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Den učitelů: Vedení města děkovalo pedagogům
Varnsdorf
Poděkování za
práci ve školství převzali z rukou
místostarosty města ThMgr. Rolanda Sollocha a zástupců oddělení školství Městského úřadu
Varnsdorf ve čtvrtek 28. března
pedagogové ve Varnsdorfu.
Den učitelů se v České republice
slaví 28. března, na který připadá
narození Jana Amose Komenského, přezdívaného Učitel národů.
Je respektován nejen jako zakladatel moderní pedagogiky, ale
také jako významný spisovatel,
humanista, filozof a teolog. Město Varnsdorf zřizuje 8 mateřských
škol, do kterých chodí téměř pět
set dětí, a 5 základních škol, ve
kterých se vzdělává necelých třináct set dětí.
„Pracovat ve školství je velmi
obtížná a náročná práce. Právě
učitelé vychovávají další gene- poděkování,“ vzkázal místostaros- který předal celkem 150 karafiátů stupcům mužského pohlaví.
Tomáš Secký
race, učí je. Za to jim patří velké ta města ThMgr. Roland Solloch, učitelkám a 9 zlatavých moků zá- 		

Obyvatelé Varnsdorfu se zapojili do akce Ukliďme Česko
Varnsdorf
Také v letošním
roce se uskutečnila celostátní
úklidová akce a město Varnsdorf
se do ní již po několikáté zapojilo. Úklid proběhl v pěti lokalitách.
Do úklidu se zapojilo zhruba
osmdesát dobrovolníků a posbíraly se necelé dvě tuny odpadu.
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Varnsdorfští hasiči zachraňovali psa uvízlého v kanálu
Varnsdorf
Netradiční zásah
mají za sebou hasiči z Varnsdorfu. Ti zachraňovali psa, jenž spadl do hlubokého kanálu. Hasiči
následně kanál zabezpečili.
Ve středu 13. března 2019
odpoledne bylo na tísňovou linku nahlášeno, že v ulici Husova
ve Varnsdorfu, jen kousek od hasičské zbrojnice, spadl do kanálu
pes. Profesionální hasiči na místo
během pár minut dorazili a zjistili, že na dně hlubokého kanálu
před panelovým domem nehnutě
a smutně sedí pes, zatímco jeho
majitelka je i s nataženým vodítkem nad ním.
Jeden z hasičů se vybavil lezeckou technikou a k jednookému psovi slezl s opaskem a lanem. Pes, který vycítil blížící se
záchranu, byl naprosto klidný
a nechal kolem sebe opasek
bez jediného štěknutí uvázat.
Silné paže hasičů pak za lano zatáhly, a zatímco jeden hasič jistil zespoda, byl pes pomalu vytažen bez
zranění až zpátky na chodník. Na
závěr profesionální hasiči poklop
umístili zpátky, aby do kanálu už

Netradiční zásah. Pes byl uvězněn v hlubokém kanálu, foto miw.cz

nikdo nespadl.
Nezapomeňte hlásit pálení
Požár domu v Dolním Podluží
byl příčinou výjezdu profesionálních hasičů z Varnsdorfu společně s tamní dobrovolnou jednotkou ve čtvrtek 21. března 2019.
Jak hasiči ale na místě zjistili, šlo
naštěstí jen o nenahlášené pále-

ní, a tedy o planý poplach. Pokud
se chytáte pálit, je vždy dobré
dát hasičům vědět. Nejjednodušší je to přes webovou aplikaci
https://paleni.izscr.cz/paleni.
Pokud nějaký všímavý pozorovatel nahlásí možný požár, operační důstojník oznámené pálení
uvidí na mapě a nejprve si ověří,

zda je všechno pod kontrolou a až
následně případně vyšle na místo
hasičské jednotky. Oznamovatel
události je v tom ale nevinně.
Pokud je přesvědčen o tom, že
někde může být potřebný zásah
hasičů, vždy je lepší na linku 150
beze strachu zavolat a hasiči situaci prověří.
Hasiči Varnsdorf

Policisté na Děčínsku kontrolovali řidiče a stav vozidel
Děčínsko
Začátek třetího
březnového týdne odstartovala v děčínském okrese krajská
dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na zodpovědnost řidičů a řidiček, kteří usedají za
volant.
Sedmadvacet policistů ze všech
útvarů Územního odboru Děčín
během letošního osmnáctého

března ve všech možných koutech
děčínského okresu zkontrolovali
173 motorových vozidel. Zaměřovali se především na jejich aktuální stav, jsou-li v době řízení pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V průběhu akce vyšlo
najevo 18 dopravních přestupků,
z nichž dva byly postoupeny k dalšímu řešení správnímu orgánu,

a zbývajících šestnáct vyřešili uložením blokové pokuty.
Policisté z OOP Rumburk, OOP
Krásná Lípa a OHS Varnsdorf odhalili během kontrol po jednom
přestupku, který každého hříšníka stál dvě stě českých korun.
V Rumburku a Krásné Lípě šlo
o špatný technický stav vozidla.
Ve Varnsdorfu o nepředložení ři-

dičského průkazu. Ve Šluknově
policisté dopravní přestupek týkající se jízdy bez řidičského oprávnění odevzdali k dalšímu řešení
správnímu orgánu.
Oddělení hlídkové služby Varnsdorf provedlo kontrolu u 19 vozidel, policisté z obvodního oddělení Varnsdorf u 18 vozidel.
nprap. Bc. Petra Trypesová, redakce

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
22.2.2019 v 16:13 hod.
Operátorkou dispečinku Krajské
zdravotní služby Ústí nad Labem
byla telefonicky vyžádána spolupráce na použití automatického
defibrilátoru v jednom z domů
našeho města, kde se jedná
o cca dvouleté dítě v bezvědomí.
Do uvedené lokality byla okamžitě vyslána hlídka městské policie,
která zjistila malé dítě, které již
přicházelo k vědomí. Strážníky
bylo zjištěno, že zřejmě miminko
něco vdechlo. Hlídka zajišťovala
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životní funkce do příjezdu Rychlé
zdravotnické služby (RZS). Nemluvně si následně převzala posádka RZS k dalšímu ošetření a
převozu do nemocnice. Strážníci
na místě asistovali záchranářům
až do jejich odjezdu.
23.2.2019 v 8:43 hod.
Telefonicky bylo na služebnu městské policie oznámeno
od sloužící sestry z LDN Varnsdorf, že z oddělení odešel jeden
z pacientů trpící epilepsií.
Na místo byla vyslána hlíd-

ka městské policie, kde jí byl
muž podrobně popsán včetně
oblečení, které měl na sobě.
O spolupráci při pátrání byla
požádána i hlídka Policie České
republiky. V 9:15 hod. byl muž
vypátrán strážníky na ulici Karlova, kde byl hlídkou městské policie poučen a dobrovolně strážníky následoval do nemocnice
Varnsdorf, kde byl předán personálu.
24.2.2019 v 17:55 hod.
Na služebnu městské policie

bylo telefonicky oznámeno všímavým občanem města, že na
ulici Husova je otevřená garáž
a v okolí se nikdo nepohybuje.
V garáži je zaparkované vozidlo
a zámek je neporušený. Vyslaná
hlídka městské policie zjistila majitele garáže, kterého v místě jeho
bydliště informovala, že zřejmě
opomenul po odchodu z garáže
tuto zavřít a uzamknout. Majitel
garáže si tuto zamkl.
		

