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Na základních školách proběhly zápisy do prvních tříd

Varnsdorfští fotbalisté se zapojili do jarního úklidu

Varnsdorf       Ve středu  
24. dubna proběhly na pěti zá-
kladních školách ve Varnsdor-
fu zápisy do prvních tříd. Do  
lavic zasedne přibližně 126 prv-
ňáčků.

Děti musely u zápisu proká-
zat, že jsou na školu dostatečně 
připravené, aby zvládly výuku. 
Zkušeným pedagogům musely 
odpovídat na otázky ohledně své-
ho jména, bydliště či povolá-
ní svých rodičů. Nechyběly ani 
úkoly týkající se kreslení, barev 
a skládání různých tvarů. Na ZŠ  
Bratislavská přišlo k zápisu 18 dětí, 
na ZŠ Edisonova 52 dětí, na ZŠ Ná-
městí 37 dětí, na ZŠ Východní 20 
dětí, na IZŠ Karlova 32 dětí a na 
Speciální ZŠ a MŠ 8 dětí. Do prv-
ních tříd by tak v novém školním 
roce mělo nastoupit 126 prvňáč-
ků, zhruba 41 dětí čeká odklad.                             Pro děti je zápis do prvních tříd novou životní etapou a zkouškou; foto Ivo Šafus

Varnsdorf   Fotbalisté FK  
Varnsdorf před několika týdny 
přijali výzvu od FC Vysočina Jih-
lava a zapojili se do jarního úkli-
du města.
Pro úklid si vybrali lokalitu kolem 
sportovní haly, protože právě tam 
chodí trénovat fotbalová mládež. 
Během hodiny posbírali několik 
pytlů nejrůznějšího odpadu.  
               Tomáš Secký
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Dopravní nehoda omezila dopravu v ulici Čsl. mládeže

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

6.4.2019 v 19:57 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno majitelkou večerky, že  

V ulici Československé mládeže došlo ke střetu dvou osobních aut; foto miw.cz

Varnsdorf       Srážka dvou 
osobních vozidel v ulici Česko-
slovenské mládeže ve Varnsdor-
fu zaměstnala záchranné složky. 
Jedna z řidiček musela být pře-
vezena do nemocnice.

Pár minut před sedmou hodi-
nou ranní v úterý 16. dubna vy-
jela varnsdorfská profesionální 
jednotka na křižovatku u vjezdu 
do města, u Kauflandu, k nehodě 
dvou osobních vozidel. Před jejich 
příjezdem na místě zasahoval pro-
jíždějící řidič sanitky varnsdorf- 
ské nemocnice.

V jednom automobilu hasiči 
poskytovali první pomoc zraně-
né osobě až do příjezdu Zdra-
votnické záchranné služby, také 
provedli protipožární opatření 
a zasypali uniklé provozní kapa-
liny. „Při nehodě byla zraněna 
řidička jednoho z vozů. Hasiči  
jí nasadili krční límec a předali 
Zdravotnické záchranné služ-
bě,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš 
Marvan.

Dopravu na frekventované 
silnici řídili městští strážníci, ne-
hodu zadokumentovali dopravní  
policisté. Následně hasiči pomoh-
li s úklidem vraků mimo vozovku.

Hořel odpad
Další oznámení zavedlo  

v úterý 16. dubna profesionální  
varnsdorfskou jednotku do sou-
sedního Rumburku. Společně s 
dobrovolnými hasiči z jednotek 
SDH Rumburk a SDH Jiříkov za-
sahovala u požáru bývalé restau-
race pod rumburským Tescem. 

Naštěstí hořel jen odpad v příze-
mí, uhasili ho v dýchací technice 
rumburští hasiči.

Výjezd do Rumburku
Profesionální jednotka z Varns- 

dorfu vyjela v půl čtvrté odpoled-
ne ve středu 17. dubna do Rum- 
burku, k náměstí, k možnému po-
žáru střechy panelového domu.
Společně s nimi k události zamíři-
la místní jednotka SDH Rumburk.
Jak hasiči zjistili, na střeše naštěstí 
nehořelo. Velitel zásahu se přímo 
z místa spojil s oznamovatelem 
a zjistil, že záblesky připomínají-
cí hoření způsobovala „cédéčka“ 
zavěšená na rohu domu určená  
k odhánění ptáků.

Ani tak se ale oznamovatel ne-
musí stydět. Vždy je lepší, když 

hasiči situaci prověří. Požáry 
střech panelových domů nebývají 
zrovna pěkné.

Dopravní situace na Studánce
Během středečního výjezdu 

ve středu 17. dubna mířili místní 
hasiči do Rumburku, a protože 
vozidla Hasičského záchranného 
sboru nemohou jezdit přes Ně-
mecko, zbývá jen cesta přes Stu-
dánku. Sjezd k Benteleru ale nyní 
prochází opravou a místa není 
nazbyt, navíc odpoledne byly  
v místech dlouhé kolony. Hasiči 
tak měli problém projet.

Jak se v koloně chovat? Jedno-
duchá odpověď neexistuje, ně-
kdy místo prostě není, což mnozí  
z vás možná zažili na vlastní kůži 
na silnici. První radou je nechávat 

si větší rozestupy. Hasiči objížděli 
kolonu a v okamžiku, kdy se po-
třebují vrátit zpět do řady, hodí 
se místo. A pokud stojí auto na  
autě pár centimetrů od sebe, mís-
to se ve stresu, kdy vedle vás stojí 
a troubí hasičská cisterna, špatně 
hledá.

Druhou radou je být obezřetný i 
po tom, kdy první záchranné vozi-
dlo projede a počítat s tím, že mo-
hou jet i další. Pokud jste v úseku, 
kdy prostě opravdu uhnout ni-
kam nejde – vedle vás jedou auta  
v protisměru, na druhé straně se 
frézuje, snažte se nezpanikařit a 
prostě před hasiči dojeďte až na 
místo, kde uhnout lze.

Hasiči Varnsdorf, 

redakce

v prodejně má zákaznici, která 
ničí vybavení prodejny a nechce 
místo opustit. Na místo vyslaná 
hlídka městské policie zjistila mla-
dou ženu, která kopala do kamen, 
jelikož se prý nudí. Strážníci učinili 
marný pokus o ztotožnění slečny 
a z tohoto důvodu byla převezena 
na služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR ke zjištění totožnos-
ti. Zde bylo zjištěno, že se jedná  
o nezletilou dívku. Z toho-
to důvodu byla přivolána so-
ciální pracovnice Městského 

úřadu Varnsdorf, která celou 
záležitost dořešila. Majitelka ve-
čerky byla poučena o možnos-
ti podání trestního oznámení  
s vyčíslením vzniklé škody, což 
vzala na vědomí.

