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ANKETA: Má město vybudovat rozhlednu na Špičáku?
Varnsdorf
Podobu rozhledny, která by zdobila vrch Špičák,
již známe. Tu v anketě vybrali
obyvatelé města před třemi lety.
Žádost o poskytnutí dotace však
nevyšla, proto vedení varnsdorfské radnice přichází s další
anketou mezi občany: Vybudovat rozhlednu na vlastní náklady?
Do ankety o nejhezčí návrh
nové rozhledny se před třemi lety
zapojily bezmála dvě tisícovky lidí.
Stala se tak bezesporu nejúspěšnější anketou v historii města. Pro
vítězný návrh se vyjádřilo 40 procent všech hlasujících.
Něco málo o návrhu
Úvodní myšlenkou vítězného
návrhu, který vidíte na snímku, je
cesta časem. Tvůrci našli inspiraci v historii. Jejich rozhledna má
symbolizovat vznik města, který
se odehrál v roce 1849 spojením
6 obcí: Starý Varnsdorf, Nový
Varnsdorf, Floriansdorf, Karlsdorf
a Starý a Nový Franzental. V roce
1868 byl pak Varnsdorf rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšen na město. Stavbu tvoří šest
základových patek, ze kterých se
vinou jednotlivé nosné ocelové
pruty, které se obtáčí kolem schodiště neseného středním sloupem. Tento střední ocelový sloup
představuje pomyslnou časovou
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Vítězný návrh rozhledny, která by mohla zdobit vrch Špičák; foto archiv

osu. Cestou vzhůru tedy návštěvník symbolicky projde historií až
na vyhlídkovou plošinu, která mu
umožní rozhled do současnosti.
Konstrukce věže je navržena
s maximální snahou o bezúdržbovost, veškeré prvky jsou tedy
žárově
zinkovány,
případně
budou použity materiály z nerezu. Nosnou konstrukci věže
tvoří prostorová příhradovi-

na obtočená kolem ocelového
sloupu podpírajícího schodiště.
Konstrukce budou vzájemně staticky propojeny. Okolí doplní lavice pro odpočinek turistů, umístěné pod krycí plachtou. Prostor
pod terasou bude zakonzervován
a jeho další využití bude řešeno
dle oblíbenosti a návštěvnosti
místa, např. turistické občerstvení
apod.

Varnsdorf se na začátku roku
2016 připojil k pěti dalším obcím
a městům, které Euroregion Nisa
zastřešil jako lead-partner pro
nový česko-saský projekt týkající
se stavby rozhleden. Dotace městu však nebyla udělena. Stavba
rozhledny se tak oddálila s tím,
že se počká na vyhlášení dalšího
dotačního titulu. Dotazy občanů
se však množí, proto se vedení
varnsdorfské radnice společně
s nově vzniklou Komisí pro cestovní ruch rozhodlo zveřejnit další
anketu mezi občany s tím, jestli má město v rozpočtu vyčlenit
zhruba sedm, osm milionů korun
a rozhlednu vybudovat na vlastní
náklady z městského rozpočtu.
V případě, že obyvatelé rozhodnou o vybudování rozhledny,
mohlo by se začít stavět příští
rok. Projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení je totiž
k dispozici.
Jak hlasovat?
O
vybudování
rozhledny
z městského rozpočtu mohou
obyvatelé města hlasovat prostřednictvím webových stránek
města www.varnsdorf.cz, kde je
zveřejněna anketa. Ta bude aktivní do neděle 30. června 2019.
V případě, že nemáte možnost
hlasovat elektronicky, můžete
svůj postoj vyjádřit v redakci Hlasu severu na Městském úřadu
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470,
dveře č. 12 (1. patro).
		

Tomáš Secký

Slavnosti ve Varnsdorfu startují v pátek
Varnsdorf
Slavnosti města
Varnsdorf jsou již tradiční akcí
v polovině června, která přiláká
mnoho místních, tak přespolních návštěvníků.
V pátek se bude slavit především 115. výročí otevření vyhlíd-

ky Hrádek. Program zahájí v půl
páté výprava za pokladem na
Hrádku – hra pro děti plná úkolů.
Hlavními sobotními trháky budou Monkey Business v čele s
Matějem Ruppertem a Ben Cristovao. Sobotní program oslav

začne již ve 14 hodin. Pro děti
bude připraven skákací hrad,
nafukovací skluzavka, soutěže,
malování na obličej, čtyřkolky,
zábavné čarování a mnoho dalšího.
Tomáš Secký

12/2019

Zprávy

Včelí roj se usadil u dětského hřiště, likvidovali ho hasiči
Varnsdorf
Včelí roj blízko
dětského hřiště v ulici Západní
likvidovali varnsdorfští hasiči.
Nevhodné místo si vybral v sobotu 1. června dopoledne včelí
roj při hledání nového útočiště.
Včely se usadily na větvi nedaleko
dětského hřiště v ulici Západní a
kousek od vchodu do panelového
domu. Dva odvážní profesionální
hasiči se i v parném dni museli
zcela zahalit a obléci do kukly, aby
celou větev i s královnou na chvíli
„sebrali“ do pytle.
Poté bleskově přejeli na louku
pod stromy mimo lidská obydlí,
kde igelitový pytel otevřeli a nervózní roj si tak pro svou užitečnou
práci v přírodě mohl najít přijatelnější místo.
Střet osobního auta s motorkou
Zatímco dobrovolní hasiči
z Horního Podluží byli ve sportovním areálu v Jiřetíně pod Jedlovou
na dětském dni, jen dvě stě metrů
daleko - na křižovatce u sběrného
dvora - došlo v neděli 2. června
odpoledne k nehodě motorkáře a
osobního vozidla. K události operační středisko vyslalo profesionální jednotku z Varnsdorfu a také
právě hasiče z Horního Podluží,
kteří bleskově vyrazili a na místo
přijeli velmi rychle.
Hasiči poskytovali první pomoc
zraněné osobě, péči si následně
převzali zdravotníci. Proč k nehodě došlo, to na místě zjišťovali dopravní policisté, dopravu v místě
kyvadlově řídila policejní hlídka.
Noční dopravní nehoda
Krátce před druhou hodinou
ráno v sobotu 1. června bylo na

Včelí roj se usadil nedaleko dětského hřiště a vchodu domu, zasahovat museli hasiči; foto miw.cz

tísňovou linku oznámeno, že na
hlavní silnici u Jiřetína pod Jedlovou, směrem na Horní Podluží,
došlo k vážné nehodě osobního
vozidla. Na místo proto okamžitě vyjeli jak profesionální hasiči
z Varnsdorfu, tak dobrovolná jednotka z Horního Podluží, dvě sanitky a policisté.
Po projetí všech hlavních silnic
(směr Rybniště, směr Šébr, i zpátky) bylo jasné, že nehoda není na
žádné hlavní komunikaci. Po několika dalších minutách upřesňování byla událost nalezena v jednosměrné ulici, která vede k baru
pod sjezdovkou na Jedlové.
Vozidlo čelně narazilo do zídky

a doslova na místě se zastavilo.
Cestovalo v něm pět osob, postarali se o ně zdravotníci, hasiči následně pomohli s transportem do
sanitek. Zároveň provedli protipožární opatření a vyčkali na zadokumentování nehody dopravními
policisty.
Náraz do stromu
Do Rybniště vyjela ve středu
večer 22. května varnsdorfská
profesionální jednotka k nárazu
osobního vozidla do stromu. Ke
zranění ani úniku provozních kapalin nedošlo, hasiči provedli protipožární opatření.
Střet osobního vozidla s
cyklistkou

