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Poslední dubnový večer patřil pálení čarodějnic

Slavnosti ve Varnsdorfu lákají na známá jména

Varnsdorf       Už od dopoled-
ních hodin se to na varnsdorf-
ském náměstí poslední dubnový 
den hemžilo organizátory. Při-
pravovalo se pódium pro účin-
kující, stavěly se stánky a den 
předem také hranice, která če-
kala na svou čarodějnici a večer-
ní zapálení.

Ve čtyři hodiny odpoledne byl 
zahájen stánkový prodej občerst-
vení.  Příchozí návštěvníci se moh-
li osvěžit pěnivým mokem, vínem, 
nealko nápoji, zakousnout klobás-
ku, kýtu, langoše, bramborové 
spirálky a jako sladkou tečku pro 
sebe nebo děti si mohli zakoupit 
trdelník, cukrovou vatu, perní-
ky a mnoho dalších cukrovinek. 
Nechyběl také prodej balónků a 
různých dalších drobností. „Vůbec 
jsem nečekal, že tady bude tolik 
lidí, potkal jsem hodně známých. 
Také mě mile překvapil sortiment 
stánků, kapela skvěle hraje. Byl 
bych tu klidně do rána,“ sdělil  
s úsměvem na tváři návštěvník 
Jiří, který se na akci vydal po ně-
kolika letech. 

Nejprve se odpolední program 
zaměřil na děti. Ty zhlédly lout-
kové představení a čarodějnické 
vystoupení a od sedmé hodiny 
večerní to rozjela kapela Funk 
Corporation. Jejich hudba ne-
nechala nejednoho návštěvníka  
v klidu. Poté své umění předvedla 

skupina Blackout Paradox, která 
předvedla bezvadnou ohňovou 
show.

Mezitím u městské knihovny 
probíhal další program pro děti 
pod taktovkou Domu dětí a mlá-
deže Varnsdorf – Čarodějnický 
park. Na startu malí čarodějové a 
čarodějnice dostali průkazku, na 
kterou se zaznamenávaly jejich 

výkony při plnění speciálních úko-
lů jako let na koštěti, hod pavou-
kem, běh s okem na lžíci, lovení 
knoflíků ze slizu apod. Za splnění 
všech kouzelnických disciplín zís-
kali v cíli drobnou odměnu.

Po deváté hodině večerní od 
budovy městské knihovny vyrazil 
v čele s čarodějnicemi lampiono-
vý průvod na náměstí, kde byla 

pod dohledem hasičů slavnostně 
zapálena vatra spolu s přiveze-
nými vyrobenými čarodějnicemi, 
na které všichni netrpělivě čekali. 
Slavnostní ohňostroj byl pomysl-
nou tečkou za krásným večerem. 
Velký dík patří všem organizáto-
rům, kteří se na akci podíleli a za-
jistili tak občanům hezký zážitek.
      Barbora Hájková

Závěr pálení čarodějnic doplnil nádherný ohňostroj, přihlížely mu stovky lidí; foto miw.cz

Varnsdorf  Slavnosti města 
Varnsdorf jsou již tradiční akcí 
v polovině června, která přiláká 
mnoho místních, tak přespol-
ních návštěvníků. Hlavními tr-
háky budou Monkey Business 
v čele s Matějem Ruppertem a 
Ben Cristovao.

Letos opět s bohatým program 
a spoustou zajímavých jmen. 
Stejně jako minulý rok se bu-
dou slavnosti odehrávat na hřišti  
v areálu sportovní haly v Západ-
ní ulici. Slavit se bude od pátku 
14. června do soboty 15. červ-

na, kdy bude hlavní den oslav.  
V pátek se bude slavit především 
115. výročí otevření vyhlídky na 
Hrádku. Program zahájí v půl páté  
výprava za pokladem Hrádku – 
hra pro děti plná úkolů. Násle-
dovat bude vystoupení Náhodou 
a dechová kapela Pavla Zelenky.  
Na závěr dne je připraven tábo-
rák.

Sobotní program oslav zač- 
ne již ve 14 hodin. Pro děti 
bude připraven skákací hrad, 
nafukovací skluzavka, soutěže, 
malování na obličej, čtyřkolky, 

zábavné čarování a mnoho dal-
šího. V 19 hodin vystoupí první  
hvězda večera – Ben Cris-
tovao, následovat bude ta-
neční show a koncert  
Monkey Business. Oslavy zakončí 
kapela Dani Robinson Concept.

Vstupné v předprodeji činí 100 
korun, na místě 150 korun. Děti 
do 140 cm zaplatí za vstupné  
10 korun. Předprodej vstupe- 
nek na www.divadlo.varnsdorf.cz,  
v infocentru a na www.e-vstu-
penka.cz. 

Tomáš Secký
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U požáru rodinného domu zasahovaly tři jednotky

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf     Tři hasičské jed-
notky vyslalo operační středisko 
k požáru rodinného domu do uli-
ce Ostrovní ve Varnsdorfu. Díky 
rychlému zásahu nedošlo k vel-
kým škodám na majetku.

Do varnsdorfské ulice Ostrov-
ní vyjeli 5. května profesionál-
ní i dobrovolní hasiči z Varns- 
dorfu společně s jednotkou  
z Rumburku k nahlášenému po-
žáru v rodinném domě. Když ha-
siči dorazili na místo, z okna ve 
druhém patře vycházel silný kouř. 
Uvnitř byla jedna osoba, která se 
s požárem pokoušela bojovat.

Hasiči rozvinuli vodní proud, 
ve zcela zakouřeném prostoru  
v dýchací technice nalezli ohnis-
ko a to bleskově uhasili. Vynesli 
ven také ohořelé věci. Mezitím se 
starali o vystresovanou osobu, tu 
následně předali do péče přivola-
ným zdravotníkům. Díky rychlému 
zásahu nedošlo k rozšíření požáru 
na větší prostor, poté by záchra-
na domu dala mnohem více prá-
ce. Závěrem opět opakujeme, že  
v případě požáru (nebo jen pode-
zření) je lepší zavolat na tísňovou 
linku 150 dříve než později.

Planý poplach
Plameny šlehající ze školky na 

ulici T. G. Masaryka ve Varnsdor-
fu byly na tísňovou linku ohlá-
šeny krátce před 21. hodinou  
v pátek 26. dubna. Na místo vyjeli 
jak profesionální, tak dobrovolní 
hasiči, policisté i strážníci. Objekt 
školky se tak během minut ocitl  

v obležení majáků. V době pří-
jezdu prvního vozidla na místo 
nebyly plameny nikde vidět, ha-
siči oběhli budou ze všech stran i  
s termokamerou.

Následně se na místo dostavil 
oznamovatel a bylo zjištěno, že 
na vedlejší zahradě je udírna, z níž 
vychází kouř a možná sem tam jis-
křička. Z úhlu, odkud se pozorova-
tel koukal, se i kvůli oranžovému 
pouličnímu osvětlení mohlo zdát, 
že školka hoří. Závěr byl ale jasný, 
jednalo se naštěstí jen o planý po-
plach.