Martin Špička
velitel městské policie
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Defibrilátor zachránil ve Varnsdorfu už 18 životů
Varnsdorf
Strážníky městské policie vídáme většinou tehdy, když řeší dopravní přestupky,
odchytávají toulavá zvířata, řeší
ztracené a nalezené věci a různorodá hlášení, která volají občané
města na služebnu. Pravidelně
spolupracují při městských akcích, např. řeší dopravní situace,
uzavírají potřebné komunikace a
podílejí se na organizaci. Mimo
jiné ale také zachraňují lidské životy pomocí defibrilátoru.
Naposledy byli přivoláni v lednu
tohoto roku ke starší paní se srdeční příhodou, kde byly přiloženy elektrody AED, které provedly
výboj, a paní se srdce rozeběhlo.
Dále byla předána do péče zdravotníků. O dalším případu jsme
informovali v minulém čísle Hlasu severu, kdy byla hlídka městské policie operátorkou Krajské
zdravotní služby Ústí nad Labem
v únoru vyžádána s AED do jednoho z marketů v našem městě, kde
byl v bezvědomí muž. Strážníci
zahájili resuscitaci, připojili AED,
ale přístroj vyhodnotil, že výboj
není potřeba. Muž byl přiveden k
vědomí. Poté strážníci zajišťovali
životní funkce do příjezdu Rychlé
zdravotnické služby.

Martin Špička předvádí defibrilátor, díky němuž strážníci zachránili řadu životů;
foto Deník

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je zařízení, které je
určené k tzv. laické resuscitaci. Po
nalepení elektrod připojený přístroj vyhodnotí srdeční rytmus,
zda je nutné podat výboj. Jeden
takový přístroj mají k dispozici
naši strážníci městské policie již
od dubna 2011. „Začínáme osmý
rok provozu AED. První defibrilátor Philips byl zakoupen městskou
policií za přispění Sparkasse Neugersdorf. Nevýhodou byla finanční nákladnost při koupi nalepo-

vacích elektrod. V prosinci 2013
byla Městská policie Varnsdorf
vyhodnocena jako jedna z nejlepších v kraji a byla obdarována
KÚ novým defibrilátorem Lifepack 1000, který je kompatibilní
s těmi v sanitkách, a tudíž odpadla
starost o elektrody. Původní AED
zařízení bylo darováno na varnsdorfská sportoviště,“ prozradil
Martin Špička, velitel Městské policie Varnsdorf. Strážníci prochází
každý rok školením na poskytnutí první pomoci a na práci právě

s AED. Provoz a servis přístroje zajišťuje Krajská zdravotnická služba
bezplatně. Náklady jsou tedy jen
na pohonné hmoty služebního
vozidla.
Městská policie je zařazena do
systému „firstresponderů“ a pokud se stane, že nějaký občan je
pravděpodobně v ohrožení života, má možnost se k němu dostat
rychleji než záchranná služba.„Ve
většině případů nás vyrozumí
dispečer Krajské záchranné služby, ale již se v několika případech
stalo, že zdravotní problémy občanů jsou telefonicky přímo oznámeny dozorčímu směny městské policie. Jen v roce 2018 bylo
realizováno celkem 59 výjezdů,
z toho byl AED použit 18x. Od
roku 2011 do konce roku 2018
bylo strážníky Městské policie
Varnsdorf zachráněno 18 životů
našich spoluobčanů,“ sdělil Martin Špička.
V dnešní době, kdy zdravotní
péče ve Šluknovském výběžku
prochází nepříznivým obdobím,
je tato služba občanům obrovským bonusem. Na místě je tedy
velké poděkování strážníkům za
jejich činnost.
Barbora Hájková

Zápisy dětí do základních škol ve Varnsdorfu se blíží
Varnsdorf Zápis bývá velkou
událostí v životě dítěte i samotných rodičů. Symbolizuje první
krok dítěte na cestě k dospělosti. Ve varnsdorfských základních
školách proběhne zápis dětí ve
středu 24. dubna od 14.00 do
18.00 hodin.
Oddělení školství, kultury a
tělovýchovy Městského úřadu
Varnsdorf po dohodě s řediteli
základních škol oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok

2019/2020 se uskuteční ve všech
základních školách ve Varnsdorfu ve středu 24. dubna 2019 od
14.00 do 18.00 hodin. K zápisu
se dostaví rodiče s dětmi, které
dosáhnou ke dni 31. srpna 2019
šesti let. Děti, které dosáhnou
šestého roku věku v době od
září do konce června příslušného
roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle
příslušných paragrafů školského
zákona. Zákonní zástupci před-

loží u zápisu rodný list dítěte a
občanský průkaz. Zápis bude
prováděn v těchto základních školách:
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994,
IZŠ Varnsdorf, Karlova 1700,
ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469,
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821,
ZŠ Varnsdorf, Východní 1602.
Ve Speciální základní škole a
Mateřské škole, T. G. Masaryka
1804, proběhne zápis do 1. třídy
od 14.00 do 16.00 hodin.

Pro děti s odkladem povinné
školní docházky je zřízena přípravná třída na IZŠ Varnsdorf, Karlova
1700. Zápis proběhne v termínu
zápisu do mateřských škol dne
16. května 2019 od 13.00 do
16.00 hodin. Zákonní zástupci
předloží rodný list dítěte, občanský průkaz a doporučení
pedagogicko-psychologické poradny.
		

Oddělení školství,
kultury a tělovýchovy

Hřbitov projde další revitalizací za 2 miliony korun
Varnsdorf
Město bude
v letošním roce pokračovat s další etapou revitalizace místního
hřbitova. Ta vyjde na necelé dva
miliony korun. Oprav se dočká
další vnitřní páteřní cesta směrem k vodní kašně.
V minulém roce došlo k revita-

lizaci nejširší páteřní cesty včetně
nových chodníků od smuteční
obřadní síně až k administrativní budově hřbitovu. Předláždění
cesty vyšlo zhruba na dva miliony
korun. Stejnou částku vyčlenilo
vedení varnsdorfské radnice na
opravy i letos. Nutnou rekon-

strukcí projde druhá hlavní páteřní cesta. Za posledních šest let
se do proměny podoby hřbitova
investovalo téměř deset milionů
korun. Hřbitov se tak po dlouhých
letech stává opět důstojným místem.
Tomáš Secký
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Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za
komunální odpad a ze psů
Varnsdorf
Městský úřad
Varnsdorf jako správce místních
poplatků za komunální odpad a
ze psů začne z důvodu zrychlení
procesu vymáhání a z důvodu
hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným
seznamem, který se doručuje
veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu
30 dnů a po uplynutí této doby

se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
Městský úřad doposud vyměřoval nedoplatky na místních poplatcích platebními výměry, které
byly doručovány každému poplatníkovi zvlášť. Nyní využívá zákonné možnosti (zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád, v platném znění) vyměřit tyto poplatky platebním výměrem nebo hromadným

předpisným seznamem.
Samotný hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí
u správce poplatku. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi
zpřístupněny pouze jeho údaje
týkající se jemu stanovenému
poplatku. Vytvoření hromadného
předpisného seznamu je poslední
krok před zahájením daňové exe-

kuce. Poplatník může využít možnosti zasílání složenek od správce,
a to před termínem splatnosti
poplatku. Požadavek lze kdykoliv
zadat nebo odvolat.
Dovolujeme si apelovat na
všechny, aby si platby místních
poplatků zkontrolovali a v případě
nedoplatků tyto uhradili a vyhnuli
se tak případným exekučním nákladům.
Ekonomický odbor