Jen pár desítek metrů od cisterny profesionálních hasičů došlo
v úterý 21. května dopoledne na
křižovatce ulic Východní a Kollárova ke střetu osobního vozidla
s cyklistkou. Osobu letící vzduchem nešlo přehlédnout, hasiči
proto na místo okamžitě dojeli a
během několika sekund začali poskytovat první pomoc.
Naštěstí vše svědčilo pouze
o lehčím zranění, i tak ale zraněnou osobu do nemocnice transportovala přivolaná sanitka. Následně dorazili policisté, včetně
dopravních, kteří si řešení kolize
převzali.
Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
28.4.2019 v 19:30 hod.
Telefonické oznámení z jednoho z marketů našeho města, že u
nich v prodejně došlo k zadržení
zákazníka, který odmítá zaplatit
zboží, které pronesl přes pokladnu. Vyslaná hlídka MP na místě
zjistila muže, který se pokusil odcizit 27 balení pralinek. Muž byl
strážníky předveden na Obvodní
oddělení Policie ČR k lustraci osoby. Po provedení všech potřebných úkonů byl muž za své proti-
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právní jednání vyřešen příkazem
na pokutu ve výši 5000 korun.
30.4.2019 ve 23:03 hod.
Na služebnu MP prostřednictvím linky 156 bylo telefonicky
oznámeno od občanky našeho
města, která sdělila, že se na
ulici Střední válí totálně opilá
holka. Na místo byla ihned
vyslána hlídka strážníků městské policie, která zde zjistila silně
podnapilou slečnu. Provedenou dechovou zkouškou byla

naměřena hodnota 2,49 promile alkoholu v dechu. Přes
dozorčího směny MP byla telefonicky
přivolána
sanitka
RZS. Strážníci převezli dívku na
služebnu MP, kde jí udržovali při
vědomí až do příjezdu sanitky
zdravotní služby, kdy asistovali
do jejího odjezdu do nemocnice.
1.5.2019 v 11:05 hod.
Na služebnu MP telefonicky
oznámeno občanem města, že na
ulici Bratislavská u nového spor-

tovního hřiště je elektrorozvodná skříň, která má utržený dekl,
kdy oznamovatel má strach, aby
nedošlo k případnému zranění
hlavně dětí, které chodí okolo a
mohly by tam strčit ruku. Vyslaní
strážníci na místě prohledali okolí a kryt od skříně nalezli ve křoví
neporušený. Tento usadili zpět a
skříň zabezpečili proti otevření a
jinému zásahu.
		

Martin Špička,
velitel městské policie
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Prostor autobusového nádraží doplnily nové
informační vitríny lákající na kulturní akce
Varnsdorf Zrekonstruovaný
prostor autobusového nádraží
doplnily tři velké informační vitríny.
Ty jsou umístěny na dlážděném
chodníku, který slouží jako jedna
z přístupových cest na autobusový terminál, poblíž přechodu pro
chodce v ulici Národní. Dvě ze tří
vitrín budou kolemjdoucí lákat na
kulturní akce ve Varnsdorfu. Na
městské akce jako jsou slavnosti,
pálení čarodějnic, svatomartinský průvod, ale také na divadelní
představení. Třetí vitrína přiblíží turistům naše město včetně
mapy s cyklotrasami.
Informační vitríny navíc disponují vlastním aktivním podsvícením. Plakáty tak ve večerních
hodinách dostávají zcela nový
rozměr. Až půjdete okolo, nezapomeňte se zastavit a podívat se
na aktuální nabídku kulturních
akcí ve městě.
Jak to vypadá s autobusovou
stanicí?

Prostor autobusového nádraží doplnily informační vitríny; foto Jan Louka

Vzhledem ke složitosti plnění podmínek dotačního titulu je
stále v řešení zajištění provozu
budovy autobusové stanice, která bude disponovat prodejem
tiskovin, drobného občerstvení,
veřejnými toaletami a bude sloužit pro koordinaci integrované dopravy a ovládání elektronických

informačních tabulí. Provozovatel
autobusové stanice byl vybrán
formou otevřeného veřejného
výběrového řízení a v současné
době se čeká na schválení od poskytovatele dotace. Až poté může
dojít k otevření budovy autobusové stanice.
		

Tomáš Secký

pokračovat v zateplování svých
bytových domů. Do seznamu investičních akcí zařadila zbylé dva
panelové domy v ulici Edisonova
a bytový dům v ulici Prašná. Na
řadu nyní přichází poslední jmenovaný. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost S.E.L.
group s.r.o. z České Lípy za cenu

2 200 000 korun. V minulém týdnu proběhlo předání stavby. Hotovo by mělo být do 150 dnů od
podpisu smlouvy. Varnsdorf navíc
ušetří. Akce je totiž spolufinancována z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu – Energetické úspory
v bytových domech III. Tomáš Secký

Město nabídne přes dvacet startovacích bytů
Varnsdorf
Město se pustilo
do oprav bytů, které vykoupilo
v ulici Žitavská od obchodníků
s chudobou. Startovací byty budou určeny pro mladé a samoživitelky.
V boji proti vyloučené lokalitě
v ulici Žitavská, Kovářská je město
úspěšné. Lokalita, která dlouhé
roky patřila mezi problémové, se
začíná měnit k lepšímu. Může za
to boj proti obchodníkům s chudobou a dobrá práce sociálních

Rada města rozhodla pověřit
starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
vstupního průčelí (hlavního schodiště, zastřešení a ozdobných
prvků vstupního portálu) věže
Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ v celkové ceně díla 516
676 korun.
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním
Smlouvy o dílo na akci „Oprava
místní komunikace Měšťanská
– od č. p. 122 po křižovatku ulice Kamenická“ a „Oprava místní
komunikace Měšťanská – od křižovatky ulice Kamenická do ulice
Josefa Hory“ s termínem realizace zakázky 06/2019 a cenou díla
1 665 539 korun.

V zateplování domů se pokračuje i letos
Varnsdorf
Další městský bytový dům projde v následujících měsících proměnou. Zateplení se dočká dům
č. p. 2290/C v ulici Prašná
ve Varnsdorfu.
Jak jsme avizovali v jednom
z předchozích čísel Hlasu severu,
radnice chce i v letošním roce

Vybíráme z usnesení
z 16. schůze Rady města

pracovnic. Ke zlepšení situace
přispělo také vyhlášení bezdoplatkové zóny. Varnsdorf před
několika měsíci získal v dražbě
25 bytů, ty chce nyní opravit.
„Byty budou po opravě určeny
pro mladé a samoživitelky,“ řekl
starosta Ing. Stanislav Horáček.
„Na rekonstrukci 19 bytů jsme
získali dotaci 8 milionů korun na
sociální bydlení z Integrovaného
regionálního operačního programu. Celkové náklady na rekon-

strukci by měly být kolem deseti
milionů korun,“ doplnil starosta.
V současné době se připravují
podklady pro zadání výběrového řízení na zhotovitele. Mezitím
Varnsdorf začal s opravou zbývajících bytů. Ty už se pomalu,
ale jistě rýsují. „Práce na zbylých
bytech probíhají, dva jsou téměř
hotové. Pokud vše půjde jak má,
začneme některé byty pronajímat již letos,“ dodal na závěr Ing.
Stanislav Horáček.
Tomáš Secký

Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním
Smlouvy o dílo na akci „Oprava
chodníku v ulici Čsl. Letců od ulice Smetanova po ulici Husova“
s termínem realizace zakázky
06/2019 a cenou díla 620 773
korun.
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním
Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště – ulice Lesní“ s termínem realizace zakázky 06/2019 a celkovou
cenou díla 283 063 korun.
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním
Smlouvy o dílo na akci „Oprava
veřejného osvětlení v ulici Střelecká“ s termínem dokončení do
31.08.2019 a cenou díla 110 964
korun.
		

