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Vichřice Mortimer: Strom v Karlově ulici padl na dům
Varnsdorf
Zhruba dvacetimetrový dub padl během vichřice
Mortimer v pondělí 30. září napříč
ulicí Karlova a zaklínil se do střechy rodinného domu. Během incidentu nebyl nikdo zraněn.
Kolem pondělního poledne došlo na ulici Karlova ve Varnsdorfu
k pádu vzrostlého stromu na protější rodinný dům. Kromě profesionální jednotky hasičů na místo
vyjeli státní policisté a městští
strážníci.
Když profesionální hasiči na
místě zamapovali situaci, byla povolán nový žebřík jednotky SDH
Rumburk, z něhož hasiči postupně několik hodin odřezávali větve
tak, aby nedošlo k dalšímu poškození objektu.
: V Karlově ulici se k zemi poroučel zhruba dvacetimetrový dub; foto miw.cz
Následně z Děčína dorazil automobilový jeřáb, jehož silné bezpečně odřezat bez ohrožení ledne, po celou dobu byla ulice ří občané bez pudu sebezáchovy
rameno ořezaný kmen přidrželo zdraví a majetku.Zásah probíhal Karlova uzavřena.
pod spadlým stromem procházeli
tak, aby hasiči mohli další kusy až přibližně do pěti hodin odpoJeště před uzavřením ale někte- a projížděli.
Hasiči Varnsdorf

Reorganizace policejních složek v regionu se nekoná
Varnsdorf
Stav policejních služeben na Šluknovsku
zůstane zachován. Avizovaná
reorganizace v problémových
oblastech byla, i díky iniciativě
vedení varnsdorfské radnice, zastavena.
Krajské ředitelství Policie Ústeckého
kraje
přehodnotilo
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svůj původní plán reorganizace
policejních služeben na území
Šluknovského výběžku. Obvodní oddělení policie Velký Šenov,
Šluknov i Oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu, která měla být
sloučena či zrušena, tak zůstanou
i do budoucna zachována. Velkou
měrou k tomu přispěla iniciativa
varnsdorfské radnice.
První schůzka se zástupci PČR
proběhla v srpnu v kanceláři starosty města za přítomnosti zástupců zdejšího oddělení PČR,
hlídkové služby a městské policie.
Druhá proběhla v polovině září s
podporou Agentury pro sociální
začleňování. Tlak na zachování
služeben podpořili na žádost vedení města Varnsdorf i někteří
poslanci. A iniciativa přinesla ovoce.
Ve výběžku zůstanou v činnosti
obvodní oddělení policie tak, jak
tomu bylo doposud. Pod OOP

Varnsdorf patří spádové obce
Studánka, Dolní Podluží, Jiřetín
pod Jedlovou a Horní Podluží. Dohled nad dalšími obcemi, ale také
například nad územím NP České
Švýcarsko, si dělí OOP Rumburk,
OOP Krásná Lípa, OOP Šluknov a
OOP Velký Šenov.
„Rušení služeben se nám nelíbilo, bylo by to špatné rozhodnutí.
Museli bychom posílit městskou
policiio další strážníky. Naštěstí
jednání dopadla dobře,“ řekl ředitel Městské policie Hambálek.
Ředitel Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje plk. Mgr.
Jaromír Kníže informoval dopisem
starostu Ing. Stanislava Horáčka
o zachování hlídkové služby ve
Varnsdorfu.
„Vážený pane starosto, dovoluji si Vás informovat o mém
rozhodnutí ve věci reorganizace
základních organizačních článků
KŘP Ústeckého kraje a to u územ-

ních odborů Děčín a Litoměřice,
kde bylo zvažováno sloučení OOP
Velký Šenov a OOP Šluknov, zrušení OHS Varnsdorf a policejní
stanice Terezín. Kdy po pečlivém
vyhodnocení současného stavu,
dále na jednání se zástupci dotčených samospráv a jednání s
policisty ze shora uvedených základních útvarů Vám sděluji, že
návrh na provedení reorganizace jsem policejnímu prezidentovi nepodal a za mojí osobu Vám
mohu slíbit, že již ani do budoucna podáván nebude. S tímto mým
stanoviskem jsem dne 25.9.2019
seznámil pana policejního prezidenta,“ uvedl v dopise starostovi
města ředitel KŘP ÚK Jaromír Kníže.
Vrchní rada plk. Kníže zároveň
v dopise starostovi Horáčkovi poděkoval za součinnost, kterou při
řešení této situace poskytl.
		

RH, Tomáš Secký
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Kilometrová olejová skvrna znečistila několik komunikací
Varnsdorf
Na kopec Šébr
vyjela profesionální jednotka
z Varnsdorfu před desátou hodinou dopolední ve středu 2. října
2019 ke střetu osobního vozidla
s dodávkou.
Jedné
osobě
poskytovali
předlékařskou pomoc svědci nehody společně s řidičem projíždějící sanitky Dopravní zdravotní
služby z Nového Boru, péči od
nich následně převzali hasiči, pak
byla předána k dalšímu ošetření
do sanitky ZZS.
Hasiči dále provedli protipožární opatření, vyčkali na vyšetření
nehody dopravními policisty, pomohli s naložením vozidla na odtahovou službu a zametli střepy Srážka osobního vozidla s dodávkou omezila provoz na Šébru; foto miw.cz
z vozovky.
Dopravu na místě kyvadlově pletně uzavřena.
fu vyjela profesionální jednotka travní porost. Plameny byly rychle
řídila policejní hlídka, během záMenší požár
k menšímu požáru ve čtvrtek 19. zlikvidovány jedním vodním prousahu byla silnice několikrát komDo ulice Plavecká ve Varnsdor- září 2019. Hořela pneumatika a dem.
Hasiči Varnsdorf

