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Bouře Eberhardt: Hasiči měli napilno celou noc
Varnsdorf Šluknovský výběžek zasáhla další větrná smršť
a páchala škody. Desítky polámaných stromů, stovky lidí bez
proudu, poničené střechy.
V neděli 10. března kolem jedenácté večer to začalo, městem
létaly značky, větve i stromy. Jako
první vyjela profesionální jednotka do ulice Bratislavská, kde byl
nahlášen požár komínu. Tam se
ale nakonec jednalo jen o planý
poplach, vítr pouze „natáhl“ žhavé uhlíky.
Svolána byla i dobrovolná jednotka, protože kvůli větru začaly
ve Varnsdorfu a okolí přibývat
události jako na běžícím pásu.
Dobrovolní hasiči se rozdělili do
tří aut a společně s profesionální
jednotkou tak obcí křižovaly čtyři
„týmy“, každý k jiné události. Zatímco několik hasičů odstraňovalo
strom, který spadl na Studánce u
radaru přes celou silnici a zcela
zablokoval provoz, další hasiči
vyrazili do ulice Nemocniční, kde
strom jen o fous minul zaparkovaná vozidla. Ke stejnému případu
vyjížděli hasiči do ulice Hraniční,
tam také vzrostlý strom spadl na
zaparkované osobní automobily.
Velký strom spadl také v ulici Husova přímo nad hasičskou
zbrojnicí směrem do parku a zcela
ochromil provoz. Hasiči dále pře-

Z OBSAHU ČÍSLA
str.

Bouře Eberhardt udeřila. Ve Varnsdorfu měla na svědomí desítky stromů a několik střech; foto miw.cz

jížděli zkontrolovat střechu bývalé
kinokavárny, vítr si s ní hodně hrál
až nakonec vyhrál.
V ulici Myslivecká spadl jeden
ze stromů přímo na poslední
sloup elektrického vedení a pokácel ho rovnou na bránu rodinného domu tak, že obyvatelé skoro
nemohli ze zahrady ven. Potom,
co hasiči ověřili, že je elektřina
vypnutá, sloup posunuli, strom
rozřezali a obyvatele i s jejich vozidly osvobodili.
Stromy padaly také v ulicích
Žilinská, Kostelní, Bjarnata Krawce, Křižíkova, větev visela na
drátech v ulici Polní. Profesionální jednotka mezitím zasahovala v
ulicích Československé mládeže,
Výpadová, Dlouhá a také u něko-

Chybějící palivo, zmizelá kola
a hádka v obchodě
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Ukliďme Česko
30.3.2019 od 9:00 do 11:30 hod.

V katastru Varnsdorfu probíhá
nucená těžba dřeva
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Spolupráce čtyř příhraničních
měst funguje již řadu let
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Rekonstrukcí prochází chodník
v ulici Československých letců
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Souhrn počasí v uplynulém
roce ve Varnsdorfu
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Nádraží
(sraz před nádražní budovou)
Mašíňák
(sraz na hřišti za nemocnicí)
Hrádek
(sraz na parkovišti pod Hrádkem)
Kovářská
(sraz před č.p. 2761)
Kurťák
(sraz na náměstí)

lika stromů na Studánce. Hasiči
zabezpečovali i utrženou střechu
v Dolním Podluží.
Hasiči vždy provedli maximum
toho, co bylo v danou chvíli možné a bezpečné. Některé stromy,
které například visely na drátech
pod napětím, řešil ČEZ následně
několik dnů. Jako zázrakem nedošlo při pádech stromů k žádnému
zranění.
Jen několik málo hodin spánku bylo hasičům dopřáno a už
museli vyjíždět znovu. V půl šesté ráno následující den vyjela
profesionální jednotka do ulice
Nemocniční, kde odstraňovala
strom. Zároveň bylo oznámeno,
že další spadlý strom leží v ulici
Smetanova – tam si s ním poradi-

la dobrovolná jednotka.
Také během pondělí pokračovalo odstraňování následků noční vichřice ve Varnsdorfu i okolí.
Namátkou lze zmínit dva zásahy
Unimogu – nejprve jeho lano pomohlo nasměrovat pád vzrostlého topolu v ulici Nádražní (vichřice ho poškodila a dělníci pracující
naproti na vlakovém nádraží se
báli jeho pádu na lešení), potom
bylo využito silné rameno v Krásné Lípě, odstranilo spadlé kusy
velkých větví z objektu. Nezahálela ani profesionální jednotka, řešila další stromy a větve v ulicích
Nemocniční, Orlická či Dlouhá.
V Žitavské ulici pak hasiči zabezpečili střechu, z níž hrozil pád
plechů.
Hasiči Varnsdorf
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Chybějící palivo, zmizelá kola a hádka v obchodě
Varnsdorf
Druhý měsíc letošního roku byl pro varnsdorfské policisty bohatý na případy.
Přinášíme vám jejich přehled.
Hádka v obchodě
Z výtržnosti ve varnsdorfské vinotéce nevyšla osmačtyřicetiletá
žena jen tak. V polovině loňského prosince dorazila do obchodu
v Národní ulici a po chvilce mezi
ní a přítomnou obsluhou došlo ke
konfliktu. Kromě slovních útoků
rozlícená návštěvnice po obchodě poházela vystavené a odložené
věci. Návštěva jí vyšla draho. Poničené věci v obchodě odpovídají
částce osmi a půl tisíce českých
korun. Výtržnice si o dva měsíce
později vyslechla ústy policejního
inspektora sdělení podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí
věci. Zkrácené přípravné řízení
policisté postoupili státnímu zástupci.
Prodali jej
Tíživá životní situace přivedla
dvojici z Varnsdorfu k zoufalému skutku. Pětadvacátého ledna letošního roku se odhodlala
k odcizení stolního počítače, který byl tou dobou volně k dispozici
v hale varnsdorfského peněžního
ústavu. Lup v hodnotě dvanácti
tisíc českých korun se jim vydařil
a vzápětí putoval za úhradu tře-

tí osobě. Policisté se do případu
ponořili a devatenáctého února
letošního roku si vykutálená dvojice vyslechla sdělení podezření
ze spáchání přečinu krádeže.
Zmizela nejen kola
Během služby letos devatenáctého února vyjížděli varnsdorfští policisté také do ulice Boženy
Němcové ve zdejším městě, odkud se ze sklepní kóje ztratily dvě
sady letních kol. Poškozený postrádá pneumatiky zn. Barum, Michelin a Dunlop včetně ocelových
ráfků. Současně s tím mu chybí
i okrasné kryty na kola. Jejich
majitel ztracené věci ocenil částkou 6.200 Kč. Veškeré okolnosti
nedávné nepříjemnosti prověřují
místní strážci zákona s ohledem
na možné přečiny krádeže a porušování domovní svobody.
Nevítaná návštěva
Pila a televizory jsou věci, které
zmizely během letošního února z
rekreační chalupy ve varnsdorfské
Studánce. Majitel se na varnsdorfské policisty obrátil před pár dny.
Ztracené věci ohodnotil na částku
šest tisíc českých korun. Policisté na místo činu vyjeli, ohledali,
protokol o trestním oznámení
s vlastníkem sepsali a teď už na
oznámené události pracují s ohledem na možné přečiny krádeže a