Rada města

Vzali ho a prodali
Po několika měsících prověřování se policisté rozhodli k zahájení trestního stíhání mladého
muže ze Šluknovského výběžku.
Od třináctého května letošního
roku čelí následkům přečinu krádeže, jelikož jej nenechal chladným odstavený neregistrovaný
starší motocykl značky Honda.
Jeho majitel jej nechal před panelovým domem v Hrnčířské ulici ve Varnsdorfu. Červený stroj
z roku 1988 v hodnotě sedmi
tisíc českých korun přilákal pozornost dvojice mladých mužů, kteří
se jej zmocnili a posléze prodali
třetí osobě.
por. Bc. Petra Trypesová
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Ondřej Trojan natáčí ve Varnsdorfu černou hudební komedii
Varnsdorf
Opět spolupracuje se scenáristou Jarchovským,
herci Macháčkem, Bokovou a
Winterovou a poprvé obsadil do
velké role bratra Ivana.
Režisér Ondřej Trojan začal
v těchto dnech (koncem května –
pozn. redakce) natáčet svůj pátý
celovečerní film Bourák, černou
gangsterskou romantickou hudební komedii o tom, co všechno
může způsobit jedna letní bouřka,
jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna
hodně naštvaná dcera.
Pro natáčení tvůrci vybrali severočeský Varnsdorf, který se promění ve filmový ŠLUKDORF, město na severu Čech, kde po revoluci
zavřely všechny fabriky a místo
nich se vyrojily nonstop herny,
kasina a šlapky. V jednom z těch
nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka,
která už má života ve městě, kde
chcípl pes, plné zuby. A ještě víc
ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK.
Zastydlý puberťák s otřískaným
růžovým Cadillacem, který chodí
trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického
katalogu na podprsenky. Scénář
Bouráka napsal Petr Jarchovský
podle předlohy Evity Naušové a
z původního sociálního dramatu
vznikla stylizovaná černá komedie
o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů.
Jarní předtáčka potrvá do začátku června (do 6. června – pozn.
redakce) a po letní pauze se štáb
vrátí do Varnsdorfu a okolí zase
na podzim, kdy rozehrané Šlukdorfské figurky doplní sám velký
Bourák v podání Ivana Trojana.

Na snímku herec Jiří Macháček během scény, která se točila ve Varnsdorfu; foto Bára Lockefeer

Hlavní roli Bourákovy dcery Kamily svěřil Ondřej Trojan studentce
konzervatoře Veronice Markové,
která bere natáčení jako obrovskou zkušenost. „Zahrát si pod
vedením Ondry je okouzlující, na
to se člověk nemůže netěšit. Zároveň si myslím, že máme s Kamilou hodně společného. A kvůli
natáčení držím dietu, abych se
na place mohla pořádně nacpat.
Jsem taky ráda, že se dostanu na
místa, kam bych se sama nejspíše nepodívala,“ těší se Veronika nejen na roli, ale i na filmový
catering a severočeské lokace.
Poprvé jako matka dospělé dcery se představí Kristýna Boková
(Markéta). „Upřímně se těším, ale
taky bojím, protože je to velká a
složitá role v křehkých nuancích,
takže velká zodpovědnost. Ale věřím Ondřejovi, s ním je radost tu
postavu hledat,“ říká herečka, pro

kterou to bude už třetí spolupráce s Trojanem.
Potřetí se na place sejde režisér i s Jiřím Macháčkem, který
vyfasoval roli majitele kasina, nebezpečného golfisty a zhrzeného
Markétina ctitele Rudy. „Těším
se, poněvadž budu hrát divnýho,
ale fakt hodně divnýho týpka. Tak
proto,“ prozrazuje Jiří Macháček,
do jaké postavy se převtělí tentokrát. Rudovu nesnesitelnou ženu,
manikérku Jiřinu, si s velkou chutí
zahraje Petra Nesvačilová. K nepoznání změněná bude v Bourákovi i herečka Kateřina Winterová. „Je to velká úleva, dostat roli,
ve které nemusím být „za krásnou“. Doufám, že aspoň všechny
pobavím,“ říká o své postavě alkoholičky Elvíry. Jejího syna, neduživého gamblera Frantu, si zahraje
Jiří Šimek, svědomitého policistu
Luďka Jaromír Dulava, v rolích

okresních gangsterů se představí
slovenská hvězda Milan Ondrík
a čeští výtvarníci Jaroslav Róna a
Aleš Najbrt.
V dalších rolích se na sever
Čech během podzimní fáze natáčení podívají kromě Ivana Trojana
i Kryštof Hádek, Matěj Ruppert
a ze Slovenska Ady Hajdu, Petra
Polnišová nebo Alena Pajtinková. Významnou úlohu bude hrát
v Bourákovi také hudba ve stylu
rockabilly, kterou skládá Petr Ostrouchov, stejně jako kostýmy Terezy Kučerové, masky Jany Bílkové
nebo lokace architekta Tomáše
Svobody. Kameramanem filmu je
Tomáš Sysel, producentem Ondřej Trojan a Total HelpArt T.H.A.,
koproducenty jsou Česká televize
a slovenská produkční společnost
PubRes. Premiéra Bouráka je naplánovaná na jaro 2020.
Barbora Trojanová, tiskový servis

Noc kostelů: Veřejnosti se otevřely dva varnsdorfské kostely
Varnsdorf
Dva z pěti
varnsdorfských
kostelů
se
v pátek 24. května otevřely
veřejnosti v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. Tentokrát se jednalo o ty, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá
– Červený (evangelický) kostel
a kostel sv. Karla Boromejského
(zvaný „bez věže“).
Téměř tisícovka lidí si v průběhu odpoledne a večera nenechala
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ujít návštěvu Červeného kostela,
do něhož se dlouhou dobu nebyla šance podívat. Léta chátrání
se na budově kostela a vnitřních
prostorách hodně podepsala. Na
konci roku 2015 stavbu získalo
z majetku státu bezúplatně město
Varnsdorf a kostel nyní prochází
postupnou rekonstrukcí, což ocenil nejeden návštěvník. Práce jdou
vidět na každém kroku. Při zahájení nechybělo úvodní slovo od

místostarosty Rolanda Sollocha,
dále odborný výklad od Josefa
Rybánského a hudební doprovodný program, který probíhal celý
večer. Návštěvníci si mohli porovnat na fotografiích, jak vypadal
kostel v době jeho užívání, přečíst
zajímavosti na informačních tabulích a dokonce se pod vedením
Jiřího Suchardy rozezněly kostelní
zvony.
V kostele sv. Karla Boromej-

ského si zase mohli lidé prohlédnout nejen prostory kostela,
ale i liturgické předměty (např.
kalichy) a vyslechnout výklad
o historii místa od Pavla Jandy.
Program byl také obohacen
o hudební vystoupení. Velký dík
patří všem pořadatelům a účinkujícím, kteří se na akci podíleli
a umožnili návštěvníkům, „zažít
kostel jinak“.
		