Dopravní policie hledá svědky dopravní nehody v Plzeňské ulici
Varnsdorf
Dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které mělo dojít
v pondělí 16. září 2019 čtvrt
hodiny před čtrnáctou hodinou odpoledne v Plzeňské ulici
ve Varnsdorfu.
Podle doposud zjištěných informací na zmiňovaném mís-

tě mělo dojít ke zranění projíždějícího
cyklisty
osobním
automobilem. Policisté pátrají
po řidiči či vlastníku osobního
automobilu zn. Subaru Legacycombi (Wagon), rok výroby 1997,
v barvě šedé či světle zelené metalízy, které má na
střeše hagusy/ střešní nosiče a

střešní okénko, viz přiložené fotografie. Vlivem dopravní nehody
bylo vozidlo poškozeno na pravé
straně – pravý přední nárazník,
pravý přední blatník a pravé přední světlo.
Policisté žádají kohokoliv, kdo
může k výše uvedené dopravní nehodě poskytnout důležité

informace a současně vyzývají
vlastníka vozidla a řidiče/řidičku, kteří vůz za výše uvedených
okolností řídili, nechť se obrátí
na nejbližší policejní služebnu
či na tísňovou linku policie 158,
kde mohou požadované informace sdělit.
por. Bc. Petra Trypesová

Ze zmrzlinového stánku zmizelo čtyřicet tisíc korun
Varnsdorf
Zmrzlinář utrpěl zmizela v noci z pátku na sočtyřiceti tisícovou ztrátu.
botu devětadvacátého října leZe stánku zmrzliny u varns- tošního roku finanční hotovost.
dorfského obchodního domu K napadenému stánku po

ohlášení nepříjemnosti vyra- případu začali věnovat s ohledem
zil policejní technik, který jej na možný přečin krádeže.
ohledal a společně s kolegy
z místního obvodního oddělení se
por. Bc. Petra Trypesová

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
27.8.2019 ve14:10 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo oznámeno Obvodním oddělením Policie ČR, že se
pohřešuje starší muž trpící mírnou duševní chorobou, který ztrácí pojem o prostoru, ve kterém se
nachází. Ve 14:15 hod. bylo na
služebnu telefonicky oznámeno
od všímavé občanky města, že po
ulici Nová se pohybuje zmateně
starší muž, který je evidentně dezorientovaný. Na místo byla vyslá-
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na hlídka městské policie. Strážníci na místě zjistili, že se dle popisu
jedná o pohřešovaného muže.Tohonásledně naložili do služebního
vozidla a převezli na Obvodní oddělení Policie ČR.
31.8.2019 v7:30 hod.
Bylo přijato telefonické oznámení od občana města, který
sdělil, že v okolí areálu Pivovaru
Kocour se pohybuje velký vlčák,
přičemžtamprobíhá dětský tábor
a děti se jej bojí. Na místo byla

vyslána hlídka Městské policie
Varnsdorf, psa odchytla a převezla do záchytného kotce. Po zjištění majitele byl informován a pro
psa si přišel a odvedl domů. Za
opakované porušení zákona byl
strážníky „odměněn“ příkazem na
pokutu, kterou na místě uhradil.
1.9.2019 v11:10 hod.
Na linku 156 bylotelefonicky
oznámeno občanem města, že
na mostě přes řeku Mandavu
leží zřejmě zraněný muž. Vyslaní

strážníci Městské policie Varnsdorf na místě zjistili ležícího muže
bez jedné z horních končetin, který zřejmě upadl a při pádu si poranil hlavu, ze které se mu řinula
krev. Muž byl též dezorientován.
Na místo vhledem ke zjištěným
skutečnostem byl přivolán výjezd
sanitky RZS. Před příjezdem sanitky strážníci muži ošetřili zranění
na hlavě. Následně zdravotníkům
muže pomohli naložit do sanitky.
Martin Špička, velitel městské policie
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Kostelní ulice se dočkala rozšíření stávajícího parkoviště
Varnsdorf
Stávající parkoviště v Kostelní ulici se v těchto
dnech rozšiřuje. Nově nabídne
dvacet tři parkovacích míst.
Nedostatek parkovišť netrápí
pouze Varnsdorf, ale i další města
v republice. Dalším krokem vstříc
motoristům má být více než dvacet nových parkovacích míst v ulici
Kostelní, kde se v současné době
rozšiřuje stávající parkoviště.
Obyvatelům přilehlého sídliště se
jistě uleví, neboť parkování hlavně ve večerních hodinách bylo
přinejmenším adrenalinovým zážitkem či tréninkem trpělivosti.
Nyní se situace mění k lepšímu.
Radnice tak vyslyšela přání obyvatel.
Rozšiřování parkoviště je v plném proudu. Stavební páce začaly během září, hotovo má být na
podzim. Parkoviště nově nabídne
dvacet tři míst včetně jednoho
pro osoby se sníženou pohyblivostí. Akce, jež je financována
z městského rozpočtu, vyjde na
půl druhého milionu. Město myslelo také na zeleň a projekt počítá
i s výsadbou zeleně.