porušování domovní svobody.
Prohřešky se sčítají
Místní policisté pracují od
konce letošního února na několika případech krádeží zboží
v místním obchodním domě ve
Varnsdorfu. Vykutálení zákazníci odmítají za jimi vybrané zboží
zaplatit, čímž obchodníky přiměli
k vlastním opatřením. Mezi nezaplaceným zbožím jsou především
potraviny (zelenina, maso, alkohol). Pracovníci ostrahy se snaží
mít oči všude. Odhalená škoda
v podobě nezaplacených nákupů
se zatím pohybuje zhruba kolem
dvou a půl tisíc českých korun.
Částka může ještě narůst, jelikož
policisté na případech stále pracují. Ohlášené incidenty prověřují
s ohledem na přečiny krádeže.
Chybí plato vajec
Plato vajec stálo neznámému
lapkovi za napadení odstaveného osobního automobilu. Majitelka vozu zn. Ford Ka se letos
v pátek 1. března ráno shledala
s rozbitým oknem u svého auta,
které odstavila v Edisonově ulici.
Při zjišťování základních informací
možných přečinů krádeže a poškození cizí věci vyšlo najevo, že
plato vajec v hodnotě 150 Kč zastínilo rozbité okno, jehož oprava
může oznamovatelku vyjít až na

pět a půl tisíc českých korun.
Cílem bylo palivo
Místním strážcům zákona skončily pod jejich drobnohledem dva
napadené nákladní vozy, ze kterých na přelomu letošního února
a března v Karlově ulici ve Varnsdorfu zmizela motorová nafta.
Z napadených nádrží zmizelo téměř pět set litrů pohonných hmot, odpovídající částce 14.800 Kč. Oprava nádrží majitele napadených vozů může vyjít
na 2.600 Kč. Oznámenou nepříjemnost šetří s ohledem na možný přečin krádeže.
Neklaplo to
Podvod na internetovém bazaru od začátku března řeší varnsdorfští policisté. V polovině letošního ledna zaujala na internetovém portálu, nabízející různé zboží, oznamovatele nabídka prodeje
mobilního telefonu zn. Samsung
Galaxy za částku přesahující osm
a půl tisíc českých korun. Zájemce
na domluvený účet zaslal peníze, leč telefon ani po téměř dvou
měsících nedorazil. Prodávající se
odmlčel a zaskočenému oznamovateli nezbylo, než se obrátit na
policisty. Ti se případem zabývají
s ohledem na možný přečin podvodu.
nprap. Bc. Petra Trypesová

Čerpání vody ze sklepa s překvapením pro hasiče
Varnsdorf Cestou od požáru
v Dolním Podluží byla varnsdorfská dobrovolná jednotka poslána do ulice Prašná, kde ve sklepě
rodinného domu bylo několik
desítek centimetrů vody.
Hasiči zahájili čerpání a začali
pátrat po tom, kde se voda bere
a proč neodtéká tak, jak by měla.
Při přejezdu k jednomu z kanálů
v ulici se z ničeho nic jedno kolo
zásahové cisterny propadlo do

silnice a nečekaně tak odhalilo příčinu. Několik metrů silnice
bylo zcela podemleto vodou, která si našla cestu jinudy, než bylo plánováno.
Po úspěšném vyjetí cisterny
(bez poškození) se rozběhla mašinerie, kdy bylo místo oboustranně uzavřeno a v následujících
dnech budou vzniklou situaci řešit zástupci odborných firem.
Hasiči Varnsdorf

Kolo cisterny se propadlo do silnice; foto miw.cz

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
14.2.2019 v 7:10 hod.
Na den zamilovaných bylo telefonicky na služebnu Městské
policie Varnsdorf oznámeno od
občana města, že po ulici Josefa
Lady včetně přilehlého pole běhají dva němečtí ovčáci, kteří tu
napadají u krmelce srny. Na místo byla vyslána hlídka městské
policie společně s odchytovým
vozidlem, která psy odchytila a
pěšky dovedla do záchytného kotce městské policie. O dvě hodiny
později se na služebnu dostavil
majitel psů, kteří se dle jeho vy-
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jádření prokousali plotem a utekli. Majiteli psů byli tito vydáni po
zaplacení příkazu na pokutu za
nezabezpečení zvířete v chovu a
porušení obecně závazné vyhlášky města, a to v celkové hodnotě
1000 Kč.
17.2.2019 v 15:50 hod.
Operátorkou dispečinku Krajské
zdravotní služby Ústí nad Labem
byla telefonicky vyžádána spolupráce na použití automatického
defibrilátoru v jednom z marketů našeho města. Do uvedené
prodejny byla okamžitě vyslána

hlídka, která zjistila muže v bezvědomí. Strážníky městské policie
byla zahájena resuscitace a muž
byl přiveden k vědomí. Hlídka
městské policie Varnsdorf zajišťovala životní funkce do příjezdu
Rychlé zdravotnické služby. Muže
si následně převzala posádka RZS
k dalšímu ošetření a převozu do
nemocnice. Strážníci na místě asistovali záchranářům až do jejich
odjezdu.
21.2.2019 ve 21:30 hod.
Na služebnu městské policie
bylo telefonicky oznámeno řidi-

čem linkového autobusu, že má
uvnitř autobusu opilce, který nechce prostor vozidla na konečné
zastávce opustit. Vyslaná hlídka
na místě zjistila cizince, který
byl silně pod vlivem alkoholu,
kdy chtěl vystoupit v České Lípě,
usnul a probudil se ve Varnsdorfu
na konečné. Strážníky byla muži
vysvětlena situace a domluvena
přeprava formou TAXI, což dotyčný vzal na vědomí a doporučenou
přepravu využil.
		

Martin Špička
velitel městské policie
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V katastru Varnsdorfu probíhá nucená těžba dřeva
Varnsdorf
Ani lesy v okolí
Varnsdorfu nebyly ušetřeny řádění několika vichřic v minulých
dvou letech. V lesích po nich
zůstalo mnoho vyvrácených
a zlomených stromů, některé
z nich zůstaly zaklíněné v okolních korunách, jiné zapříčinily
neprůchodnost turistických cest.
Vlastník zdejších lesů, Lesy České republiky s. p., nyní provádí
sanaci škod a těžbu dřeva.
Z důvodu bezpečnosti byl
v minulosti, na žádost lesní správy
na určitou dobu, než se podařilo
zpřístupnit alespoň hlavní turistické trasy, omezen vstup do lesů
prakticky v celém Šluknovském
výběžku. Své dílo zkázy navíc vykonalo i loňské letní sucho, které
pomohlo šířit kůrovce.

Po kácení proběhne náhradní výsadba; foto RH

Podnik Lesy ČR intenzivně pracuje od začátku března na svých
pozemcích v katastru obce Varnsdorf v oblasti Špičáku a Studánky, kde dochází ke zpracování
kůrovcové nahodilé těžby a živelné nahodilé těžby. „V daných
lokalitách jsou porosty poškozené

přísuškem a sekundárně napadené kůrovcem lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem lesklým,“
sdělil Ing. Miroslav Švihlík ze zdejší lesní správy. „Součástí těžeb v
okolí Studánky je i vytěžení poškozených jasanových porostů,
které jsou napadeny patogenem

Chalarafraxinella, který zde působí značné škody,“ upřesnil vedoucí lesní správy. „Co se týče obnovy
porostů, bude zde zajisté provedena následná obnova. Součástí
bude využití stávajících dřevin a
přirozeného zmlazení a následné
doplnění listnatými dřevinami,“
ubezpečil Švihlík.
Na okraji Špičáku v okolí ulice
Hraniční stezka probíhá listnatá
těžba, která se provádí na základě
stížností občanů města Varnsdorf,
z důvodu obav o jejich zdraví a
majetek. Na dotaz, zda dojde i
k výřezu suchých stromů, které
zabraňují výhledu z obou vyhlídek
na Špičáku správce sdělil, že na to
nyní lesní správa bohužel nemá
kapacitu.		
			