Nehoda na Studánce
Krátce po půl druhé odpoledne 

v pátek 26. dubna vyjela profesio- 
nální jednotka na Studánku. Na-
proti motokrosové trati skončilo 

auto mimo vozovku po nárazu 
do pokácených stromů. Jako zá-
zrakem osoba ze zdemolovaného 
vozidla vyvázla bez zranění. Hasi-
či provedli protipožární opatření, 
zasypali uniklé provozní kapaliny 
a pomohli s naložením vozidla 
na odtah. Dopravu v místě neho-
dy řídila policejní hlídka, nehodu 
zdokumentovali dopravní poli-
cisté. Relativně nedávno byla na 
stejném místě podobná nehoda, 
auto tehdy skončilo na blízké lou-
ce. Hasiči ale zasahovat nemuseli.

Srážka se zvěří
Společně s dobrovolnou jed-

notkou SDH Rumburk, policisty a 
zdravotníky vyjížděli varnsdorfští 
profesionální hasiči krátce po roz-
břesku ve čtvrtek 25. dubna na 

silnici vedoucí z velkého kruhové-
ho objezdu u Rumburku ve směru 
na Německo. Motorkář se srazil 
se srnou. Zatímco zvíře skončilo 
na kraji silnici mrtvé, motorkář byl 
naštěstí jen lehce zraněn a posta-
rali se o něj zdravotníci.

Uvízlý prst v hračce
Být dětský klavírista je mnohdy 

náročnější, než se zdá. Z nástro-
je vypadl jeden mačkací čudlík 
a neštěstí bylo na světě, dítěti  
v prostoru uvíznul palec a nešel 
vyndat. Do varnsdorfské nemoc-
nice proto vyrazila profesionální 
jednotka a pomocí speciálních 
nástrojů, řezání a trošky páčení se 
podařilo palec úspěšně a bez zra-
nění osvobodit.
        Hasiči Varnsdorf

Požár rodinného domu v Ostrovní ulici se podařilo dostat pod kontrolu rychlým zásahem; foto miw.cz

9.4.2019 v 8:10 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno od Policie ČR, že poblíž 

vysílače v obci Studánka leží uhy-
nulá ovce. Na místo byla vyslána 
hlídka městské policie, která se 
spojila s oznamovatelem, který 
strážníkům ukázal přesné místo 
úhynu ovce.  Jednalo se o ovci  
v rozkladu, která zřejmě patřila 
chataři, který je zde chová. Vznik-
lá událost byla konfrontována 
s Odborem životního prostředí 
MěÚ Varnsdorf, který rozhodl, že 
na místo bude přivolána kafilerie.
Toto bylo realizováno ještě tentýž 
den v 11 hodin 30 minut.

11.4.2019 v 19:01 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občankou města, že po jed-
né z ulic města pobíhá pes Husky 
a ohrožuje zde silniční provoz. 
Následně slečna psa přivedla na 
služebnu městské policie a ten byl 
umístěn v záchytném kotci. Na zá-
kladě fotografie umístěné na Fa-
cebooku se na služebnu dostavila 
majitelka, která si psa převzala. 
Za porušení Obecně závazné vy-
hlášky města byla „odměněna“ 
příkazem na pokutu na místě za-
placenou.

15.4.2019 v 15:45 hod.
Městská policie Varnsdorf při-

jala telefonické oznámení od 
jednoho z marketů našeho měs-
ta, že u nich v prodejně došlo  
k zadržení zákazníka, který odmítá 
zaplatit zboží, které pronesl přes 
pokladnu. Vyslaná hlídka na místě 
zajistila muže, který nemohl hod-
nověrně prokázat svou totožnost. 
Proto byl strážníky předveden na 
Obvodní oddělení Policie ČR. Po 
provedení všech potřebných úko-
nů byl muž za své protiprávní jed-
nání vyřešen příkazem na pokutu 
ve výši 1000 Kč.

Martin Špička
velitel městské policie
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V Edisonově ulici vzniká nové parkoviště

V nemocnici pokračuje rekonstrukce suterénu

Městské centrum kultury  
a vzdělávání slaví 10 let

Poslední květnový den bude 
patřit oslavě deseti let provozu 
Městského centra kultury a vzdě-
lávání (MCKV), ve kterém mimo 
informačního centra sídlí také 
knihovna a Dům dětí a mláde-
že Varnsdorf. Během dne budou 
probíhat prohlídky budovy (od 
9, 11, 13 a 15 hodin), následovat 
bude barevné odpoledne plné 
soutěží a tvoření pro děti (od 14 
do 18 hodin). Chybět nebude ani 
vernisáž výstavy 10 let MCKV od 
17 hodin v 1. patře budovy.
              Tomáš Secký

Na Mašíňáku se objevila 
uhynulá těla ryb 

Koncem dubna se ve varnsdorf- 
ském rybníku Mašíňák objevila 
mrtvá těla ryb, kterých si někte-
ří obyvatelé města všimli. Úhyn 
zhruba 200 kusů ryb způsobilo 
poranění ještě před vysazením, 
jež proběhlo v průběhu dubna.
Místní organizace rybářského sva-
zu upozorňuje na skutečnost, že  
k této události došlo z důvodu po-
ranění ryb, k němuž často dochází 
při výlovu. Nehrozí tedy žádné ne-
bezpečí pro další osádku, ostatní 
tvory v rybníce, ani pro lidi.
         Erik Patzner,předseda MO Varnsdorf 

Městský úřad Varnsdorf 
vyhlásil výběrová řízení

Město Varnsdorf vyhlásilo ně-
kolik výběrových řízení: Referent 
pro silniční a městskou dopravu – 
zkušební komisař, referent agen-
dy přestupků, referent živnosten-
ského úřadu, úředník stavebního 
úřadu a asistent stavebního úřa-
du. Více informací se dozvíte na 
webových stránkách města v sekci 
„Úřední deska“ ve žlutém menu.
              Tomáš Secký

Volby do Evropského  
parlamentu

Volby do Evropského parla-
mentu se konají ve dnech 24. a  
25. května 2019. Ve Varnsdorfu 
bude tradičně otevřeno třináct 
volebních místností. Více infor-
mací se dozvíte na webových 
stránkách města v sekci „Volby“ 
ve žlutém menu.           

Tomáš Secký

Varnsdorf    Nedaleko pane-
lových domů v Edisonově ulici 
vzniká nové parkoviště. Nabídne 
místa pro 33 automobilů.

Ve správním obvodu města 
Varnsdorf je hlášeno zhruba dva-
cet čtyři tisíc automobilů. Každým 
rokem se počet aut navíc zvyšuje. 
Stává se standardem, že každá ro-
dina vlastní dvě či dokonce více 
aut. To se samozřejmě odráží na 
nedostatku parkovacích ploch, 
především v oblastech hustě osíd-
lených sídlišť. Vedení varnsdorf- 
ské radnice tak hledá možnosti 
nových míst. 

Nová parkovací plocha vzni-
ká v současné době v ulici  

Edisonova v lokalitě vedle panelo-
vých domů. Zde se počítá s třia- 
třiceti místy, dvě z nich budou 
pro osoby se sníženou mobilitou. 
Hotovo by mělo být v nejbliž-
ší době. Nové parkoviště vyjde 
městský rozpočet na půl druhé-
ho milionu korun. Stavební práce  
provádí Technické služby města 
Varnsdorf. 