Nová parkovací místa. Parkoviště v Kostelní ulici se rozšiřuje; foto Tomáš Secký

S rozšiřováním parkovacích míst
se bude pokračovat i jinde
Varnsdorf postupně rozšiřuje
parkovací místa na sídlištích. V
loňském roce se podařilo vyřešit
situaci na sídlišti v Západní ulici,
kde prošel revitalizací celý vnitroblok sídliště. Nové parkoviště

nabídlo také sídliště v ulici Karolíny Světlé. I tak je parkovacích míst
v tomto místě málo. Radnice tak
chystá vybudování dalšího parkoviště. K tomu by mohlo dojít v
příštím roce.
Nového parkoviště se dočkají
také obyvatelé menšího sídliště

v ulici Východní. Projekt je hotov, vyřizuje se administrativa ke
stavebnímu povolení. Pokud počasí dovolí, začnou stavební práce ještě v letošním roce. Pokud
ne, akce se přesune na jaro příštího roku.
Tomáš Secký

Přehled volnočasových aktivit v roce 2019/2020
Varnsdorf
V příloze tohoto
čísla Hlasu severu naleznete seznam volnočasových aktivit pro
děti a mládež, které jsou na území města v tomto školním roce
dostupné.
Školní rok se opět rozeběhl a s
ním se postupně v průběhu září
na základě poptávky dětí a rodičů
tvořily nové kroužky. V příloze to-

hoto čísla vám již tradičně přinášíme aktualizovaný seznam aktivit
pro děti a volný čas, které jsou v
tomto školním roce ve Varnsdorfu
v nabídce u jednotlivých organizací. Seznam obsahuje zájmové činnosti, které jsou přístupné široké
veřejnosti. Školní kroužky tento
registr neobsahuje z důvodu jejich dostupnosti pouze žákům

konkrétních škol. Členské příspěvky jsou uvedeny orientačně,
protože v některých případech se
odvíjejí od počtu tréninků a dalších kritérií. Konkrétní výši sdělí
jednotliví vedoucí.
Registr naleznete v příloze tohoto Hlasu severu, na webových
stránkách města, na Facebooku
Město Varnsdorf a v Městském

informačním centru. Organizátoři, vedoucí, vyučující a trenéři,
kteří se ve svém volném čase této
záslužné práci s mládeží věnují, si
zaslouží velký dík! Ať to všechny
společně s dětmi i nadále baví!
Každoroční aktualizace lze hlásit
na e-mail renatahambalkova@
gmail.cz.		
Renáta Hambálková
Členka Komise prevence kriminality a BESOS

V budově radnice probíhá výměna oken
Varnsdorf
Stavební práce
běží na plné obrátky. Chod úřadu však není omezen. Výměny
se do konce listopadu letošního
roku dočká téměř sto šedesát
oken.
Dožilá, desítky let stará dřevěná
okna prochází výměnou. Původní
dřevěné nahradí okna plastová.

Radnice si slibuje výraznou energetickou úsporu. Stará okna netěsnila, mnohdy nešla už ani otevřít. V třípatrové budově radnice
na náměstí E. Beneše je téměř sto
šedesát oken.
Výměna oken provoz úřadu ale
neomezuje. Stavební práce probíhají za provozu po etapách po

jednotlivých kancelářích. Veřejnost je upozorněna informační
cedulí, pokud je nějaké pracoviště
dočasně přesunuto jinam v rámci
budovy.
Zakázka je pro realizující firmu obtížná, neboť typově stejná
okna mají v celé budově zhruba
třináct různých rozměrů. Výmě-

na bude dokončena do konce
listopadu letošního roku. Radnici
tato akce vyjde na půl druhého milionu korun z městského rozpočtu. Okna na
druhé budově úřadu v ulici
T. G. Masaryka byla vyměněna již
v roce 2012.
Tomáš Secký

3

17/2019

Zprávy

Rozhovor s Šimonem Tesařem, zakladatelem firmy Monkey works
Za největší výzvu považuji dělat tuhle práci, říká
Firma Monkey works působí
ve Varnsdorfu dva roky. Jedná se
o tým arboristů – stromolezců,
zabývají se péčí o stromy rostoucí mimo les.
Co všechno tato práce obnáší,
jaká jsou rizika a s čím vším se ve
své práci setkávají, nám prozradil
Šimon Tesař, zakladatel firmy.
Firmu Monkey works jste založil vy sám? Jak dlouho tomu je?
Nebyl jsem v tom sám. Monkey
works jsme založili dva – já (Šimon Tesař) a Vítek Michal, letos
tomu byly dva roky.
Co Vás přivedlo k tomuto nápadu?
K nápadu založit vlastní firmu?
Hlavně samostatnost a chuť pracovat sám na sobě. Vítek mě přivedl k průmyslovému lezení, ale
dlouho mě to nebavilo, měl jsem
jiné ambice. Odmala mě to táhne
k přírodě a stromům, proto jsem
chtěl působit v tomto směru. Nabývat znalosti z dendrologie, a
přitom dělat co mě baví – lézt po
stromech.
Kolik je vás v týmu?
Jsme dva lezci, ale na spousty
složitějších akcí máme k dispozici
další stromolezce a pozemní pracovníky (tzv. „podstromáky“), kteří se starají o všechno ostatní, s
čím souvisí naše práce. Patří sem
například zabezpečení prostoru,
řízení dopravy, úklid větví atd. Pomocníci jsou jednoduše na zemi.
Spolupráci řešíme kooperací.
Co všechno vaše práce obnáší?
I když se to nezdá, je toho celkem dost. Arboristika (péče o dřeviny rostoucí mimo les) je velice
specifický obor, mohl bych říci, že
ve znalostech a vybavení je nekonečný. Každý lezec se musí naučit
bezpečné techniky stromolezení,
samotné vybavení si přizpůsobuje dle svého uvážení a musí si
udržovat dobrou fyzickou kondici. Znalost dendrologie je nedílná
součást naší práce, s tím souvisí
i praktikovaný řez dřeviny. Na to
jsou striktně dané standardy, které musíme dodržovat, abychom
dřevinu nepoškodili, neznehodnotili a nebyli za to například souzeni. Provozní bezpečnost stromu
a bezpečnost lidí je v „městském
lesnictví“ priorita, proto bychom
měli k této práci přistupovat s rozmyslem.
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Šimon Tesař během závodů MČR ve stromolezení; foto Facebook MČR ve stromolezení