Proběhl den otevřených dveří na ZŠ Náměstí
Varnsdorf
V úterý 26. března se ZŠ Náměstí otevřela nejen
pro každodenní návštěvníky, ale
také pro naše budoucí žáky, jejich rodiče a kamarády.
Dny otevřených dveří jsou na
každé škole velkou událostí. „Návštěvníci se mohli seznámit s tím,
jak to na naší škole chodí a vypa-

dá. Při prohlídce školy si mohli
hosté koupit nějakou tu maličkost
(velikonoční vajíčka, skřítky, závěsné dekorace, náušnice, záložky), ochutnat sladké i slané dobroty z naší kuchyňky, zhlédnout
vystoupení školního sborečku a
žáků 1. stupně, vyzkoušet si interaktivní tabuli a vyřešit nějaký

70mm Weekend se blíží
Varnsdorf
Vážení přátelé a příznivci filmové techniky,
70mm kino Centrum Panorama
ve Varnsdorfu v České republice,
na hranicích s Německem, vás i
letos zve na 70mm Weekend,
který se uskuteční ve dnech
9.–12.5.2019 v rámci 16. Filmového festivalu Nisa.
Na programu budou projekce
70mm filmů, přednášky, setkání
s přáteli, zábava a dobré jídlo i pití.
Kino Panorama ve Varnsdorfu nabízí unikátní technické vybavení
s prohnutým plátnem. Velikost
promítaného obrazu je 130 m2.
Z předchozího roku máme zcela nové a větší promítací plátno.
Kino je projektováno jako 70mm,
s trojúhelníkovým půdorysem a
promítací plocha je značně předsunuta k divákům, nemá prakticky žádné jeviště.
Po dlouhém čekání vám přinášíme první potvrzené filmy. Získání
filmových kopií a filmových práv
je oříšek hodný Sherlocka Holmese a letos se to jen potvrdilo.
Proto až nyní zveřejňujeme seznam 11 filmů a jednoho plánovaného bonusu, kde ovšem ještě
na finální potvrzení čekáme. Nebudeme tvrdit, že ze zde zveřejněných filmů budeme promítat
všechny, stále je možné, že získá-
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me dostatečné množství lepších
titulů. Tak jako předchozí roky
chceme promítat přibližně 12 filmů. Navážeme na první dvě části
Vojny a Mír.
Vojna a mír, III díl – Rok 1812
(Sergey Bondarchuk, 1967)
Vojna a mír, IV díl – Pierre
Bezuchov (Sergey Bondarchuk,
1967)
2010: Druhá vesmírná odysea
(Peter Hyams, 1984)
Ryanova dcera (David Lean,
1970)
Vetřelec (Ridley Scott, 1979)
Král a já (Walter Lang, 1956)
Velké nesnáze v Malé Číně
(John Carpenter, 1986)
Grand Prix (John Frankenheimer, 1966)
El-Cid (Anthony Mann, 1961)
55 dní v Pekingu (Nicholas Ray,
Guy Green, 1963)
Prozatím nejistý, avšak velmi očekávaný titul je VERTIGO,
mistrovský thriller od Alfreda
Hitchcocka z roku 1958. Druhá
zajímavost je plánované letní
kino. Pokud se nám vše podaří
dokončit včas, chceme ho otevřít reprízou 70mm filmu Orient
Express. Více informací se lze
dočíst na webových stránkách
www.centrumpanorama.cz.
Centrum Panorama Varnsdorf

ten hlavolam. Pro badatele byly
připraveny pokusy z fyziky a chemie. Pokud se chtěl někdo trošku
protáhnout, mohl si vyzkoušet
překážkovou dráhu, či kruhový
trénink. Prostě pro každého něco!
Radost nám také udělali někteří
bývalí žáci, kteří na nás nezapomněli a opět si k nám našli cestu,

aby zavzpomínali na staré časy,“
popsal den otevřených dveří ředitel školy Mgr. Václav Zemler.
„Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se Dne otevřených
dveří naší školy zúčastnili, a budeme se těšit zase za rok na shledanou,“ dodal na závěr Zemler.
		
ZŠ Náměstí
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FOTO: Památný topol bílý před poliklinikou šel k zemi
Varnsdorf
Chráněný strom
před poliklinikou v centru Varnsdorfu bylo nutné pokácet.
O důvodu jsme vás informovali
v minulém čísle Hlasu severu.
Nahradí ho lípa, která bude vysazena 5. dubna.
Topol bílý, jehož stáří se odhadovalo na 150 let, patřil svými
rozměry a věkem k jedinečným ve
městě. Dosahoval výšky kolem 22
metrů a obvod kmene měl přes
čtyři metry. Napadení kořenového systému a koruny stromu bylo
však natolik vážné, že z důvodu
bezpečnosti provozu a chodců
musel být strom pokácen. Na
jeho místě bude vysazen strom
nový, konkrétně lípa. Ta bude vysazena 5. dubna v areálu polikliniky. Akci obohatí vstoupení dětí ze
ZŠ Karlova a Východní.
		

Tomáš Secký

Varnsdorf přišel o další památný strom. Jeho místo zaujme lípa; foto Tomáš Secký

Úspěchy žáků Základní umělecké školy Varnsdorf
Varnsdorf
Žáci Základní
umělecké školy Varnsdorf dosáhli
v uplynulém období několika významných úspěchů v soutěžích.
Ve dnech 18. – 20. března se
konalo celostátní kolo pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek,
kam postoupily Tereza Křížová,
Alžběta Křížová (obě čestná uzná-

ní) a Zenny Phan (3. místo ve své
kategorii). Učitelka školy Kateřina
Müllerová obdržela od poroty
čestné uznání za inspirativní klavírní doprovod.
Letos probíhá soutěžní přehlídka vyhlášená Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
ve sborovém zpěvu. Okresního

kola v Teplicích se zúčastnily dva
sbory školy pod vedením Mgr.
Kateřiny Müllerové. Oba získaly
první místo, sbor starších žáků postoupil do krajského kola. Krajské
kolo se konalo v pátek 22. března
v Žatci za účasti deseti pěveckých
sborů. Dětský pěvecký sbor ZUŠ
Varnsdorf získal první místo a jako

jediný postoupil do celostátního
kola, které se uskuteční od 3. do
5. května v Litomyšli. Houslistka
Nikol Neubauerová zaujala svými hudebními doprovody, za což
získala od poroty zvláštní cenu.
Gratulujeme a držíme palce do
ústředního kola.
Jarmila Šenová,ředitelka školy