Za poslední dobu vzniklo ve 
Varnsdorfu několik nových par-
kovišť, další se chystají. Dokonču-
je se revitalizace vnitrobloku na 
sídlišti v Západní ulici, kde vzniklo 
téměř osmdesát nových parkova-
cích míst. Další místa vznikla po-
dél komunikace, taktéž v Západní 

ulici. Na podzim loňského roku 
bylo otevřeno parkoviště pro dvě 
desítky aut v ulici Karolíny Svět-
lé. To v současné době prochází 
reklamací přilehlého chodníku.  
Prostor čekají také ještě terén-
ní úpravy. Několik nových míst 
vznikne také v ulici Kostelní. 

Městská policie Varnsdorf zá-
roveň apeluje na řidiče, aby dbali 
dopravních značení především na 
sídlištích. Jde zejména o parková-
ní v místech před popelnicemi či 
v křižovatkách. Řidiči tak mohou 
bránit vývozu odpadu, nebo prů-
jezdu složkám záchranného sys-
tému.

Tomáš Secký

V Edisonově ulici vzniká nové parkoviště pro 33 aut; foto MěÚ Varnsdorf

Varnsdorf       Stavební práce 
na rekonstrukci suterénu v míst-
ní nemocnici, kde vzniká nový 
gastroprovoz, pokračují. Pláno-
vané jsou i další investice.

Suterénní prostory místní ne-
mocnice se po dlouhých letech 
dočkaly rozsáhlé rekonstrukce.  
O té jsme vás informovali na pod-
zim minulého roku. Doposud je 
totiž jídlo pacientům a zaměst-
nancům dováženo. To se změní 
vybudováním zcela nového gast-
roprovozu s jídelnou a zázemím.

V současné době práce i nadále 

pokračují. Dokončily se výkopové 
práce a s tím spojená statika budo-
vy, položilo se kanalizační potrubí 
a začalo se s betonováním podlah 
v jídelně a kuchyni. Následovat 
bude betonování podlahy páteřní 
chodby. V současné době se do-
končily sanační omítky, které jsou 
využívány jako součást komplex-
ního způsobu sanace vlhkého zdi-
va. Připraveny jsou také výtahové 
šachty pro osobní a lůžkový výtah. 
V jednotlivých patrech budovy se 
ještě dodělávají v místě nástupů 
prahy. Díky stavebním zásahům u 

výtahových šachet proběhne také 
úprava krovu a střešního pláště. 
Práce probíhají také na vstupním 
schodišti.

V plánu jsou i další investice. 
Vedení varnsdorfské radnice chce 
ještě v letošním roce nechat zho-
tovit projektovou dokumentaci 
na zateplení a výměnu oken u ad-
ministrativní budovy. Další inves-
tice budou směřovány do nového 
záložního generátoru, rozvodny a 
odlučovače tuků. O pokračování 
stavebních prací vás budeme in-
formovat.                    Tomáš Secký 
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PET SHOP 2019: HafHaf-shop se umístil na 3. místě
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Varnsdorf     Na území města 
Varnsdorf působí dvě organiza-
ce, které pomáhají řešit proble-
matiku drogových závislostí.

Závislostí je v současné době 
celá řada a s vývojem společnosti 
bohužel vznikají nové. O závislosti 
se hovoří ve chvíli, kdy se nemů-
žeme obejít bez nějaké látky nebo 
činnosti, nedokážeme ovládnout 
svou nutkavou potřebu. Mezi 
nejnovější a nejčastější závislosti 
patří závislost na hazardních nebo 
počítačových hrách, mobilním te-
lefonu, internetu, sociálních sítích 
atd.  Do druhé skupiny závislostí 
patří tradiční návykové látky – 
drogy.  Některé jsou legální, jako 
například alkohol, nikotin, různé 
druhy léků na spaní, na deprese.  
Jiné drogy jsou nelegální, jako na-
příklad marihuana, pervitin, LSD, 
heroin, kokain, extáze a další. Tyto 
jsou pro společnost i samotného 
uživatele asi nejškodlivější.

Léčba závislostí je obtížná a 
dlouhodobá, někdy musí dojít ke 
kompletní změně životního stylu. 
Jak se říká, každý je svého štěstí 
strůjcem, takže každý má právo 
se rozhodnout pro abstinenci, 
nebo pro život s drogou. V mo-
derní společnosti je obvyklé, že 
je schopna podat pomocnou ruku  
v případě, že dotyčný si už sám se 

sebou neví rady. Prostřednictvím 
odborníků pomáhá závislým uži-
vatelům rozumět jejich rozhodnu-
tím, konfrontuje je se zodpověd-
ností za svůj život.

Ve Varnsdorfu v současné době 
působí dvě organizace, které se 
zabývají závislostmi. První z nich 
je občanské sdružení WhiteLight 
I. – Terénní program Varnsdorf.
Je určen pro závislé s minimální 
motivací využívat služeb Kon-
taktního centra. Program přispí-
vá k mapování drogové scény ve 
Šluknovském výběžku. Terénní 
pracovníci aktivně vyhledávají a 
kontaktují uživatele drog nad 15 
let přímo v terénu a následně 
motivují uživatele drog ke změně 
životního stylu směrem k absti-
nenci. Kontakt je založen na vzá-
jemné důvěře. Během minulého 
roku využilo služeb organizace 
110 uživatelů drog. Nejčastějším 
klientem je uživatel pervitinu.
Program chrání ostatní obyvatele 
města tím, že služba provádí na 
nejexponovanějších místech sběr 
použitých jehel a zároveň formou 
výměny odebírá použitý injekč-
ní materiál přímo od uživatele. 
Následně zabezpečuje odbornou 
likvidaci tohoto nebezpečného 
materiálu. Eliminují se tím pří-
pady, kdy použité jehly končí po-

hozené na ulici nebo v běžném 
odpadkovém koši. Z výroční zprá-
vy za rok 2018 vyplývá, že tímto 
způsobem bylo zabezpečeno přes  
14 tisíc použitých stříkaček.

Více než rok u nás pod záštitou 
DRUG – OUT Klub, z.s. Ústí nad 
Labem působí také Poradna pro 
závislosti Varnsdorf. Poradna je 
bezplatná a sídlí ve středu města 
na ulici Poštovní 1254 v budově 
bývalé dětské polikliniky. Služba 
je určena pro blízké osoby (zejmé-
na rodiče) uživatelů návykových 
látek, dále pro osoby nad 15 let 
ohrožené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách (zejména 
THC, pervitinu a ipioidech), dále 
pro uživatele alkoholu a osoby  
s problémem patologického hráč-
ství. Pracovníci poskytují sociální 
poradenství, např. pomoc při vy-
řízení osobních dokladů, volno-
časových aktivit, doučování. Dále 
poskytují adiktologické poraden-
ství a vyhledávají vhodný způsob 
léčby, nabízí motivační trénink 
ke změně rizikového chování, 
pomáhají v krizi nebo doprovází 
klienta do spolupracující institu-
ce ve městě. Během svého krát-
kého působení ve Varnsdorfu již 
pomohli 47 klientům, z větší části 
tvoří klientelu ženy. Nejčastějším 
klientem je uživatel pervitinu a 

marihuany, nad 35 let alkoholu. 
Posláním poradny je zajistit 

osobám jejich fyzickou a psychic-
kou soběstačnost pomocí sociál-
ně poradenské činnosti, s cílem 
umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života 
bez užívání návykových látek a 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, včetně 
poskytnutí pomoci při uplatňo-
vání práv. První sezení lze sjednat 
telefonicky nebo přes e-mail.