Děláte spoustu rizikových činností, od péče o stromy, rizikové
kácení po práce ve výškách. Co
je k tomu zapotřebí znát? Jak si
rozšiřujete své znalosti a dovednosti?
Specializujeme se hlavně na
arboristiku, na průmyslové lezení
spíše doplňkově, proto se zdokonalujeme hlavně v ošetřování
stromů. Každým rokem obnovujeme kurzy práce ve výškách, osvědčení pro práci s motorovou pilou
a další nezbytně nutné kurzy.
Účastníme se různých seminářů
a workshopů zaměřených na arboristiku, na evropské certifikaci
(European Tree Worker) pracujeme. Znalosti musíme nabývat
i v praxi, proto spolupracujeme
přímo s komisaři ETW (European
Tree Worker). Taková spolupráce
je největším přínosem zkušeností.
Jakou největší výzvu jste podstoupil?
Za největší výzvu považuji dělat
tuhle práci. Často je to extrémní
práce, občas vyžaduje vypnout
pud sebezáchovy (smích) a to je
pro mě ta správná výzva. Největší

výzvy přicházejí při rizikovém kácení stromů za zhoršených povětrnostních podmínek nebo v blízkosti života ohrožujících objektů, jako
je např. vysoké napětí.
Předpokládám, že působnost
firmy se nevztahuje jen na Varnsdorf a okolí. Kde všude pracujete?
Ve Varnsdorfu a okolí působíme hlavně v soukromém sektoru,
v ostatních městech zase ve veřejném. Nejčastěji ošetřujeme v
parcích a zástavbách v Mělníku,
Mariánských Lázních a v několika městech na západě Čech, tady
jde o spolupráci dlouhodobější.
Nárazově vyjíždíme do celé České
republiky skrze kooperaci s ostatními arboristy a dendrology, díky
nim můžeme ošetřovat staré stromy v zámeckých parcích nebo aleje v chráněných krajinných oblastech. Nově domlouvám spolupráci
ošetřovat stromy v Bratislavě.
Účastníte se také soutěží a
Mistrovství ČR ve stromolezení jako technici a rozhodčí. Co
si pod takovou akcí může laik
představit?

Závody jsou vždy velká věc
plná zábavy a adrenalinu. Pro
veřejnost je možnost vyzkoušet si
techniku stromolezení a plno lanových atrakcí, které doprovázejí
celou akci. Snažíme se tak společnosti ukázat, že arboristika a
samotní arboristi jsou k životu ve
městech stejně potřební jako zedníci, automechanici a jiní řemeslníci. Veřejnost si tak prohlédne, o
čem ta práce je. Instalace lana do
koruny stromu, výstup po laně,
práce v koruně a nejdůležitější
záchrana raněného ze stromu
jsou hlavní disciplíny všech závodů. Pro mě jsou závody svátkem.
Setkává se veliká rodina arboristů z Čech, Moravy, Slezka, ale i
ze Slovenska, Polska a Rakouska.
Vlastně díky závodům jsme prorazili do světa arboristiky.
Podzim už začíná nabírat na
obrátkách. Lidé pomalu připravují své zahrady a okolí domů na
nadcházející zimu a chladné období. Je něco, čeho by se měli v
péči o stromy a keře vyvarovat?
Všichni víme, že Češi jsou kutilové a nejvíce mají radost z věcí,
které si udělají sami. Pokud lidé
chtějí mít své stromy na zahradách a v blízkosti rodinných domů
bezpečné, měli by svěřit práci odborníkům. Při ošetřování se hledí
na bezpečnost do budoucna minimálně deseti let, a nejen na další
rok po řezu. Jedním z nejhorších
řezů je tzv. sesazovací řez, kdy po
zásahu zbude pouze kostra stromu. Takovým zásahem dokážete strom znehodnotit a výrazně
zkrátit jeho životnost. V nejhorších případech se odstranění stromu neobejde bez těžké techniky,
jako je traktor nebo jeřáb. Odborná péče je méně nákladná než
péče neodborná.
		