Město bude pokračovat v zateplování panelových domů
Varnsdorf Další městské panelové domy projdou v následujících letech proměnou. Radnice
v rozpočtu počítá s jejich zateplením. Náklady se vyšplhají na
desítky milionů korun. Část by
měla pokrýt dotace, o kterou
město požádalo.
První proměnou prošel panelový dům č.p. 2739 v Edisonově ulici. S tou se začalo v červenci před
dvěma lety a hotovo mělo být
tentýž rok. Problémy se ale objevily již při stavbě lešení. Nedostatek pracovních sil a materiálního
zajištění, chybějící revize. I to byly
důvody zpoždění stavby, která

znepříjemňovala život stovkám
lidí déle, než bylo potřeba. Varnsdorf společnosti vyměřil za nedodržení termínu smluvní sankci ve výši deseti procent z ceny
prováděného díla. To vyšlo na
8.300.000 korun. Panelový dům
tak po dvou letech získal nový kabát, střechu a vstupní schodiště.
S revitalizací panelových domů
chce radnice pokračovat v letošním roce. „Do seznamu investičních akcí jsme zařadili zateplení
dvou zbylých panelových domů v
Edisonově ulici. V současné době
probíhají administrační práce,
aby mohlo být spuštěno výběrové

řízení,“ upřesňuje situaci starosta města Ing. Stanislav Horáček.
Náklady, které jsou odhadovány zhruba na 20.000.000 korun,
pokryje Varnsdorf z městského
rozpočtu. Náklady by ale mohly
být nižší. Varnsdorf podal žádost
o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – Energetické
úspory v bytových domech III.
Zateplením by měl projít také
panelový dům č.p. 2290/C v Prašné ulici ve Varnsdorfu. Tam je odhadována výše nákladů zhruba
2.300.000 korun. „V domě máme
již dva vchody zateplené, proto

jsme se rozhodli to dotáhnout a
udělat i ten poslední. I v tomto
případě bychom rádi uspěli s žádostí o dotaci. Zateplení panelových objektů je finančně opravdu
nákladné,“ doplnil starosta města.		
Tomáš Secký
Slavnosti města Varnsdorf se uskuteční v sobotu
15. června 2019. Vstupenky
v předprodeji lze zakoupit
v informačním centru, divadle nebo online na www.
divadlo.varnsdorf.cz.
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Příběhy dceřiných společností TOS VARNSDORF
Varnsdorf
Mimo dvě české
dceřiné společnosti TOS VARNSDORF a.s. s přímým vztahem
k výrobě, kterými jsou Metalurgie Rumburk s.r.o. a TOS Olomouc s.r.o., udržuje varnsdorfská firma svou pozici ve světové
konkurenci také několika svými
zahraničními dceřinými společnostmi, umístěnými v klíčových
teritoriích. Tyto společnosti zajišťují podle svého charakteru
prodej strojů, následný servis,
operativní dodávky náhradních
dílů, ale také kompletní výrobu
celých strojů.
První takovou zahraniční společností TOS byl už v roce 2005
společný výrobní podnik v čínském Kunmingu. Partnerem TOSu
VARNSDORF v tomto podniku je
čínský výrobce obráběcích strojů
Kunming Machine Tool Company Ltd. Vzhledem k tomu, že TOS
KUNMING Machine Tool Co., Ltd,
byl uznán čínskou vládou jako HiTech firma, mohla firma prvních 6
let využít tamní 10% daňovou úlevu. Společnost v současné době
zaměstnává 54 zaměstnanců a na
čínském trhu již prodala za dobu
své existence více než 200 strojů. Hlavními produkty jsou stroje
WHN110/130 a WRD130/150.
Nedávno akcionáři odhlasovali
pokračování společného podniku na dalších 10 let. Společnost

v příštím roce čeká stěhování do
právě vznikající obrovské průmyslové zóny za městem nedaleko
letiště. Současným ředitelem společnosti je čínský kolega, pan Miao
Zhuang.
Druhá dceřiná společnost vznikla v Číně v roce 2011. Společnost
TOS Machine Tools (Shanghai)
Ltd. má sídlo v Šanghaji. Tato společnost není výrobním závodem a
zabývá se obchodem a servisem.
Jak řekl pro firemní noviny Horizont ředitel šanghajské společnosti TOS Machine Tools pan Petr Bališ: „Čínský trh je hladový a naše
stroje mu chutnají.“
Přestože značka TOS je v Číně
známá už od konce druhé světové
války, čínský trh má své zvláštnosti
a prodat zboží na tomto trhu vůbec není jednoduché. Čína však
dnes spotřebovává přes 40 % světové produkce obráběcích strojů.
Naštěstí kvalita českých strojů
vytvořila podmínky pro vstup a
udržení se na tomto trhu a mnoho
čínských zákazníků dává přednost
strojům vyrobeným v Číně, ale
s českou kvalitou a z českých komponentů. Způsob obchodování je
zde na jiné úrovni, je potřeba získat důvěru zákazníka, a to „po čínském způsobu“. Často se zde chodí
na společné večeře. Během těchto zhruba hodinu trvajících schůzek, které zároveň bývají spojené

s předáváním drobných dárků, se
utvářejí cesty k čínskému zákazníkovi, buduje se vzájemná důvěra.
„Vítaná je i politická podpora na
jakékoli úrovni. Z tohoto důvodu
si ceníme podpory vedení města
Varnsdorf, během níž v roce 2017
proběhla na pozvání čínské vlády
náročná třídenní cesta starosty
Stanislava Horáčka, během níž s
námi starosta absolvoval několik
setkání s partnery,“ říká generální
ředitel společnosti Ing. Jan Rýdl.
Třetí dceřinou společností a zároveň druhým výrobním závodem
v zahraničí se stal v roce 2012 AO
GRS URAL v Jekatěrinburgu v Rusku. V této společnosti vlastní TOS
VARNSDORF 51% podíl. Stolové
horizontky se zde vyrábějí na základě licenční smlouvy pod značkou GRS, ale v případě zájmu umí
společnost nabídnout a dodat i
stroje deskové. Stroje této společnosti jsou v Rusku prioritně
určeny a dodávány do závodů se
státní účastí, které mají ze zákona povinnost nakupovat stroje od
„místních“, tzn. ruských výrobců.
Ředitelem společnosti je pan Karel Andok.
Další dceřinou společností
se zahraniční účastí je výrobní
podnik TOS LITZ MACHINERY
CORPORATION založený v roce
2016 v tchajwanském Taichungu. Společnost začíná vyrábět na