Barbora Hájková
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Městské centrum kultury a vzdělávání oslavilo 10. výročí
Varnsdorf
Poslední květnový den patřil oslavám k desátému výročí otevření Městského centra kultury a vzdělávání.
V objektu sídlí městské informační centrum, městská knihovna a Dům dětí a mládeže.
V den oslav se konaly prohlídky budovy, kde se mohli účastníci
porozhlédnout po prostorách tzv.
„od sklepa až po půdu“ a dozvěděli se i mnoho zajímavostí. Např.
se za tuto dobu v knihovně vypůjčilo přes 840 tisíc dokumentů,
uspořádalo se přes 2 tisíce akcí
a vydalo se celkem 34 publikací. „Čtyřicet návštěvníků využilo
možnost si prohlédnout celou
budovu, včetně zázemí obou institucí. O činnosti DDM zájemce
informovala jeho ředitelka Bc.
Marcela Louková a o cestě knihy ke čtenáři knihovnice Hana
Petrásková,“ popsala ředitelka
knihovny Ing. Ilona Martinovská.
V odpoledních hodinách bylo
připravené Barevné odpoledne
pro děti, kde se v přilehlém parku
nacházelo devět stanovišť se soutěžemi, rébusy a hrami, a každý
malý účastník, který prošel alespoň šest z nich, dostal malou odměnu v podobě retro „štěstíčka“.

Návštěvníci si na snímcích připomínali slavnostní otevření před deseti lety; foto Ivo Šafus

„Jednalo se o stanoviště zajištěné
pracovníky knihovny a DDM, ale
též spřízněných institucí a osob
(mj. stanoviště první pomoci – Bc.
Jana Hozáková, hry pro nevidomé – spolek Život jde dál, oblíbený slackline – Martin Hoško). Her
a soutěží se zúčastnilo celkem 75
dětí a pohodovou atmosféru podpořil hudebně Vláďa Málek, který
vyloudil nejeden úsměv na tváři,

ale došlo i na taneček. Navečer
proběhla vernisáž výstavy „10 let
MCKV“, která mapuje nejdůležitější události a připomíná osobnosti, které jste mohli za uplynulých 10 let v knihovně potkat
– byli jimi např. Michal Viewegh,
Ludvík Vaculík, Vlastimil Vondruška, Halina Pawlowská a mnohé
další… Výstavu si zájemci mohou
prohlédnout do poloviny září,“

sdělila Ilona Martinovská.
Pomyslnou tečkou za krásným
slavnostním dnem byl večerní
koncert dámského pěveckého
uskupení Náhodou pod vedením
Aleny Smetanové, opět s rekordní návštěvností. Přejeme celému
kolektivu pracovníků MCKV mnoho spokojených návštěvníků a ať
nadšení a elán pro jejich práci neutichá.
Barbora Hájková

Den dětské radosti letos opět pobavil děti i dospělé
Varnsdorf
V prosluněnou
sobotu 25. května se na hřišti za
sportovní halou opět oslavoval
Den dětí. Dům dětí a mládeže
ve Varnsdorfu svou tradiční a
největší akci zorganizoval již po
čtyřicáté a navštívily ji stovky lidí
nejen z Varnsdorfu, ale i blízkého okolí.
Připravený program byl velmi nabitý a pestrý. Návštěvníci
se mohli podívat na dvě úžasné bikeshow pod vedením Jana
Sladkého (vítěz Českého poháru v trialu), kde předvedl své
umění, dokonce i se zapojením diváků, kdy na kole přeskakoval odvážné dobrovolníky. Koho show zaujala, mohl
si vyzkoušet jízdu na speciálním kole a přejezd přes různé

překážky v připraveném workshopu.
Dalším „tahákem“ byl kouzelník Čáry Kluk, který měl připravené vtipné kouzlení a modeloval
z balónků spoustu všemožných
tvarů, takže balónkové meče,
pejsky a mnoho dalšího, brzy
vlastnil každý malý účastník. Děti
se mohly vyřádit také na boulderové stěně se skluzavkou, bungee
trampolínách, nafukovací skluzavce a čtyřkolkách. Svůj um a talent předvedli místní letečtí modeláři, kynologové a svůj stánek
s úkoly, které si zkoušeli účastníci
poslepu, měl i spolek Život jde
dál.
Společnost Elektrowin ve svém
infostánku připravila zábavné
soutěže za drobné ceny, odměna

čekala také na každého, kdo přinesl vysloužilý elektrospotřebič
nebo elektroodpad. Také odbor
životního prostředí MěÚ společně se Skauty nabídl dětem aktivity s ekologickou tématikou,
třídil se odpad do příslušných
popelnic, luštily se skládačky a
mnoho dalšího. Soutěže s výhrami připravila i společnost
Billa, kde byly vybrané peníze ze startovného věnovány
MŠ Čtyřlístek na třídu pro děti
s postižením. Dále nechyběl ani
paintball, malování na obličej, výtvarné dílny, fotografování a občerstvení.
Akce byla spolufinancována
z Dotačního programu města
Varnsdorf a dále z odměny ve výši
15 000 Kč určené městu Varns-

dorf, kterou poskytla ze svého
Motivačního programu společnost Elektrowin a.s. za zpětný
odběr elektrozařízení za 1. čtvrtletí 2019. Poděkování tedy patří
nejen jmenované společnosti a
městu Varnsdorf, ale také pracovníkům varnsdorfského supermarketu Billa, pedagogům a
studentům VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR
Varnsdorf, odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf, Skautskému středisku Lužan, společnosti
NOPROSU, Regia a.s., varnsdorfskému kynologickému klubu,
oddílu paintballu, Miloši Kostlánovi, Kateřině Žatečkové, pracovníkům DDM Varnsdorf a všem,
kteří pomohli celou akci zrealizovat.
		

Barbora Hájková
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Na Lidovce proběhl první ročník galavečera bojového sportu
Varnsdorf
V sobotu
18. května se v sále Lidové zahrady uskutečnil první ročník
galavečera K-1 s názvem Magorgym Fight Night. Bojovou
noc shlédlo zhruba 600 diváků.
Kromě sponzorů akci finančně
podpořilo i město Varnsdorf. Pro
velký úspěch a pozitivní ohlasy
by organizátoři chtěli z této akce
udělat každoroční tradici.
Agentura Jinack.cz ve spolupráci s Martinem Jandou – zakladatelem varnsdorfského boxerského klubu Magorgym, uspořádala
na Lidovce velmi vydařenou akci.
Dominantou sálu Lidovky se na
jeden večer stal boxerský ring.
Zápolení se zúčastnily celkem
4 kluby. Mimo varnsdorfský klub
tu byli zápasníci z Prahy, z Ústí nad
Labem a z Hrádku nad Nisou.
Soutěžilo se ve dvou hlavních
věkových kategoriích - v dětské
kategorii a v kategorii dospělých.
Chlapci, dívky, muži, ženy. Bojovníci z Varnsdorfu vybojovali v sedmi zápasech tři výhry, tři prohry a
v dětském duelu remízu. V dalších
dvou zápasech se utkali svěřenci
dvou různých trenérů zdejšího
klubu. Ceny předávali jednotliví
sponzoři a host večera, cenu za
město předal radní Marian Čapek, který se sám v tomto klubu
již 4 roky aktivně sportovně zapojuje.
Klub Magorgym, který letos slaví už 15. výročí svého založení,
navázal na tradici varnsdorfského boxerského klubu ze 70. let
minulého století. „Tehdy se boxovalo jak na sále tehdejší Lidové
zahrady, tak na sále Střelnice,“
přibližuje zakladatel klubu Martin
Janda.
Vysvětlete, prosím, laikovi, co
znamená zkratka K-1 a v čem se
liší od kickboxu, od thajského
boxu, od MMA a od klasického
boxu?
V klasickém boxu se zápasí jen
rukama. Kickbox využívá jak ruce,
tak kopy nohami. K-1 je kickbox,
kde jsou povolena navíc kolena.
Thajský box povoluje kolena a
lokty. MMA (v překladu smíšená
bojová umění) jsou nejvrdším
druhem tohoto sportu. Souboje
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Galavečer bojových sportů do Varnsdorfu přilákal zhruba šest set diváků; foto Facebook TommPles‘ Photos