RH

Dočkáme se železniční trati Varnsdorf – Seifhennersdorf – Rumburk?
Varnsdorf
Dopravní infrastruktura Šluknovského výběžku
potřebuje nutně vylepšení. Kvůli
naší příhraniční poloze je k její
optimalizaci potřeba přeshraniční spolupráce. Z české strany
jsou snad po letech všechny zainteresované strany dohodnuty.
Proběhlo i jednání našeho ministra dopravy v Sasku. Další krok
je na straně Německa.
V souvislosti s optimalizací dopravní infrastruktury v závislosti
na přirozené spádovosti významných center Šluknovského výběžku, se už několik let na všech
úrovních vážně uvažuje o potřebě vybudování některých nových
železničních tratí. Stávající tratě
tady na severu propojují přímým
spojem například Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Českou Kamenici – Krásnou Lípu – Rumburk,
ale zcela míjejí město Varnsdorf.
Přitom Varnsdorf je největším
městem výběžku a druhé největší
město okresu Děčín, je tedy i cílem mnoha cestujících. Zároveň
spojení dvou největších měst výběžku, Varnsdorfu a Rumburku,
vzdálených od sebe vzdušnou čarou přibližně 5 km, je možné vlakem pouze s přestupem v Rybništi. Tato trasa dlouhá 22 km však
trvá přibližně tři čtvrtě hodiny.
Stejně tak je Varnsdorf z hlediska
železniční dopravy „odstřižen“ od
Děčína, protože tam je možné se
dostat vlakem z Varnsdorfu pouze
s přestoupením v Rybništi na vlak
jedoucí z Rumburku. Tahle zhruba
šedesáti kilometrová vzdálenost
však vzhledem k přestupu zabere
nejméně dvě hodiny. To samo-

zřejmě spoustu cestujících odradí a volí raději cestu autobusem
nebo autem.
Jedním ze záměrů tohoto konceptu, na kterém se shodly oba
sousedící kraje, SŽDC i Ministerstvo dopravy, všechna dotčená města i saský dopravní svaz
ZVON, je železniční propojení
Varnsdorfu a Rumburku s německým Seifhennersdorfem, ležícím
mezi oběma českými městy. Tím
by Varnsdorf získal jak přímé
vlakové spojení s Děčínem osobními i spěšnými vlaky, tak by se
stal součástí přímého a turisticky
atraktivního spojení Liberec – Žitava – Varnsdorf – (bez přestupu
v Rybništi) Rumburk – Šluknov –
Dolní Poustevna – Sebnitz – BadSchandau – Děčín. Z hlediska rozvoje turistického ruchu by to bylo
pro Varnsdorf velice přínosné,
protože by se tímto dopravním
spojením zároveň propojily dvě
sousedící turistické destinace –
Česko-Saské Švýcarsko a Lužické a
Žitavské hory.
V tomto případě se jedná
o vybudování přibližně 5 km nové
trati mezi Seifhennersdorfem a
Rumburkem. Podle Krajského
úřadu Ústeckého kraje jde o velmi rozsáhlý a náročný projekt,
proto uvádí pro realizaci horizont
let 2028–2030. Problematikou
se nyní zabývá německá strana.
Jak uvedl Děčínský deník, proběhla i schůzka ministra dopravy
Ťoka s jeho saským protějškem a
německá strana nyní prověřuje
technická řešení. České straně zatím materiál nebyl oficiálně předložen k připomínkování. Navíc

projekt prozatím ani není ve Spolkovém plánu, který se aktualizuje
jednou za pět let a do loňské aktualizace se nedostal. Jednání ale
probíhají. Nyní je zásadní tlak ze
strany Saska.
Varnsdorf je na případné změny připraven. Loni proběhla na
hlavním varnsdorfském nádraží
rozsáhlá úprava perónu a kolejiště a vznikla čekárna pro cestující. Další investice od SŽDC jsou
přislíbeny v dalších letech. Už
v roce 2013 dostal Varnsdorf dvě
nové zastávky. Došlo k celkové
modernizaci nástupiště zastávky
Varnsdorf staré nádraží v centru
města. Od té doby tam také staví
vlaky. Konečnou a zároveň hraniční zastávkou ve Varnsdorfu na
trase z Liberce je od roku 2013
architektonicky ceněná soukromá
zastávka u pivovaru Kocour. Dále
koleje do Německa vedou, ale nevyužívají se a pustnou. Tyto dvě
zastávky prošly modernizací právě
v době, kdy tudy vlaky pokračovaly až do Seifhennersdorfu. Tehdy
se údajně na německé straně hovořilo o příslibu na prodloužení
trati ze Seifhennersdorfu až do
Eibau kvůli spojení na Drážďany.
Jenže zřejmě i v Německu nejsou
příhraniční oblasti příliš středem
zájmu, takže nakonec došlo z nepochopitelných důvodů dokonce
ke zrušení dopravy v úseku Varnsdorf – Seifhennersdorf.
Zrušit provoz je krok velmi
jednoduchý, složitější pak bývá
případné obnovování původního stavu v budoucnu, a v případě přeshraniční dopravy to platí
dvojnásobně. Například o obno-

vení provozu na trati Dolní Poustevna – Sebnitz, která byla zničena už od válečných let, se místní
snažili od 90. let minulého století.
Přesto k němu došlo až v roce
2013. Trvalo to tedy asi 20 let.
Nezbývá než doufat, že v tomto
případě, snad i vzhledem k dnešní zrychlené době, se dočkáme
zprovoznění trati trochu rychleji.
Další problematikou tratí tady
u nás na severu je snaha o jejich
zrychlení. V posledních asi třech
letech se hodně budovalo, bylo
hodně dlouhodobých výluk například na tratích Liberec – Varnsdorf. Modernizací prošlo mnohos
úseků na české i německé straně. Tudy vlaky projíždějí 70–90
km rychlostí. Dlouhodobým problémem však prozatím stále zůstává polský úsek. Tam z důvodu
tristního technického stavu trati
musí vlaky zpomalit a jedou jen
rychlostí 20–40 km/h, což výrazně prodlužuje dopravní čas mezi
oběma destinacemi, zároveň to
působí potíže s návazností vlaků.
Přes veškeré snahy hlavně Libereckého kraje, ale i ministerstva
dopravy, se stále nedaří donutit
Polsko, aby do trati investovalo.
Polská strana, přestože jí podle
mezinárodní dohody plynou peníze za každý průjezd vlaku, nyní
nově chce, aby úsek na jejím území opravili na své náklady Češi a
Němci a aby i do budoucna převzali odpovědnost za její správu.
K tomu však je třeba mezinárodní
dohody, kterou musí podepsat
prezidenti. V tisku bylo už před
dvěma lety možné se dočíst, že se
na dohodě pracuje.
RH
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Spolupráce čtyř příhraničních měst funguje již řadu let
Varnsdorf Na konci února se
uskutečnila na pozvání Seifhennersdorfu další společná schůzka čtyř partnerských měst v naší
příhraniční síti. Za Varnsdorf se
schůzky účastnil místostarosta
Roland Solloch.
Už před šesti lety byla podepsána ve Varnsdorfu dohoda
o spolupráci mezi městy Varnsdorf, Rumburk, Seifhennersdorf
a Grossschönau. Cílem dohody
měst v této příhraniční síti je dosažení komplexního rozvoje celého
území za pomoci výměny informací, spolupráce v plánování investic
v rámci regionálního rozvoje a jejich vzájemná koordinace, spolu-

práce například v oblasti ochrany
přírody, školství, požární ochrany,
turismu, péče o seniory, ale i v oblasti kultury a sportu.
Smluvně dohodnutá každoroční setkání měla v roce 2017 a
2018 výpadek, protože Rumburk
schůzku nezorganizoval. Iniciativa
obnovení smlouvy vzešla letos od
vedení Seifhennersdorfu. Nové
vedení v Rumburku je spolupráci nakloněno, dokonce bylo dohodnuto, že se zástupci tohoto
čtyřměstí budou scházet čtvrtletně, a to nejen za účasti představitelů měst, ale i za účasti zástupců organizací, například turistů,
hasičů, seniorů apod. Letošního