Dceřiné společnosti a obchodní zastoupení TOS VARNSDORF ve světě; mapa TOS VARNSDORF
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základě licenční smlouvy nejnovější typ obráběcích center řady
WHT110/130 určené pro asijské
trhy. V současné době zaměstnává 20 pracovníků.
Kromě výše zmíněných společností, vlastní v současné době
TOS VARNSDORF ještě další tři
dceřiné společnosti fungující
jako servisní a obchodní centra. Jedná se o TOS Trade North
America, LLC. sídlící v Atlantě
v USA ve státě Georgia, společnost TOS VARNSDORF–RUS Co.,
Ltd. sídlící v ruském Petrohradu a
TOS VARNSDORF SK s.r.o. ve slovenském Popradu. Všechny tyto
společnosti slouží k poskytování
servisních služeb koncovým zákazníkům a k organizaci distribuční sítě na svěřených teritoriích.
Z výše popsaného, i z obrázku,
kde jsou navíc znázorněna ještě obchodní zastoupení, je zřejmé, že záběr TOS VARNSDORF je
skutečně obrovský a celosvětový
a rozhodně máme být v našem
malém městě na co hrdí. V některém z dalších čísel HS se zkusíme
zkontaktovat s některými řídícími
pracovníky těchto zahraničních
filiálek a zeptáme se jich, jak se
ve zmíněných vzdálených zemích
žije Čechům, často varnsdorfským
občanům, kteří tam byli vysláni na
dlouhodobý pracovní pobyt.
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Z historie: Jak si měšťanští střelci pořídili nový prapor
Varnsdorf
Na úvod dnešního článku patří omluva, neboť
jak si pravidelní čtenáři určitě
všimli, články z kouzelné historie našeho města připravujeme
ruku v ruce s Josefem Rybánským, který nedopatřením nebyl
uveden jako autor článku o cirkusech v minulém čísle.
Varnsdorf na konci 19. a začátku 20. století proslul velmi
bohatým kulturním a spolkovým
životem, jehož velmi aktivní a
nedílnou součástí byl i spolek
měšťanských střelců. Se vznikem
nové Československé republiky
dochází k reorganizaci střeleckých
spolků. Podle Zákona na ochranu
republiky z roku 1923 se nesměly veřejně nosit žádné insignie
připomínající zaniklou Rakousko
-uherskou monarchii. Spolek již
nemohl aktivně používat prapor
z roku 1873, který zdobily rakouské státní symboly. A tak si členové
střeleckého spolku museli kromě
výměny starých uniforem a odstranění většiny vyznamenání pořídit i nový, ručně vyšívaný prapor.
Pořízení takového praporu ovšem
nebylo a dodnes není levnou záležitostí, čemuž nepřála ani tíživá
poválečná ekonomická situace.
Proto se spolek v mezičase vrátil
k užívání tzv. Liechtensteinského
praporu z roku 1846, který sice
nenesl žádné zakázané symboly,
zato byl vzhledem k svému stáří
70 let notně opotřebovaný.
Vlastní oslavy začaly již v sobotu 22. června roku 1929, kdy
se městem rozevlály prapory
v městských a spolkových barvách. Ulice, kterými měl procházet slavnostní průvod, překlenuly čestné brány. Večer
vypukla ve střelnici slavnost, při
které došlo k odhalení zdařilého
skupinového
portrétu všech 188 členů spolku
v původních starých uniformách
z doby mocnářství od fotografa
Hermanna Burgera.
O tom, jak vypadalo svěcení
nového, v pořadí již čtvrtého,
spolkového praporu Německého
měšťanského střeleckého spolku
ve Varnsdorfu v neděli 23. června
roku 1929, vypovídá nejlépe člá-

Dobová fotografie ze dne rozvinutí praporu; foto archiv

nek z tehdejších městských novin:
Ráno nad slavností visely kalné
dešťové mraky, věštící déšť. Budíček zajistila mezi šestou až osmou
hodinou ranní spolková kapela
vedená Eduardem Stollem, a po
ní následovala zvláštní serenáda
u domů spolkových hodnostářů.
Na hlavním nádraží proběhlo přivítání spolků a delegací mířících
na slavnost. Pak průvod vyrazil
městem pod připravenými slavobránami. Kromě zástupců městského úřadu jako radního Martiuse, starosty Karla Richtera, členů
zastupitelstva, spřátelených místních spolků, kterých se zúčastnilo nemalé množství, zde byly
i střelecké spolky Župy I a Župy
II (okresy Varnsdorf a Šluknov) a
delegace z rumburského okresu
a dalšího okolí, mimo jiné z České
Kamenice, Benešova, Litoměřic
v síle 60–70 mužů. Opomenuto
nesmí být spolkové presidium se
sídlem v České Lípě s majorem
Seemannem na špici a spřátelené saské spolky, kterým úřady
povolily překročit hranici pouze
v civilním oděvu (ku škodě celé
slavnosti – pozn. autora). Průvod
se seskupil ve starovarnsdorfské
Nádražní ulici (Bahnhofstrasse),
aby mašíroval na náměstí k polní
mši spojené s vysvěcením nového praporu. V průvodu bylo na-

počítáno 23 praporů a 6 kapel.
Za hudebního doprovodu následoval nástup před tribunu u děkanského úřadu, ze které přednesl krátkou pozdravnou řeč člen
představenstva Robert Wauer
(významný varnsdorfský stavitel
– pozn. autora). Po něm se ujal
slova starosta města Karl Richter,
aby zúčastněným tlumočil pozdravy od města. Jeho řeč byla
prodchnutá silným nacionálním
citem. Ocenil význam a vliv střeleckého spolku a jednoty spolků
s městem. „Město Varnsdorf se
dívá s hrdostí na úctyhodnou
střeleckou společnost a její členy.
Starý prapor padl společně
s tisíciletým státním útvarem,
který byl kdysi naší vlastí. Kromě střeleckých barev
(žluté a zelené) nese nový
prapor barvy a znak města. Tím se
spolek nově spojil s městem.“
Samotné vysvěcení vykonal děkan Jarchel. Kmotry Anna Wauerová, Helene Hossaková, Anna
Zimmerová, Hermine Seibtová a
Emma Weberová, ženy ze střeleckého kasina, a střelecký pěvecký
klub předaly tři skvostné stuhy.
Zástupci jednotlivých spolků věnovali více než dvacet ozdobných
hřebů. Před předáním praporu
spolku připomněl děkan Jarschel
význam dne. Spolkový president

Seemann oslavil ve své řeči spolek a prapor. Po vysvěcení, které
zkrášlil chorál čtyř pěveckých
spolků, předal Robert Wauer
s krátkým proslovem prapor vlajkonoši Aloisi Zimmerovi, který
sklonil prapor před tribunou k pozdravu. Dojemný závěr slavnosti
obstaralo dekorování šesti dlouholetých střelců, a sice Eduarda
Stolleho (35 let), Roberta Wauera, Franze Egera, Josefa Egera,
Heinricha Wauera a Hermanna
Pachorka (25 let). Jménem jubilantů poděkoval Robert Wauer
za uznání a jím prokázanou čest.
Poté vyrazil slavnostní průvod
s novým praporem na obchůzku
městem. Odpoledne se rozproudila uvolněná zábava na střelnici
a v Pohlově hostinci. Na střelnici
vyhrávala spolková kapela pod vedením Eduarda Stolleho a u Pohla
kapela jiřetínského střeleckého
spolku. Souběžně začalo slavnostní střelecké klání, které trvalo až
do 30. června.
Nový střelecký prapor je
zeleno žlutý a nese ve žlutém poli
střelecký a v zeleném poli městský znak. Prapor vytvořila firma
na umělecké vyšívání praporů
Josefa
Paula
v
Libouchci
u Děčína.
		