Barbora Hájková

Vážení čtenáři, pokud
víte o místním podnikateli, který dělá netradiční
řemeslo, budeme rádi za
vaše tipy. Příští rozhovor
může být právě s ním. Své
nápady, tipy a případné
kontakty posílejte na
e-mail hs@varnsdorf.cz.
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V okolí rybníků Gerhus budou vysázeny ovocné stromy
shromažďovat prostředky na ná- lupráci s městem. Na pozemku
kup sazenic. Zmínila i možnost plánuje výsadbu 12 ovocných
darovat vlastní sazenice.„Nyní stromů – jabloně, hrušně, švestmáme cca 15 dobrovolníků, ale ky a třešně. Vzhledem k lostále se ještě mohou další hlásit. kalitě pozemku se na výběru
Práce bude dost,“ vypočítává Lu- ovocných stromů jednomyslně
kačovičová. Dobrovolníci mohou shodla s OŽP. K samotnému sápřípadně pomoci i zapůjčením zení předpokládá přizvání odbornářadí.
níků. Odbor životního prostřeNa transparentním účtu ve- dí přislíbil, že město se postará
dle prvního vkladu paní Luka- o následnou péči včetně zalévání.
čovičovéprozatím přibyly platHloubení děr na stromy se
by od tří dalších dárců. Do 16. bude konat13. října 2019. Samotzáří se podařilo vybrat celkem ná výsadba proběhne 2. listopadu
1.850 Kč. Organizátorka plánu- 2019. Výsadba ovocných stromů
je na výsadbu 12 stromů vybrat je zaregistrována na portálu Sápřibližně 5.000 Kč. Je v tomto zíme budoucnost – w.ww.sazimesměru optimistická a věří, že sbír- budoucnost.cz/akce/Sazime-naka bude úspěšná.
Gerhusce.
Organizátorka dohodla vhodKdo by chtěl, může svou účastí
nou lokalitu s Odborem životní- přispět i na paralelní akci Den za
ho prostředí (OŽP) Městského obnovu lesa, kterou organizuje
úřadu Varnsdorf. A to v okolí ne- dne 19. října státní podnik Lesy
dávno revitalizovaných rybníků České republiky. Během akce
Gerhus. „Na Odboru životního pomůže veřejnost na dvanácti
prostředí mi absolutně vyšli ve místech v republice při obnově
všem vstříc. Město nabídlo po- lesů postižených kůrovcovou kazemek i pomoc s následnou péčí. lamitou. Jedná se o největší akci
Navíc finančně přispěje na za- v historii státního podniku. LokaJak jsme na tom se sběrem v našem kraji? jištění stromů před okusem lity určené k sázení lze nalézt nazvěří a kotvící prostředky,“ po- www.sazimelesynovegenerace.cz
RH
Varnsdorf
Již několik let pro zpracování chlazení jsou vel- chvaluje si organizátorka spo- 		
spolupracuje město Varnsdorf mi přísné a v České republice je
s kolektivním systémem ELEK- splňují pouze dvě zařízení.
TROWIN, který má ve sběrném
V loňském roce občané města
Finanční příspěvky na výsadbu ovocných stromů na Gerhusdvoře vytvořené místo zpětného odevzdali na sběrný důr 19 760
ce je možné zasílat na transparentní účet 4097383033/0800
odběru. Zaměřuje sepředevším kg lednic, 21 520 kg velkých a mana lednice, mrazáky, pračky, lých spotřebičů. To je celkem 41
Dobrovolníci pro sázení se mohou hlásit na
sporáky, mikrovlnky, ale také vy- 280 kg – tedy 2,675kg na obyvae-mail: klarajanatova@centrum.cz,
savače, nebo varné konvice.
tele. V celém Ústeckém kraji bylo
dále na facebook.com/klara.lukacovicova
To je asi nejčastější, co se v loňském roce odevzdáno 2 961
nebo na stránkách v místním sběrném dvoře vysky- 024 kg. Při přepočtu na obyvatewww.sazimebudoucnost.cz/akce/Sazime-na-Gerhusce
tuje a co společnost ELEKTROWIN le je to 3,61kg. Je vidět, že sběrodváží dále k recyklaci. Specializo- ný dvůr funguje dobře, máme ve
vaná zpracovatelská zařízení vý- Varnsdorfu uvědomělé občany
robky zbaví nebezpečných látek – a máme být na co pyšní – za to
např. ve staré ledničce je až 350 g všem patří dík! Jen připomínáme
freonu, nebo ve starých pračkách - i malé spotřebiče je třeba odemůže být azbest. Výrobky se dále vzdat na určené místo. I když se
rozeberou na materiály, které pu- vejdou do popelnice na směsný
tují k dalšímu využití – betonové komunální odpad. Za spotřebizávaží z praček do stavebnictví, če ve směsném odpadu zbytečkovové korpusy do hutí, plasty k ně platí město náklady na svoz a
další úpravě a do výroby – např. skládkování.
zatravňovacích dlaždic, ramínek,
Místo zpětného odběru naleznebo krytů na kola automobilů. nete na sběrném dvoře společPračky, sporáky, mikrovlny, led- nosti EKO servis Varnsdorf a.s.
ničky a mrazáky se z našeho sběr- (Svatopluka Čecha 1277 – areál
ného dvora odvážejí do zpracova- Technických služeb města).
telského zařízení, které provozuje
Otevírací doba:
ve Stráži pod Ralskem společnost pondělí – pátek: 7:00 – 16:00,
PRAKTIK systém s.r.o. Podmínky sobota: 7:00 – 11:00
Redakce
Varnsdorf
Stromy ve
městě by měly pomoci zmírnit dopady sucha, půdní eroze,
ztráty povrchových a podzemních vod nebo přehřívání měst.
V našem městě se jen během
letošního jara vysadilo 90 stromů a 300 keřů. Další výsadba
je v plánu. Ve Varnsdorfu se
prostě snažíme chovat odpovědně k následujícím generacím. Zapojují se postupně
i varnsdorfští občané.
Jako ochranu proti změnám
klimatu rozjelo během prázdnin
Ministerstvo životního prostředí, jako jeden ze spoluiniciátorů,
celorepublikovou iniciativu Sázíme budoucnost, který si klade za
cíl během pěti let na území naší
republiky vysázet mimo les 10
milionů nových stromů. Tedy přibližně tolik stromů, kolik má ČR
obyvatel. Předpokládá však zapojení občanů.
Víte, že:
chladící síla vzrostlého stromu