7.4.2019 v 18:55 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno pracovnicí marketu, že 
mají na prodejně muže, který je 
podezřelý z krádeže v jejich ob-
chodě. Strážníky byl tento zadr-
žen za pokladní čarou, kdy prošel 

bez zaplacení dvou lahví tvrdého 
alkoholu v celkové hodnotě 980 
korun. Vzhledem k tomu, že muž 
nemohl prokázat svou totožnost, 
byl hlídkou Městské policie Varns- 
dorf předveden na služebnu Ob-
vodního oddělení Policie ČR, kde 
bylo lustrací zjištěno, že muž byl 
již za takový čin v posledních 3 
letech odsouzen nebo potrestán. 
Z důvodu tohoto zjištění si celou 
věc převzalo Obvodní oddělení 
Policie ČR k dalšímu opatření.

Martin Špička 
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Kolotoče u sportovní haly, proč právě tam?

Zimní stadion je možné využívat celoročně

Varnsdorf       Na zimním sta-
dionu se poprvé uskutečnila 
kulturní akce. Hokejová hala 
tak prošla testem i pro své mi-
mosportovní využití. Začátkem 
dubna zde proběhla světelná a 
hudební show Michala Davida 
s kapelou. Koncert nesl název 
Mejdan roku na zimáku. 

S koncem hokejové a bruslař-
ské sezóny došlo poslední týden  
v březnu k rozpuštění ledové plo-
chy na zimním stadionu. Potvrdilo 
se, že tato velká betonová plocha 
a zároveň největší zastřešený pro-
stor ve Varnsdorfu může být vyu-
žit i mimo svoje hlavní zimní ob-
dobí, kdy takřka praská ve švech.

První takovou akci zde zorgani-
zovala Marie Kucerová z agentu-
ry MA-JA, která má s podobnými 

Varnsdorf          Pouťové atrak-
ce byly letos v době pálení čaro-
dějnic umístěny jinde, než bý-
valo po dlouhá léta pravidlem. 
Letošní stanoviště nedaleko 
panelových domů bylo provizor-
ním řešením vzniklé situace, pro 
příští rok se bude hledat nové 
vhodné místo.

Zvykli jsme si, že tradiční akce 
Pálení čarodějnic ve Varnsdorfu 
na náměstí bývala přímo spojena 
i s nabídkou pouťových atrakcí, 
jako jsou kolotoče a další podob-
ná zábavná technická zařízení. 
Provozovatelé těchto atrakcí si 
jako své stanoviště každoročně 
pronajímali plochu vedle náměstí 
od vlastníka pozemku společnos-
ti TERMIKA Varnsdorf a.s. (dříve 

akcemi již dvacetileté zkušenos-
ti.  Velké pódium s dostatečným 
osvětlením a obrazovkou po-
skytlo důstojnou platformu pro 
vystoupení skupiny. O ozvučení 
celého prostoru se postarala spo-
lečnost, která patří k nejlepším 
zvukařským esům v České repub-
lice. Návštěvníci všech věkových 
kategorií, kteří zaplnili betonovou 
plochu hlediště, zhlédli skuteč-
nou show a skvěle se bavili až 
do samého konce, kdy si zpěvá-
ka nejméně třikrát vyžádali po-
tleskem k návratu na pódium a 
zahrání přídavku.  Z vnější strany 
mantinelů lemujících prostor byly 
umístěny stánky s občerstvením. 
Diváci se tak mohli občerstvit po 
celou dobu koncertu, aniž by mu-
seli opustit hlediště. Pořadatelka 

koncertu sklidila prostřednictvím 
Facebooku od řady účastníků 
koncertu velkou pochvalu za jeho 
bezchybnou organizaci. 

Plocha na zimním stadionu 
bude nyní po dobu následujících 
zhruba čtyř měsíců k dispozici 
pro pořádání dalších kulturních 
a sportovních akcí. Betonová plo-
cha bude po tuto dobu pokryta 
nejmodernějším multifunkčním 
demontovatelným povrchem, 
vhodným pro sporty jako je ho-
kejbal, florbal, minikopaná, in-line 
hokej a další. Montáž povrchu se 
v současné době dokončuje.

Hala je navíc vybavena vzdu-
chotechnikou, která i v parném 
letním období dokáže poskytnout 
dostatečný komfort pro návštěv-
níky.           RH

Teplárna Varnsdorf a.s.).
Letos bohužel vlastník pozemku 

nevyhověl žádosti provozovatele 
kolotočů a pozemek mu nepro-
najal. Po odmítnutí byl provozo-
vatel atrakcí nucen na poslední 
chvíli shánět ve Varnsdorfu vhod-
né místo. Město Varnsdorf se  
snažilo vyjít vstříc a nabídlo po-
zemek na rohu ulic Západní a 
Edisonova, tedy naproti sportov-
ní hale. Bylo to v tu chvíli jediné 
vhodné místo ve středu města, a 
to i přesto, že na okraji uvedené-
ho pozemku již několik dní před 
tím započaly přípravné práce pro 
výstavbu plánovaného parkoviště 
a byla už stržena ornice. Tato část 
pozemku musela být z tohoto dů-
vodu ohrazena páskou a výstavba 

parkoviště byla pozastavena do 
doby, než provozovatel atrakcí po 
skončení pronájmu vyklidí stano-
viště.

Někteří občané, hlavně obyva-
telé přilehlých panelových domů, 
výběr místa kritizovali, a to i přes-
to, že produkce začínala až v od-
poledních hodinách a respekto-
vala i noční klid. V návaznosti na 
tyto reakce se město Varnsdorf 
bude snažit pro příští rok najít 
vhodnější prostor.

Město Varnsdorf již několikrát 
projevilo zájem o získání pozemku 
vedle náměstí od jeho vlastníka. 
Majitel však prozatím odmítá po-
zemek prodat a nemá ani zájem 
ho směnit.

             RH

Živnostenský úřad se pře-
souvá na budovu do ulice 

T. G. Masaryka

Vzhledem k organizačním změ-
nám došlo dne 26. dubna 2019 
k trvalému přestěhování Živnos-
tenského úřadu z hlavní budovy 
úřadu na náměstí E. Beneše 470 
do prostor budovy B v ulici T. G. 
Masaryka 1838 (vedle Červeného 
kostela).
Pro občany je Živnostenský úřad 
otevřen již od pondělí 29. dubna 
2019 na adrese T. G. Masaryka 
1838 – registrace kancelář číslo 7, 
kontrola kancelář číslo 9.

Rada města Varnsdorf 
zřídila Komisi pro cestovní 

ruch

Rada města Varnsdorf rozhodla 
zřídit Komisi pro cestovní ruch a 
jmenovat Ing. Ilonu Martinovskou 
do funkce předsedy, Šárku Dub-
skou, Ing. Kateřinu Hrabětovou, 
DiS., ThMgr. Rolanda Sollocha a 
Jiřího Suchardu do funkce člena 
komise. Hlavní činností komi-
se je zvýšení zájmu návštěvníků  
o město a blízké okolí, rozšíření na-
bídky služeb, rozvíjení spolupráce  
s místními podnikateli a další.

