, že srna je zraněná. Z tohoto
důvodu byl na místo přivolán hospodář mysliveckého svazu, který
společně s kolegou srnu odvezl.
Martin Špička, velitel městské policie
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Reakce města na reportáž v pořadu Reportéři ČT
Varnsdorf
Vyjádření vedení města Varnsdorf k reportáži
v pořadu Reportéři ČT, která byla
odvysílána v pondělí 18. února
2019.
Vážení spoluobčané,
vedení města Varnsdorf se
rozhodlo touto cestou reagovat
na reportáž, která byla odvysílána v rámci pořadu Reportéři ČT
dne 18.02.2019 a jejíž „závěry”
následně bez dalšího ověření
skutečného stavu věci převzala
některá další média. Tím se však
k veřejnosti bohužel dostala celá
řada nepravdivých a záměrně
zkreslených informací.
Vzhledem ke zkušenostem,
jak někteří novináři pracují s informacemi, si město Varnsdorf
z opatrnosti pořídilo záznam celého rozhovoru s redaktorem Davidem Macháčkem z České televize.
Tento, přibližně hodinový rozhovor, je možné si přehrát na webových stránkách města v nesestříhané podobě. Vyjma toho obdržel
zmíněný redaktor na datovém
nosiči veškeré informace – smlouvy, technická vysvětlení, zprávy
o průběhu a výsledcích výběrových řízení, komunikaci s Krajským

úřadem Ústeckého kraje, souhlasné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje a další dokumenty.
I přesto bohužel vznikla reportáž,
která je zjevně neobjektivní a zpolitizovaná. Již jen titulek, že město
na radarech prodělává a doplácí
na ně, je zcela lživý.
Městská policie Varnsdorf
v současné době, vzhledem
k množství přestupků v řádech desítek tisíc měsíčně, validuje přestupky z května až července 2018.
Správní orgán tedy zatím odeslal
výzvy k zaplacení vztahující se
k tomuto období. Přes maximální
snahu se městu doposud zcela
nepodařilo dohnat skluz z počátku měření, kdy přišlo v krátké
době najednou několik desítek
tisíc informací k překročení rychlosti na měřených úsecích.
Termínově však město Varnsdorf není ve vyřizování této agendy z časového hlediska žádnou
výjimkou oproti stavu v jiných
obcích, a dokonce i v zahraničí.
Z výše popsaného je zřejmé, že
peněžní prostředky z validovaných přestupků za období do
konce roku 2018 budou příjmem
městské pokladny v průběhu roku

2019. O jakémkoli prodělávání tak
nemůže být řeč.
Finanční kondice našeho města
je výborná již nejméně od roku
2017, odkdy si drží výborný ratingový stupeň „A” bez dluhů.
Zavedení měřících zařízení na
území obce tento stav v žádném
případě neovlivnilo, jak se nesmyslně snažila naznačit reportáž.
Smlouva na pronájem radarů
ostatně byla záměrně nastavena tak, aby město prodělat nemohlo. S výdaji za pronájem se
samozřejmě pojí i vícenásobné
příjmy, které mohou být následně
využity ve prospěch všech obyvatel města například investicemi
do oprav městských komunikací.
Zejména tyto skutečnosti by si
měl každý uvědomit.
Město Varnsdorf se dále vyjma
shora uvedeného ohrazuje proti
nešťastnému a velmi matoucímu vyjádření tiskového mluvčího
Ministerstva vnitra v uvedené
reportáži, které bylo možná ale
také jen vytrženo z kontextu.
Ministerstvo vnitra České republiky má pouze kontrolní a dozorovou pravomoc a zpravidla
koná
na
podnět
krajské-

ho úřadu. Krajský úřad Ústeckého
kraje
však
už
v lednu 2019 podal jasné stanovisko, že smlouva i měření jsou
v souladu se zákonem, a tedy
zcela legální. O této skutečnosti
však v reportáži nebyla ani zmínka, přestože redaktor informace
měl. Z tohoto důvodu považuje město Varnsdorf reportáž za
manipulativní a neobjektivní a
za svými rozhodnutími si stojí.
Konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky, kterým je často argumentováno, se pojí
pouze ke konkrétnímu měření
v konkrétním místě a čase a nemůže mít bez znalosti individuálních okolností případu vliv na jakékoliv měření jinde v České republice.
Měřící zařízení plní svůj účel
zklidnění dopravy a město Varnsdorf si plně stojí za jeho potřebností. Nenechá se zastrašit
reportážemi a ani takovými skutky, jako je poškození
měřícího zařízení. Orgány činné
v trestním řízení ostatně již poškození radaru šetří jako trestný čin.
		
město Varnsdorf

Dotační program města Varnsdorf: podpořeno bylo 87 žádostí
Varnsdorf
Také v letošním
roce byl vyhlášen Dotační program města Varnsdorf na projekty prospěšného charakteru
formou výběrového dotačního
řízení. Na základě přijatých žádostí proběhlo jednání dotační
komise, která projekty podpořila částkou přes milion korun.
O přidělení dotací rozhodla Rada
města Varnsdorf.
Dotační program města Varnsdorf je určen jako finanční podpora formou neinvestiční dotace
na podporu kulturní, sportovní a
další činnosti dětí, mládeže a pro

širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání
volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života
ve městě, ke zvýšení vzdělávání a
estetického cítění a jako účinná
forma prevence kriminality.
Město Varnsdorf v letošním roce podpořilo 87 žádostí
v celkové výši 1 173 310 korun.
V oblasti kultury bylo podpořeno
38 žádostí, v oblasti tělovýchovy
45 žádostí a 4 v sociální a zdravotní oblasti. Oproti minulému roku
tak přibylo patnáct projektů.
Žádosti hodnotila sedmičlen-

ná komise ve složení Rolland
Solloch,
Marta
Maryšková,
Ilona Martinovská, Tomáš Secký,
Daniel Syrovátka, Josef Hambálek a Jan Šišulák. Hodnocení
žádostí
bylo
prováděno
anonymně na základě bodového systému podle stanovených
kritérií.
Členové
komise se při hodnocení zaměřili
na obsahové zpracování žádostí,
přiměřenost a hospodárnost
rozpočtu projektu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů, účel projektu, cílovou skupinu, zaměření projektu a jeho

Výjezd pracovníků finančního úřadu do Varnsdorfu
Varnsdorf
Také v letošním
roce proběhne výjezd pracovníků Finanční správy do Varnsdorfu ve dvou termínech.
Stejně jako v minulých letech
budou i tentokrát v rámci klientského přístupu Finanční správy

probíhat v průběhu měsíce března výjezdy pracovníků územních
pracovišť Finančních úřadů na vybrané obce. Hlavním cílem je zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním
z příjmů. Na základě spolupráce a

získaných zkušeností z minulých
let, stanovil Finanční úřad dva termíny návštěv na Městském úřadu
Varnsdorf – nám. E. Beneše 470,
přízemí, dveře č. 25 (zasedací
místnost).
Tomáš Secký

přínos a význam v dané oblasti.
V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise
vzdal písemným prohlášením
(uplatněno v osmi případech), aniž by bylo ovlivněno
hodnocení
žádostí.
Přehled schválených dotací naleznete na webových stránkách
města Varnsdorf.
Z důvodu, že nedošlo k vyčerpání rozpočtu Dotačního programu města Varnsdorf, je možné,
že bude vyhlášeno druhé kolo pro
příjem žádostí.
Tomáš Secký

Termíny konzultací
18.03.2019
13.00 – 17.00 hod.
20.03.2019
13.00 – 17.00 hod.
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Co přinesl nejúspěšnější firmě regionu uplynulý rok?
Varnsdorf
Není snad místního člověka, který by neznal
TOS VARNSDORF a.s. Generální
ředitel Ing. Jan Rýdl ml. přibližuje, co této nejúspěšnější firmě
regionu přinesl uplynulý rok,
jaké měla hospodářské výsledky a jakou má pozici vzhledem
ke konkurenci. Dozvěděli jsme
se také to, že TOS rozšiřuje svou
SPŠ a staví nové moderní výukové středisko, které už v září přivítá nové studenty.
Generální ředitel Ing. Jan Rýdl
hodnotí rok 2018 jako úspěšný
a vydařený. „Podařilo se splnit
vytyčené cíle a to z pohledu celkových tržeb, počtu vyrobených
strojů i dalších ekonomických
parametrů. Naše celkové nekonsolidované tržby dosáhly výše 1,7
mld. Kč a podařilo se nám vyrobit
a prodat 122 strojů.“ Dále upřesnil, že společnost má k tomu ještě
vlastní řadu dceřiných společností v Čechách i zahraničí, které
v rámci konsolidovaného celku
dále navyšují celkové tržby. Každá z dceřiných společností má
své místo ve strategickém rozvoji
společnosti. Některé se staly součástí dodavatelského řetězce, jiné
zase součástí expanze na klíčové
zahraniční trhy.
Firma má odběratele po celém
světě, v minulém roce si její stroje
našly své zákazníky ve 27 zemích.
Mezi nejúspěšnější teritoria patřily Polsko, Čína, Německo, Rusko,

SPŠ TOS Varnsdorf. Záběr z dílen praktického vyučování, které se nacházejí přímo v hale
provozu; foto TOS VARNSDORF a.s.

ale také Česká republika, Slovensko a Slovinsko. Dodali však stroj
i např. do exotického Peru, Spojených arabských emirátů nebo
Mexika. „Záběr prodejní sítě dosahuje do všech „rozumně“ průmyslově vyspělých zemí světa.
Tato schopnost se prosadit i na
těch nejnáročnějších trzích jasně deklaruje dobrou pozici firmy
v rámci celosvětové konkurence
mezi výrobci obráběcích strojů
této kategorie a díky kvalitě svých
produktů a tempu inovací je stále
řazena mezi světovou špičku,“ vysvětluje Rýdl.
Prosadit se v konkurenci, to je
nikdy nekončící boj. „K udržení
konkurenceschopnosti je potřeba
nejen rozvoj technických parametrů strojů a technologického
příslušenství k nim, ale čím dál
tím více i rozvoj a nabídka služeb
souvisejících s prodejem, provo-

zem a údržbou tohoto strojního
zařízení,“ dodává a přibližuje, co
to obnáší ve skutečnosti. „Z těchto důvodů investujeme každoročně do této oblasti 40 až 60 mil. Kč
a dalších zhruba 100 až 130 mil.
Kč do rozvoje vlastní výrobní základny.“
TOS VARNSDORF a.s. vytváří předpoklady pro dlouhodobě
udržitelný rozvoj. Snaží se udržet
krok s nastupující 4. průmyslovou revolucí, odnesl si například
2. místo v soutěži o nejinovativnější firmu Ústeckého kraje roku
2018 právě pro svou připravenost
pro uplatnění v Průmyslu 4.0.
Vedení si však je dobře vědomo
i další věci. „Co by to ale bylo
všechno platné, kdybychom se
zároveň nestarali o to, s kým budeme naše stroje vyrábět. Mám
tím na mysli především výchovu
další generace skvělých „tosáků“,