odpovídá 10 klimatizacím?
stoletý buk vytvoří denně tolik
kyslíku, že to vystačí k dýchání 10
lidem?
stoletý dub spolkne tolik CO2,
co vytvoří auto, které třikrát objelo Zemi?
První takovou vlaštovkou v zapojení varnsdorfských občanů je
iniciativa paní Kláry Lukačovičové,
která si všimla výzvy ministerstva
ŽP a Nadace partnerství a počátkem srpna sdílela pomocí varnsdorfských skupin na sociálních
sítích odkaz na web www.sazimebudoucnost.cz.
„Uvědomila jsem si, že mohu zapojit více
lidí do smysluplného projektu,
který má za cíl zmírnit dopady
klimatické změny,“ říká Lukačovičová. Vzala si za cíl sehnat
peníze na výsadbu alespoň 12
stromů a zorganizovat jejich výsadbu. Spoluobčany prostřednictvím internetu vyzvala k příspěvkům na transparentní účet,
který sama založila, a kde se mají
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Stanovisko 3 zastupitelů – radary II
Vážení čtenáři,
po měsíci od otištění schematického textu na téma „radary“,
kdy jste měli možnost porovnat
si postoj vedení města a naše zjištěné skutečnosti za dobu posledních dvou let, se k této kauze a
podivnému postupu vedení města vracíme podruhé.
K našemu stanovisku v zájmu
zákonnosti v kauze „radarů“ byla
otištěna reakce vedení města
Varnsdorf v tomto znění: „Máme
kladné právní stanovisko Ústavu
práv a právní vědy na platnost
pronájmu měřících zařízení.“ O
stanovisko jsme zažádali, ale nebylo nám poskytnuto s tím, že
město nebylo jeho objednatelem.
Objednatelem byl dodavatel systému radarů, firma Water Solar
Technology (WST), přičemž starosta se tímto právním rozborem
zaštiťuje nejen v Hlasu severu, ale
několikrát i v pořadu ČT1 Černé
ovce, viz youtube města. Když
tedy říká: „My máme…“, čtenář
a posluchač logicky myslí „my,
vedení města“, avšak skutečnost
je jiná. Je naprosto tristní, že neexistuje žádná jasná linie mezi
objednatelem, městem Varnsdorf
a dodavatelem služby, firmou
WST. Oba subjekty jsou na jedné

lodi, což je nemorální a v rozporu
se standardy veřejných zakázek
západní společnosti, na které se
starosta tak rád odkazuje. Město
např. nikdy nepostihlo dodavatele
služby za pozdní dodání nebo za
nefunkční službu, či nežádalo od
WST o oficiální omluvu občanům
města za špatně provedenou službu. Že Ústav práv a právní vědy
není žádným nezávislým nebo
státním ústavem, ale čistě soukromou firmou, resp. o.p.s., která za
nemalou úplatu poskytuje manažerské a profesní vzdělávání, v minulosti státem neuznávané tituly
nebo právě i právní rozbory, je dalším střípkem do pomyslné mozaiky kauzy „radary“. Když si někdo
objedná a zaplatí soukromého
právníka, tak je to proto, aby hájil
jeho zájmy, nikoliv pro nezávislý
právní rozbor.
Dovolujeme si opět touto cestou informovat naše spoluobčany
o dalších nových skutečnostech.
V červenci t. r. obdrželo město
od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) po zdlouhavém dopisování si s vedením
města 2 rozhodnutí, v nichž jsou
městu vyměřeny dvě pokuty za
jasné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Jak u 1.

zakázky na pronájem měřících
zařízení z roku 2017, tak i u 2. zakázky z roku 2018. Výše pokut je
400 000 Kč a 250 000 Kč. Byť jsou
tato rozhodnutí dosud nepravomocná, my zastupitelé jsme o
této závažné skutečnosti nebyli z
radnice vůbec informováni. Navíc
byl vůči těmto rozhodnutím podán rozklad jménem města, tedy
jménem nás zastupitelů, aniž by
to s námi bylo z radnice jakkoliv
konzultováno či nám minimálně
oznámeno. Ze strany pana starosty v tomto shledáváme naprosté
nerespektování
zastupitelstva
města jako jeho nejvyššího orgánu. Rozklady zaslané zpět na
UOHS jsou podepsány jako „město Varnsdorf“, nikoliv jako „rada
města“ nebo „vedení města“.
Rozklady byly tedy zaslány i jménem všech zastupitelů bez našeho vědomí.
Pokud by právní zástupce města s rozkladem uspěl, pak by se
náklady spojené s veřejnými zakázkami na „radary“ ve spojitosti
s UOHS týkaly „pouze“ plateb za
právní služby (doposud 125 000
Kč a určitě nejde o konečné číslo), v opačném případě se celková suma za pochybení v zadávání
veřejných zakázek vyšplhá k cca

900 000 Kč, za které, podle nás,
nese odpovědnost vedení města.
Sám starosta se několikrát veřejně divil řidičům, že si neumějí
přiznat vlastní pochybení a jenom
se snaží vyhnout pokutě a odpovědnosti. Sám tedy vodu káže a
přitom víno pije?
Připomínáme také, že v řešení
je rovněž spor s ministerstvem
vnitra (MV) ohledně validity nastaveného systému radarů a jeho
rozporu s §79a silničního zákona
– tedy skutečnosti, že měřit smí
pouze PČR (nebo městská policie
avšak v souladu s PČR) a v žádném
případě nesmí být případný soukromý subjekt honorován za služby s měřením spojené za každý
naměřený přestupek. Tento spor
rovněž představuje další nemalé
finanční prostředky vynaložené
na soukromé právníky. Přitom
této situaci šlo předejít jednoduchým dialogem nad možným
technickým řešením s MV ještě
před zadáním této zpackané veřejné zakázky.
O tom, jak se bude vyvíjet soudní řízení k tomuto tématu, vás budeme průběžně informovat.
Lenka Lanková,
Ladislava Křížová,
Jan Šimek

plastic concept gmbh je významným dodavatelem plastových dílů pro značky
automobilů AUDI, BENTLEY, BMW, DAIMLER, MAN, PORSHCE, ŠKODA A VW.
MOMENTÁLNĚ HLEDÁME DO NAŠI VÝROBY:

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ, MECHATRONIK, PLC Programátor
Požadavky:
Odborné vzdělání nebo praxe v oboru pro vstřikování plastů a
gumy
Zkušenosti v automobilovém průmyslu výhodou, ale nevyžadují
se
Nabízíme Vám zajímavou a zodpovědnou práci s dlouhodobou
perspektivou v neustále rostoucí společnosti sídlící 20 km od Varnsdorfu
a 10 km od Rumburka. Jazykové znalost Němčiny: min. A2, ale neboj
postupně tě němčinu naučíme na intenzivním kurzu probíhajícím u nás
ve firmě!!!