Poradna také zajišťuje vzdělá-
vací akce pro mládež na školách 
a pro širší veřejnost. Prostřed-
nictvím zhruba dvouhodinových 
přednášek informují mládež o ri-
zicích užívání návykových látek a 
motivují k životu bez jejich užívá-
ní. Některé zdejší školy ve městě 
již těchto služeb primární preven-
ce využily.          RH

WhiteLight I.   
Terénní program Varnsdorf

tel.:602 195 104, 
e-mail:kc-rumburk@wl1.cz

DRUG - OUT Klub z.s. -  
Poradna pro závislosti

tel.: 778 506 392, e-mail: po-
radna.varnsdorf@drugout.cz
Otevírací doba: po, st 9 – 18 

hod., út, čt, pá 9 – 16:30 hod.

Varnsdorf      HafHaf-shop je 
prodejna s chovatelskými po-
třebami pro zvířecí miláčky ve  
Varnsdorfu se sídlem na ulici 
Pražské. Nabízí krmiva, doplň-
kové zboží jako jsou oblečky pro 
psy, kosmetiku, pelíšky, hračky a 
mnoho dalšího.

Obchod se zapojil do soutěže 
PET SHOP 2019, kterou pořádala 
společnost Blue Events a oborový 
časopis PETmedia, a byla urče-
na pro malé nezávislé obchody  
v Česku a na Slovensku. Do sou-
těže se přihlásilo 36 prodejen 
rozmístěných napříč republi-
kou. Tříčlenná odborná porota  
z nich vybrala 12 nejlepších, které  
vyhlásila v rámci odborné kon-
ference Friends of Pets 2019, 
která se konala 3. dubna v Praze.  
Jaká byla kritéria pro hodno-

cení popsala provozní ředi-
telka obchodu Eva Šatníková:  
„Porotci každý z přihlášených 
obchodů navštívili a vedle vizuál- 

ního hodnocení provedli uta-
jený nákup, takzvaný mystery 
shopping. Při něm posuzovali  
například to, zda jsou dobře a 

srozumitelně označeny všechny 
produkty, zda v regálech nechybí 
zboží a zda prodavači dobře zna-
jí nabízený sortiment a dokážou 
zákazníkům poradit při chovu 
zvířat.“

HafHaf-shop si odvezl krásné 
3. místo. „Máme samozřejmě 
obrovskou radost, je to ocenění 
naší desetileté práce, a hlavně 
nás těší, že jsme úspěšně repre-
zentovali naše město a nechali 
za sebou obchody z Prahy, Brna a 
dalších velkých měst. A i když to 
na první místo ještě nestačilo, při-
vezli jsme si krásné 3. umístění, 
které je pro nás velkou pochvalou 
a výzvou do dalších let,“ sdělila 
Eva Šatníková. HafHah-shop navíc 
slavil 15. května 10. výročí otevře-
ní. 

Barbora Hájková; foto HafHaf-shop
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Chcete poslat balík? Nabízí se více možností...

Děti z MŠ Stonožka si vyzkoušely život nevidomých

Natáčení filmu Bourák ve Varnsdorfu

10/2019

Varnsdorf          Víte, že balík mů-
žete odeslat i jinak než poštou?  
V současné době je ve Varnsdor-
fu několik výdejních míst ozna-
čovaných jako ParcelShop. Právě 
odtud nyní můžete svůj balík  
i odeslat.

Na ParcelShop (většinou se jed-
ná o prodejny) je možné si nechat 
doručit balíček a vyzvednout si 
ho v následujících dnech, zároveň 
je možné odtud balíček odeslat.  
A to i na dobírku.  Službu v na-
šem městě momentálně nabízí ve 
spolupráci se zdejšími živnostníky 
několik soukromých dopravců.  
V tabulce jsme pro vás vytvořili 
jejich přehled. 

Česká pošta v letošním roce 
výrazně změnila způsob určování 
ceny balíků a má snad 10 různých 
režimů podání balíků, včetně po-
dání přes mobilní aplikaci. Složi-
tost režimů a všech souvisejících 
doplňkových služeb vyžaduje 
spoustu času, aby se v nich člo-
věk zorientoval. Zatímco ještě  
v únoru pošta určovala cenu balí-
ků podle hmotnosti, od března je 
cena závislá jen na velikosti balí-
ku, přesněji na délce jeho nejdelší 
strany. Má-li zásilka nepravidelný 
tvar, nebo je zabalena v černé 

folii, připlácí se. V nejlevnějším 
standardním režimu Obyčejný 
balík se podání ani dodání nestvr-
zuje. Pošta za ztrátu neodpovídá. 
Změna způsobu výpočtu zdražila 
poštovné hlavně u objemnějších 
lehkých zásilek, malým plusem 
proti konkurenci je, že je možné 
odeslat i balík s délkou strany 240 
cm, pokud má max. 10 kg. V ta-
kovém případě vás balík odesla-
ný standardně jako Balík do ruky 
(bude doručen na adresu příjem-
ce) vyjde na 359 Kč, pokud ovšem 
splníte podmínky a balík bude mít 
pravidelný tvar kvádru. Standard-
ní balíček o velikosti například 

Varnsdorf       Již několik let 
MŠ Stonožka spolupracuje s na-
dačním fondem Světluška, který 
pomáhá nevidomým.

„Abychom dětem lépe přiblížili 
život lidí s tímto handicapem, po-
zvali jsme si k nám do Stonožky  
v rámci projektových dnů, spo-
lufinancovaných Evropskou unií, 
naše, dnes již „dobré známé“, 
Romana Vaňka s vodicím psem  
Nabuem a pana Miroslava Kai-

sera s vodicím psem Nelsonem 
ze Spolku Život jde dál,“ vysvět-
lila ředitelka mateřské školy Bc. 
Pavlína Nováková. Prostřední-
kem mezi oběma pány a dět-
mi byla paní Pavlína Rosová se 
psem Nikynkou z DDM Varns- 
dorf.

Děti si, díky jejich názorným 
ukázkám, vyzkoušely spoustu běž-
ných činností přirozených nevido-
mým lidem (např. nasadit psům 

postroj, nalít vodu do sklenky, 
zvukové i hmatové hádanky a dal-
ší), které se ve chvíli, kdy nefun-
guje zrak, stávají obrovskou vý-
zvou. Smyslem projektového dne 
bylo předvést dětem, jak se žije 
lidem bez tak důležitého smyslu, 
jakým bezesporu zrak je. Jak je  
v takové chvíli nepostradatelným 
pomocníkem pes, který se pro 
člověka stává nejen nejlepším pří-
telem, ale i prodlouženou rukou a 

hlavně očima. Na závěr nechybě-
lo chlupaté pomazlení s úžasnými 
pejsky. 