Zápis dětí do mateřských škol 
pro školní rok 
 2019/2020

Oddělení školství, kultury a tělo-
výchovy Městského úřadu Varns- 
dorfu po dohodě s řediteli ma-
teřských škol oznamuje, že zápis 
dětí do mateřských škol pro škol-
ní rok 2019/2020 se uskuteční 
ve všech mateřských školách ve 
Varnsdorfu ve čtvrtek 16. května 
2019 od 13.00 do 16.00 hodin. Ve 
stejném termínu proběhne zápis 
do přípravné třídy v IZŠ Karlova ve 
Varnsdorfu.

Volby do Evropského 
parlamentu

Volby do Evropského parlamen-
tu se konají ve dnech 24. a 25. 
května 2019. Ve Varnsdorfu bude 
otevřeno třináct volebních okrs-
ků.  Více informací se dozvíte na 
webových stránkách města www.
varnsdorf.cz/cz/urad/volby/vol-
by-2019.

Koncert Michala Davida zaplnil zimní stadion; foto Jan Šimák
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Varnsdorf        Do varnsdorfské-
ho školství by se podle informací 
mělo investovat zhruba půl mili-
ardy korun.

Peníze jedné z největších škol  
v Ústeckém kraji, která by měla být 
zárukou rozvoje regionu, poskyt-
ne Ústecký kraj coby zřizovatel. 
Na co peníze konkrétně přijdou a 
jaký je záměr, jsme se zeptali rad-
ního Ústeckého kraje a náměstka 
hejtmana Petra Šmída. „Ano, do 
Varnsdorfu je opravdu plánována 
investice v řádech stovek milionů 
korun.  Na základě jednání inves-
tiční komise Ústeckého kraje, kte-
ré jsem se osobně zúčastnil, bylo 
doporučeno jednat s městem 
Varnsdorf o vypracování definitiv-
ní studie. Studie by měla obsaho-
vat podobu investičního záměru, 
který by zcela zásadně změnil tvář 
města. Bude také počítat s využi-
tím městských parků, vybudová-
ním přístupových cest, revitalizací 
stávajících nevyužitých budov.  
„V podstatě se bude jednat  
o studijní kampus, ve kterém 
bude místo pro výuku, sport, kul-
turní akce a odpočinek. Peníze 
by měly být využity zejména na 
vybudování nové infrastruktury 
Vyšší odborné školy, Střední prů-

myslové školy a Střední odborné 
školy služeb a cestovního ruchu,“ 
vysvětluje.

„To, jakým způsobem byla ško-
la řízena v minulosti, nevedlo k 
jejímu dalšímu rozvoji a posu-
nu. Škola zaostávala ve všech 
směrech. Po personální strán-
ce, materiálním vybavením, ale 
také právě investicemi do budov. 
Záměry minulého vedení neko-
respondovaly se současnými po-
třebami moderního školství. Již 
schválené investiční záměry byly 
proto přehodnoceny a na základě 
jednání se zástupci školy, města 
a zřizovatele, došlo k zásadním 
koncepčním změnám“, dodal 
Šmíd.

Petr Kotulič, ředitel příspěvko-
vé organizace, které se investice 
týká, uvedl, že by škola měla projít 
rozsáhlou optimalizací stávajících 
budov. Po necitlivém slučování 
v roce 2010 navštěvovalo ško-
lu téměř 2400 žáků a studentů,  
v současnosti to je 1100. Bohužel 
s poklesem žáků a studentů neko-
respondoval počet využívaných 
budov. Cílem rozsáhlé investice 
je centralizovat a optimalizo-
vat provoz, odstranit duplicitu a 
neekonomický provoz dvou do-

movů mládeže a školních jídelen. 
„Přestože došlo k výraznému 
poklesu studujících, tak stále pa-
tříme mezi největší školy v Ús-
teckém kraji, a přesto nemáme 

žádné vlastní sportoviště. Tento 
závažný nedostatek by měl být 
vyřešen výstavbou moderní mul-
tifunkční sportovní haly. Věřím, 
že zahájený proces modernizace 
bude pokračovat a za několik let 
budou žáci, studenti a učitelé, 
studovat a pracovat v prostře-
dí odpovídajícímu současným a 
budoucím požadavkům. Myšlen-
ka na vytvoření středoškolského 

kampusu není zcela nová, ale ur-
čitě by nespatřila světlo světa bez 
zásadní podpory zřizovatele školy 
a náměstka hejtmana Ústeckého 
kraje pana Petra Šmída“, uvedl 
Kotulič.

„Nyní se pracuje na definitivní 
studii a podobě celého projektu 
a také na projektové dokumenta-
ci, kterou zaplatí Ústecký kraj. To 
bude samozřejmě nějakou dobu 
trvat, protože vše má své zákon-
né lhůty a postupy. Varnsdorfské 
střední školství má tímto naději, 
že se opět vrátí kvalita vzdělává-
ní, kterou bylo naše město v mi-
nulosti proslulé,“ dodal iniciátor 
projektu a radní Ústeckého kraje 
Petr Šmíd. 

Nejen do středního školství 
se bude ve Varnsdorfu investo-
vat. Město Varnsdorf má letos 
v plánu investici do základních a 
mateřských škol, a to necelých  
dvacet milionů korun. Největ-
ší část těchto peněz půjde na 
rekonstrukci střechy a fasádu  
ZŠ Karlova. Menší opravy a rekon-
strukce čekají také varnsdorfské 
Gymnázium, kde dojde k výměně 
umělého povrchu na venkovním 
hřišti, nebo základní školu Vý-
chodní.      VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Náměstek hejtmana Mgr. Bc. Petr Šmíd
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Zájem o svatby ve Varnsdorfu roste, loni jich bylo 76 

Pěvecký sbor Základní umělecké školy Varnsdorf  
vystupoval v pražském Rudolfinu s Českou filharmonií  

Varnsdorf        Poslední roky se  
v našem městě počet uzavřených 
svazků zvyšuje a svatební obřa-
dy jsou zase „in“ čili moderní. 
V letošním roce (do 26. března 
2019) proběhlo v našem městě  
5 svateb a je podáno 56 žá-
dostí na svatbu. Jelikož jsou  
svatební přípravy náročné a 
někdy se stanou opravdovým  
oříškem, zde přinášíme stručné 
přehledné shrnutí, jak postupo-
vat.

První kroky s potřebnými do-
kumenty (rodné listy, občanské 
průkazy a další) povedou na ma-
triku, Odbor správních činností 
a obecního živnostenského úřa-
du, která sídlí v budově na T. G. 
Masaryka 1838 ve Varnsdorfu  
u Červeného kostela, dveře č. 27, 

Varnsdorf     Velký zážitek si 
odnesli zpěváci a zpěvačky pě-
veckého sboru Základní umě-
lecké školy Varnsdorf pod vede-
ním sbormistryně Mgr. Kateřiny 
Müllerové. Účinkovali totiž na 
Mezinárodním dni Romů v praž-
ském Rudolfinu.