Plastic concept gmbh
Rumburger Straße 3
02742 Neusalza-Spremberg
T: 035872460
E-Mail: bewerbung@plastic-concept.de
www.plastic-concept.de
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Z historie: O polední pauze u Kunerta…
Varnsdorf
I díky názvu
většina z vás pozná, co a kde se
na fotografii odehrává. Ano, fotograf opravdu zachytil polední
pauzu na dvoře u Kunerta, a to
v dobách největšího rozmachu
firmy ve druhé polovině 30. let
20. století.
Tehdy již Julius Kunert starší
(*1871 – †1950) zaměstnával na
všech pobočkách přes čtyři tisíce
lidí. Je až neuvěřitelné, že spolu
se svými syny, Heinrichem a Juliem mladším, vybudovali za pouhých dvanáct let jednu z největších továren na výrobu punčoch
v Evropě.
Na úplném začátku ale stála
žena. Marie Kunertová, rozená Wormová (* 1873 – †1950),
manželka Julia Kunerta staršího,
koupila v roce 1905 ruční pletací
stávek, na kterém začala vyrábět
punčochy, ponožky, šály, a dokonce i kravaty. Její muž provozoval
již od roku 1895 truhlárnu, kterou
ale roku 1920 prodal a vrhl se po
vzoru své manželky na pletařství,
stejně tak i jeho dva synové. Společně nakonec roku 1924 založili
firmu J. Kunert & Söhne s předmětem podnikání – výroba
punčochového zboží. Jako majitelé firmy byli zapsáni tři společníci Julius Kunert, Heinrich
Kunert a Julius Kunert mladší.
V říjnu téhož roku zahájili výrobu punčoch na několika kotonových strojích. První stroj-

Snímek zachycuje polední pauzu na dvoře u Kunerta; foto archiv

ní vybavení se skládalo ze
tří lýtkových, dvou chodidlových
a po jednom řetízkovacím, šicím
a formovacím stroji. Pracovalo u
nich tenkrát všehovšudy 18 zaměstnanců, kteří vyprodukovali
denně přibližně 300 párů punčoch.
Díky chytré výrobní politice, za
kterou stál Heinrich Kunert, zažila firma nebývalý rozmach. Na
Heinrichovo doporučení se firma
specializovala na výrobu jemných
pletených kotonových punčoch
ve třech velikostech a sedmi barvách, čímž dosáhla výrazného
snížení výrobní ceny a nebýva-

lé výhody oproti konkurenčním
podnikům. Expanze pokračovala
s mimořádnou rychlostí. Roku
1928 dodal stavitel Rudolf Dinnebier (*1902 – † 1973) plány osmipodlažní železobetonové pletárny
s nárožní věží a prosklenou výtahovou strojovnou. Tovární hala
byla dokončena ještě během roku
1928.
Následujícího roku zakoupili Kunertovi bývalou mechanickou tkalcovnu Carla Stolleho, kterou zbourali a na jejím
místě postavili v letech 1933–
1936 rozsáhlý výrobní areál.
Ten se skládal ze tří výškových

šestipatrových továrních hal, starší kotelny upravené na provoz barevny a zcela nového ředitelství
firmy, otáčejícího se směrem do
Východní ulice.
Mezitím byla v roce 1930 zahájena stavba centrální elektrárny
o výkonu 12 tisíc kilowat. Jako
poslední vyrostla v letech 1938–
1939 výšková hala – která sloužila
jako klimatizované skladiště přírodního hedvábí. Na konci třicátých let pracovalo ve firmě 4 500
zaměstnanců a roční produkce
dosahovala 31 milionů a 200 tisíc
punčoch.
		

Josef Rybánský

Pohádkový les přilákal velký počet návštěvníků
Varnsdorf
Ve sváteční sobotu 28.října zamířilovíce jak
220 dětí s doprovodem k rybníkuMašíňákna tradiční cestu Pohádkovým lesem. Tujako každý
rok připravil Dům dětí a mládeže
Varnsdorf ve spolupráci s městem Varnsdorf a dalšími subjekty.
I když počasí předchozích dnů
vypadalo spíše aprílově, usmálo
se na pořadatele štěstí a až na
jednu několikaminutovou přeháňku převážně svítilo sluníčko.
Přicházející návštěvníky vítal veselou hudbou Miloš Kostlán, který celou akci moderoval. A kdo s
sebou přinesl z domova vysloužilý
elektrospotřebič a odevzdal ho,
získal hned na začátku od společnosti ELEKTROWIN drobnou

odměnu.
U vstupu do Pohádkového lesa
každý malý účastník dostal list s
instrukcemia tabulkou na sbírání
razítek na jednotlivých stanovištích. Děti hned na prvním zastavení ošetřovaly spolu s doktorem
zraněnou vílu, která tančila na
paloučku, zakopla o rosu a zranila si nožku. Dále nakrmily draka,
proběhly se s Makovou panenkou
a motýlem Emanuelem, sesbíraly
med se Včelími medvídky, pomohly Červené karkulce natrhat květiny pro babičku, vylovily pirátské
perly, posbíraly Krakonošovi prádlo, které mu rozfoukala meluzína,zaskotačily si s pejsky, se Shrekem
a Fionou poznávaly pohádky a u
domorodců musely prokázat svou
odvahu a vytáhnout si odměnu