		

Josef Rybánský,
Jiří Sucharda
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Projektový týden v ZŠ Východní – Zdravověda není žádná věda
Varnsdorf
Základní škola Východní za podpory města
Varnsdorf uspořádala projektový týden s názvem Zdravověda
není žádná věda.
„Naše škola se rozhodla uspořádat tento projektový týden
u příležitosti letošního 100. výročí
založení Československého a Českého červeného kříže (6.2.2019)
a zároveň u příležitosti Mezinárodního dne zdraví (7.4.2019),
v průběhu týdne jsme se také připojili ke Světovému dni Downova
syndromu (21.3.2019),“ vysvětluje ředitelka školy Mgr. Helena
Šmídová.
Celoškolní akce začala v pondělí
18. března, kdy se děti v rámci své
třídy seznámily s historií zmíněných událostí a také s programem
celého týdne. Současně si také
vylosovaly, do které pracovní skupiny budou patřit. Skupin vzniklo
10 a zahrnovaly zástupce z každého ročníku. V úterý již pracovaly
ve skupinách a střídaly činnosti
zaměřené na zdravovědu (první
pomoc, hygiena, lidské tělo, zdra-
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Základní škola Východní uspořádala projektový týden zaměřený na zdravovědu;
foto Michaela Damnitzová

vá výživa a další), a to na deseti
stanovištích, které řídili učitelé a
v jednom případě i lékařka z oboru intenzivního lékařství a anesteziologie MUDr. Eva Hušková, pod
jejímž odborným dohledem si
mohli žáci vyzkoušet resuscitaci.
Středa byla zaměřena na zdravou výživu. „Našimi hosty byli
malí předškoláci z MŠ Stonožka
a z MŠ Slovíčko. Ti se zařadili do

školních skupin a všichni společně
na 10 stanovištích pod vedením
učitelů vytvářeli zdravé svačinky.
Vznikly chutné pokrmy, vzájemně
jsme ochutnávali a hodnotili, na
závěr jsme si společně zazpívali
písničku o vitamínech,“ doplnila spoluautorka projektu Mgr. V.
Říhová. Děti z mateřských škol si
odnesly zdravou pochoutku, kterou věnoval škole PharmDr. Jind-

řich Šmíd. „Ve čtvrtek odpoledne
jsme uspořádali v přilehlém areálu školy akci pro děti, rodiče a
širší veřejnost. Na akci se představil záchranářský tým Jany
Hozákové, připojili se i varnsdorfští hasiči pod vedením Jiřího
Suchardy a všichni společně jsme
vytvořili 8 stanovišť, na kterých
si dvojice – rodič a dítě – vyzkoušely své znalosti a dovednosti
v oboru zdravověda a 1. pomoc,“
popisuje akci zástupkyně školy Mgr. A. Smetanová. Hostem
byl místostarosta města ThMgr.
Roland Solloch, který pronesl
v úvodu několik slov.
„V pátek jsme společně celou
akci vyhodnotili a odměnili vítěznou skupinu. Celý projekt byl
finančně podpořen z dotačního programu města Varnsdorf,
dále děkujeme Janě Hozákové a
jejímu týmu, Jiřímu Suchardovi
a hasičům, dík patří také MUDr.
Evě Huškové a PharmDr. Jindřichu Šmídovi,“ poděkovala na závěr Šmídová.
Mgr. Alena Smetanová

Inzerce, společnost
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Lotto Kaiser Seifhennersdorf
Rumburger Str. 21
vám nabízí následující služby:
Příjem balíkových a listovních zásilek
Loterie (pro osoby starší 18 let)
Dárkové zboží
Papírnictví
Prodej vánočních hvězd Herrnhuter

▪
▪
▪
▪
▪

Těšíme se na vaší návštěvu!
Otevírací doba: Pondělí, Úterý, Čtvrtek:
Středa, Pátek:
Sobota:

8

8:30-12:00 13:30-17:00
8:30-12:00 13:30-17:30
8:30-11:00

9

Společnost
Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 13. dubna
uplyne 5 let, co
nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek pan
Zdeněk Kozák. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Lidka a Marcela s rodinami.

děti s rodinami.

Dne 11. dubna
tomu bude 8 let,
co nás navždy opustila naše maminka
Pavlína Vránová.
S láskou vzpomínají

Dne 12. dubna
tomu bude rok, co
nám odešel drahý manžel, tatínek a dědeček pan
František Borovička.
Stále s láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka Helena, synové Miroslav, Martin a Jaromír s rodinami.
Dne 6. dubna
uplyne
1
smutný rok od úmrtí
mého manžela pana
Zdeňka Musila. Stále s láskou vzpomíná
manželka Zdeňka. Děkuji všem za
účast na posledním rozloučení.
Dne
6.
dubna
vzpomeneme
1. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka, dědečka a tchána pana
Zdeňka Musila. Vzpomínají dcery
Marcela a Zdeňka s rodinami a vnoučata.

ZUBNÍ POHOTOVOST
			
6. - 7.4.2019
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622
13. - 14.4.2019
MUDr. Křemenová Alena
Sokolská 129, Děčín IX
Tel. 412 544 539
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08: - 11:00 hod.

Provozní doba na Hrádku
duben – červen
ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
červenec – srpen
PO – NE 10.00 – 18.00 hod.
září
ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
říjen – březen
ÚT – NE 12.00 – 16.00 hod.

10

14/2018
7/2019
SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
18.04.2019 od 9.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 16:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)

Středa 17.4.2019

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
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
Pronájem bytu 1+1+k, tel. 736 613 314
Mateřská škola Na kopečku, Národní 1617, přijme
kuchařku na plný úvazek. Bližší informace na tel:
736 535 416

od 8.00 do 16.30 hod.

Chtěl bych poděkovat varnsdorfské jednotce dobrovolných hasičů vedené panem Jiřím Suchardou. Hasiči dne 9. března přijeli
k nám do rodinného domu v ulici
Prašná a přes všechny problémy,
které měli (jeli unavení ze zásahu
v Podluží a zásahové vozidlo se jim
v naší ulici propadlo pod podemle-

tou vozovku), velice rychle odčerpali ještě jednou velký dík!
několik desítek centimetrů vody ze
Bedřich Dressler, Varnsdorf
sklepa. Navíc zorganizovali okamžitou pomoc, kterou řídili pracovníci
Městského úřadu Varnsdorf. Tímto rychlým zásahem a spoluprací
SVOZY BIOODPADU
s Městským úřadem Varnsdorf bylo
zabráněno daleko vyšším škodám na
16.04.2019 od 6.00 hod.
našem majetku, za což jim všem patří

Starosta města přivítal březnové jubilanty
Varnsdorf
Při příležitosti životních jubileí proběhlo ve čtvrtek 21. března v obřadní síni
městského úřadu vřelé a milé
přijetí.
Starosta města Stanislav Horáček

věnoval oslavencům společně
strávený čas s drobným občerstvením a gratulací na závěr. Vyslechl si zajímavé životní příběhy
jednotlivých jubilantů, zajímaly
ho také podněty, co by se ve měs-

tě dalo změnit. Příjemné odpoledne u kávy a zákusku bylo zakončeno osobní gratulací a předáním
daru. Setkání se zúčastnilo 9 jubilantů.
Tomáš Secký