„Čtyři hodiny v tak úžasné spo-
lečnosti utekly jak voda a nám 
všem bylo moc líto, že se už mu-
síme rozloučit. Všem zúčastně-
ným moc děkujeme a těšíme se 
na další milé setkání,“ dodala na  
závěr s úsměvem Pavlína Nováko-
vá.
                                         MŠ Stonožka

Varnsdorf       Do Šluknovské-
ho výběžku míří Bourák! Nový 
celovečerní film Ondřeje Trojana 
se bude natáčet ve městě Varns- 
dorf a jeho blízkém okolí od  
26. května do 6. června. 

Filmový štáb se pak na sever 
vrátí na podzim. S natáčením je 
spojena řada dopravních omezení 
a uzavírek a s tím související sníže-
ný komfort v dopravní obslužnos-
ti. O všech dopravních omezeních 

a dalších informacích souvisejí-
cích s natáčením bude veřejnost 
včas informována prostřednic-
tvím webových stránek města 
www.varnsdorf.cz/cz/volny-cas/
filmari.html.

Krátce o filmu: Gangsterská čer-
ná romantická hudební komedie 
o tom, co všechno může způsobit 
jedna letní bouřka, jedna městská 
vyhláška, sada golfových holí, rock 
and roll a jedna hodně naštvaná 

dcera! Možná, že se zasmějete a 
pokud na to máte žaludek, třeba 
si i zatancujete.                     Redakce

Uzavírky ulic během natáčení 

Ulice S.K. Neumanna 
26., 28., 29. května a 1. června 

2019

Ulice Fűgnerova
3., 4., 5. a 6. června 2019

* při splnění podmínek jednotlivých dopravců

Příklad: Balík o rozměru 40 x 30 x 20 cm*

Dopravce

PPL

Zásilkovna

GLS

GATEX - Hambálek Poštovní 3126

Karlova 2230

Petra Bezruče 1064

Generála Svobody 1989

Národní 1862

Kmochova 3156

www.zNemecka.eu

Barvy a laky

D.P.H.

Victoria

Traficon

ParcelShop Adresa

cena balíku (v Kč)

na výdejnu

79 79

9999

114

109

65 nelze

109

114

do ruky hmotnost

do 2 kg

100 cm

100 cm

50 cm

do 7 kg

do 15 kg

max. 31,5 kg

max. 4 kg

max. délka

40x30x20 cm pravidelného tvaru 
vás bude stát při zvoleném způ-
sobu doručení jako Balík na poštu 
139 Kč, jako Balík do ruky 159 Kč. 

Soukromí přepravci také vět-
šinou kalkulují ceny pouze v zá-
vislosti na velikosti zásilky, kdy 
se vychází z rozměru nejdelší 
strany. Maximální délka zásil-
ky se pohybuje v rozmezí od 50 
cm (Zásilkovna) do 100 cm (PPL, 
GLS). Zároveň je nutné se vejít do 
dané maximální hodnoty součtu 
všech tří stran od 120 cm (Zásil-
kovna) až 300 cm (PPL, GLS), při-
čemž způsob tohoto výpočtu není  
u všech dopravců stejný. Maxi-

mální hmotnost zásilky se u růz-
ných dopravců také liší a může 
mít hodnotu 4 kg (Zásilkovna), 
ale také 31,5 kg (PPL), nebo i 40 
kg (GLS). U některých dopravců je 
potřeba si stáhnout mobilní apli-
kaci (Zásilkovna), případně mít 
tiskárnu k vytištění štítku (PPL), 
jinde vše vyřídíte až na místě při 
podání balíčku (GLS). Jediným do-
pravcem, který má odstupňovánu 
cenu podle velikosti i podle hmot-
nosti, je přepravní služba GLS.  
U GLS je možné si vybrat způsob 
výpočtu podle toho, jaká možnost 
u konkrétního balíčku vyjde lev-
něji.          RH
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Z historie: Zvony z Meringu odbíjí ve Varnsdorfu již 50 let

Noc kostelů 2019: Letos poprvé v Červeném kostele

Varnsdorf      Zvony na věži kos-
tela sv. Petra a Pavla bijí od ne-
paměti. Nejstarší známé zmínky 
pocházejí ale až ze 17. století. 

V roce 1677 totiž nařídila vrch-
nost, že mrtví luterského vyzná-
ní musí být pohřbíváni mimo 
hřbitov bez zpěvu a vyzvánění.   
Ve století osmnáctém svolávaly 
věřící zvony, které byly pořízeny 
do nového kostela z různých kou-
tů Čech. Jeden byl zakoupen na-
příklad v Praze a původně vyzvá-
něl na věži kostela sv. Martina na 
Starém Městě pražském, další po-
cházel z kláštera ve Zlaté Koruně. 

Všechny zvony ve věži vzaly 
za své při velkém požáru v roce 
1829.  Uběhly čtyři roky, než byla 
věž opravena a pořízeny zvony 
nové, které dodal pražský dvorní 
zvonař Karl Bellmann. Čtyři Bell-
mannovy zvony, sladěné v akordu 
D-dur, spolehlivě vyzváněly až do 
roku 1917. Tehdy padly za oběť 
válečné rekvizici. Válka skončila. 
Musely uplynout ještě další čtyři 
roky, než se podařilo získat dosta-
tek finančních prostředků na po-
řízení zbrusu nového vyzvánění. 
Čtyři zvony nakonec dodala cho-
mutovská firma Richarda Herolda 
v roce 1922. Po dvaceti letech při-
šla na řadu další válečná rekvizice. 
Tentokrát zmizely zvony ve víru 
druhé světové války.   

Nových zvonů se kostel do-
čkal až 20. dubna roku 1969. Pět 
ocelových zvonů i s elektrickým 

pohonem k jejich rozezvučení vě-
novali kostelu bratři Alfred a Erich 
Ludwigovi z Meringu, kteří byli  
v roce 1945 odsunuti do Němec-
ka. Největší zvon o váze 2376 kg 
byl zasvěcen míru/pokoji, druhý 
Panně Marii (1430 kg), třetí sv. Jiří-
mu (1076 kg), čtvrtý sv. Oldřichovi 
Agsburskému (769 kg) a nejmenší 
archandělu Michaelovi (435 kg). 
Zvony z roku 1948 visely původně 
na věži kostela v Meringu, později 
ale došlo k jejich nahrazení nový-

mi, odlitými již ze zvonoviny. Tak-
že pět starších ocelových bratrů 
mohlo být věnováno do Varns- 
dorfu. Bohulibý čin se ale obrátil 
proti dárcům a také proti tehdej-
šímu předsedovi Městského ná-
rodního výboru Josefu Mašínovi, 
neboť již krátce po slavnostním 
svěcení zvonů si někdo všiml, že 
proběhlo přesně na narozeniny 
Adolfa Hitlera. Varnsdorfský kro-
nikář zhodnotil tuto situaci velmi 
úsečně. Zde bych si dovolil krátce 

citovat jeho slova: „Tyto zvony vy-
světil dne 20. dubna litoměřický 
arcibiskup (správně biskup, po-
známka autora) dr. Štěpán Troch-
ta. Tento den je dnem narození 
Adolfa Hitlera a zdá se, že datum 
vysvěcení nebylo ze strany dárců 
stanoveno náhodně“.  Dnes víme, 
že datum bylo zcela jistě náhod-
ně stanoveno, protože první ter-
mín svěcení se nemohl uskutečnit 
kvůli nemoci biskupa Štěpána 
Trochty.                         Josef Rybánský

Pět ocelových zvonů věnovali do Varnsdorfu bratři Alfred a Erich Ludwigovi z Meringu; foto archiv

Varnsdorf     Po roce se opět 
ve večerních hodinách otev- 
řou kostely a kaple v celé re-
publice. Letos se své premiéry  
dočká také obnovovaný Červený 
kostel.