pořadatelství všech schůzek se
ujal Seifhennersdorf. Zapojit do
spolupráce se chce i Dolní Podluží, které bude na příští setkání
pozváno prozatím jako host.
Konkrétním projektem je například cyklotrasa podél celého toku
Mandavy vedoucí od jejích pramenů až po její ústí do Nisy v Žitavě. Na území Varnsdorfu je trasa v
délce pěti kilometrů od roku 2018
značena jako Mandavská. Tato nenáročná trasa vede od hraničního
přechodu Grossschönau kolem
rybníku Kočka, dále podél Mandavy, okolo kina Panorama k plaveckému bazénu a hřišti u sportovní haly. Dále pokračuje kolem

informačního centra u knihovny
směrem k zimnímu a fotbalovému stadionu, kdy se za rybníkem
Valcha napojuje na stávající cyklostezku do Seifhennersdorfu. Další trasou je tzv. Vyhlídková, která
měří na území našeho města asi
osm km a vede přes kopce Hrádek
a Špičák.
Dalšími tématy je společná
podpora železničního spojení na
trase Rumburk – Seifhennersdorf
– Varnsdorf - Grossschönau a také
rozšíření současného autobusového spojení Rumburk- Varnsdorf
o vyhledávaný cíl mnoha zdejších lidí – koupaliště Silberteich
v Seifhennersdorfu.
RH

Městská policie Varnsdorf upozorňuje na špatné parkování
Varnsdorf
Problémy s dopravní situací se v posledních
letech nevyhýbají téměř žádnému městu. Ani Varnsdorf není
v tomto směru výjimkou. I přesto není možné zastavit, zaparkovat, kde chceme, bez ohledu na
dopravní značení.
Na problém s parkováním
vozidel naráží Městská policie
Varnsdorf především na sídlištích.
Sídliště jsou všeobecně místa
s vysokou koncentrací osob na
poměrně malém prostoru, který ještě zmenšují zaparkovaná

vozidla v rozporu se zákonem.
Největší problém je na sídlišti v
ulici Karolíny Světlé kolem marketu Lidl. „Upozorňujeme řidiče,
aby respektovali zákaz vjezdu a
zákaz stání v zadní části marketu okolo vykládací rampy. Dodavatelé mají problém s kamiony
na místo dojet,“ vysvětluje situaci
Martin Špička, velitel městské policie. Další problém je pak parkování před kontejnery. Vozidla tak
často brání jejich vývozu. To samé
platí pro stání vozidel v rámci záboru veřejného prostranství (stá-

ní na trávě vně sídliště).
Městská policie se soustředí také na průjezd silnic.
„Chceme poprosit řidiče, aby parkovali tam, kde nebudou bránit
například průjezdu záchranným
složkám, nebo technickým službám. Zároveň ale, aby měli ohled
na životní prostředí a neparkovali na trávě,“ doplňuje Špička.
Se špatným parkováním se městská policie setkává také v okolí
pošty, kde se často nedodržuje
vzdálenost pěti metrů od křižovatky či přechodu. Špatně

Školička bruslení má mezi dětmi oblibu
Varnsdorf
Lední školička
V případě, že se dětem bruslení členy přivítá. Projekt je podpořen
bruslení má mezi dětmi stále zalíbí, mají možnost pokračovat neinvestiční dotací z Fondu Úsvětší oblibu. Projekt školička v hokejové přípravce místního tecké kraje.
Redakce
bruslení je realizována zdarma hokejového klubu, který rád nové
díky neinvestiční dotaci z Fondu
Ústecké kraje.
Školička bruslení je určena pro
základní a mateřské školy, které
pravidelně navštěvují zimní stadion ve Varnsdorfu. Děti se během výuky od zkušeného lektora
učí rovnováze, cvičí obratnost, pohyblivost, posilují svalstvo dolních
končetin, pěstují v sobě předpoklad pro pohyb ve vratkých polohách a otužují organismus. Mimo
to děti navazují nová přátelství a
zažijí spoustu legrace mimo lavice. Výuka probíhá formou her a
Školičku bruslení navštěvuje také MŠ Stonožka; foto MŠ Stonožka
pohybových cvičení v kolektivu.
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průjezdná bývá v odpoledních
hodinách také ulice Edisonova, kdy průjezdu brání vozidla
sportovců, jenž jdou sportovat do přilehlé školní haly a
vozidla nechají stát doslova
v křižovatce.
„V neposlední řadě prosíme řidiče o respektování
jednosměrek v ulici Křižíkova a Sídlištní (průjezdová komunikace naproti škole ZŠ
Karlova),“ dodal na závěr
velitel Městské policie Varnsdorf.
Tomáš Secký

Informativní
rozbor pitné vody
Máte dům, chatu nebo
chalupu s vlastní studnou
či pramenem? Pak vás jistě
zajímá, zda je voda pitná a
neobsahuje bakterie například z blízkého septiku od
souseda. V tom případě je
pro vás vhodný informativní
rozbor vody podle vyhlášky
252/2004 Sb., příloha č. 5,
krácený rozbor, který poskytuje Zdravotní ústav za
výhodnou cenu 750 korun
pro soukromé osoby v termínu do 15. května 2019.
Více informací na webových
stránkách www.zuusti.cz.
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Rozhovor s Andrejem Zavadským, majitelem značky 102 STYLE
Razí heslo: To nejlepší jen pro ty nejlepší!
Varnsdorf
Jednatřicetiletý
Andrej Zavadský z Varnsdorfu
otevřel před dvanácti lety obchod 102 STYLE. Dnes vyrábí oblečení pro úspěšné sportovce.
Od nápadu a vzniku značky
„102 STYLE“ už uběhla pěkná
řádka let. Jak jsi konkrétně na
tento název přišel?
„Spojení 102 jsme začali říkat
v prvním ročníku na rumburském
gymnáziu s kamarádem Patrikem. Číslo se potom začalo zjevovat náhodně úplně všude. Lidi
mi posílali fotky a se smíchem se
zmiňovali, jak je číslo pronásleduje a některým leze až na nervy.
A tak mi to číslo nějak přirostlo.“
Po maturitě na gymnáziu
jsi otevřel svůj obchod se
„streetwear“ oblečením předních značek. To můžeme považovat i za začátek výroby „102
STYLE“?
„Moje začátky v Yourlowe byly
zaměřené pouze na skateové a
hiphopové značky, které mimochodem stále prodáváme (Meatfly, Nugget). Značka 102 STYLE
vznikla v roce 2007. V tomto
období jsme si s klukama tvořili
první návrhy a nechávali dělat
limitovaný edice po pár kusech.“
Jak se „102 STYLE“ za tuto
dobu proměnil?
„Byla to touha odlišit se od
všech ostatních značek a dělat
si vlastní jedinečný motivy pro

každou příležitost. Postupně tak
vzniklo několik odvětví 102. Vytvořil jsem to, co mě v tu dobu
bavilo nejvíce. Věci pro potetovaný lidi (102 INK). Věci pro lidi,
kteří chodili do fitka (102 GYM).
Právě se značkou 102 GYM jsme
se dostali mezi úspěšné sportovce, kteří nás začali doporučovat
dál a nyní posíláme oblečení do
různých měst po České republice
i Slovensku. Značku jsme si registrovali a momentálně vystupujeme pouze pod 102 STYLE.“
Takže jste logicky potřebovali
větší prostor na práci.
„Ano, loni jsme se doslova probourali do vedlejšího krámu a
udělali z něho výrobnu a zázemí.“
Kde nacházíš inspiraci na návrhy, které jdou na oblečení?
„Inspirace přichází sama různými podněty, které kolem sebe
mám. Nicméně výrobou oblečení
pro naše zákazníky jsme se zaměřili na to, že dáváme každému
z nich možnost vlastního merche (z angl. merchandise – zboží,
obchodovat, pozn. red.), takže
si i nápady přinášejí sportovci a
ostatní významní lidé sami a my
je pak konzultujeme, upravujeme
a realizujeme. Naši práci můžete vidět u Jiřího Tkadlčíka, Czech
Virusu,Pavla Berana, Katky Kyptové, VT Gym, Gym Leader, OST
Varnsdorf, Řezníka a dalších. Pomáhá mi v tom moje manželka