probíhají buď v klasickém ringu,
nebo v tzv. kleci ve tvaru oktagonálu. Je to plno kontaktní bojový
sport, kde se bojuje jak ve stoje,
tak i na zemi.
Jakými druhy kontaktních
sportů se Magorgym zabývá?
Kolik máte trenérů?
Děláme K-1, thajský box a Krav
magu. Já mám trenérskou licenci
na první dva sporty, v thajském
boxu se doplňujeme s Miroslavem Čáchou a s Miroslavem Koktou. Mirek Kokta trénuje také
Krav magu, což však není sport,
ale systém sebeobrany, který byl
vypracován pro izraelské bezpečnostní složky. Tento můj kolega je
mistrem světa ve sportu zvaném
jiu-jitsu. Děti trénuje Jiří Podrazil.
Proč zrovna název Magorgym?
Tuhle otázku jsem čekal. My už
měli dokonce logo, ale název se
stále hledal. Historie je taková,
že nám někdo řekl, že do toho
řežeme jak magoři. No tak jsme
Magorgym. Byl to z počátku spíš
takový fórek, ani jsme nečekali, že
by nám Ministerstvo vnitra takový název klubu zapsalo. Ale stalo
se. Aspoň se to dobře pamatuje.
Kolik máte členů? Jsou mezi
nimi i děti? Od jakého věku začínají? Není tento sport pro děti
nebezpečný?

Máme celkově asi 100 členů.
Děti začínají asi od 10 let, ale nesmí boxovat na pytle, vyvíjejí se
jim klouby, takže by je to mohlo
poškodit. U dětí jde spíše o takovou pohybovou přípravu. Ne
všechny děti pak ustojí pubertu
a k tomu případné studium, a
pokračují se sportem až do dospělosti. Nejvytrvalejším členem,
který k nám chodí už asi 8 let,
tedy od svého dětství, je Adam
Nácovský. Takže všechno se nějak dá, i když ty tréninky musel
někdy kvůli studiu na gymplu vynechávat.
Čím si vysvětlujete, že bojové
sporty jsou stále oblíbenější?
Je to atraktivní jak pro diváky,
tak pro hráče. Dneska se tam točí
obrovské peníze. Je to komerce,
byznys. Nejlepší zápasníci si i u
nás v Česku mohou za zápas říct
třeba milion korun.
Co říkáte tomu, že tento ryze
chlapský sport dělají i ženy?
Z reakcí v publiku vyplynulo, že
některým takový boj ženy s ženou připadá nepatřičný.
Víte, já jsem k tomu taky zpočátku přistupoval s pochybnostmi. Nechtěl jsem holky zpočátku
vůbec trénovat. Odmítal jsem je.
Jenže doba se posunula. Ty ženy
se dnes zapojují prakticky všude.

Máme řidičky autobusů, náklaďáků, to také dřív nebylo. Takže
dnes máme v našem klubu asi
13 děvčat a žen.
Jsou nějaké rozdíly v přístupu,
když trénujete muže a pak ženy?
Je to hodně rozdílné. Chlapovi,
když něco dělá blbě, tak mu prostě vynadáte. Když byste tento
chlapský způsob komunikace použil u ženy, rozbrečí se. Musím na
to jít víc diplomaticky. Není to jen
o té fyzické stránce, ale hlavně i
o psychické. Hlavně před soutěžemi.
Vraťme se ještě k akci na Lidovce. Pro diváky jste měli připraveno i jedno překvapení.
Ano, hostem večera byl
Makhmud Muradov, což je momentálně jeden z nejlepších zápasníků v MMA. On je právě
jeden z těch nejlépe placených
hráčů v republice.
Nějaká zajímavost ze zákulisí
akce?
Ta akce byla pro nás velká škola. Naběhal jsem tam během ní
asi 18 km, aby to všechno klaplo.
Největší chyby naštěstí na place
nebyly vidět. Ale chybami se člověk učí. Příště už budeme vědět.
Určitě bychom chtěli příští rok
akci zopakovat a udělat z toho
tradici.
RH

Inzerce, společnost
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Poděkování produkce filmu Bourák městu Varnsdorf
Jménem producenta a režiséra Ondřeje Trojana, který v uplynulých dnech
natáčel ve Varnsdorfu černou hudební komedii Bourák, chceme poděkovat
městu za úžasnou spolupráci. Velký dík patří Městskému úřadu Varnsdorf a
panu Tomáši Seckému. Ať už šlo o zábory ulic, vypínání veřejného osvětlení
během nočních scén nebo pravidelný odvoz odpadu po natáčení, všechno
bylo vždy zařízeno obratem a fungovalo dokonale. Speciální dík patří obyvatelům z ulice S. K. Neumanna – majitelům filmové vilky Jirky Macháčka, kteří
nejen že vydrželi několikadenní nápor filmařů, ale vzali je doslova do rodiny,
stejně jako všem sousedům. Zaparkovat na dvorku nebo dobít si v garáži baterku od kamery nebyl problém. Děkujeme i Nemocnici Varnsdorf a jejímu
vedení za umožnění natáčení během provozu a nesmíme zapomenout ani na
Hasiče Varnsdorf, díky nimž jsme mohli točit v dešti i během těch nejslunečnějších dnů a firmě NOPROSU, která nám poskytla ve svém areálu komfortní
zázemí. Díky i všem, kteří si zahráli spolu s našimi herci Jiřím Macháčkem nebo
Jaromírem Dulavou a ve filmu se objeví v epizodních a komparsních rolích.
Pro celý štáb to bylo skvělých 10 natáčecích dní a těšíme se na podzimní část,
kdy ve Varnsdorfu a okolí strávíme celé tři týdny. A v plánu je samozřejmě
i varnsdorfská předpremiéra Bouráka.
Barbora Trojanová, tiskový servis

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.
Prodám zahradu na Špičáku 2600 m2. Kontakt 607 775 428
Tábor Rumburk, letní příměstský tábor pro děti u koní. Ježdění,
plavení, kočírování. Omezený počet míst. Více informací na čísle
+420606862560, email: jdvorjaru@seznam.cz
Vdova hledá přítele na vycházky. Tel: 737 615 083
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VZPOMÍNKA
Dne 21. června
uplyne 10 smutných
let od úmrtí paní
Lenky
Fridrichové. Stále s láskou
vzpomínají manžel
Oldřich a dcery Olga a Zuzana.