kteří svými znalosti, dovednostmi a zkušenostmi stojí za všemi
úspěchy naší společnosti,“ říká
generální ředitel.
Právě proto má TOS již třetím
rokem svou vlastní střední průmyslovou školu, kde si vychovává talenty, kterým chce předávat dlouhodobě budované know-how
výroby obráběcích strojů. Škola
si od svého otevření mezi širokou
veřejností již vybudovala dobré
jméno a příliv uchazečů o studium je zde rok od roku vyšší. V minulém roce se proto TOS pustil do
přestavby staré výrobní haly na
nové, moderní výukové středisko,
které by mělo přivítat své první
studenty již v září tohoto roku.
Co studenty čeká? „Nové výukové středisko bude odpovídajícím
zázemím pro výchovu našich studentů a zároveň bude odpovídat
požadavkům a standardům naší
společnosti. Studenti zde najdou
nejen kmenové učebny, ale také
laboratoře, speciální odborné
učebny, měřící středisko, šatny
i nezbytnou jídelnu. V další fázi
ve stejné budově bude ještě dobudována tělocvična,“ dodal na
závěr Rýdl.
Firma v minulém roce oslavila
115. výročí svého založení a k její
dnešní podobě tedy vedla dlouhá
cesta. V některém z dalších čísel
se vedení zeptáme na dceřiné
společnosti, kterých je celá řada
doma i ve světě.
RH

Mateřská škola Zahrádka byla plná sněhuláků všech tvarů
Varnsdorf
Zajímavou akci
pro rodiče s dětmi připravila MŠ
Zahrádka ve Varnsdorfu.
Sněhová akce proběhla ve
středu 6. února odpoledne. „Sešli
jsme se společně s rodiči a dětmi z
naší školky na školní zahradě. Úkol
zněl jasně – postavit sněhuláka.
Kvalita sněhu nám vůbec nepřála, ale rodiče byli i tak velmi kreativní. Vymysleli sněhuláky naležato a ti byli skutečně dokonalí,“
popisuje akci Hana Dojčánová, ředitelka MŠ Zahrádka. Na závěr se
všichni zahřáli teplým čajem a odnesli si „sněhulákovou“ medaili.
Redakce
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Jan Šimák: Sportovišť máme dost, lidem chybí čas
Varnsdorf Město disponuje
řadou sportovišť, která spravuje
Regia a.s. Zajímá vás, jak se tvoří například rozpisy? Kolik stojí
roční provoz?
Přinášíme vám rozhovor s Janem Šimákem, vedoucím správy
sportovišť – plavecký bazén, sportovní hala a zimní stadion.
Co všechno vlastně obnáší
Vaše práce? O jaká sportoviště
se přesně staráte?
Spravuji plavecký bazén, sportovní halu a od minulého roku
i zimní stadion. Většinu času v
práci zařizuji a domlouvám pronájmy prostor daných sportovišť.
Dále mám pod sebou zaměstnance, kterým zajišťuji vše, co potřebují ke své práci. Starám se o propagaci sportovišť, o sociální sítě
a zpracovávám rozpisy pronájmů. Mým hlavním úkolem je, aby
všechna sportoviště fungovala
tak, jak mají a návštěvníci i zaměstnanci byli spokojení.
A jaký jste vlastně sportovec?
Dříve ještě aktivní (do 18
let jsem hrál basketbal), dnes
jsem spíše vynikající teoretik
na všechny sporty. Ve volném
čase si rád vyjedu s kamarády na kole a pomáhám tátovi
s tréninkem plaveckého oddílu.
Jak se plánuje např. rozpis
ledu a plaveckého bazénu?
U zimního stadionu je rozpis

hodně ovlivněn veřejným bruslením a domácím hokejovým
klubem, kdy se snažíme, aby se
veřejnost dostala každý den na
led a zároveň, aby mohli malí
hokejisté trénovat či odehrát zápasy. Proto se stává, že rozpis je
každý týden rozdílný. Samozřejmě máme i pronájmy Rumburské
hokejové ligy či pravidelné pronájmy z Čech i Německa.
Rozpis plaveckého bazénu je
jednodušší v tom, že v srpnu mám
na stole objednávky a většina je
na celý školní rok. Pak jsou tu
samozřejmě soustředění a jiné
jednorázové pronájmy. Stejné je
to u sportovní haly. Během letních prázdnin kluby posílají své
objednávky, a protože zde máme
opravdu hodně druhů sportů,
není to nic jednoduchého. Ale
vždy se podaří, aby to vyhovovalo
všem. Je to taková alchymie.
Kolik stojí roční provoz městských sportovišť?
Z rozpočtu města jde každý rok
cca 8 milionů na energie (plyn,
voda, teplo a elektřina). Společnost Regia a.s. dostává nově
z rozpočtu města ještě 1,5 milionu na údržbu sportovišť (bazén,
sportovní hala, zimní stadion a
fotbalový stadion). Zaměstnanci
jsou placeni z příjmů za pronájmy
a vstupy do sportovních zařízení.
Co nabízíte pro varnsdorfské

občany nového? V loňském roce
proběhla celá řada oprav, můžete je shrnout?
Občané si jistě všimli, že u sportovní haly jsou od léta dva kurty
na plážový volejbal a u atletického oválu máme umělé multifunkční hřiště. Dále se pak vybudovalo automatické zavlažování
travnatého povrchu uvnitř atletického oválu.
Ve velkém sále sportovní haly
návštěvníci i hráči ocení nové
ozvučení a basketbalové koše,
které je možné stáhnout, tím pádem se u nás mohou konat turnaje v mini basketbalu.
V prostorách plaveckého bazénu jsou nová relaxační plastová lehátka, vysoušeče vlasů a
proběhla výměna krycích mřížek
žlábků u bazénu. Hlavní změnou
prošly zámečky na skříňkách za
nové automatické zámky, což
návštěvníci jistě ocení. Zimní stadion zase vítá návštěvníky krásným novým světelným nápisem.
Plánují se v novém roce nějaké
další rekonstrukce?
U zimního stadionu by se mělo
rozšířit parkoviště a chtěli bychom zvýšit počet šaten pro hokejisty. V plaveckém bazénu by
mělo dojít k výměně technologie pro úpravu vody a čerpadel,
v létě bychom rádi otevřeli venkovní „slunný palouk“ s lehátky.