Poprvé za dobu, kdy se město 
Varnsdorf stalo vlastníkem koste-
la, se zapojuje do celostátní akce, 
kdy se ve večerních hodinách 
otevírají kostely široké veřejnosti 
a pro návštěvníky se připravuje 
program. V pátek 24. května si 
město Varnsdorf připravilo menší 
program, během kterého budou 
moci návštěvníci nahlédnout do 
částečně zrekonstruované hlavní 

lodi kostela, seznámit se s prů-
během oprav, prohlédnout si 
dobové záběry z období stavby 
a následného provozu kostela a 
občerstvit se. 

Program zahájí v 17 hodin vy-
stoupení dětského sborečku 
ze Základní školy Karlova. Vždy  
v celou hodinu, tedy v 18, 19 
a 20 hodin bude komentovaná 
prohlídka s krátkou videoprojek-
cí a hudebním vstupem sboru 
Apoštolské církve. Na závěr celé 
akce vystoupí žákyně sboru Zá-
kladní umělecké školy Varnsdorf 
pod vedením Kateřiny Müllerové. 
Poté se vchod kostela opět uza-

vře a stavba bude vrácena řeme-
slníkům k dalším opravám, které 
kostel v letošním roce čekají. 

           Jiří Sucharda
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Inzerce, společnost

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. 

 

Nabízím k prodeji obrazy od varnsdorfského malíře Zdeňka Kávy a 

skelet hlavy jelena s parožím. Tel.: 773 002 670

Společnost BV Spedice s.r.o. České Budějovice příjme řidiče MKD

s praxí, řidič. průkaz sk. C + E  -  pro pobočku Varnsdorf. 

Mzda 40 - 55 tis. Víkendy volné. Info na tel 734 878 499.

Pronájem bytu 1+1+k, doptáni na mob. 736 613 314

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Výtvarná soutěž pro všechny MŠ z Varnsdorfu 2019

Téma pro letošní 29. ročník:
MOJE PRVNÍ MANDALA

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 21.5.2019 od 10 hod
v divadle Varnsdorf.

Výtvarné práce vystavují děti z varnsdorfských mateřských škol. 
Pořádá MŠ Pražská za podpory dotačního programu Města Varnsdorf.

Vystoupí sboreček Zahrádka. Srdečně vás zveme!
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VZPOMÍNKA

Dne 15. května uplynulo již  
10 let, kdy nás navždy opustil pan  
Josef Kučera a 13. května to byl 
smutný rok, kdy jsme se rozloučili  
s paní Sieglindou Kučerovou. S lás-
kou vzpomínají dcera Hana a synové 
Václav a Jiří s rodinami.

Dne 19. květ-
na oslaví paní  
Annelies Ziesemann 
krásné 90. naro-
zeniny. Do dalších 
let přejí všechno 
nejlepší, zdraví, 

štěstí, lásku a pohodu v rodinném 
kruhu syn Helmut a Janina, vnoučata 
Viola, Daniel, René, pravnoučata a 
dcera Helga.

Dne 13. května oslavila naše ma-
minka a babička paní Jiřina Hlínová 
neuvěřitelných krásných 85 let. Do 
dalších let jí přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí a rodinné pohody. Ze 
srdce přejí dcery Hana a Blanka s ro-
dinami.

Dne 23. května 
uplyne 25 let od 
úmrtí pana Zdenka 
Doležala. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte 
s námi. S láskou ro-

dina.

   Úmrtí v dubnu

Darina Zdobinová 
Bohumila Makalová 
Jarmila Burešová 
Alena Rychlovská 
Marie Šišková 
Olga Pešková 
MUDr. Petr Nový 
Bohumil Bryknar 
Květa Veladiová 
Petr Grimm

ÚMRTÍ

62 let
83 let
62 let
74 let
88 let
86 let
73 let
77 let
61 let
66 let

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
18. - 19.5.2019  
MUDr. Bolfíková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

25. - 26.5.2019
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI 
Tel. 412 539 298

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

Svozy pytlového tříděného odpadu
30.05.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Svozy bioodpadu
28.05.2019 od 6.00 hod.

SVOZY
BIOODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

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

VARNSDORFSKÉ 
PRODEJNÍ TRHY

(parkoviště na Národní ul.)

Středa 22.5. 8.00 – 16.30 hod

Setkání dubnových jubilantů

Akce Vím, co jím, maminko, 
tatíku se vydařila

Varnsdorf    Po velikonoč-
ním odpočinku pořádala MŠ 
Zahrádka již tradiční projekto-
vý týden s názvem Vím, co jím,  
maminko, tatínku, podpořený 
dotačním programem města 
Varnsdorf.

„Předškoláci z varnsdorfských 
mateřských škol a přípravné třídy 
si u nás užili program zaměřený 
na cestu jídla od správného eko-
logického nákupu až po ekologic-
kou likvidaci bioodpadu, ochut-
návku zdravého mlsání, seznámili 
se s kalifornskými žížalami a tím, 
proč jsou pro nás tak důležité. 
Odnesli si také jednu svou, vlast-
noručně dělanou. Během těchto 
krásně prosluněných dopolední si 
děti z naší školky užívaly výlety a 
exkurze. Navštívily zdravý obchů-
dek a kavárnu Emavík, kde byl pro 
děti přichystán program včetně 
ochutnávky. Projely se na kočáru 

taženým koňmi z pivovaru Ko-
cour a prohlédly si hospodářská 
zvířátka v jejich areálu (děkuje-
me organizátorům z pivovaru 
za bezvadně připravenou akci),“ 
popisuje akci Nikola Ulvrová z MŠ 
Zahrádka.

Vrcholem zážitků byla odpole-
dní akce Jarní piknik v Zahrádce. 
Rodiče i široká veřejnost se zapo-
jili do soutěže o krásné piknikové 
ceny a připravili nápadité, domá-
cí, sladké i slané sendviče z čer-
stvých, kvalitních surovin. „Děti 
se nemohly dočkat! Pozvali jsme 
babičku, sousedy, poseděli jsme 
si společně na dekách, obešli si 
připravená stanoviště, dobře se 
najedli a užívali jsme společně 
krásného počasí,“ dodal jeden 
ze zúčastněných rodičů. MŠ Za-
hrádka gratuluje všem výhercům 
a těší se na další společné chvíle.

MŠ Zahrádka; foto Marie Šimková

Seznam dubnových jubilantů: Anna Devátá, Zdeňka Hoppová, Věroslava Marschnero-
vá, Krista Heralová, Růžena Žárová, Ingrid Kohoutová, Ladislav Bílý, Zdenka Čistecká, 
František Rybář, Milan Junek, Václav Nechvíl, Hilda Danková, Jaroslav Frkal.
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Mládežnický hokej ve Varnsdorfu dosáhl na historický úspěch
Varnsdorf   Hokejový Varns- 

dorf má po sezóně. Tým mužů 
nakonec v krajské soutěži na 
poslední chvíli utekl ze samotné-
ho dna a skončil nakonec před-
poslední. Více radosti udělaly  
vedení klubu výsledky mládež-
nických týmů, konkrétně doros-
tenci.