Členové pěveckého sboru ZUŠ 
Varnsdorf se spolu s dalšími tře-
mi neromskými sbory (z Prahy, 
Uherského Hradiště a Vsetína) 
připojili k dětskému pěveckému 
sboru Čhavorenge, který vede 
Ida Kelarová, a společně zazpívali 
poslední čtyři skladby večera, za-
zněla i romská hymna. Sbor Čha-
vorenge (v překladu Dětem) byl 
založen v roce 2011 a je zaměřen 
na podporu a rozvoj talentova-
ných romských dětí z České a Slo-
venské republiky. Jak se varnsdor-
fští zpěváci dostali k tak zajímavé 
příležitosti?

Sbormistryni Kateřinu Müllero-
vou poprvé oslovili zástupci České 
filharmonie na jaře roku 2016, zda 
nechce se svým sborem navštívit 
letní uměleckou školu, která byla 
pořádána pro sbor Čhavorenge  
(s názvem Romano drom) a místo 
pro svůj pobyt si vybrali na Šluk-
novsku. Požádali, zda by se míst-
ní zpěváci nechtěli přidat k jejich 
vystoupení, poznat se a předat 

kde vám úřednice podají veškeré 
informace k podání žádosti. 

Určeným dnem pro konání 
svatebních obřadů je sobota od 
10.00 do 14.00 hodin a místem je 
stanovena obřadní síň Městského 
úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 
470. V tuto dobu a na tomto mís-
tě je svatební obřad zdarma. Dále 
jsou stanoveny provozní náklady 
v případě, když je svatební obřad 
mimo stanovený den, místo nebo 
čas. Ve Varnsdorfu (to platí i pro 
Studánku) je to 1 000 Kč a mimo 
Varnsdorf (Dolní Podluží, Horní 
Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Ryb-
niště a Chřibská) 2 000 Kč. Dále je 
stanovený jednotný správní po-
platek 1 000 Kč za svatební obřad 
mimo stanovený den, místo nebo 
čas.

Jelikož je svatební den výjimeč-
nou událostí, mnohé páry by si 
přály méně obvyklé místo pro 
konání obřadu, než klasickou ob-
řadní síň. Ve Varnsdorfu jsou čas-
to vyhledávanými místy například 
Pivovar Kocour, chata Bažantnice 
a prostory Vzdělávacího střediska 
VOŠ a SŠ Varnsdorf na Karlově uli-
ci. Na těchto místech se dá obřad 
spojit i s následným svatebním 
veselením.

Velmi oblíbené jsou obřady  
v romantické přírodě. V blízkém 
okolí nalezneme hned několik 
atraktivních míst. Jedná se o Kří-
žovou horu, hrad Tolštejn, roz-
hlednu Jedlová, Lesní divadlo ve 
Chřibské, koupaliště v Dolním 
Podluží, tábořiště Výsluní v Chřib-
ské, park v Rybništi a také Used-

lost Na Stodolci.
Pokud si páry přejí svat-

bu doma na zahradě, také to 
není pro oddávajícího problém.  
V našem městě mají pravomoc 
oddávat všichni členové zastu-
pitelstva a páry si tedy mohou  
zvolit, kdo jim jejich obřad povede. 
Nejčastěji svými slovy svatebčany  
těší místostarosta ThMgr. Ro-
land Solloch. Další možností  
jsou samozřejmě sňatky církev-
ní, které už jsou na domluvě  
s konkrétním duchovním dané 
církve.

Přehled svatebních obřadů  
v letech: Rok 2014 - 56 obřadů, 
rok 2015 - 59 obřadů, rok 2016 - 
58 obřadů, rok 2017 - 69 obřadů, 
rok 2018 - 76 obřadů.

Barbora Hájková

si své zkušenosti. Sbory navázaly 
vzájemný kontakt a odehrály spo-
lu tři společné koncerty v Rum-
burku, Novém Boru a Děčíně. 
V říjnu téhož roku následoval ješ-
tě koncert v Rudolfinu.

V roce 2018 se zpěváci obou 
sborů, ZUŠ Varnsdorf a Čhavo-
renge, za doprovodu členů České 
filharmonie, potkali znovu, a to  
v rámci projektu „Podpora umě-
leckého vzdělávání pro rovné pří-
ležitosti“. Proběhly dva koncerty, 
opět jeden ve Varnsdorfu a druhý 
v Rumburku. Každý sbor předvedl 
své vystoupení a na konci zazpíva-
li i společně secvičené písně.

Pomyslným vrcholem jejich 
spolupráce byla nabídka účin-

kování v Rudolfinu na letošním 
Mezinárodním dni Romů, kdy 
se připravoval bohatý hudební 
program českých i zahraničních 
umělců společně s Českou filhar-
monií. „K této příležitosti byly 
uspořádány dva koncerty – v ne-
děli 7. dubna a v pondělí 8. dub-
na. Ten pondělní byl pak vysílán  
v přímém přenosu České televize 
s názvem Šun Devloro (v překladu 
Vyslyš mě, Bože),“ vysvětlila Mgr. 
Kateřina Müllerová.

Zpěváci nacvičovali na tuto akci 
už od března, zkusili si na vlastní 
kůži, jak probíhají přípravy a účin-
kování s velkým množstvím zpě-
váků, hudebníků a co to všechno 
vlastně obnáší. Poznali, že to, co 

vidíme jako diváci v televizi, se 
nestane jen tak samo sebou, ale 
vše je pečlivě na vteřiny napláno-
váno.

A jak by zhodnotila spolupráci 
se sborem Čhavorenge, Českou 
filharmonií a závěrečné vystoupe-
ní v Rudolfinu sbormistryně Mgr. 
Kateřina Müllerová? „Určitě pře-
vládají pozitivní pocity. Je to pro 
nás všechny skvělá zkušenost, 
která se jen tak znovu nezopa-
kuje. Nejen, že jsme si zazpívali 
v Rudolfinu v obrovském sboru  
s velkým orchestrem (na varhan-
ní empoře naráz zpívalo kolem 
180 zpěváků) a zažili na vlastní 
kůži mumraj kolem přímého pře-
nosu, ale především jsme poznali 
partu úžasných romských dětí. 
Jsou to nesmírně energičtí, živelní 
a přátelští lidé, kteří své vystou-
pení prožívají a vychutnávají tak, 
jako by zpívali naposledy v živo-
tě. Jednoduše v tu chvíli žijí tady 
a teď a vnímají tyto okamžiky  
s náramnou chutí a elánem. Na-
šim dětem tato spontánnost bo-
hužel často chybí. Jsem šťastná, 
že jsme si mohli na vlastní kůži 
okusit atmosféru a živelnost rom-
ského vystupování a moc dou-
fám, že si tento pocit děti uloží a 
vybaví si jej i při vlastní produkci.“

       Barbora Hájková

9/2019

Společná fotka zpěváků ZUŠ Varnsdorf před pražským Rudolfinem; foto Kateřina Müllerová
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Hrabalova druhá německá knížka

Město za pár let získalo 100 milionů z dotací na investice, další na zaměstnanost

Velikonoční jarmark na ZŠ Východní

Lipsko        V březnu tohoto 
roku vyšla Milanu Hrabalovi 
druhá německá kniha – sbírka 
básní Wenn die Fische davon-
fliegen (Když ryby odlétají).