Kdo byl milován,
není
zapomenut.
Dne 20. června by se
dožil 49 let náš milovaný Honzík Kříž.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte prosím s námi. Zarmoucená rodina.

Dne 22. června
uplynou dva smutné roky, co nás navždy opustil pan
Vlastimil
Mareš.
Stále s láskou vzpomínají manželka Jarmila a děti s rodinami.

Dne 16. června uplyne smutný
rok, kdy nás navždy
opustil můj milovaný manžel, otec,
syn, bratr, švagr a
kamarád Roman Škach. Vzpomínáme
s velkou bolestí v srdci. Nikdy nezapomeneme. Rodina a přátelé.

12/2019
14/2018
PODĚKOVÁNÍ
Nemocnice Varnsdorf tímto děkuje
panu Františku Marschnerovi – majiteli zahradnictví na hřbitově, za
sponzorský dar, kterým každoročně
poskytuje letní výsadbu květin do
parku v areálu nemocnice. Jeho zásluhou má nemocnice stále hezky
vypadající zahradu a příjemné prostředí pro klienty léčebny a další návštěvníky nemocnice.

Dne 21. května mě na křižovatce
ulic Legií, Východní a Kollárova srazilo auto. Ráda bych touto cestou
poděkovala posádce hasičského auta
za rychlou pomoc. Nevím, jak se jmenovali, ale oni se poznají. Zavolali
záchranku a policii a čekali, dokud
nepřijeli. Byli jste skvělí. Děkuji,
Kumrová Ella.

SVOZY
BIOODPADU
Svozy bioodpadu
25.06.2019 od 6.00 hod.

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 11:00 hod.

ZUBNÍ POHOTOVOST
			
15. - 16.6.2019		
MUDr. Šetek Vladislav		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 539 310
22. - 23.6.2019
MUDr. Sudová Olga		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 513 989
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(Parkoviště na Národní ul.)
19.06.2019 od 8.00 - 16:30 hod.

ÚMRTÍ
Úmrtí v květnu

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
27.06.2019 od 9.00 hod.
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Blažena Křížová
Ivan Engler
Libuše Nečasová
Josef Pečenka
Pavla Řeháková
Marcela Myšíková
Dezider Godla
Emília Vorlíčková
Zdeňka Rybářová

69
83
89
85
66
49
52
88
87
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Sbírka brýlí putuje do Afriky
Varnsdorf
Kvalitní dioptrické brýle jsou v dnešní době stále poměrně drahou záležitostí.
Většina z nás jejich koupi pečlivě
zvažuje.
Nekupujeme si brýle tak často
jako třeba nové oblečení. Věděli jste ale, že v Keni mají takové
brýle hodnotu ročního platu? Já
tedy ne. Ale zároveň jsem tušila,
že nemálo lidí si své brýle schovává doma, ačkoliv už je nepoužívá
a nepotřebuje. Lidé brýle nevyhazují do odpadků, to by byla přeci
škoda. Proto když se ke mně dostala informace o sbírce dioptrických
brýlí na Slovensku, přišel nápad,
kterého jsem se už nepustila. Se
svými dvěma kamarádkami jsme
uspořádaly sbírku brýlí v našem
výběžku. Vstříc nám vyšla města
Rumburk i Varnsdorf a celkem lidé
darovali neuvěřitelných 1523 brýlí
a 278 brýlových pouzder.
O co vlastně jde?
Slovenská dětská organizace Fénix už několik let organizuje sbírku
s názvem „Okuliarepre Afriku“. Jejím cílem je dopravovat dioptrické
brýle od dárců, kteří je již z různých důvodů nevyužívají, k lidem,
kteří je potřebují, ale nemohou
si je dovolit. Vybrané brýle jsou
vždy odborně očištěny, změřeny
a označeny a jak z názvu sbírky
vyplývá, brýle putují k místním
komunitám do Afriky, zde konkrétně do Keni, kde lidé nemají
přístup k potřebné zdravotní péči
a kde chybějí základní ekonomické prostředky pro léčbu vad zraku.
V posledních letech je v projektu
úspěšně zapojená také jihočeská
organizace RADAMBUK (Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje) a
v letošním roce se ke sbírce
přidala také města Rumburk

a Varnsdorf prostřednictvím
svých informačních center. Právě
zde měli občané těchto dvou severočeských měst možnost odevzdat své brýle na začátku tohoto
roku.
Jak sbírka probíhala?
Po úvodní instruktáži a rozmístění sběrných nádob v informačních centrech jsme s napětím
čekaly, jestli vůbec někoho sbírka zaujme. Když jsme ale týden,
co týden odvážely z obou center
tašky plné brýlí, obavy spojené
s nezájmem se rozplynuly. S oběma informačními centry byla výborná spolupráce a bylo vidět,
že nejen nám dává sbírka smysl.
Po ukončení sbírky jsme si udělaly hezký dlouhý večer plný přebírání a počítání, až jsme došly
k číslu, které by nás ani ve snu
nenapadlo – 1523 dioptrických
brýlí a 278 pouzder! No jo, jenže jak takové obrovské množství
brýlí dostat na Slovensko? Když
ale děláte věci s dobrou myšlenkou jen pro svůj dobrý pocit,
může se stát, že tím inspirujete
další lidi. A díky tomu se nám nabídl pan Milan Jirout za rumburskou přepravní firmu Tiptrans, že
brýle na Slovensko zašlou na své
náklady. Jednoduše, dobrých lidí
je mezi námi mnohem víc, než
si myslíme. Tímto chceme firmě
Tiptrans srdečně poděkovat za
pomoc v pravý čas. Dále děkujeme zaměstnancům informačních
center v obou městech za jejich
výjimečnou ochotu a místním
periodikům (Rumburské noviny
a Hlas severu) za pomoc s propagací. Díky vám se sbírka vyvedla a
my už přemýšlíme, jestli v příštím
roce akci zopakujeme.
Andrea Bartůňková

Zachraňme Gymplfest
Varnsdorf
V Pivovaru Kocour již proběhlo celkem 7 skvělých ročníků Gymplfestu, tedy
openair hudebního festivalu pro
návštěvníky všech věkových kategorií, jež pořádali především
studenti.
Rok 2019 měl být pro Gymplfest
rokem konečným, jenže skupině
nadšenců ze zdejšího spolku Matranablanta to přišlo jako obrovská
škoda. Pro zachování této neobvyklé tradice, kterou by nám leckteré město mohlo závidět, tedy
dali dohromady happening ve
formě festivalu na louce u rybní-

ku Mašíňák, jenž se bude konat
již 21. června od 17 hodin. Kromě místní kapely Dark Shade zde
vystoupí i havířovští Ajdontker
nebo dámská čtyřka s názvem
Angelic Project. Pro návštěvníky
bude připraveno občerstvení od
Pivovaru Kocour, stánek s výběrovou kávou od Bohemian Coffe House, doprovodný program
a samozřejmě také tombola.
Vstupné je dobrovolné, byla by
tedy velká chyba si tuto úžasnou
show s dlouhou historií nechat
ujít.
		