Andrej Zavadský buduje značku 102 STYLE již dvanáct let; foto archiv Andreje Zavadského

Denisa, která se zaměřuje právě
na kvalitu oblečení, společně si
hrajeme s provedením a kombinujeme typy potisků, výšivek a
střihů.“
Chystáš pro své příznivce a zákazníky něco nového?
„Poslední dobou jsme se vrátili
hodně ke kořenům a ke klasickému logu. Sledujte sociální sítě a
o nic nepřijdete.“
Podnikání bývá náročné. Máš

vůbec nějaký volný čas? Jak ho
trávíš?
„Někdy je to náročné, ale volný
čas si najdu. Trávím ho především
s rodinou,ale i na hokeji, nebo na
motorce.“
Co bys vzkázal čtenářům, kteří
přemýšlí, jak uchopit své nápady, respektive rozjet „byznys“?
„Ať se toho nebojí a při prvním
neúspěchu to nevzdávají.“
Barbora Hájková

Rekonstrukcí prochází chodník v ulici Československých letců
Varnsdorf
Příznivé počasí
začátkem března umožnilo rekonstrukci chodníku v délce
několika desítek metrů v ulici
Československých letců ve Varnsdorfu. Ta navazuje na práce
z podzimu loňského roku.
Část chodníku podél ulice
Československých letců až na
křižovatku s ulicí Čelakovická
prošla rekonstrukcí v listopadu minulého roku. Na začátku tentokrát mezi ulicemi Školní a především díky kaštanové alebřezna letošního roku se za- Karlova. Navazovat bude rekon- ji. Ta pro svůj špatný, dožilý stav
čalo s rekonstrukcí další části, strukce chodníku, který byl znám a zásah do průjezdního profilu

komunikace, musela být pokácena. Špatný stav stromů potvrdil posudkem také dendrolog.
Náhradní výsadbu bohužel neumožňuje ochranné pásmo inženýrských sítí, místem totiž vede
plynovod a elektrická síť do veřejného osvětlení, které bude zároveň vyměněno za nové.
Na rekonstrukce chodníků ve
Varnsdorfu je v letošním roce
vyčleněna v městském rozpočtu
částka šest milionů korun.
Tomáš Secký
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Z historie: Cirkus Kludský dorazil v roce 1924 do města
Varnsdorf Útrapy první světové války skončily, určitě se
k nim ale v našem cyklu ještě
vrátíme. Ve dvacátých letech
se situace v pohraničí konečně
o něco zlepšila a lidé se chtěli
zase trošku pobavit.
Oblíbenou kratochvílí tenkrát
bývaly cirkusy. Do Varnsdorfu zajížděly poměrně hojně, a to i ty
nejvýznamnější. Na fotografii vidíme momentku z teplého červnového dne roku 1924, na které
sedí v popředí dva chlapci, o něco
dále u otevřeného šapitó postává
varnsdorfská omladina a na voze
sedí několik dětí, z nichž to nejmenší si opravdu nedůvěřivě prohlíží slony na pastvě, mezi kterými
je pravděpodobně i dvanáctiletý
sloní samec Bubi. Do Varnsdorfu
dorazil cirkus Kludský.
Podle reklamy se jednalo
o tehdy největší cestovní show
na českém území. Diváci měli jedinečnou příležitost prohlédnout
si velkolepé představení ve dvou
paralelních manéžích podle vzoru
populárního amerického cirkusu Barnum & Bailey. Vyprodané
hlediště se zatajeným dechem
obdivovalo bohatý program slo-

Rok 1924. Do Varnsdorfu zavítal známý cirkus Kludský; foto archiv

žený ze dvanácti čísel. Hned na
úvod se s drezurou koní představil
ředitel cirkusu pan Kludský junior.
V programu se pak objevila i drezura dalších zvířat: zeber, velbloudů, slonů, a dokonce i šesti ledních
medvědů. Vrcholným kouskem
byla drezura ušlechtilého tygra
Caesara. Kromě zvířat sledovali diváci také vystoupení taneční umělkyně Lydie Dias a gymnastky Ohöe

a několik artistických čísel: hadí
ženu na tyči, kterou drží jeden
z akrobatů v puse, číslo na vysuté,
či dvojité vzdušné hrazdě a také
neohroženého provazochodce na
laně napnutém pod kopulí šapitó.
Cirkusáci často navštěvovali
Varnsdorf i před první světovou
válkou. Když do Varnsdorfu zavítal v roce 1908 cirkus Schöbel,
jedno z čísel vyvolalo nacionální

půtky v hledišti, kvůli kterým muselo být nakonec přerušeno i celé
představení. Mohl za to známý bijec v zápase řeckořímském Gustav
Frištenský. Každý večer, když v ringu porážel své vyzyvatele, křičeli
Češi z hlediště jako posedlí „Sláva!“ a „Výborně!“. Údajně jenom
díky trpělivosti Němců nedošlo
k žádným střetům a rvačkám.
Jiří Sucharda

Souhrn počasí v uplynulém roce ve Varnsdorfu
Varnsdorf
Rok 2018 se dá
označit extrémním. Hlavním
důvodem byl celoročně velmi
podprůměrný počet srážek, a to
v podstatě každý měsíc. Například za celý únor byl souhrn
srážek 3,8 mm/m² a v deštivém
listopadu pouhých 8,9 mm/m².
V posledních letech sice ubýval
počet, ale byla větší intenzita,
což v celkovém součtu znamenalo průměr. V uplynulém roce
byla celkově velmi výrazně srážkově podprůměrná zima. Jaro
bylo opět velmi suché, navíc
tedy s malým táním sněhu s nízkou vodní hodnotou. Teplotně
nadprůměrné léto s jednou silnější bouřkou rozhodně nedodalo mizivým hodnotám na síle.
Podzim byl dalším obdobím su-
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cha. Pouze poslední měsíc roku
„zachránil“ malou katastrofu
v podobě sucha.
Zimní období bylo zajímavé
s celkovým počtem velmi jasných dnů. I díky tomu zamrzly
vodní hladiny rybníků průzračným ledem a dalo se bezpečně
bruslit. Maximální výšku sněhu
jsme mohli naměřit až v prosinci
a to 15 cm. Zima jako taková nebyla rozhodně nikterak chladná.
Pouze 15 dní celkem se teploty
držely pod bodem mrazu. Další
čtyři byly v prosinci. Nejchladnější den byl 3. březen, kdy bylo dosáhnuto minima celého roku a to
-15,7 °C. Za zmínku v zimním období stojí bouřka 18. ledna. Rovněž
se vyskytoval častěji silný vítr, který způsoboval škody na stromech

v okolních lesích. Poslední zbytky
sněhu jsme mohli vidět 24. března a naopak první 18. listopadu.
Celkovou hodnotu srážek
v tomto roce jsme naměřili
439,85 ltr/m², což je méně než
polovina loňského roku. Maximální denní srážkový úhrn se zastavil na hodnotě 35,2 ltr/m² a to
24. srpna.
Léto bylo samozřejmě také
srážkově velmi podprůměrné a
s vysokými teplotami. Z ikonického pohledu tedy až tak často
nebyla překročena magická hranice označení tropického dne
nebo noci, ale mnohdy k tomu
chyběly desetiny stupně. I tak
bylo tropické hodnoty dosáhnuto
v třiadvaceti dnech. Maximální
teplota celého roku dosahovala

8. srpna 34,6 °C. Tropická noc nebyla ani jedna. Noci byly relativně, k vysokým teplotám přes den,
poměrně chladnější. Rovněž byla
poměrně častá a velká oblačnost.
Celkem 16x jsme se dočkali srážek, ale v již zmíněné velmi malé
intenzitě.
Jakékoli meteojevy v našem
okolí nedosáhly výrazného stupně až na několik mlh, kdy dohlednost klesla na méně jak 50 metrů.
Vítr byl sice velmi častý, ale nikdy
nedosáhl stupně vichřice. Oproti
tomu byly poměrně velmi výrazné a časté škody v okolních lesích.
Bouřek a bouřkových jevů bylo
celkem 24. Avšak nejčastěji se
jednalo o bouřku velmi vzdálenou
nebo bouřku malé intenzity.
		