U sportovní haly by mělo rekonstrukcí projít doskočiště pro skok
daleký. A snad se podaří vyměnit
svítidla na všech třech sportovištích za LED světla.
Jakou nabídku sportovišť byste rád viděl ve Varnsdorfu za
deset let? Co myslíte, že lidem
chybí?
Osobně si myslím, že lidem
chybí hlavně čas, jelikož u nás
ve městě máme opravdu hromadu míst, kde si můžeme zasportovat. Nachází se zde bazén, zastřešený zimní stadion,
fotbalový stadion s umělou trávou (a další tréninkové hřiště se
staví), sportovní hala s kurty na
plážový volejbal a multifunkčním hřištěm s venkovní posilovnou, tenisové kurty a další. Rád
bych viděl za deset let (klidně i
dřív) zrekonstruovanou sportovní
halu, která by si nový kabát jistě
zasloužila. Jak tak počítám, tak
by měla být na řadě s rekonstrukcí právě ona, tak se necháme překvapit.
Barbora Hájková

Ve Varnsdorfu se uskutečnil 3. ročník Parádalympiády
Varnsdorf
Poslední únorový víkend pořádal spolek Život
jde dál již 3. ročník sportovního
klání Parádalympiáda s heslem
Pohybem na zdraví!
„Parádalympiáda letos čítala 14 soutěžících ze všech koutů
naší republiky. Z největší dálky k
nám dorazil nejmladší soutěžící
ze Znojma,“ prozradil předseda
spolku Roman Vaněk.
Jednalo se o čtyři netradiční disciplíny pro vidomé i nevidomé na
ledě, kdy bylo důležité se pobavit,
odreagovat, a hlavně zúčastnit
se. „Téměř polovina nevidomých
k našemu údivu odvážně zkusila jízdu na samotných bruslích
jako volnou disciplínu a setkala
se s nebývalým ohlasem a nadšením,“ řekl Roman Vaněk. Pro

máme dobrý pocit ze samotné akce a je pro nás motivací
jít zábavně životem dál. Závěrem
bychom rádi poděkovali městu
Varnsdorf, které nás od začátku
finančně podporuje, sponzorům,
průvodcům a všem nadšencům,
bez kterých by se tato skvělá akce
nemohla uskutečnit,“ zhodnotil
akci Roman Vaněk.
Spolek Život jde dál v čele s Romanem Vaňkem pořádá besedy,
společenské, kulturní a sportovní volnočasové aktivity. V květnu
se můžeme těšit na pátý ročník
Účastníci Parádalympiády si zkusili například bownling; foto Ivo Šafus
oblíbeného Závodu vodicích psů.
informací
lze
získat
účastníky akce byl připraven do- daj, ke kterým se spontánně při- Více
provodný program. Navštívili pla- dal nevidomý Pavel Diblík s hrou také na webových stránkách
www.zivotjdedal.cz.
vecký bazén, zahráli si bowling a na klarinet.
Barbora Hájková
„Podle ohlasů a přihlášení na
poslechli hudební vystoupení Ondry Louky a Slávka Svitiče – Daru- další 4. ročník Parádalympiády
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Z historie: Pobíjení Branných štítů je městská tradice
Varnsdorf
V minulém čísle
Hlasu severu jsme bujaře slavili,
dnes se budeme věnovat trošku
smutnější, ale neméně zajímavé
historii z období první světové,
tzv. Velké války.
V jejím průběhu, tedy zejména
v době, kdy se již válka stala zákopovou a opotřebovávací, vznikla
potřeba uspořádání finančních
sbírek z řad válkou nedotčeného
obyvatelstva (týlu). V mnoha městech tak začaly vznikat tzv. Branné
štíty (Schutzschild) a to většinou
v podobě sochy (Hindenburg),
erbu, či městského znaku. Na jejich výrobě se většinou bezplatně
podíleli významní řezbáři a leckdy je kreslili velmi slavní malíři.
Jako základ bylo používáno měkké lipové dřevo, a hřeby bývaly v
několika provedeních zlaté i pozlacené, stříbrné i postříbřené,
mosazné, světlé a tmavé. Ceny
těchto hřebů se pohybovaly od
20 haléřů, přes korunu až po desítky korun. Zatloukáním těchto
hřebů (hřebíkování) byly vytvářeny mozaiky, které byly leckdy
skutečnými uměleckými díly. Při
příležitosti pobíjení štítů byly konány slavnosti s živou hudbou,
pořádány bohoslužby a přednášeny slavnostní projevy. Akcí se zúčastňovaly všechny místní spolky,
školy, úřady, instituce, korporace
a přijíždělo i mnoho hostů z okolí. Náklady na doprovodné akce
hradila města, nebo významní
místní sponzoři. Výtěžky z těchto
akcí byly určeny na péči o válečné poškozence, či šly přímo na
podporu frontových vojáků nebo
dobročinnost.
Nejinak tomu bylo i v našem
městě. První pobíjení se konalo
dopoledne 18. října 1915. Pobíjen
byl městský erb (znak) zhotovený
místním sochařem Wernerem a
truhlářským mistrem Stonnerem.
Slavnost pobíjení byla plánována velmi jednoduše a skromně,
k radosti pořadatelů se z ní však
především díky početné účasti