David Petr

12/2019
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Sezóna byla nad očekávání, zdůraznil David Oulehla
Varnsdorf
Fotbalisté Varnsdorfu nakonec ukončili druholigovou sezónu na šestém místě.
Pro skromný klub z města, který
leží na hranici z Německem, jde
rozhodně o úspěšný ročník ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

David Oulehla; foto FK Varnsdorf

Premiérový ročník jako trenér
dospělých si prožil David Oulehla,
který má za sebou dobře odvedenou práci, na varnsdorfské lavičce. „Hráči mají volno, pak mají
na programu individuální plán.
Příprava na další sezónu začíná
17. června,“ řekl trenér David Oulehla, který už si s rodinou užívá
zasloužené dovolené.
Poslední zápas v sezóně jste
zvládli na jedničku, doma jste
doslova přejeli Znojmo vysoko
7:1.
„Ano, jsme rádi, že se nám podařilo udělat takovou tečku za
velmi dobrou sezónou. Utkání
bylo velmi těžké, soupeř šel rychle
do vedení. Ale nás to nepoložilo,
skóre jsme obrátili a pak byli hodně produktivní.“
Znojmo nakonec nezvládlo boj
o záchranu a nakonec i díky této

porážce sestoupilo. Ten tlak musel být znát.
„Bylo znát, že Znojmo u nás
bylo už pod velkým tlakem. Ale i
tak v utkání pracovali, byli nepříjemní, nebyl to jednoduchý zápas. Porážka pro ně byla asi příliš
krutá.“
Šesté místo v tabulce je pro
Varnsdorf ale dobrým počinem.
„Myslím, že sezóna byla nad
očekávání. Byla prostě velmi
dobrá a jsem moc rád, že jsme to
takhle zvládli. Další ročník však
bude velmi těžký.“
Na druhou stranu jste po celý
ročník bojovali se střílením branek, to vás asi hodně mrzelo.
„Neustále nás trápila produktivita a správné řešení v útočné
fázi. Dávali jsme málo branek, a
jak jsme hráli do plné obrany, tak
jsme měli problémy se do soupe-

řů dostat.“
Hráči už mají volno. Jak bude
vypadat váš další program?
„Hráči mají volno a pak individuální plán. Příprava na novou
sezónu začíná 17. června.“
Hádám, že volno využijete
k dovolené s rodinou, je to tak?
„Jasně, volno budu určitě trávit
s rodinou. Budeme pracovat na
baráku a také jsme kvůli dcerám
jeli k moři. Hlavně ta starší se
hodně těší. Hodně pracuji, takže
se chci přes volno věnovat rodině.“
Můžete už prozradit nějaké
změny v kádru?
„Kodešovi končí hostování a
vrací se do Teplic. To je vše, co
mohu říct. Pak už je to otázka na
pana Gabriela a jednáních, která
povede.“
		

Redakce

Házenkáři TJ Slovanu Varnsdorf mají po sezóně
Liberec
Jako sedm statečných vyráželi mladí házenkáři TJ
Slovanu Varnsdorf 25. května
do Liberce i s nejmladší házenkářkou Zuzkou Kinčlovou. Zranění a nemoc se bohužel podepsala na našem týmu, o to větší
bylo odhodlání sebrat soupeřům
body a udržet v tabulce skvělé
šesté místo.
Tentokrát jsme změřili síly
s týmy Jičínem B (prohra 9:16),
Náchodem (remíza 14:14), Chomutovem (výhra 19:13) a na
závěr s Jičínem A (prohra 7:28).
Tímto děkuji a zároveň mají
můj obdiv hráči: Tomáš Halba
(tento turnaj jako brankář), Lu-

káš Rybář, Václav Tillner, Marek
Sýkora, Jan Schlejer, Čeněk
Steinbach a v neposlední řadě
již zmiňovaná Zuzka Kinčlová.
Turnaje totiž odehráli bez střídání.
Jak už jsem v předchozích článcích zmiňoval, varnsdorfský tým
se drží v tabulce ve vyšších patrech a zřejmě nám to ani nikdo
nepřekazí. Pokud se dohraje závěrečný turnaj v Mostě bez velkých
překvapení, tak nás už hůře než
sedmá příčka nemine. Rozhodně
se jedná o jeden z mála skvělých
výsledků varnsdorfských házenkářů v této kategorii.
Musím jako trenér uznat, že

vytrvalost, píle a odhodlání se
nám po čtyřech letech poctivé
práce začala vyplácet a z každého turnaje jsme schopni si odvést
body. Především musím vyzdvihnout skvělou práci brankaře Jana
Fiegra, který skutečně odvedl
v některých pasážích obdivuhodné výkony. Dále se nám podařilo
vytvořit skvělou partu hráčů, kteří mají chuť vyhrávat a zároveň
i statečně přijímají porážky, které je povzbuzují do další tvrdé
práce. Určitě se zde tvoří házenkářský vyspělý tým, který bude
konkurenceschopný i těm nejlepším.
V příštím roce nás čeká postup

do vyšší kategorie, kde se určitě
projeví fyzická převaha starších
hráčů. O to více se však projeví
technická vyspělost některých
hráčů, kteří již v současné době
reprezentují výběr Ústeckého kraje v Regionálním házenkářském
centru. Na závěr bych chtěl vyzvat
varnsdorfské děti ročník 2006,
2007 a mladší - pokud máte chuť
sportovat, nebojte se přijít mezi
nás. Nebudu skrývat existenční
potíže vzhledem k nízkému počtu
hráčů. Házená je atletika s míčem,
a pokud vám nevadí pohyb, jste
vítáni. Více na www.hazena.tjslovanvarnsdorf.cz.
		

Oldřich Rybář

Děti za sebou mají první díl olympiády
Varnsdorf
První díl Olympiády prvního stupně ZŠ je za
námi. Letošní ročník Atletiky pro
první stupeň ZŠ začal v pátek
31. května 2019 na stadionu
v Kotlině.
Za účasti 10 týmů (5 chlapeckých, 5 dívčích) a za příjemného
počasí proběhly soutěže hlavně
v bězích (60 m, 300 m, 800 m,
štafety 4x60 m), ve skoku dalekém a v hodu míčkem. I když šlo
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především o body do týmové
soutěže, každý jednotlivec se snažil bojovat v duchu: výše, dále,
rychleji.
Některé výsledky byly pozoruhodné: 60 m Daniel Čepelík za
8,4 s, 800 m Roman Zich za 2:52,1
min., 300 m Andrea Košínová =
56,1 s, Matěj Hejný = 50,4 s, skok
daleký Michal Zeman = 403 cm,
štafeta chlapci ZŠ Edisonova 2 =
37,5 s. Vše se odehrávalo za bouř-