Jaroslav Hocko

Inzerce, společnost
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Na Kopečku slaví MDŽ jen babičky
Varnsdorf Před několika lety
vznikl na půdě naší školky nápad
pojmout oslavu svátku žen netradičním způsobem – a to besídkou v retro stylu a pouze a jen
pro babičky.
Vtip a nevtíravá recese se tak

každoročně pojí s dojetím babiček a úžasnými výkony dětí.
Učitelky v zástěrách z dederonu,
karafiáty a báječná nálada – to je
Mezinárodní den žen ve školce
Národní.
MŠ Národní

MŠ a ZŠ Bratislavská děkuje
Varnsdorf
Rádi bychom
touto cestou poděkovali žákům
naší školy za milé dopisy otištěné v posledním čísle Hlasu severu. Další poděkování patří také
všem rodičům za sponzorské
dary, ať už v podobě barevných
papírů, čtvrtek, knížek, hraček…
nebo finančních příspěvků.
A dále pak rodičům, kteří se zapojují do chodu a akcí školy a
školky.
V nedávné době nás překvapil
jeden tatínek, který škole věnoval vlastnoručně vyrobené budky
pro ptáčky. Všem dětem i dospělým tím vykouzlil úsměv na tváři.
Jiná maminka zase učí děti, jak
pracovat s keramickou hlínou a
vyrábět dárečky pro jejich blízké.
O nové záhonky a duhově natřené lavičky se postarali rodiče dětí
z naší mateřské školy.

Další rodiče se zapojují do týdenního projektu Andersen. Chodí do školy a předčítají dětem ze
své oblíbené dětské knížky. A věřte nebo ne, žáčkům se vždy rozzáří oči, když je to právě ta jejich
maminka, tatínek, babička nebo
dědeček. Takové věci si děti často
pamatují až do dospělosti.
Rodičů, kteří se zapojují do
dění školy, každý rok přibývá.
K naší velké radosti jich stále víc
přichází také s vlastními nápady.
Tím nejnovějším je zapůjčení líhně do školy. Děti ze školky, žáci,
učitelé, ale také rodiče budou mít
příležitost pozorovat líhnutí kuřátek na vlastní oči. A na to se už
opravdu moc těšíme. Spolupráce
školy s našimi rodiči si velmi ceníme, a ještě jednou moc děkujeme.
ZŠ a MŠ Bratislavská

Svozy
bioodpadu
02.04.2019
od 6.00 hod.
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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.

POZVÁNKA

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.
Provádím servis, montáž a prodej plynových spotřebičů a kotlů,
včetně plynových přípojek, revizí a vložkování komínů. Veškeré
topenářské a instalatérské práce.
Pešír Milan, mob. 775 249 704, Krásná Lípa
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Společnost
Společnost
VZPOMÍNKA
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6/2019
BLAHOPŘÁNÍ

Měla jsi nás ráda,
chtěla jsi pro nás
žít, srdce se náhle zastavilo a tys
musela odejít. Dne
21. března již uplyne 8 smutných let, kdy navždy odešla
naše maminka, babička, prababička
paní Anna Krajmerová. Vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 28. března
to bude 12 let, co
nás navždy opustila naše milovaná
dcera, sestra, teta
Evička Majkutová.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.
Dne 25. března
uplyne 20 let od
úmrtí naší milované maminky paní
Kamily
Hejnové.
Zároveň v tomto
roce vzpomeneme její sté narození.
Věnujme jí tichou vzpomínku. Děti
Eva, Milena a Marek s rodinami.
Dne 31. března
uplyne smutný rok,
co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička paní
Miluše Zabelová. S láskou stále
vzpomínají manžel Heřman, dcera
Monika, synové Heřman a Martin s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
za tichou vzpomínku.

ÚMRTÍ

Dne 28. března oslaví paní Jana
Janků své 80. narozeniny. Do dalších
let hodně zdraví, štěstí a životního
elánu přejí manžel a syn s rodinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
			
23. - 24.3.2019
MUDr. Sudová Olga
Fügnerova 600/12, Děčín I
Tel. 412 513 989
30. - 31.3.2019
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
Tel. 412 511 619
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08: - 11:00 hod.

V souvislosti s ukončením
provozu restaurace Pivnice u kostela (Skleník) - prodej do zahraničních rukou,
chceme poděkovat Jardovi
Koubovi a jeho personálu za
ta krásná léta naší činnosti
v tomto zařízení. Věříme, že
jsme dali radost a pobavení
všem, kteří za námi chodili,
i jim patří vřelé díky.
Nyní budeme působit na
Střelnici v hospodě. Hrajeme tam již 23. března a pak
na Velký pátek 19. dubna.
Doufáme, že za námi přijdou věrní příznivci i další.
Mnoho další fajn zábavy
u naší muziky vám všem do
budoucna přejí členové kapely Malvas.

Pohádková babička
v MŠ Zahrádka
Varnsdorf Povolání či poslání učitel je jedno z mnoha, které člověka provází po celý život.
První kroky malých dětí od maminky a tatínka vedou do mateřské školy za novými kamarády a
paní učitelkou.
Toto krásné povolání si na celý
život zvolila i paní Iva Hrubá,
která v mateřské škole Zahrádka v ulici Pražská působila jako
učitelka, později i jako ředitelka.
Dovolujeme si touto cestou paní
Ivě Hrubé srdečně poblahopřát

k životnímu jubileu, které oslavila 17. března a přejeme jí vše
nejlepší, pevné zdraví, pohodu
a životní optimismus. I když je
paní Iva na zaslouženém odpočinku, pravidelně navštěvuje děti
v naší školce, povídá si s nimi a
před spaním jim čte či vypráví
pohádky. Děti ji s láskou vítají:
„Přišla pohádková babička.“ Za
děti a celý kolektiv mateřské školy děkujeme a těšíme se na milé
setkání
Jana Čiháková, MŠ Zahrádka

Slavnostní setkání
únorových jubilantů

Úmrtí v únoru
Pavel Zelenka
Otakar Kanský		
Oldřich Bernatík
Květa Petříková		
Marta Liďáková		
Jiřina Přikrylová		
Miroslav Schuppan		
Jiří Škvor		
Michal Krajčír		
Karel Šich
Štěpán Bondor		
Petr Burik
Josef Müller		