Sport
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Ve Varnsdorfu spojují fotbal se vzděláním
Varnsdorf
Profesionální
sport a vzdělání k sobě čím dál
tím více neodmyslitelně patří. Od nového školního roku
2019/2020 byla domluvena
spolupráce mezi profesionálním
klubem FK Varnsdorf a střední
průmyslovou školou SPŠ TOS
Varnsdorf, která sídlí v objektu
celosvětové firmy a generálního partnera klubu – TOS Varnsdorf, a. s.
Momentálně studuje na výše
zmíněné škole 11 hráčů FK Varnsdorf, další se v současné době
chystají na přijímací řízení. Škola
byla otevřena v roce 2016 a od
příštího školního roku nabídne
studentům šest oborů (tři maturitní, tři učební). Dále bude zprovozněna nová krásná školní budova za 150 milionů korun.
„V klubu se neustále snažíme

zlepšovat podmínky pro naši fotbalovou mládež. Jsem rád, že
jsme našli společnou řeč s vedením školy, poděkování patří zejména panu řediteli Hriczovi. Touto spoluprací tak budeme moci
naplnit známý výchovný trojúhelník rodiče – škola – fotbal,“ zdůraznil šéftrenér mládeže FK Varnsdorf Pavel Hradiský. „Spojení středoškolského studia a sportu je
v tomto věku pro kluky ideální a
naprosto běžné i u vrcholových
sportovců. Není sice úplně jednoduché plnit na sto procent povinnosti školní i sportovní, makat
na plný výkon na všech frontách a
dosahovat dobrých výsledků, ale
při dobré vůli se to dá zvládnout
a určitě se to vyplatí,“ připomněl
ředitel SPŠ TOS Varnsdorf František Hricz.
Vedení FK Varnsdorf si přeje,

aby nabízené spojení (vzdělání +
fotbal) přilákalo do města kvalitní
studenty a nadšené a fotbal milující hráče ze širokého okolí, se kterými bude radost spolupracovat
na jejich vzdělávacím a sportovním rozvoji. Studentům, potažmo
hráčům FK Varnsdorf, bude mimo
jiné v rámci vyučování umožněna
týdně další dvouhodinová sportovní příprava. „Jako trenér a
současně pracovník firmy mám
z této navázané spolupráce radost. Hráči, kromě pravidelných
odpoledních tréninkových jednotek, budou mít další trénink
navíc. Klukům se tak nabízí nejen
velmi zajímavá možnost kvalitního perspektivního studia a následné zajímavé práce, ale zároveň možnost prosadit se v našem
fotbalovém klubu! Věřím, že tato
nabídka hráče i jejich rodiče za-

ujme a budou z ní mít prospěch
všichni zúčastnění,“ pevně věří
Vlastimil Chod, trenér dorostu FK
Varnsdorf.
„Dvacet let jsme hlavním sponzorem a garantem rozvoje fotbalu ve Varnsdorfu. Partnerství firemní školy s fotbalovým klubem
je proto přirozeným rozšířením
spolupráce, která přinese prospěch oběma stranám. Přestože
cílem kluků, kteří opouští základní školu, je stát se profesionálním
fotbalistou, kvalitní vzdělání, které nabízí naše škola, najde své
uplatnění po skončení sportovní
kariéry. Proto máme zájem jim ve
škole vytvořit podmínky pro sportování a motivovat je k budoucímu uplatnění ve firmě,“ dodal
na závěr Jan Rýdl starší, předseda
správní rady TOS Varnsdorf, a. s.
Redakce

Jan Strož se připravuje na novou cyklistickou sezónu
Mallorca
Varnsdorfský cyklista Jan Strož se pilně připravuje
na novou sezónu. Pomoci mu k
tomu má i nezbytné soustředění
ve Španělsku.
A právě na Mallorce jsme varnsdorfského sportovce zastihli.
„Soustředění zatím probíhá výborně, počasí přeje. Krom dvou
dnů. Takže o to vše je to příjemnější. Nicméně tréninky už směřují k prvním závodům. Pohybuji
se tedy v červených číslech, což už
moc příjemné není. Ale je to potřeba,“ zdůraznil Strož.

Jak vůbec takové soustředění
vypadá? „Tréninky se většinou
odehrávají v třídenních cyklech,
pak následuje volnější den. Ráno
se začíná lehkým během. Jelikož
je běh moje srdeční záležitost, tak
mě to moc baví. Vše pak spojíme
s lehkým aktivačním přetažením.
Nic víc tady nedělám, je to hlavně o speciální cyklistické přípravě.
Takže jen trénink na kole, dobré
jídlo, a hlavně hodně odpočinku.
Vše spojené s lehkým kompenzačním cvičením na uvolnění,“ prozradil.

Výsledky stolních tenistů
Varnsdorf
Stolní tenisté TJ
Slovanu Varnsdorf, kteří hrají
Krajský přebor II. třídy, zažívají
ve skupině C období s polovičními úspěchy.
Na začátku měsíce prohrál
Varnsdorf 6:12 v Litoměřicích,
vše následně napravil v Dolních
Zálezlech, odkud odvezl vítězství
13:5. Na stolech roudnického „céčka“ se nedařilo, Varnsdorf prohrál 8:10. Naposledy Varnsdorf
v domácím prostředí porazil 10:8
ústeckou Chemičkou. Základní

část soutěže zakončil v Benešově
nad Ploučnicí, kde vyhrál 12:6.
Dohráno už má okresní přebor, kde má Varnsdorf hned tři
týmy. Slovan Varnsdorf D skončil na čtvrtém místě, šestou
příčku vybojovalo varnsdorfské
„béčko“, hned za ním skončil Slovan C. Po sezóně mají také hráči
okresní soutěže. Tým TJ Slovan
Varnsdorf E bohužel prohrál všech
šestnáct zápasů a skončil na poslední místě.
			

Redakce

Jan Strož už ví, kde a kdy ho
čeká ostrý start v roce 2019.
„Hned po návratu bych měl závodit, aby to mělo stále určitý progres. Ještě ale uvidím, kde a kdy.
Každopádně ostrý a důležitý start
bude v půlce dubna na etapovém
závodě Mitas4Islands, kde ve
dvojici s Pavlem Boudným věříme, že budeme bojovat o stupně
nejvyšší. Pak se postupně rozjede seriál Kolo pro život a Český
pohár v maratonu,“ dodal na závěr.
Jan Strož během soustředění; foto Jan Strož

		

Redakce

Memoriál Lukáše Uhlíře
Varnsdorf
Zimní stadion
ve Varnsdorfu hostil již 6. ročník Memoriálu Lukáše Uhlíře „Masti“.
Bývalí spoluhráči sehráli utkání proti týmu Volantech. Na ledě
jsme mohli vidět i odchovance
HC TS Varnsdorf Ladislava Čiháka,
který působí od roku 2014 jako
hlavní trenér HC Škoda Plzeň.
Dále pak účastníky z řad bývalých
spoluhráčů – trenéra Karla Uhlíře,
Lukáše Klučara, Tomáše Hanuse,
Jana Červinku, Víta Makaje, Petra
Bafiu, který byl zároveň hlavním

pořadatelem, Ladislava Pařenicu,
Daniela Švejcara, Michala Málka,
Jiřího Holubce, Jaroslava Bohatého, Miroslava Jirsáka a Vojtu
Hambálka.
Za tým Volantech nastoupili:
Jan Doležal, Jiří Štefan, Jiří Bronec,
Filip Saidl, Miroslav Ponča, Přéma Kamenický, Lukáš Skramuský,
Marcel Mládek, Tonda Hradecký
a Jéňa Vaněk. Utkání se odehrálo v přátelském duchu a skončilo
remízou 11:11. Zápas sledovalo
zhruba 50 diváků.
		