V překladu Petera Gehrische ji 
vydalo nakladatelství Pop Verlag 
v Ludwigsburgu jako 128. svazek 
edice Lyrika. Po jejím představení 
na Lipském knižním veletrhu za 
přítomnosti autora i překladate-
le, jsou plánována čtení v Drážďa-
nech a v Görlitz.

Česká spisovatelka a recen-
zentka Milena Fucimanová  
o této sbírce mj. píše: ,,Autorský 
výbor veršů Wenn die Fische da-
vonfliegen (Když ryby odlétají) je 
sestaven z pěti cyklů, které jsou 
významově propojeny a postup-
ně gradují: Na loutkách, Včelám 
slaně chutná med, Tam, Dopisy a 
Dům. Ačkoliv mají jednotlivé cyk-
ly svou vlastní básnickou scené-
rii, jedno mají společné: existen-
ciální podtext, který je zejména 
v prvním cyklu skrytý v ironii či 
sebeironii.“ V závěru své recenze 
Fucimanová dodává: ,,Hrabal je 
sice střídmý co do řečí o lásce, ale 
v jeho poezii najdete všude pří-
tomnou úctu k životu. Opět uni-
verzální rys, ovšem bez sterilní 

Varnsdorf     Během posled-
ních pěti let získalo město Varns- 
dorf z dotací 100 milionů korun 
na investice.

Město Varnsdorf se každý rok 
snaží do městského rozpočtu 
přivést další finanční prostředky 
z dotačních titulů. A úspěšně. Za 
poslední roky přiteklo do měst-
ské kasy zhruba sto milionů ko-
run z různých programů. Varns- 
dorf nejčastěji žádá o podporu  
z Operačního programu Život-
ního prostředí, Operačního 
programu Zaměstnanost, Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu, Ústeckého kraje 
a dalších.„Dotace nám umožňují 
realizovat projekty, které by jinak 
musely být o nějaký rok odlože-
ny, nebo realizovány v omeze-
ném rozsahu. V současné době 
máme přislíbeny další dotační 
prostředky a o další budeme te-
prve žádat,“ říká starosta města 
Ing. Stanislav Horáček.

Téměř 23 milionů korun  
z Operačního programu Životní-
ho prostředí

V Operačním programu Život- abstrakce či snad konstruované 
tendenčnosti. Málokterý básník 
je tak vnímavý, ale i bezhraničně 
vnímatelný.“

Německá recenzentka Theresia 
Schön považuje Hrabalovy verše 
za „jemně milostné vyznání, my-
šlenkově ostré, důvěrně útulné, 
šibalsky úsměvné a rovněž psy-
chologicky i filozoficky hloubavé.“ 
Kniha má ještě několik varnsdorf-
ských souvislostí. Ilustroval ji ně-
kdejší varnsdorfský učitel Milan 
Janáček, který dnes působí v Li-
berci, a na překladu spolupraco-
vala Ilona Martinovská.                                  

                  Redakce

ního prostředí žádalo město za 
zmíněné období o sedm projektů, 
z nichž šestkrát úspěšně. Celkem 
9 milionů korun bylo získáno na 
výměnu technologie chlazení na 
zimním stadionu ve Varnsdorfu, 
dalších necelých 8 milionů korun 
město využilo při obnově protipo-
vodňového opatření na digitální 
povodňový plán a rozhlas na úze-
mí města. Dotace 2 miliony ko-
run posloužila také při budování 
systému podzemních kontejnerů. 
Půl druhého milionu korun se in-
vestovalo do podpory domácího 
kompostování. Díky dotaci 2,5 mi-
liony korun mohla být realizována 
akce zateplení budovy polikliniky 
a ubytovny u sportovní haly.

Úspěšné žádosti v IROPu  
ve výši 55 milionů korun

Mezi nejvýznamnější investice, 
které získaly dotační peníze, beze-
sporu patří revitalizace autobuso-
vého nádraží. Na tu město získalo 
dotaci v celkové výši 38 milionů 
korun. O výsledku se můžete ná-
vštěvou autobusového nádraží 
přesvědčit sami. Dalších nece-
lých 9 milionů korun je připrave-

Varnsdorf       V úterý 9. dubna 
odpoledne se opět otevřely dve-
ře veřejnosti. Tentokrát škola 
ožila v duchu blížících se svátků 
jara – Velikonoc.

V přízemí si mohli návštěvní-
ci kromě zakoupení žákovských 
výrobků vyzkoušet velikonoční 
test, na nejmenší čekala jarní roz-
cvička ve formě slalomu s vejci a  
v jídelně se podávalo občers-
tvení. V mezipatře se nabízel 
fotokoutek – foto se zajíčkem.  
V 1. patře probíhaly trhy, dílničky 
a hlavní program – pohádka dra-

matického kroužku, který je pro 
letošní činnost podpořen dotací 
města Varnsdorf, dále pak vystou-
pení učitelského sboru a dražba  
2 obrazů – kolektivních výtvorů 
žáků 7. třídy. Dražba byla zábavná 
a velice úspěšná. Výtěžek bude 
použit částečně na konto Dobrý 
anděl a zčásti na vybavení školní 
zahrady. Děkujeme všem návštěv-
níkům za podporu této akce, podě-
kování patří Anetě Keresmanové,  
která napekla perníčky do tvořivé 
dílny.

Mgr. Alena Smetanová

no na zateplení bytových domů  
č. p. 2740, 2741 v ulici Křižíkova a 
č. p. 2290 v ulici Prašná. Obě akce 
jsou před vyhlášením výběrových 
řízení. Úspěšně dopadla také žá-
dost ve výši 8 milionů korun na 
sociální bydlení v ulici Žitavská. Ze 
získaných peněz dojde k rekon-
strukci bytů, které město vykou-
pilo od obchodníků s chudobou.

Miliony korun do sociální ob-
lasti, kultury a památek

Dotační možnosti jsou vyu-
žívány ve větším rozsahu také  
v sociální oblasti – sociální bydle-
ní, aktivity v rámci sociálního za-
čleňování a prevence kriminality. 
Do té putovalo téměř 20 milionů 
korun. V obnově památek pomá-
há několik let také Ústecký kraj. 
Konkrétně do obnovy Červeného 
kostela se městu podařilo získat 
již přes 2 miliony korun, další pe-
níze jsou přislíbeny na obnovu 
dřevěných ochozů uvnitř kostela. 

Za pomoci dalších úspěšných 
projektů se podařila například 
zdemolovat bývalá ubytovna  
v Lounské ulici, obnovil se po-
vrch dětského dopravního hřiště, 
obnovila se soustava rybníků Ge-
rhus, či se opravila část hasičská 
zbrojnice. 