„Určitě je to největší úspěch 
mládežnického hokeje ve Varns- 
dorfu v jeho dlouhodobé histo-
rii,“ zdůraznil sekretář klubu Josef 
Hambálek. 

Muži skončili v krajské soutěži 
předposlední. Jak jejich sezónu 
hodnotíte?

Dost rozpačitě. Do sezóny jsme 
šli s cílem dostat se do play-off, 
čili po základní části být nejmé-
ně čtvrtí. Ale díky zranění a ne-
disciplinovanosti některých hrá-
čů jsme třetinu zápasů prohráli  
o jeden gól, což rozhodlo, že jsme 
nakonec měli v sezóně osm vý-
her a šestnáct proher a skončili 
jsme stejně jako v minulém roce 
na šestém místě. Pokud chceme 
uspět lépe v nové sezóně, musí-
me posílit tým a zlepšit disciplí-

Varnsdorf    Stolní tenisté TJ 
Slovanu Varnsdorf hodnotí se-
zónu jako jednu z nejlepších  
v dosavadní činnosti oddílu z do-
sažených výsledků. 

Největšího úspěchu dosáhlo 
družstvo A hrající jako nováček  
v krajském přeboru II. třídy skupi-
ny C, kde mezi 12 týmy obsadilo 
9. místo a po dlouhých letech se 

nu. Doufám, že s novým názvem 
oddílu Varnsdorf Vikings, který si 
kluci sami vymysleli, přijde v ná-
sledující sezóně i ta správná bo-
jovná nálada. 

Radost vám ale udělal dorost, 
který skončil v Regionální lize na 
skvělém druhém místě. 

Určitě je to největší úspěch mlá-
dežnického hokeje ve Varnsdorfu 
v jeho dlouhodobé historii. Tento 
tým se skládal v průběhu celého 
podzimu, kdy k nám přišli vyřaze-
ní hráči z Děčína, Ústí nad Labem, 
Mladé Boleslavi, Benátek a České 
Lípy. Všichni se postupně pozná-
vali a sehrávali. Nakonec utvořili 
jeden z nejlepších týmů v historii 
varnsdorfské hokejové mládeže. 
Největší dík patří jak novým tre-
nérům panu Veselému a Řezáčo-
vi, tak také všem rodičům. Původ-
ně tým outsiderů po počátečních 
prohrách proti silným soupeřům 
nakonec patnáctkrát zvítězil  
v sezóně a obsadil vynikající dru-
hé místo v Regionální doroste-
necké lize. Tahouny celého týmu 
byl rozhodně první útok ve složení 
Jenda Vaněk, Přemek Kamenický, 

Adam Pešek, který dali drtivou 
většinu gólů. Jejich oporou byl v 
brance nejmladší hráč celé sou-
těže Vojta Hambálek s nejvíce 
zákroky v celé soutěži. Ale jsem 
pyšný úplně na všechny hráče 
tohoto mužstva a doufám, že se 
nám podaří postavit na příští se-
zónu podobně silný tým.

V jaké kondici je vůbec aktuál-
ně varnsdorfský hokej? 

Po desetiletích fungová-
ní venkovního zimního sta-
dionu ve Varnsdorfu se ho-
kej začíná stabilizovat teprve  
v posledních čtyřech letech. Je to 
díky zastřešení zimáku. Největším 
problémem je však malá členská 
základna, proto musíme doplňo-
vat do týmů vždy hráče z nižších 
věkových kategorií.   I přesto v le-
tošním roce starší žáci doplňová-
ni dětmi z mladších žáků skončili 
v Krajské hokejové lize těsně na 
druhém místě, když navíc někte-
ré děti ze starších žáků odehrály 
většinu zápasů i za dorostenec-
kou ligu. Největší základnu máme  
v přípravce, takže do budoucna 
nějaký výhled je. 

Jaké jiné akce se konaly na 
varnsdorfském zimním stadio-
nu?

Hokejový oddíl pořádá hlav-
ně turnaje mládeže a staré gar-
dy. Nejpopulárnější jsou turnaje 
vánoční. V prosinci jsme spolu  
s oddílem z Jonsdorfu pořádali na 
obou zimních stadionech (Varns- 
dorf a Jonsdorf) dvoudenní mezi-
národní turnaj přípravek O pohár 
starosty města Varnsdorf. Dále 
pořádáme pravidelně již několik 
let Školičku bruslení pro veřejnost 
každou středu a neděli zdarma. 
Od pondělí do pátku dopoledne 
je škola bruslení pro školky a žáky 
1.stupně ZŠ. Tato akce je jediná  
v okrese Děčín.

Byl zájem o veřejné bruslení?
Veřejné bruslení je pravidelně 

již několik let ve Varnsdorfu od 
pondělí do pátku v odpoledních 
hodinách. Nepravidelně i o ví-
kendech. Největší zájem je o pra-
videlné Bruslení veřejnosti s ho-
kejkou každou sobotu a neděli od 
sedmi do devíti hodin ráno. Tato 
akce je jedinečná v celé České re-
publice.                                 Redakce

Stolní tenisté mají za sebou úspěšnou sezónu

Fotbalisté Varnsdorfu ztrácejí dech, podlehli i Vlašimi 

pro příští sezónu udrželo. Zásluhu 
na dosaženém výsledku měli hrá-
či: Žatečka ml., Peleška, Charou-
zek, Bušek, Gola.

V okresním přeboru obsadilo 
družstvo D celkové 5. místo, druž-
stvo B skončilo na místě šestém a 
družstvo C bylo sedmé z celkové-
ho počtu deseti týmů. V okresní 
soutěži, kterou hráli nejmladší 

žáci, skončili na posledním šestém 
místě. Mimo uvedené soutěže 
proběhl již 43. ročník Varnsdorf-
ské ligy za účasti 21 dvoučlenných 
družstev. Vítězem ligy bez jediné 
prohry se stalo družstvo Travaři, 
stříbro bralo družstvo Bernard, 
bronz Konrad.

Velkou zásluhu na činnosti od-
dílu má Radim Novotný, který 

vykonával funkci předsedy oddílu 
a ředitele Varnsdorfské ligy. Pro 
příští sezónu po několika letech 
strávených v uvedené funkci kon-
čí. Hráči oddílu mu touto ces-
tou děkují za odvedenou práci, 
kterou po řadu let vykonával, a  
bez které by život oddílu nebyl 
možný.

          Miroslav Exnar

Varnsdorf        S blížícím se kon-
cem druholigové sezóny se fot-
balistům Varnsdorfu tak trochu 
přestalo dařit. 

Po domácím vítězství 2:0 nad 
ex-ligovým Brnem přišly dvě 
porážky se stejným výsledkem  
v neprospěch týmu z Kotliny. 
Svěřenci Davida Oulehly nejprve 
prohráli 0:2 na půdě posledního 
Žižkova. Nutno dodat, že to bylo 
po bezkrevném a velmi špatném 

výkonu. „Náš výkon nebyl vůbec 
dobrý, první poločas byl špatný. 
Domácí byli důraznější, rychlejší, 
chtěli prostě víc. Nechytli jsme 
začátek, nebylo to prostě dobré,“ 
smutně pravil varnsdorfský kouč 
David Oulehla.