První pobíjení městského erbu se konalo dopoledne 18. října 1915; foto archiv

veřejnosti a duchu stala významná manifestace lokálního patriotismu. Jako první se slova ujal městský architekt Anton Möller, který
v zastoupení Darovacího výboru
pozdravil vroucími slovy všechny
přítomné a požádal je o početnou spolupráci při pobíjení erbu.
Svá slova směřoval obzvláště
k dámám Hermine Stolleové a
paní Wolfové, které byly povolány,
aby zatloukly ke cti generálplukovníka Conrada von Hötzendorf zlatý
hřeb věnovaný Darovacím výborem, a také k městskému radnímu
Dr. Nowotnému, který zatloukl
stříbrný hřeb získaný v Berlíně
u sochy Železného Hindenburga.
Po krátkých projevech paní Stolleové a radního Nowotného následovala veliká tlačenice. Jak píše
tehdejší Abwehr: „od půl dvanácté do jedné koncertovala na
náměstí městská kapela, přičemž
zahájená sbírka vynesla hezkou

sumu pro naše vojáky v poli. Přibíjení pokračovalo odpoledne a
dnes ve verandě Střelnice. Každý
dárce obdržel pamětní list. Výnos
by mohl být velmi uspokojivý.
Včerejšek vynesl 1.526 K 60 h“.
Dalším počinem varnsdorfských bylo slavnostní odhalení
sochy legendárního poustevníka Wernara, které se konalo
18. června 1916 na Hrádku. Poustevník se levicí opírá o „železný“
štít s městským znakem, který byl
k hřebíkování předán veřejnosti
na posvícení v roce 1915. Přestože socha stála pouhých 350 Kč,
díky pobíjení štítu bylo vybráno
5.184 korun a socha dostala podle Hindenburgova vzoru název
„Železný Wernar“. Jak píší tehdejší rakouské noviny, od té chvíle
má i naše město svého Železného
obránce. Sochu v nadživotní velikosti opatřila místní sekce horského spolku od známého řezbá-

ře Franze Martinera z St. Ulrich im
Grödnertale v Tyrolsku.
Třetí známý branný štít byl pobíjen v letech 1916-1917. Jeho
iniciátorem byla místní reálná
škola. Malovaný štít vytvořil v roce
1916 akademický malíř profesor Karl Brachtel, který na škole
vyučoval portrétní tvorbu a krajinomalbu. Ústředním motivem
štítu je dvouhlavý císařský orel,
doplněný železným křížem a heslem „Durchhalten“ (vytrvat). Jeho
hlavním účelem byly dobročinné
účely.
Zatím poslední branný štít iniciovali členové Landwehrinfanterieregimentu Nr. 8 a Svazu C.
K. vojenských vysloužilců Koruny
české v roce 2015. Pobíjením štítu hřeby 25. května na Malostranském náměstí v Praze si tak symbolicky připomněli 100. let výročí
italské zrady.
Jiří Sucharda,
Josef Rybánský, Hynek Domalíp

Zemřel monsignor Winfried Pilz (1940–2019)
Varnsdorf
V sobotu
23. února 2019 zemřel v nemocnici v Görlitz ve věku 78 let bývalý farář katolické farnosti, pan
Winfried Pilz.
Winfried Pilz se narodil
4.7.1940 ve Varnsdorfu, po druhé
světové válce odešel s rodiči z domova a v roce 1966 byl v Kolíně
nad Rýnem vysvěcen na kněze.
Až do roku 2010 prováděl pasto-
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rační práci v Německu.
V letech 2010 až 2012 byl
pastorem německy mluvící katolické obce v Praze. Poté se přestěhoval zpět co nejblíže ke svému
rodišti do nedalekého Leutersdorfu. Zdrojem jeho duchovní
síly byl v posledních letech kostel
sv. Františka z Assisi na Studánce,
odkud pocházela jeho maminka.
V tomto kostele, stejně jako v jiných

církvích česko-saské příhraniční oblasti, byl opět pastoračně
aktivní. Winfried Pilz byl také
vášnivým hudebníkem a autorem mnoha známých posvátných
písní, jako např. „Laudato Si, o mi
Signore“. Byl to vzdělaný, silný a
tvůrčí pastor a v mnoha ohledech
originální muž.
Poslední rozloučení se bude
konat 9. března v kostele v Leu-

tersdorfu.
Následně
budou
jeho ostatky uloženy k poslednímu odpočinku do rodinného hrobu na studáneckém
hřbitově. Symbolické rozloučení
v Čechách se bude konat v pátek
1. března v 17 hodin v kostele na
Studánce. Nechť mu hvězda betlémská svítí v domě jeho nebeského otce!
Jiří Sucharda

5/2019

Fotoreport

Fotoreport: Zábava a dobré jídlo, takový byl letošní masopust
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PODĚKOVÁNÍ

Dne 6. března
uplynul jeden rok od
odchodu mé milované maminky paní
Edeltraud Švédové.
S láskou na ni stále vzpomínáme. Dcera Ilona s rodinou
a přátelé.