V žádostech chce Varnsdorf 
pokračovat

V současné době čeká Varns- 
dorf na vyrozumění u tří velkých 
projektů. Celkem 29 milionů ko-
run chce město získat na vybu-
dování sběrného dvora odpadů 
vedle areálu technických služeb, 
o dalších 54 milionů korun žádá 
na kompletní rekonstrukci centra 
sociálních služeb a ubytovny v uli-
ci T. G. Masaryka. Na vyrozumění 
se čeká také u projektu na vybu-
dování nové mateřské školy v ulici 
Západní. Tam by město rádo zís-
kalo až 66 milionů korun.

               Tomáš Secký
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Inzerce, společnost

Hodinový manžel a zámečnic-

tví. Tel. 607 716 983, e-mail:   

josef.knourek@post.cz. 

Opravy vodo, elektro, práce se 

dřevem, montáž a opravy ná-

bytku, drobné zednické práce, 

ořez stromů a keřů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Chcete inzerovat v Hlasu severu?
Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz, volejte 417 545 142

18. května a 15. června 2019

Stáří slepiček 14 - 19 týdnů cena  159 - 209,- Kč / ks

TEL. 601 576 270, 278 605 840
www.drubezervenyhradek.cz

MŠ Stonožka: Jak se nebát nemocnice

Rumburk   „Mami, já nikam 
nepůjdu, já se bojím, to bude 
bolet!“ Pláč a protesty, tak ty 
často slýcháme od malých dětí, 
když jdou s rodiči k lékaři. Proto 
jsme uvítali nabídku SZdŠ a OA 
Rumburk a již čtvrtý rok se zde 
účastníme projektu Jak se nebát 
nemocnice.  
Také letos jedno dubnové ráno 
školáci vyrazili s batůžky na zá-
dech na autobusové nádraží, aby 
se společně linkovým autobusem, 
což byl zážitek, přesunuli do Rum-
burku a navštívili zdravotní ško-
lu. V cíli se nám dostalo vřelého 
uvítání a vše mohlo začít. Děti 
byly rozdělené do několika sku-

pin, kterým byly přiděleny mladé, 
krásné sestřičky a ty se po celou 
dobu o děti staraly a vše jim peč-
livě vysvětlily. Děti si tak mohly ve 
fiktivních nemocničních pokojích 
vyzkoušet masáž srdce, umělé dý-
chání, jak ošetřit odřené koleno, 
píchnutí skutečné injekce – to vše 
samozřejmě na figurínách. Také 
si poslechly svoje vlastní srdíčko, 
zkusily zavolat záchranku a spous-
tu jiných dovedností. Vše rychle 
uteklo a počáteční obavy dětí  
z neznámého brzy opadly a ná-
vštěvu si všichni společně užili.
Velké poděkování patří Mgr. Milu-
ši Vytlačilové a všem studentkám, 
které nám připravily pěkný záži-
tek. My už dnes víme, že za rok 
s dalšími předškoláky přijedeme 
zase.           MŠ Stonožka

Děti z MŠ Stonožka si vyzkoušely nemocniční prostředí; foto MŠ Stonožka
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VZPOMÍNKA

Stálou vzpomínku na naše rodiče 
Ingrid a Josefa Jančekovi věnují 
děti Josef, Jan a Dagmar. Kdo jste je 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 5. květ-
na tomu bude 20 
let, co nás na-
vždy opustil pan  
Imrich Zeleňák. 
Stále vzpomínají 

manželka a synové s rodinami.

Dne 8. května oslaví naši rodiče Ilonka 
a Josef Hemelíkovi krásných 50 let spo-
lečného života. 

Do dalších let hodně zdraví přejí syn 
Josef, syn Aleš s manželkou Markétou a 
Fanda. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
4.-5.5.2019  
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín   
Tel. 412 531 330

8.5.2019 
MDDr. Barcal Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

11.-12.5.2019 
MUDr. Křemen Adolf 
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343

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

Svozy pytlového tříděného odpadu
16.05.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
14.05.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

PO  - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
          SO 7.00 - 11:00 hod.

P O Z V Á N Í

OKRESNÍHO VÝBORU ČES-
KÉHO SVAZU BOJOVNÍKŮ 
ZA SVOBODU VARNSDORF

Na pietní vzpomínku  
k 74. výročí osvobození 
naší vlasti od fašismu, kte-
rá se koná ve spolupráci s 
městem Varnsdorf v pon-
dělí 6. května 2019 od 
10.00 hodin na městském 
hřbitovu ve Varnsdorfu.

C

M

Y

CM
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CY
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Karel Valenta: Není špatného počasí, je jen špatně oblečeného sportovce

McDonald‘s Cup: Do okresního finále zamířily i týmy z Varnsdorfu

Vítězem turnaje v šipkách v pivnici Kovárna se stal Petr Švihlík

Varnsdorf    Příroda, pohyb, 
kopce. Tohle přesně sedí na 
varnsdorfského běžce Karla Va-
lentu, který už prošoupal několik 
párů sportovní bot.

Karle, co jste už letos všechno 
stihl oběhat? 

„Letos je to trochu jiné než 
předchozí roky, závodů je o dost 
méně, věnuji se spíš běhům pro 
zábavu, pořádám výběhy po Lu-
žických horách a Českosaském 
Švýcarsku pro kamarády. Závo-
dění každý víkend, jak tomu bylo 
loni, se vyhýbám. Navíc jsem byl  
v lednu po zranění, tak na zá-
vodění nebylo ani pomyšlení.  
V březnu jsem však už tenisky 
oprášil a bez tréninku si na Kbelské 
desítce (10 km silniční běh) době-
hl pro dobrý čas 37:27 min. Poté 
už jsem běžel jen ve Varnsdorfu 
na „Kdo uteče, vyhraje“, dále Ješ-
těd Canicross Skyrace, kde jsem  
s pejskem skončil na druhém mís-
tě a poslední víkend dva závody  
v běhu do vrchu. Nejprve na Jed-
lovou, kde jsem skončil druhý  
v kategorii a druhý den na Stude-
nec, tam jsem obsadil místo čtvr-
té a sedmé celkově. Další větší 
akcí byl v sobotu 27. dubna Run-
Tour v Ústí nad Labem a týden 
poté Pražský maraton.“

Máte určitě velmi kladný vztah 
k přírodě, je to tak? 

„K přírodě mám opravdu blíz-
ko, trávím tam většinu svého vol-

Děčínsko    Cesta je dlouhá. 
Kdo chce dojít do finále, musí 
překonat opravdu hodně překá-
žek. Tradiční turnaj mládeže Mc-
Donald‘s Cup, jehož patronem je 
ve 22. ročníku obránce Slavie Jan 
Bořil, svádí k fotbalovým soubo-
jům děti ze základních škol.