75
71
61
64
86
80
64
73
74
84
72
67
86

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
4.4.2019 od 9.00 hod.
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Kniha přísloví: Z lužické pokladnice
Varnsdorf Městská knihovna Varnsdorf vydala nevelkou,
ale obsažnou sbírku nejoblíbenějších přísloví Lužických Srbů.
Editor a překladatel české části
Milan Hrabal ji nazval Z lužické
pokladnice / Aus der Lausitzer
Schatztruhe.
Jedná se o výběr toho nejlepšího z předchozích obsáhlejších
českých výborů z objemné sbírky
Jana Radyserba Wjely. Současná
třetí edice je doplněna o několik
přísloví ze sbírky Pětra Malinka
Słowo kaž worjech. Novinkou
oproti dosavadním českým edicím je trojjazyčnost vydání –
v lužické srbštině a v překladech

do němčiny a češtiny. Revizi ně- i kdybys až po uši stál v penězích.
meckých překladů a překlady
***
zcela nové jsou dílem Ilony MarNoc je sice slepá, ale ne hluchá.
tinovské, která knihu připravila do
***
tisku. Ilustrovala Isa Bryccyna.
Nedělej se medovým, nebo tě
Vydání knihy je součástí projek- sežerou mouchy. 		
tu Tradice nás spojují a je finanč- 			
gr
ně podpořeno Evropskou unií
z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj z Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa.
Ukázka přísloví
Bez bohatství v srdci jsi chudák,

Sport
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Diváky jsme asi moc nepotěšili, přiznal Schilling
Varnsdorf
Basketbalisté
Varnsdorfu mají po sezóně. Tedy
co se týče A týmu, který opět
hrál Severočeskou ligu.
TJ Slovan Varnsdorf se nakonec z osmého místa prokousal do
play-off, ovšem tam dostal ráznou
stopku od silného Chomutova.
„Rozhodně nám chyběla disciplinovanost v obraně. Byli jsme
třetím nejhorším týmem soutěže
v obdržených bodech,“ přiznal
hrající asistent trenéra Jakub
Schilling.
Jakube, jak hodnotíte skončenou sezónu z pohledu A týmu?
Letošní sezóna se nám
nepodařila.
Prohráli
jsme
několik zápasů naší špatnou
obranou a špatným procentem
střelby. Tyto zápasy nás mohly dostat na páté, nebo šesté
místo v tabulce. Do play-off bychom tak mohli mít daleko hratelnějšího soupeře než Chomutov, který letos nenašel žádného
přemožitele.
Základní část se vám určitě
moc nepovedla. Co vám ještě
chybělo?
Rozhodně nám chyběla disci-

Radek Schilling (v bílém) v zápasu proti BC Slaný; foto archiv

plinovanost v obraně. Byli jsme
třetím nejhorším týmem soutěže
v obdržených bodech.
Najde se nějaký hráč, který
svými výkony přeci jen trochu
vyčníval?
Líbila se mi hra Vojty Lehrocha.
Jeho stabilní výkony nás držely
prakticky v každém zápase.
Pomohlo
soutěži,
že
tam byl hodně silný tým
v podobě Chomutova?
Rozhodně, je to velká zkušenost, hlavně pro mladé hráče.

Hokejisté nakonec utekli
z posledního místa
Varnsdorf
Nebyla to pro
ně dobrá sezóna. Její závěr ale
malinko pohladil hokejové duše
varnsdorfských fanoušků.
Tamní „Vikingové“, jak se klub
nově prezentuje, totiž poslední
dva zápasy v rámci Krajské ligy
Libereckého kraje vyhráli, a nakonec utekli z posledního místa,
kam spadla Česká Lípa.
Varnsdorf nejprve v domácí
derniéře přetlačil Lomnici nad
Popelkou 4:3. „Do sestavy opět
promluvily pracovní povinnosti
a nemoci. Tak, jako celou sezónu. Naštěstí nám pomohli junioři
z Děčína. Utkání bylo jako na houpačce. Nejprve jsme prohrávali,
pak vedli 2:1. Lomnice ale při naší
přesilovce otočila na 2:3. Ale v té
samé početní výhodě jsme srovnali a díky krásné brance Chovance pak strhli vedení na naši stranu,“ pochvaloval si vedoucí týmu
Radek Hron.
Poslední utkání v České Lípě
bylo velkou bitvu o to, kdo si nakonec odnese „Černého Petra“
v podobě posledního místa v tabulce. Lípě stačil bod, Varnsdorf
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potřeboval vyhrát. „Do zápasu
jsme vstoupili celkem dobře a
měli dvě gólové šance. Ale do
vedení šli nakonec domácí. Byl to
ale oboustranně nervózní hokej,
na ledě byla spousta nepřesností,
a to pokračovalo i druhou třetinu,
kdy jsme dali gól a neproměnili
k tomu trestné střílení. Pak proběhla motivační řeč, žádné hulákání. A výkon se zlepšil. Byli jsme
rychlejší, přesnější a využili toho.
Kluci dali tři branky, soupeř byl
pak nervózní, hloupě fauloval.
Když jsme využili přesilovku a dali
na 5:3, bylo hotovo,“ dodal Hron.
Varnsdorf 4:3
Lomnice nad Popelkou
Branky a nahrávky Varnsdorfu: 23. Laakso (Matějka), 32. Fojt
(Chovanec), 58. Matějka (Tenkrát), 59. Chovanec (Fojt).
Česká Lípa 3:5
Varnsdorf
Branky a nahrávky Varnsdorfu: 18. Fojt (Kvaček), 28. Černý
(Laakso), 47. Černý, 55. Fojt
(Chovanec, Laakso), 59. Černý
(Matějka, Březina).

Kde jinde by měli lépe poznat než
v praxi proti takovému týmu, jak
by se měl basketbal hrát a co je
klíčem k úspěchu.
Diváci do Varnsdorfu na basket chodí. Jak jste byl spokojený
s jejich přízní?
Diváci byli skvělí, moc jim
za jejich podporu děkuji. Jsme
rádi, že chodí na zápasy a mají
s námi pevné nervy. Letos
jsme jim bohužel moc radosti
nepřinesli. Na domácí zápasy chodí v průměru 50 diváků.

Není to asi závratné číslo, ale je
to nejvíc, v celé soutěži.
Mládežnické týmy ale ještě
hrají, ne?
Z basketbalových týmů ve
Varnsdorfu skončila sezóna pouze pro tým mužů. Velice se mi líbí
herní projev týmu kategorie U15.
Jinak jsem samozřejmě rád za
všechnu naši mládež, kterou náš
klub naplňuje.
Jaký má vůbec basketbal ve
Varnsdorfu ohlas?
Abych pravdu řekl, mohlo
by to být lepší. Rozhodně by
bylo pěkné zaplnit při zápasech sportovní halu diváky, a
to na každou věkovou kategorii
našeho klubu. Jsme malé město a
sportem číslo jedna je tu rozhodně fotbal.
Kdy se tým mužů sejde k přípravě na novou sezónu?
Přípravu na novou sezónu
zahájíme v srpnu. Budeme mít
měsíc na to se kondičně připravit, než zahájíme první tréninky ve sportovní hale, kde
už budeme trénovat basketbalové činnosti.
		