Děkujeme všem kamarádům, přátelům, bývalým spolupracovníkům
TOSu a dalším známým, kteří se přišli
rozloučit s manželem panem Karlem
Hoderem. Karel byl báječný a úžasný
člověk a kamarád. Děkujeme. Za zarmoucené rodiny manželka Olga Hoderová, Marie Křivohlavá s rodinami.

Dne 12. března
uplynuly 4 roky, co
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Werner
Strobach. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomínají manželka
Libuše, dcera Libuše s rodinou a vnuk
Lukáš s rodinou.

Děkuji pohřební službě Kamélie za
zařízení důstojného pohřbu. Děkuji
panu Luďku Fundovi za přátelskou a
citlivou útěchu.
Olga Hoderová

máma.

Dne 5. března
uplynulo dlouhých,
20 smutných let
od úmrtí mé dcery
Dity
Stružinské.
Chybíš nám. S láskou

Dne 10. března uplyne 15. let
od
úmrtí
pana
Jiřího Procházky.
Vzpomínáme. Rodina a přátelé.
Dne 20. března uplynou smutné 3 roky, kdy nás
nečekaně
opustil
pan Josef Radoň.
S bolestí v srdci
vzpomínají manželka Věra, syn Josef, dcera Věra s rodinou, Vašík, Kristýnka se Samem, Karel s Marií.
Dne 13. března
uplynou 4 roky, co
nás navždy opustil
pan Dušan Černý.
Stále
vzpomínají
maminka Eva a celá
rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Dne
2.
března
uplynulo
15
let, co nás navždy opustil pan
Petr
Maibaum.
S láskou vzpomínají
manželka, dcery Petra a Zuzka s rodinami.
Dne 7. března
uplynulo 10 smutných let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Jan Koktavý. Stále vzpomínají
manželka Elfrída, dcera Zdenka a syn
Jan s rodinami.
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 10. března se
dožívá paní Drahomíra Jupová krásných 60 let. Naší
milé a obětavé mamince a manželce
přejeme do dalších
let hlavně dobré zdraví, klid a pohodu. Manžel, děti, vnoučata a maminka.

Informace z KČT Varnsdorf

Společná fotografie a může se vyrazit; foto KČT Varnsdorf

Varnsdorf
V polovině února
proběhl další ročník memoriálu
Karla Hofmana, kterého se zúčastnili turisté z KČT Varnsdorf.
„Dne 16. února jsme se jako
každý rok zúčastnili již 5. ročníku memoriálu Karla Hofmana. Všichni se sešli v půl
desáté ráno na železniční stanici
v Rybništi, odkud jsme se vydali
okolo Farské kapličky, Mnišského
pramene na Karlovu výšinu. Poté

se pokračovalo nad Vápenku,
pod Maškův vrch k nově upravené studánce Hanička. Po příchodu do Krásné Lípy se v kině
promítalo horolezectví a turistika
z Nepálu, Gruzie a Kavkazu. Organizátorům akce, panu Zíkovi,
Peterkovi, Haufertovi a Šoutovi
patří velký dík,“ popsala sobotní
výlet Irena Uličná z KČT Varnsdorf.
Redakce

ZUBNÍ POHOTOVOST
			
9. - 10.3.2019
MUDr. Šetek Vladislav
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 539 310
16. - 17.3.2019
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
Tel. 412 550 343
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08: - 11:00 hod.

Místní skupina ČČK
Místní skupina Českého červeného kříže zve na výroční členskou
schůzi dne 12. března 2019 v 16.00
hod. na polikliniku (1. patro).
Sběr šatstva začne v úterý
19. března na poliklinice.
Každé úterý od 14.00 hod. –
16.00 hod.

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

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU

Hledám spolehlivou osobu na úklid chalupy v Chřibské. Jedná se o
soboty po dobu cca 5 měsíců v roce. Odměna 1200 Kč. Podrobnosti
na tel. 606 863417.

Svozy pytlového tříděného odpadu
21.3.2019 od 9.00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 20.3.2019

od 8.00 do 16.30 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Provádím servis, montáž a prodej plynových spotřebičů a kotlů,
včetně plynových přípojek, revizí
a vložkování komínů. Veškeré
Zaměstání
topenářské a instalatérské práce.
Pešír Milan, mob. 775 249 704, Krásná Lípa
Potřebujete si v Německu zažádat o dětské přídavky nebo tam
podat daňové přiznání? Ráda Vám s tím pomůžu. Tel.: 777 758 000

Sport

5/2019

Varnsdorf hostil 19. ročník Velké ceny Karla Hofmana
Varnsdorf
Lano, silné ruce,
šikovnost. Tradiční závody ve
šplhu nechyběly ani v tomto
roce. Varnsdorf hostil 19. ročník
Velké ceny Karla Hofmana.
„Letošní ročník dopadl na jedničku, z pohledu pořadatele na
jedničku s hvězdičkou. Závod proběhl bez technických komplikací,
bez jediného zranění a skoro dle
plánovaného časového harmonogramu, ale co je nejdůležitější, byl
bohatě obsazen závodníky všech
kategorií a několika nováčky,“
usmíval se organizátor Jan Jarý.
Po krátkém úvodu byl zahájen
závod kategorií dorostenci na 4,5
metru. Zde si celkem spravedlivě rozebrali jednotlivé příčky tři
závodníci. Třetí pozici obsadil jediný odvážný člen organizačního
týmu, a to domácí Adam Haufert
s časem 10,07 s. Druhé místo si
celkem s přehledem pohlídal Filip
Martinkovič ze Sokola Příbram. Se
svými vyrovnanými pokusy okolo 7 s nakonec dohmátl nejlépe
v čase 6,98 s. O vítězi dorostenecké kategorie nebylo pochyb hned
od prvních pokusů. První místo
suverénně obsadil Jan Kožuškanič z Gymnázia Rumburk s časem
4,79 s. Souběžně s dorostenci probíhal i závod kategorie žen. „Letos
jsme mohli oslavit malý historický úspěch, tolik holek, dokonce více než dorostenců, ještě ve
Varnsdorfu nezávodilo. S trochou
nadsázky by se dalo říci, že přijela
Verča (Veronika Szabóová) a pak
probíhal závod od druhého místa
dál. Protože druhé až čtvrté místo
se naskládalo téměř do sekundového rozmezí, a i když se holky
o pozice moc nepřetahovaly, byl
to pěkný vyrovnaný závod,“ podotkl Jarý.
Nevděčnou bramborovou pozici obsadila Jana Hurdálková
ze Sokola Dvůr Králové s časem
10,41 s. Medailovou pozici si