Na Děčínsku vše odstartovalo 

ného času a stále, i když už si my-
slím, že to není možné, poznávám 
nová a nová parádní místa téměř 
za humny.“

Sportujete od mala?
„Neřekl bych, že sportuji od 

mala. Pohyb mi ale nikdy ne-
vadil, spíš obráceně. Opravdu 
aktivně jsem se ale začal hýbat 
až tak před sedmi lety, kdy jsem 
změnil zaměstnání, přestal mít  
v práci dostatek pohybu a ten mi 
scházel. Pak už to šlo ráz na ráz.  
Z pohybu a z běhání především se 
stala lehká závislost.“

Takže vás ke sportu vlastně ni-
kdo nepřivedl, je to tak?

„Myslím, že jsem se přivedl 
sám (smích). Možná na to ale 
mělo vliv mé okolí. Moji kama-
rádi, kteří se nebojí výzev a já je 
slepě obdivoval. Pamatuji si jas-
ně, jak jsem kroutil hlavou nad 
tím, když mi jeden z nich vyprávěl 
o tom, jak se rozhodl doběhnout 
nebo dojít z Rumburku do České 
Kamenice. Záviděl jsem jim to.“

Už jste nakousl téma zranění. 
Trpíte na ně často?

„Protože jsem nikdy významně 
neřešil techniku běhu a popravdě 
byl i líný se před závodem nebo 
těžkým tréninkem protáhnout, 
ohřát, rozklusat, a to samé zane-
dbával i po, zranění se mi nevy-
hnulo. Čím je sportovec zkušeněj-
ší (čtěte starší), tím je prevence 
proti zranění nutnější. Rozhodně 

doporučuji, a teď už to i sám dě-
lám, nezanedbávat to protažení, 
kompenzaci v podobě cvičení, 
plavání nebo třeba jógy.“

Vy jste minulý rok chtěl oběh-
nout deset vrcholů v různých po-
hořích. Jak to dopadlo?

„Výzva se podařila na jedničku. 
Díky ní jsem poznal pro mne úpl-
ně nová místa, na která se budu 
rád vracet. A také jsem si to moc 
užil. Výzva znamenala najezdit 
po celé republice zhruba 2500 km 
a naběhat dvě stovky kilometrů 
po hřebenech všech pohoří, kte-
rá jsem si naplánoval. Přesněji 
to bylo deset pohoří a z každého  
z nich nejvyšší vrchol, který jsem 
musel přeběhnout. Nejvíce se mi 
líbilo na Šumavě, paráda to ale 
byla i v Beskydech, Jeseníkách, 
Rychlebech, Kralickém Sněžníku 
(smích). Často mne doprovázel 
tatínek, který si v těch místech 
udělal výlet, a také kamarádi.“

Máte před sebou letos nějak 
podobnou výzvu?

„Co se týče běhání, tak žád-
nou hodně významnou. Chtěl 
bych však na kole s kamarády na 
začátku školního roku dojet do 
Benátek a tento plán už nabývá 
konkrétní rozměry. Trasa je té-
měř naplánována a myslím, že 
nám dá celkem zabrat. Bude to 
pár stovek kilometrů, než do cíle  
v Itálii dojedeme a určitě zažijeme 
spousty zajímavých okamžiků, 

o kterých pak rád povyprávím. 
Nejvíc se těším na překonávání 
Alp. A k běhání, v srpnu nás čeká 
týmový běh, štafeta od Tater  
k Dunaji. Na trasu 340 km dlou-
hou jsem poskládal tým dvanácti 
kamarádů. Na toto jsem opravdu 
zvědavý a zkušenosti z podobné 
akce, štafety Sněžka – Praha (kte-
rou jsme mimochodem třikrát po 
sobě vyhráli) se určitě moc hodí.“

Jaké počasí je pro vás nejlepší? 
Teplo, chladno, déšť?

„Na tuto otázku mohu odpo-
vědět sportovcům známou frá-
zí: „Není špatného počasí, je jen 
špatně oblečeného sportovce“. 
Nevadí mi nic, krom toho, když 
jsou venku povětrnostní pod-
mínky pro pohyb nebezpečné. 
Nejlépe se však cítím za mírného 
vánku, slunečna a zhruba třinácti 
stupňů. Takhle by mohlo být celý 
rok.“

Co říci na závěr?
„Rád bych zmínil, že se blí-

ží malé jubileum v podobě 300 
týdnů, kdy bez přestávky ales-
poň jednou týdně vlastní silou 
překonám vrchol Jedlové (99 % 
případů během). Toto jubileum 
oslavím společným výběhem  
s kamarády 27. června a je to 
akce naprosto otevřená, kdo by 
měl zájem vyzkoušet jaké to stou-
pání na třetí nejvyšší vrcholek Lu-
žických hor je, má příležitost!“

Redakce

okrskovými koly. Jak to dopadlo 
v mladší kategorii? (1. – 3. tří-
dy). Skupina Sever se odehrála  
v Chřibské, z pěti týmů prošly do 
okresního finále hned čtyři – ZŠ 
Dolní Poustevna, ZŠ Chřibská, ZŠ 
Šluknov a také ZŠ Edvarda Beneše 
Varnsdorf (4. místo v turnaji).

Po mladších fotbalistech (1. – 3. 

třída) si to o postup rozdali starší 
kluci a holky (4. – 5. třída). Sedm 
týmů základních škol se předsta-
vilo v Chřibské, postup si po sys-
tému „každý s každým“ vybojo-
valy čtyři nejlepší kolektivy – ZŠ 
Šluknov, ZŠ E. Beneše Varnsdorf 
(2. místo v turnaji), ZŠ Edisonova 
Varnsdorf (3. místo v turnaji) a ZŠ 

Jiříkov.
Okresní finále na Děčínsku se 

budou hrát na fotbalovém hřišti 
v Markvarticích. Osm týmů mlad-
ších žáků tam bude bojovat o po-
stup do krajského finále v úterý 
14. května, starší žáci o dva dny 
později, tedy ve čtvrtek 16. květ-
na.                   Redakce

Varnsdorf   Ve varnsdorf-
ské pivnici Kovárna se odehrál  
tradiční Velikonoční turnaj  
v elektronických šipkách. Díky 
pěti šipkovým automatům měl 
turnaj rychlý spád a nikdo z 33 
hráčů dlouho nečekal na svůj 
zápas. 

Každý měl možnost jedné pro-
hry a u druhé již z turnaje vypa-
dl. Ve finálovém zápasu se potkal 
vítěz strany A (bez prohry) Petr 
Švihlík a vítěz strany B (jedna pro-

hra) Lukáš Míka. Lepším ve finále 
a zaslouženým vítězem se nako-
nec stal P. Švihlík. Druhý skončil 
L. Míka, třetí J. Mrkvička, čtvrtý  
J. Peleška a o páté místo se  
podělili V. Vágner a R. Šeps. Nej-
lepší ženou turnaje byla M. Stár-
ková. 