Stáňa Vaňková
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S Vítkovicemi pálili šance, proti juniorce si zastříleli
Varnsdorf Fotbalisté Varnsdorfu jsou na jaře stále neporaženi. Ovšem také doma nedali
ještě ani jednu branku. Proti
Vítkovicím byli svěřenci Davida
Oulehly lepším celkem, vyhořeli
v koncovce. I díky tomu, že kapitán Rudnytskyy nedal penaltu,
skončil zápas 0:0.
„Je to moje vina, jde to za
mnou. Sám jsem měl dvě obrovské šance. Ale z malého vápna
dám břevno a pak ještě nedám
penaltu,“ sypal si popel na hlavu
Pavlo Rudnytskyy. Domácí kapitán
totiž v 63. minutě zahodil pokutový kop, jeho pokus zneškodnil
brankář Josef Květon. Muž zápasu. „Je to o štěstí, kdybych skočil
na druhou stranu, byl to gól. Jsem
moc rád, že jsem ji chytil,“ usmíval se vítkovický brankář. „Viděl

jsem video, kde Květon skočil na
druhou stranu. Bohužel to nevyšlo,“ pokrčil Rudnytskyy rameny.
Severočeši bylo po celý zápas
jasně lepším týmem, Vítkovice se
do vyložené šance prakticky nedostaly. „Měli jsme velké štěstí,
Varnsdorf hodně smůly. Domácí
byli jasně lepší, dominovali na
míči. Nám se toho tady moc nepovedlo. Míče jsme ztráceli, nelíbil se mi výkon útočných hráčů,
nedařilo se jim. Bod jsme získali
jen díky štěstěně,“ přiznal vítkovický kouč Jiří Balcárek. „Věděli
jsme, že hosté budou vycházet
z organizovaného bloku. A to se
potvrdilo. Vítkovice slušně bránily, nám se přesto dařilo dostávat se do zajímavých situacích.
A nebylo jich málo. Tušil jsem, že
to bude o jedné brance. To se po-

tvrdilo. Mrzí nás to, je to ztráta.
Na druhou stranu kluci zápas odmakali,“ posteskl si trenér Varnsdorfu David Oulehla.
„Bod bereme všemi deseti.
Varnsdorf byl jasně lepší, měl více
šancí, více drželi míč. My jsme
byli jako opaření, neměli takový
pohyb, domácí létali po celém
hřišti. My jen vyplňovali prostory. Ale z výsledku máme velkou
radost,“ zdůraznil vítkovický brankář Květon. Ten ještě minutu před
koncem dalším pohotovým zákrokem Kodeše, který se ho chystal
přehodit. Ale ani tohle nevyšlo,
tři body ze Sokolova Varnsdorf
nepotvrdil. „Je to pro nás ztráta, doma chceme vyhrát. Navíc
když jsme naposledy zvítězili
v Sokolově. Sami jste viděli, jak se
tady Vítkovice radovaly. Ukopaly

to, my vyhořeli v koncovce. Je to
opravdu velká škoda,“ mávl rukou
Rudnytskyy.
Reprezentační pauzu využil
Varnsdorf k přátelskému utkání
proti liberecké juniorce. Na domácí umělé trávě nakonec druholigový favorit vyhrál jasně 6:1.
„Chtěli jsme odehrát utkání v reprezentační pauze. Abychom měli
pořád zápasový rytmus. Prostor
dostali všichni kluci. Utkání splnilo účel. Měli jsme možnost zase
dostat do hry více útočných situací a dostat se do více věcí okolo
pokutového území, tam máme
velké rezervy. Ve druhé lize je to
o třech, čtyřech situacích, tady se
nám jich naskytlo více. Rozhodně
máme dost práce a pořád je na
čem pracovat,“ zdůraznil David
Oulehla.		
Redakce

MČR: Sálovkáři Varnsdorfu skončili doma na pátém místě
Varnsdorf
Pražský Chemcomex se stal mistrem České
republiky v sálové kopané veteránů nad 40 let. Tým z hlavního
města vybojoval titul ve varnsdorfské sportovní hale.
Na závěrečném turnaji sezóny
se představily i tři týmy z Děčínska – Autocentrum Jílové, Sokol
Bělá a domácí SK Futsal Varnsdorf. Nejlépe se dařilo jílovským
sálovkářům, kteří v konečném

zúčtování brali pěkné třetí místo. „Jsme spokojení, pocity jsou
super. Bohužel jsme nestačili
na první dva týmy, které měly
ve svých řadách bývalé reprezentanty. Turnaj byl ale výborně
zorganizován, pořadatelé odvedli
dobrou práci,“ pochvaloval si vedoucí Jílového Lubomír Michalec.
Jeho tým dokázal porazit i oba
okresní rivaly. „Ukázalo se, že jsme
v našem kraji prostě nejlepší,“

dodal s úsměvem.
Bělá skončila čtvrtá, páté místo
vybojoval pořádající Varnsdorf.
„V utkání s Jílovým nás porazil sám
Aleš Čermák. Nedařilo se nám
ani proti Stonavě. Naštěstí jsme
zvládli boj o páté místo, kde porazili kluci 3:0 Jilemnici. Děkuji všem
sponzorům a divákům za skvělou
kulisu, kterou si všichni u nás
ve Varnsdorfu pochvalovali,“ nechal se slyšet vedoucí týmu a jeden

z organizátorů Marcel Mikolášek.
Milan Špička ze Sokola Bělá byl
nejzkušenějším účastníkem Mistrovství České republiky veteránů
kategorie 40+, v tomto roce oslaví
61. narozeniny. Josef Drahoňovský z týmu Futsal Varnsdorf byl
vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje.
Konečné pořadí: 1. Chemcomex, 2. Stonava, 3. Jílové, 4. Bělá,
5. Varnsdorf, 6. Jilemnice. Redakce

Jarní turnaj gard v ledním hokeji ovládlo Ústí nad Labem
nad Labem, 2. Děčín, 3. Varnsdorf,
4. Horní Podluží. Nejstarším hráčem turnaje byl z domácího mužstva vyhlášen Karel Uhlíř. „Velké
poděkování patří sponzorům turnaje Eso drink, Varnsdorfské uzeniny, Tepelné izolace Swadosch
a HC Varnsdorf, který umožnil
turnaj sehrát. Těšíme se na další
spolupráci a věříme, že pomohou
turnaj uspořádat i další rok,“ dodal na závěr Michal Hovanycz.
Turnaje gard se zúčastnilo pět týmů; foto Michal Hovanycz
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Varnsdorf
Jako každoročně
se na zimním stadionu ve Varnsdorfu konal turnaj gard v ledním
hokeji.
Letos se ho zúčastnila mužstva
z Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Děčína a Horního Podluží. Hrálo se
systémem každý s každým. I přesto, že se jednalo o turnaj gard, byl
v některých zápasech vidět hokejový um a napínavé souboje až do
konce. Po celkovém součtu bodů
bylo pořadí následující. 1. Ústí