Velká cena Karla Hofmana má za sebou další skvělý ročník; foto Lukáš Hubálek

udržela a třetí místo tak obsadila
Vendula Ryšavá z AC Česká Lípa
v čase 10,09 s. Stříbrnou pozici si pohlídala Sára Kleckerová
ze Sokola Žižkov II a s časy pod
10 s ji bez problému uhájila, nakonec s vítězným časem 9,35 s. Pak
následoval čtyř sekundový odstup
a první místo ve svém samostatném závodě s přehledem obsadila Veronika Szabóová ve svém
horším standardu 5,52 s.
Po svižném závodě na krátkém laně následovalo přestavení časomíry do výšky 8 metrů
na hlavní mužskou kategorii.
Z celkového počtu 18 závodníků
hodnotu sedmi vteřin jako první
prolomil na nevděčné bramborové
pozici Marek Valut. Loňský dorostenecký mistr se ale i tak do mužské kategorie zapsal velmi slušně. Časomíra se mu zastavila na
hodnotě 6,76 s. Poslední me-

dailová trojice závod gradovala
až téměř do posledního pokusu.
Na úvodní závod sezóny to byla
hodně pěkná a napínavá podívaná s hodně kvalitními časy.
Bronz bral Štěpán Muchka ze
Sokola Mladá Boleslav s časem 6,41 s, kterého dosáhl rovnou dvakrát po sobě ve třetím
i čtvrtém kole. Stříbro dokázal
vybojovat Martin Vacek ze Sokola Libčice o pouhé dvě setiny
před Štěpánem s časem 6,39 s.
O pouhou jednu setinku náskoku udržel Patrik Valut prvenství a
s časem 6,38 s si tak mohl odnést
zlatou medaili. Na úvodní závod
sezóny se finále vydařilo opravdu
povedeně.
„Nakonec si nechávám ten
největší úspěch ze všech, a to kategorii Masters nad padesát let.
V té tedy nastoupil pouze
Vlastimil Růžička ze Sokola České

Budějovice, ale to vůbec neshazuje jeho výkon. Vlastík po
objetí mnoha závodů konečně
pokořil vytouženou osmimetrovou závodní metu, a to hned
dvojím překonáním osobního
rekordu. Jeho aktuální podoba
má hodnotu 23,98 s a mohl tak
vystoupat na stupínek nejvyšší a
užít si hlavně to své vítězství nad
sebou samým,“ zdůraznil Jarý.
„Na závěr bych chtěl poděkovat
všem závodníkům za ukázkový start sezóny, organizačnímu
týmu za pomoc a v neposlední řadě také našim sponzorům a partnerům, bez
kterých by se to neobešlo.
Jmenovitě se jedná o Matymoves
– dřevěné deskové hry, Varnsdorfské uzeniny, 2P kulichy, město
Varnsdorf, WC servis, JKsped,
Woodslack festival, Uhelný muž a
Světšplhu,“ dodal Jarý.
Redakce

Varnsdorfští basketbalisté nestačili na silný Chomutov
Varnsdorf
Basketbalisté
TJ Slovanu Varnsdorf mají dohráno. V play-off jasně nestačili na
Chomutov.
Varnsdorfský tým se sice z osmého místa po základní části
probojoval do play-off Severočeské ligy. Tam ale nestačil na
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silný Chomutov, který je hlavním
aspirantem na postup do druhé
ligy. První utkání, které hrál TJ
Slovan Varnsdorf doma, skončilo
vysokým vítězstvím Chomutova
136:59. „Mělo to jasný průběh.
Příležitost tak dostali všichni hráči,“ stručně řekl hrající asistent

trenéra Jakub Schilling. Odveta na
chomutovské palubovce dopadla podobně, Varnsdorf prohrál
50:129. „Bylo to velmi podobné
prvnímu zápasu. Neměli jsme
na to, soupeři gratulujeme,“ dodal Schilling.		
		