Organizátoři všem děkují za 
účast a gratulují vítězům. Další 
turnaj následuje 19. května od 
14.00 hodin celorepublikovou 
sérií turnajů GIGAtour, do které-

ho se přihlásila jako hrací místo  
i Kovárna. Bude se hrát jedenkrát 
za měsíc po dobu jednoho roku  
s finálovým turnajem na Kovárně, 
nejlepších osm hráčů postoupí do 
krajského finále odkud vede cesta 
do republikového finále. Všichni 
příznivci šipek jsou zváni, více in-
formací na telefonu 777 056 442, 
nebo na Facebooku: Kovárna 
Varnsdorf. Poděkování patří všem 
sponzorům – Varnsdorfské uzeni-
ny s.r.o., JK taxi, pivovary Konrad a 

Pilsner Urquell.
Před samotným turnajem pro-

běhlo vyhlášení 1. Kovárenské 
ligy, které se zúčastnilo 14 hrá-
čů. Ti v průběhu tří měsíců mezi 
sebou hráli systémem dvakrát 
každý s každým 501 double out 
na tři vítězné legy. Konečné po-
řadí ligy: 1. L. Míka, 2. J. Valerian,  
3. M. Fábry, 4. J. Šruma. Nejlepší 
ženou ligy byla na devátém místě  
J. Neumannová.
                       Redakce
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Fotbalisté Varnsdorfu jsou nadále ve hře o barážovou příčku

Šachisté zářili na Velikonočním turnaji ve Štětí
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Varnsdorf      Remíza, poráž-
ka, vítězství. V období Velikonoc 
fotbalisté Varnsdorfu vystřídali 
všechny možné výsledky. 

Severočeši nejprve ztratili 
doma dva body, když s nováčkem 
z Chrudimi remizovali 2:2. „Dob-
ře jsme vstoupili do utkání. Vstup 
do utkání byl přesně takový, jaký 
jsme si řekli, jak jsme se chtěli 
prezentovat. Po vstřelené brance 
jsme ale přestali hrát, zatáhli se 
a dali soupeři prostor ve středu 
hřiště. Věděli jsme, že jestli nás 
Chrudim může ohrozit, tak jedi-
ně z rychlého přechodu nebo ze 
standardky. A my tam uděláme 
dva naprosto hloupé fauly a do-
staneme dva góly. Na druhou 
stranu jsem rád, že kluci ukázali 
charakter a vrátili se do zápasu,“ 
uzavřel vše varnsdorfský kouč Da-
vid Oulehla.

Hodně špatný výkon předvedl 
Varnsdorf v Třinci, kde po třech 
dnech od plichty s Chrudimí pro-
hrál zaslouženě 0:2. „Nebyl to 
vůbec hezký zápas, takový remí-
zový. Věděli jsme, s čím na nás 
soupeř vyrukuje, že bude hrát 
dlouhé míče a bude spoléhat na 
standardní situace. My jsme se 
vůbec nedostali k naší hře,“ pravil 
nespokojený kouč Varnsdorfu Da-
vid Oulehla. Třinec šel do vedení 
po čtvrt hodině. Rohový kop pro-
padl na zadní tyč, kam si naběhl 
Kušnír a hlavou usměrnil míč za 
bezmocného Polcara. „To byl na-
prosto zbytečný rohový kop, který 
jsme navíc neuhlídali,“ zakroutil 
Oulehla hlavou.

Varnsdorf směrem dopředu 
zklamal, domácího brankáře 

prakticky neohrozili. „Bohužel 
jsme vlastně ani jednou nevystře-
lili na branku. S tím nemůžete po-
mýšlet na vítězství. Pomalu jsme 
pracovali s míčem, nebyly tam 
náběhové situace. Náš výkon ne-
byl dobrý,“ sportovně uznal kouč 
Varnsdorfu. Definitivní razítko na 
první jarní vítězství třineckých 
fotbalistů dal v 87. minutě We-
ber. Ten se po rychlém protiútoku 
nejlépe zorientoval a těžkou stře-
lou uzavřel na konečných 2:0 pro 
domácí. „To už jsme vsadili vše na 
útok, dopředu šel i stoper. Domá-
cí toho využili, když udeřili do naší 
otevřené obrany,“ připomněl.

Hektický „anglický“ týden za-
končil Varnsdorf dobrým výko-

nem a skalpem ex-ligového Brna, 
svěřenci Davida Oulehly vyhráli 
2:0. „Jsme spokojení. Vstup do 
utkání jsme měli přesně takový, 
jaký jsme si představovali. Chtěli 
jsme být aktivní a hrát rychle. Dali 
jsme úvodní branku z rohového 
kopu, to nám pomohlo, nakoplo 
nás to,“ pochvaloval si domácí 
kouč David Oulehla, jehož potěšila 
devátá minuta a trefa Ondráčka. 
„Do utkání jsme nevstoupili tak, 
jak jsme chtěli. Byli jsme málo 
aktivní, pozdě jsme reagovali  
v herních situacích a vyvrcholilo 
to brankou, kterou jsme obdrželi. 
Musím říct, že se nám poté těžko 
hledalo naše tempo,“ hlesl kouč 
Zbrojovky Pavel Šustr.

Snaha alespoň vyrovnat Brnu 
nevyšla, v nastaveném čase po-
jistil domácí vítězství střídající 
Kocourek. „Ve druhé půli jsme 
soupeře zatlačili a dokázali ho 
přehrát, ale celkově náš výkon 
nesplňoval kritéria, která by-
chom chtěli. Z naší strany tedy 
špatně odehrané utkání,“ jas-
ně přiznal Šustr. „Zbrojovka se 
neporáží každý den. Musím 
poděkovat fanouškům, ti nám  
udělali parádní kulisu a hnali nás 
dopředu. Poděkování patří také 
klukům, kteří se po Třinci dali 
dohromady. Dneska jsme šli na 
hranu svých možností,“ dodal Ou-
lehla.

Redakce

Štětí     Mezi účastníky Veli-
konočního turnaje ve Štětí byly 
i čtyři varnsdorfské naděje. 
Všechny se medailově prosadily!

Matěj Hejný celý turnaj bo-
joval o celkové prvenství, nako-
nec ho jediná porážka v turnaji  

odsunula na konečné tře-
tí místo se ziskem 5,5 bodu.  
Čtyři body získal Jakub Siko-
ra, to mu však stačilo na ví-
tězství mezi nejmladšími žáky.  
Ve stejné kategorii nasbíral  
Zdeněk Bidrman 3,5 bodu a obsa-

dil 3. místo.Oba hráči, kteří hrají 
šachy teprve pár měsíců opět 
prokázali svůj talent. Sofie Graus-
gruberová uhrála 3 body, za což 
získala bronzovou medaili v kate-
gorii děvčat.

Turnaj měl velmi příjemnou 

atmosféru i prostředí v místním 
Domu kultury, velký dík patří po-
řadatelům z místního šachového 
klubu. Celému našemu kvartetu 
gratulujeme za skvělé úspěchy a 
reprezentaci.
                       Redakce