Redakce

Blíží se další ročník
Kdo uteče, vyhraje
Varnsdorf
Oddíl atletiky
TJ Slovan Varnsdorf z.s. a Městské divadlo Varnsdorf pořádají
s grantovou podporou města
Varnsdorfu 15. ročník běhu,
pádění a úprku Kdo uteče, vyhraje!
Přijďte si v neděli 31. března

zasportovat. Start a cíl je u městského divadla. Prezence bude
probíhat nejpozději 20 minut
před startem příslušné kategorie. Děti mají vstupné zdarma.
Dorost, junioři a dospělí zaplatí 40
korun.
Redakce

Časový harmonogram
10:00 hod. drobotina dívky I. (2012- 2017) 60 m
60 m
10:05 hod. drobotina hoši I. ( 2012- 2017)
10:10 hod. drobotina dívky II. (2010- 2011) 120 m
10:15 hod. drobotina hoši II. (2010- 2011) 120 m
420 m (malý okruh)
10:20 hod. elévky (2008- 2009)
420 m (malý okruh)
10:25 hod. elévové (2008- 2009)
420 m (malý okruh)
10:30 hod. ml. žákyně (2006- 2007)
840 m (2x malý okruh)
10:35 hod. ml. žáci (2006- 2007)
840 m (2x malý okruh)
10:45 hod. st žákyně (2004- 2005)
10:55 hod. st. žáci (2004- 2005)
1 650 m (velký okruh)
mílařky, mílaři „Open“
1 650 m (velký okruh)
11:10 hod. ženy, muži „Open“
4 200 m (3x velký okruh)
veteránky (35, 50 let)
4 200 m (3x velký okruh
veteráni (50, 60 let)
4 200 m (3x velký okruh)

Redakce
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Fotbalisté FK Varnsdorf zažili dobrý vstup do jarní části
Varnsdorf
Fotbalisté Varnsdorfu ani po zimní pauze neubrali
z bodového přísunu do druholigové tabulky. Svěřenci trenéra
Davida Oulehly z prvních dvou
jarních zápasů brali čtyři body.
První mistrovský zápas v tomto roce nenabídl v Kotlině moc
atraktivní podívanou. Domácí Varnsdorf tam zaslouženě
remizoval s Pardubicemi 0:0.
„Kluci to odpracovali, bod je pro
oba týmy naprosto zasloužený.
Bylo vidět, že se na nás Pardubice velmi dobře připravily. Soupeř
neměl vyloženou šanci, my tam
měli pár náznaků. Spíše to byl
boj ve středu hřiště,“ řekl kouč
Varnsdorfu David Oulehla.
„Doma chceme vyhrávat, takže je to pro nás malá ztráta. Ale
na vítězství to nebylo. Plichta je
zasloužená pro oba týmy. Moc
se nám nedařilo, bylo to nervózní. Oba týmy na sebe byly velmi
dobře připravené,“ podotkl varnsdorfský obránce Kristián Zbrožek,
který patří k pilířům základní sestavy již několik let. Bezbrankový
zápas sledovalo přes šest set diváků.
FK Varnsdorf 0:0 FK Pardubice

Tři body. Varnsdorf si ze Sokolova odvezl cenné body do tabulky; foto Tomáš Bouda

Sestava FK Varnsdorf: Porcal – Heppner, M. Richter, Kouřil, Zbrožek
– Bláha, Kodeš, Barac (70. Votava), Kocourek (88. Kubista), Rudnytskyy – Ondráček (59. Dordić).
Ze Sokolova za tři body
První jarní vítězství urval Varnsdorf v Sokolově, kde se hrálo pod
přímým dozorem televizních kamer. Diváci ČT4 Sport tak mohli
živě vidět vítězství Varnsdorfu 3:2. Tým z Kotliny měl ještě
v 84. minutě tříbrankový náskok,
závěr byl ale hodně dramatický.
„Do utkání jsme nevstoupili

dobře, hodně nás podržel výborně chytající Porcal. Sokolov byl
aktivnější a byl více na míči. Pak
jsme udeřili po standardní situaci.
Uklidnili jsme se po druhé brance.
Po té třetí tam byly další situace,
kdy jsme mohli přidat čtvrtý gól.
Ale místo toho přišel náš neskutečný závěr. Prostě jsme zkolabovali. Ale za tři body jsem moc
rád,“ zdůraznil Oulehla.
Varnsdorf udeřil v patnácté minutě. Marek Richter si počkal na
míč z přímého volného kopu a
z předbrankového prostoru ho

do sítě uklidil hlavou. O dvě minuty později si za skluz na Dordiče vysloužil červenou kartu
domácí Mejdr. Toho Varnsdorf
využil a ve čtyřiadvacáté minutě
přidal druhou branku. Adam Ondráček využil zaváhání gólmana,
jemuž míč vypadl z náruče, a zvýšil na 2:0. Do druhého poločasu
vstoupil Sokolov jako vyměněný.
Byl aktivní na míči, dostával se ke
střelám, ale byl to opět Varnsdorf,
který udeřil. V osmapadesáté
minutě zvýšil střelou k levé tyči
Pavlo Rudnytskyy. V samotném
závěru domácí na mokrém trávníku dvakrát udeřili, Varnsdorf dramatický závěr ale zvládl a odváží si
tři body a jistotu záchrany v druhé
lize.
Baník Sokolov 2:3 FK Varnsdorf
Sestava FK Varnsdorf: Porcal
– Bláha, Zbrožek, Kouřil (86.
Zezula), Heppner – Kodeš, Kocourek (70. Schön), Ondráček –
M. Richter, Rudnytskyy – Dordić
(78. Rudzan).
V neděli 17. března hostil
Varnsdorf doma MFK Vítkovice.
Utkání nakonec skončilo 0:0.
Více se k zápasu vrátíme v dalším
čísle.		
Redakce

Varnsdorfští atleti úspěšně ukončili halovou sezónu

Varnsdorfské atletické mládeži se letošní sezóna vyvedla; foto TJ Slovan
Varnsdorf – atletický oddíl

torie Mádlová brala 10. místo a
v přípravce Sebastien Mádl pak 9.
místo a Ondřej Zajíček 14. místo.
Úspěchu opět dosáhla štafeta
ve složení O. Zajíček, S. Mádl, F.
Hanzalík, L. Burda, která si v běhu
na 4x150 metrů doběhla pro stříbrnou medaili. Tato štafeta kluků
má na svém kontě již třetí medaili
z krajských přeborů. V ten samý
den se v atletické hale Otakara

Jandery v Praze konalo Mistrovství České republiky juniorů a dorostu. Varnsdorfský oddíl zde zastupovala Miluše Pásková, která
se s překonanou výškou 155 cm
umístila na pěkném 8. místě.
Tečku za halovou sezónu udělalo Mistrovství České republiky
žáků v Ostravě. Do této nádherné
haly vyrazili závodit Jakub Zajíček v běhu na 800 metrů a Anna
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Dubovecká ve vrhu koulí spolu
s jejich trenérkou Jaroslavou
Skalickou. Zajíček zůstal těsně za
branami finále a skončil s časem
2:11.46 na 9. místě. Dubovecká
se s vrhem 10,47 do finále dostala, zde skončila na pěkném
8. místě.
Letošní halová sezóna byla pro
atletický oddíl ve Varnsdorfu mimořádně úspěšná. „Získali jsme
řadu medailí na krajských přeborech a zúčastnili jsme se po
dlouhých letech několika republikových mistrosvství. Zde si naši
atleti v obrovské konkurenci vedli
velmi dobře. Už se těšíme na dráhu,“ zdůraznila spokojená Zuzana
Zajíčková z atletického oddílu TJ
Slovan Varnsdorf.
Atletický oddíl
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Varnsdorf Měsíc únor a březen byly ve znamení krajských
přeborů jednotlivců a Mistrovství České republiky jednotlivých kategorií. Na těchto akcích
samozřejmě nechyběli atleti TJ
Slovanu Varnsdorf.
Téměř tři stovky mladších žáků
a mladších žákyň bojovaly v sobotu 16. února v jablonecké hale
o tituly krajských přeborníků Libereckého kraje. Varnsdorfský oddíl
zde reprezentovalo šest atletů.
Padlo zde několik osobních rekordů, ale na stupínek vítězů vystoupal jen jeden, a to Josef Tomašov.
V běhu na 300 metrů v čase 44:41
získal zlatou medaili a stal se přeborníkem kraje v této disciplíně.
V sobotu 23. února se konaly
přebory nejmladšího žactva, zde
v trojboji o medaile bojovalo více
jak 300 dětí. Těchto závodů se
zúčastnilo patnáct nejmenších
atletů z Varnsdorfu. Nejlepších
výsledků v minipřípravce dosáhl
Martin Mareš – 12. místo, Vik-