livé kulisy, kterou vytvořily děti 1.místo: ZŠ Edisonova – 49 bodů
z jednotlivých škol.
2.místo: ZŠ nám. E. Beneše – 39
bodů
Výsledky týmové soutěže:
3.místo: ZŠ Východní – 19 bodů
I když soutěže Olympiády poDívky:
řádá Komise pro vzdělávání, tě1.místo: ZŠ Edisonova – 42 bodů lovýchovu a sport Rady města
2.místo: ZŠ nám. E. Beneše – 33 Varnsdorf, TJ Slovan Varnsdorf a
bodů
REGIA a.s., hlavní dík však patří
3.místo: ZŠ Bratislavská – 20 bodů ZŠ nám. E. Beneše, která celou
atletickou soutěž organizovala a
Chlapci:
pořádala.
Václav Zemler
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Hokejisté z HC Varnsdorf bojovali na turnaji v Los Angeles
Los Angeles Dorostenci z HC
Varnsdorf, útočník Jan Vaněk (15
let) a brankář Vojtěch Hambálek
(13 let), se zúčastnili mezinárodního hokejového turnaje U16
v americkém Los Angeles.
Pod hlavičkou hokejového výběru Czech Jets odehráli systémem play-off celkem 6 utkání,
při kterých se podařilo do branek
soupeřů vsítit celkem 30 gólů, inkasovali jich 9. Porazili např. výběr
Kalifornie a Utahu. Hráli s týmy,
jejichž jména jsou zvučná i v NHL
– např. Anahaim Ducks nebo Los
Angeles Kings. V semifinále bohužel chybělo trochu více štěstí,
když se soupeřem prohráli o jeden gól. Výsledkem je ale krásné
3. místo.
Kluci, jaké máte pocity z vašeho prvního turnaje za oceánem?
Byl to jiný hokej, než v Čechách?
Vojtěch: Co se týká hokeje,
tak tohle byl jednoznačně zatím
můj největší hokejový zážitek.
Jsem rád, že jsem byl vybrán do
tohoto týmu a dostal příležitost
si zahrát. V Americe jsou trochu
jiná pravidla a i rozhodčí pískají
trochu jinak než tady, bylo to pro
nás překvapivé.
Jan: Já letěl poprvé v životě,
navíc takhle daleko, takže pro
mě bylo všechno hodně nové.
Hokejová utkání byla fakt náročná. Dva dny po sobě jsme hráli
dvě utkání denně. Ve státech se
hraje tvrdší hokej a i tresty jsou
posuzovány jinak. Pro nás občas
nepochopitelně, ale jsem rád za

Jan Vaněk a Vojtěch Hambálek z HC Varnsdorf bojovali v LA; foto Czech Jets

tu zkušenost.
Co kluci v týmu? Jak rychle jste
se spolu sehráli?
Vojtěch: Sedli jsme si, mám
nové kamarády. Netvořily se žádné skupinky třeba podle toho,
kdo s kým hraje v týmu v ČR, ne,
prostě jsme se všichni perfektně
sjednotili a sehráli jsme se velice
rychle. Oproti prvnímu zápasu
ten hokej už pak vypadal úplně
jinak. Já si myslím, že kdybychom
spolu hráli déle, tak bychom dosáhli i na to druhé nebo první
místo.
Jan: Přihrávali jsme si, nebyly
to jen sólo akce. Kdybychom tam
jeli příští rok ve stejné sestavě,
myslím, že bychom vyhráli.
Podařilo se vám být skutečným přínosem pro mužstvo.
Vojta byl za vychytanou nulu
v jednom zápase vyhodnocen
jako nejlepší hráč a zároveň vyhrál statistiku brankářů v turnaji, Jan dal gól, u dalších asistoval.
Jak hodnotíte celkové umístění?

Vojtěch: Byl to super turnaj,
i přes ten smutek z výsledku
v semifinále, mám z toho celkově
dobrý pocit. Obrovská zkušenost.
V semifinále chybělo jen trochu
víc štěstí. Je to prostě sport.
Jan: Je škoda, že jsme nedotáhli ten poslední zápas do vítězného
konce. Trochu jsme tam polevili a
dovolili soupeři vyhrát.
Stihli jste se trochu i podívat
po městě?
Vojtěch: Bylo to hlavně o hokeji, jenom asi jeden a půl dne jsme
měli volno. Byli jsme se podívat
v centru města, v zábavním parku
a objeli jsme ty nejznámější místa
v Los Angeles.
Jan: Po příletu jsem se šli projít na pláž a druhý den navštívili
Santa Monicu a Hollywood, poslední den jsme byli ještě v zábavním parku Universal Studios.
Umíte si představit tam žít a
hrát hokej? Líbilo se vám město? A jak na vás zapůsobili tamní
lidé?

Vojtěch: Líbilo se mi v Beverly
Hills. Tam je čisto, upravené trávníky. V centru Los Angeles je dost
nepořádku, špína. Kamkoli vyrazíte, je to daleko, ale to je asi o
zvyk. Jinak bych řekl, že lidi tam
jsou tak pětkrát ochotnější, než
tady u nás. Snaží se vždy pomoci,
jsou vstřícní.
Jan: Vůbec, spíš bych se chtěl
podívat do Finska nebo Švédska.
Co angličtina? Využili jste své
znalosti ze školy?
Vojtěch: Tak s angličtinou ještě problémy jsou, ale myslím, že
jsem to tam zvládal docela dobře.
Domlouval jsem tam něco i za pár
kamarádů na recepci, v obchodě i
v restauraci, ptal jsem se na cestu
a tak.
Jan: Moc ne, ale se spoluhráči
jsme se domluvili.
Chcete ještě závěrem něco dodat?
Vojtěch: Byl to povedený turnaj. Děkuji Czech Jets, že mě
vybrali do týmu a mohl jsem se
zúčastnit. Ostatní už řekl Jenda
za mě.
Jan: Chtěl bych poděkovat za
pozvání na tento skvělý turnaj
v Los Angeles a také děkuji týmu,
který bojoval do poslední minuty
každého zápasu. Také trenérům
za skvělou podporu na střídačce, klukům za skvělou atmosféru jak v kabině, tak i na hotelu.
Jsem rád, že jsem mohl reprezentovat naše město a tým HC Varnsdorf.
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TJ Slovan Varnsdorf uspořádal turnaj v Miniházené
né. Pořadatelé již od prvopočátků
zdůrazňovali myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost
před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli
bychom mít vždy na paměti, že je
třeba hrát hru pro její podstatu,
ne pro zisk bodů za každou cenu.
A tak zde v průběhu turnaje našli inspiraci jak děti, tak i přítomní
dospělí. Děti mladší kategorie si
z turnaje odnášely nejen krásný
sportovní zážitek, ale i plyšovou

hračku a sladkosti. Tímto pořadatelé děkují sponzorům a to hlavně
městu Varnsdorf a vinotéce Pijánofka.
Vítězové obou kategorií si odnesli putovní poháry, které budou zdobit školu po celý příští
rok, do dalšího turnaje. I přes to,
že se konal již 7. ročník, stále se
ještě žádné škole nepodařilo tento pohár ukořistit nastálo a to
v případě tří vítězství za sebou
v jedné kategorii. Podaří se to
snad nějaké škole? Pořadatelé

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
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děkují zúčastněným školám za
účast a zároveň se těší na další
spolupráci.
Konečné pořadí v kategorii
2.-3.třída: 1. ZŠ Náměstí, 2. ZŠ
Východní, 3. ZŠ Dolní Podluží,
4. IZŠ Karlova a 5. ZŠ a MŠ Bratislavská.
Dále v kategorii 4.-5. třída:
1. ZŠ Východní, 2. ZŠ Dolní Podluží, 3. ZŠ Náměstí, 4. ZŠ a MŠ Bratislavská a 5. IZŠ Karlova.
TJ Slovan Varnsdorf – oddíl házené
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Varnsdorf
Jako každý rok,
tak i letos se v našem městě pod
záštitou oddílu házené TJ Slovanu Varnsdorf a za podpory města Varnsdorf z dotačního programu podařilo uspořádat turnaj
škol v Miniházené.
Účastnilo se ho celkem pět základních škol: ZŠ Náměstí, ZŠ a
MŠ Bratislavská, IZŠ Karlova, ZŠ
Dolní Podluží a ZŠ Východní. Děti
z prvního stupně, v kategoriích
2.-3. třída a 4.-5. třída, vzájemně
změřily síly dle pravidel Miniháze-