Redakce
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Fotbalisté mají po zimní přípravě, druholigové jaro začíná
Varnsdorf Fotbalisté Varnsdorfu mají za sebou zimní přípravu, ve které sehráli hromadu
přípravných zápasů.
V tom předposledním si s chutí zastříleli, když porazili Vilémov
(krajský přebor) vysoko 12:1.
„V utkání jsme si mohli některé
věci především v útočné fázi vyzkoušet. Přistoupili jsme k utkání
tak, jak to má být, a i střelecky
jsme se prosadili. Samozřejmě
byl znát kvalitativní rozdíl mezi
týmy,“ připomněl trenér David
Varnsdorf se v generálce s Táborskem rozešel smírně; foto www.fctaborsko.cz
Oulehla.
V generálce pak Varnsdorf s Táborskem 1:1. Jedinou branku rý proměnil pokutový kop. „První
remizoval na venkovním hřišti obstaral stoper Martin Kouřil, kte- poločas byl vyrovnaný, ve druhém

jsme měli více ze hry a vytvořili si
hodně brankových příležitostí.
Ale bohužel jsme je neproměnili, nebo řešili špatně. Právě
na těchto situacích nejvíce
pracujeme, proto mě mrzí, že to
v zápase nedotáhneme,“ dodal
Oulehla.
První březnová neděle už ale
patřila ostrému startu ve druhé
lize. Varnsdorf na domácí půdě
hostil Pardubice. Utkání, které
sledovalo 611 diváků nakonec
skončilo bezbrankovou remízou.
K utkání se více vrátíme v dalším
čísle Hlasu severu.
Redakce

Varnsdorfská házená o sobě dává na turnajích vědět
Varnsdorf Házená ve Varnsdorfu nespí. Naopak. V plném
proudu je zimní příprava týmu TJ
Slovan Varnsdorf.
V podzimní soutěžní části v kategorii mladších žáků sdružující
čtrnáct týmů tří krajů se Varnsdorf nachází na sedmém místě s
dvaceti body. „Hráči prošli zimní
přípravou, kterou zúročili v přípravných turnajích v Liberci, kde
se umístili na šestém místě, díky
výhrám nad domácím celkem Liberce a Mělníka,“ řekl hlavní trenér Oldřich Rybář.
Dále se uskutečnil 9. února ve

Varnsdorfu miniturnaj za účasti TJ
SLAVOJ Děčín, ELP Jablonec nad
Nisou a samozřejmě domácích
hráčů, který prověřil připravenost na jarní část soutěže. Jelikož
tyto týmy se potkávají pravidelně, byla utkání velice vyrovnaná,
zvlášť utkání mezi domácími borci
a Děčínem, kde utkání skončilo
remízou 13:13. O celkovém vítězi turnaje musely rozhodnout
sedmimetrové hody. Z tohoto
rozstřelu vyšel vítězně TJ SLAVOJ
Děčín, který zaznamenal jedno
z prvních turnajových vítězství od
svého vzniku.

„Dále bych chtěl vyzvednout
výkony hráčů Lukáše Rybáře i
Václava Tillnera, kteří v lednu
reprezentovali výběr Ústeckého kraje na mezinárodním turnaji ve Stupavě na Slovensku.
Zde házenkáři Lovosic turnaj
v kategorii mladších žáků vyhráli.
Těmito úspěchy se posouvají, jak
samotní hráči, tak i celý oddíl.
Zde bych chtěl vyzvednout celý
tým, který si začíná vytvářet
jméno v házenkářském prostředí. Jako hlavní oporou v brance
je Jan Fieger a v poli Marek Sýkora, Filip Štěpán, To-

máš Halba, Jan Schlejer,
Eliška Myslivcová, Čeněk Šteinbach, Zuzka Kinčlová i Matěj
Kout,“ pokračoval Rybář.
„Závěrem vás chci informovat
co naše házenkáře bude čekat
v nejbližší době. Kromě jarní
soutěžní části, nás čeká účast
na největším mezinárodním turnaji v házené konaném v Praze
„PRAGA HANDBAL CAP“, který si
varnsdorfští házenkáři vyzkouší právě v období Velikonoc. Tak
nám držte palce,“ dodal Oldřich
Rybář.
Redakce

Sálovkáři brali druhé místo a také nepopulární bramboru
radili hladce. Ve druhém zápase
s Jílovým (7:1) jsme oslabeného
soupeře k ničemu nepustili. I se
Želenicemi (2:1) jsme si poradili, a tak nás čekal zápas pravdy s Bumikem Děčín. Ani skvěle
chytající brankář Martin Langer
neodvrátil prohru 1:2, která rozhodla, že první je Bumiko Děčín a
druhé místo jsme obsadili my.
Na tomto turnaji se stal náš
Jakub Zadina nejlepším hráčem
a střelcem, když zaznamenal

hned osm branek. Celá sezóna
skončila skvěle, kdy jsme získali
první místo v poháru a druhé místo v krajské extralize,“ pochvaloval si vedoucí klubu Marcel Mikolášek.
O medailové pozice bojoval
také veteránský tým. Finálový
turnaj mu ale moc nevyšel. „Na
finálovém turnaji jsme třikrát
prohráli a jednou remizovali,
což znamená, že v konečném
pořadí na nás zbylo nepopulární

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
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čtvrté místo. Bohužel jarní prázdniny udělaly v sestavě změny.
I tak se dá celá sezóna hodnotit
kladně,“ zdůraznil Mikolášek.
Na sálovkáře čeká ještě jeden zajímavý turnaj. V sobotu
16. března se totiž ve Varnsdorfu
bude konat MČR v sálové kopané
nad 40 let, kam se probojoval i
SK Futsal Varnsdorfu. „Začíná se
v 10 hodin a všechny srdečně zveme,“ dodal Marcel Mikolášek.
Redakce
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Varnsdorf
Tým SK Futsal
Varnsdorf má v obou soutěžích
sálové kopané dohráno. A vedl
si dobře.
V krajské Extralize bojoval Varnsdorf do posledního zápasu
o první místo. „Na finálový turnaj
jsme odjížděli v plné sestavě, ale
bohužel jen na dva zápasy. Dva
hráči pak museli odjet plnit si
své povinnosti v klubech. Tak zůstalo sedm statečných. V prvním
zápase s Bělou (5:2) jsme si po-