Chuť si fotbalisté Varnsdorfu 
nespravili ani v následujícím zá-
pase, kdy doma hostili Vlašim.  
O zápase rozhodl první poločas, 
kdy soupeř vstřelil dvě branky. 

Domácí sice předvedli lepší vý-
kon, dostávali se do šancí, ovšem 
v koncovce byli doslova bezzubí. 
Hosté naopak těžili z rychlých 
brejků. Největší problém domácí 
obraně činil bývalý hráč Varnsdor-
fu Oskar Fotr, autor úvodní bran-
ky zápasu. „Výsledek je pro nás 
špatný, nejsme spokojení. Svou 
rychlostí nás hodně trápil Oskar 
Fotr, odehrál výborný zápas. Kluci 
zápas odpracovali, snažili se kom-

binovat a být na míči. Ale hodně 
naších akcí končilo před šestnáct-
kou. Chyběla tam předfinální a fi-
nální situace. Nebyly tam přesné 
centry. A to asi rozhodlo,“ zhod-
notil vše domácí kouč.

Hned ve středu 8. května hrál 
Varnsdorf derby proti Ústí nad La-
bem, které skončilo 2:0 v pohledu 
Varnsdorfu. V neděli pak doma 
přivítal Prostějov. Ten odjel z Kot-
liny s výsledkem 0:0.            Redakce 
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Prague Handball Cup: Házenkáři se v Praze neztratili

Dorostenci Varnsdorfu přivezli z Roudnice šest bodů

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 01

Praha       Jak jsme již avizo-
vali dříve, mladí házenkáři a há-
zenkářky TJ Slovanu Varnsdorf 
trávili Velikonoce na prestižním 
turnaji Prague Handball Cup. 

Podpořili je i hráči týmu Sla-
voje Děčín a pod hlavičkou TJ 
Slovanu Varnsdorf se v turnaji 
rozhodně neztratili. Celé akce se  
zúčastnilo celkem 635 týmů z ce-
lého světa a v kategorii mladších 
žáků, kde Varnsdorf bojoval, jich 
bylo 90.

„Náš tým bojoval velmi stateč-
ně hned od prvního hracího dne 
a vyhrál jak nad týmem Francie 
(18:16), tak i nad Chorvatskem 
(11:8). Poslední zápas dne s tý-
mem Karviné byl už nad naše 
síly a skončil prohrou 11:19,“ 
řekl trenér Oldřich Rybář, který 
tým vedl společně s děčínským 
koučem Tomášem Jablonickým.
„Druhý hrací den nám přinesl 
prohru s hráči ze Švédska (4:15) 
a pak výraznou výhru nad týmem 
 z Vršovic v poměru 19:8. Tento vý-
sledek nás poslal mezi 45 nejlep-
ších týmů ve skupině, což byl pro 
naše házenkáře obrovský úspěch 
a radost z postupu si hráči i  
trenéři patřičně užili,“ radoval se 

Rybář.
„Třetí den se nám s nejlepšími 

týmy už tolik nevedlo. Skončilo to 
prohrou s Frýdkem-Místkem 6:22 
a po statečném boji s týmem Řec-
ka prohrou 13:23,“ podotkl. Mla-

dí házenkáři si celý pobyt v Praze 
užili jak na hřištích, tak i mimo ně, 
protože tento turnaj se vyznačuje 
i spoustou jiných aktivit, jako jsou 
dovednostní soutěže, diskotéka, 
volné vstupy do muzeí, na laser-

game, bowling, do jump parku 
a dalších. „Všem zúčastněným 
velice děkujeme za bojovnost a 
velký úspěch v prestižním turnaji.  
Házené zdar,“ dodal s úsměvem 
Rybář.                                     Redakce

Mladí házenkáři na prestižním turnaji Prague Handball Cup; foto TJ Slovan Varnsdorf - házená

Roudnice nad Labem    Dva 
zápasy, dvě divizní vítězství.  
Dorostenecké týmy FK Varnsdorf 
naplno bodovaly na hřišti VOŠ a 
SOŠ Roudnice nad Labem. Starší 
dorost vyhrál 2:1, mladší 3:2.  

Divize U19
Odčinit podzimní prohru se 

domácím nepodařilo, i když od  
15. minuty vedli, když se po cen-
tru prosadil hlavou na zadní tyči 
Kuchař. Odpověď varnsdorfského 
celku byla rychlá, po zbytečné 
ztrátě ve středu hřiště se k míči 
dostal aktivní Kim a z pravé stra-
ny prostřelil Čížka. Čtvrthodinky 
po změně stran vyslal Čada do 
vápna Haladu, ale ten nastřelil 
jen dobře vyběhnuvšího Vaňáka.  

O třech bodech rozhodl Varnsdorf 
v 80. minutě, kdy tečovaná střela  
Rybáře z vápna zapadla za záda 
Čížka.

„Sledujeme na stránkách a 
Facebooku, jak se tomu domácí 
věnují, takže jsme věděli, že nás 
čeká těžký zápas a měli jsme re-
spekt. Hráli jsme vzadu zajištění 
ve čtyřech, pěti na rychlé brej-
ky. Chvíli nám trvalo, než jsme 
si začali lépe rozebírat hráče při 
standardkách. A trochu problémy 
nám dělal i povrch. Ne, že by byl 
špatný, ale máme ve Varnsdor-
fu novou umělou trávu a skoro 
všechno hrajeme na ní, no a teď 
na trávě to byl přece jen nezvyk. 
Domácí se dostali zaslouženě do 

vedení, ale nám se podařilo srov-
nat Kimem, který má velké indi-
viduální schopnosti a pak přidali 
šťastný druhý gól. Kromě Kima 
máme zabudované v áčku i Ry-
báře a Vaňáka, kteří nám jsou  
k dispozici na zápasy, což nám po-
máhá. A myslím, že je to dobře i 
pro ty kluky samotné, že dostáva-
jí šanci trénovat v týdnu s profe-
sionálním týmem. S výhrou tady 
jsme samozřejmě spokojeni,“ 
dodal trenér Varnsdorfu Vlastimil 
Chod.

Divize U17
Hosté ani zdaleka nepřipomí-

nali tým, který v září dostal od 
Roudnice osmičku. I když rych-
le inkasovali, zápas stačili do  

32. minuty otočit. Domácí do půle 
srovnali, ale hrubku v rozehrávce 
Varnsdorf v 60. minutě nekom-
promisně potrestal.  
Spokojenější byl po zápase asi-
stent trenéra Vlastimil Chod: 
„Trénujeme nově podle jiného 
modelu, tedy devatenáctka a se-
dmnáctka dohromady a ty mlad-
ší kluky musím pochválit. V zimě 
udělali hodně práce a zvedlo se 
to. Myslím, že ten poločasový 
výsledek 2:2 byl ještě docela pří-
znivý pro domácí. Ve druhé půli  
jsme hrozili z brejků a podle mě 
zaslouženě vyhráli. Na jaře už 
máme stejně bodů jako za celý 
podzim.“
       Ladislav Pokorný