přímo ze lví tlamy. Pro zpestření
bylo ještě po celé trase připraveno dvanáct otázek dobrovolného
Pohádkového kvízu.
Tím ale akce nekončila. Pracovníci ze společnosti BILLApak
připravili další hry a soutěže s
krásnými věcnými odměnami za
symbolické startovné a výtěžek
věnovali na podporu handicapované holčičky, která navštěvuje
MŠ Čtyřlístek ve Varnsdorfu. Vybralo se 10 320 Kč, které budou
předány rodičům děvčátka. Na
přilehlé louce probíhala jako
v loňském roce soutěž mladých
dobrovolných hasičů, takže o zajímavou podívanou nebyla nouze. A kdo po splnění všech úkolů
vyhladověl, mohl si dát klobásku,
kýtu, bramborové spirálky, trdel-

ník a další sladké pochutiny.„Na
Pohádkový les chodím každý rok
a velmi se mi líbí, že jsou na stanovištích nové pohádkové bytosti
a úkoly. I trasa Pohádkového lesa
se mění, každý rok je originál. Děti
byly nadšené,“ zhodnotila akci návštěvnice Jitka.
Poděkování patří všem, kteří
se na akci podíleli: společnostem
ELEKTROWINa.s, EKO-KOM a.s.,
ASEKOLs.r.o a BILLA ČR, městu
Varnsdorf, odboru životního prostředí MěÚ, Miloši Kostlánovi,pracovníkům DDM Varnsdorf a všem
pohádkovým bytostem – dobrovolníkům, kteří zdarma a ve svém
volném čase pomohli celou akci
zrealizovat.
Barbora Hájková
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Společnost, inzerce
Společnost
VZPOMÍNKA
A stromy šumí dál,
slunce nepřestane
hřát, kdo Tě znal,
ten porozumí, proč
bude stále vzpomínat. Dne 9. října to
bylo 20 let, kdy smutnou vzpomínkou
zůstala paní Marcela Kobylákova.
Za vzpomínku děkuje rodina.

14/2018
17/2019

BLAHOPŘÁNÍ

Slavnostní setkání srpnových jubilantů

V předstihu k 86. narozeninám
paní Olgy Jupové uveřejňujeme fotografii pěti generací Olinek.

ZUBNÍ
ZUBNÍPOHOTOVOST
POHOTOVOST
			
12. - 13.10.2019			
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I		
Tel. 412 519 622
19. - 20.10.2019			
MUDr. Křemen Adolf		
Teplická 270, Jílové		
Tel. 412 550 343
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(Parkoviště na Národní ul.)
16.10.2019 od 8.00 - 16:30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
17.10.2019 od 9.00 hod.

SVOZY BIOODPADU
Svozy bioodpadu
15.10.2019 od 6.00 hod.

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

Skauti střediska Lužan Varnsdorf
zvou na tradiční

DRAKIÁDU
v sobotu 19. 10. 2019 od 10:00 hod.
na kopci u varnsdorfského vysílače
Draci mohou být vyrobení i koupení.
V hlavní kategorii se hodnotí let draka, vzhled ručně vyráběných draků
má samostatnou kategorii. Nebojte
se přijít i jen tak, užít si pohled na
draky umocněný panoramatem Lužických hor a vychutnat si příjemnou
atmosféru podzimu.

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.
PRONÁJEM BYTU 1+KK.
Info na mob. 606993628.
Hledám aktivní ženu k seznámení, nekuřačku. Cestování,
turistika, kolo, běžky-pohodově.
62 /168/68/ abstinent,
email. nekurak57@seznam.cz

ÚMRTÍ
Úmrtí v srpnu

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142
8
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Mária Tóthová
Anna Jarolímová
Günter Horáček
Josefa Veladiová
Jitka Hendrichová
Anna Jandová
Stanislav Pekárek
Milan Šedivec
Radomír Grafek
Miloslav Hejný

80
71
80
87
77
76
84
69
74
88
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let
let
let
let
let
let
let

Zahájení týdenního a zimního
svozu nádob na směsný
komunální odpad 2019/2020
svoz nádob na směsný komunální
odpad (nádoby označené červenou známkou (kombinovaný vývoz)).
Nádoby budou vyváženy jednou týdně, a to ve stejné dny jako
ostatní nádoby. O termínu ukončení zimního svozu budete inforVarnsdorf
Oznamujeme mováni prostřednictvím webovám, že od 7. října 2019 bude za- vých stránek města Varnsdorf a
hájen zimní svoz nádob (nádoby Hlasu severu.
		
Redakce
olepené bílou známkou) a týdenní

Sport

17/2019

Atleti za sebou mají náročné, ale úspěšné září
Kolín
Září bývá pro atlety
vrcholem sezóny na dráze. probíhají třetí kola Krajských přeborů družstev všech kategorií, finále družstev a také Mistrovství
České republiky.
V sobotu 21. září se konalo
finále družstev mladších žáků
v Turnově, kam postoupilo družstvo chlapců. Naši kluci závodili
v běhu na 60, 150 a 800 m, 60
m. př., v dálce a v kriketu. Celkem bylo v soutěži 9 družstev.
Mladší žáci Slovanu Varnsdorf
získali 4. místo. Svými skvělými
výkony ve finále si Josef Tomašov
a Ondřej Boczan zajistili účast na
Mezikrajovém utkání družstev
v Jablonci nad Nisou 29. září.
Tomašov zde bodoval ve výšce,
skončil na druhém místě se 154
cm. Dále běžel smíšenou štafetu
8x200 m, ta byla stříbrná.
Boczana čekal běh na 60 m

Eliška Mendelová a Jakub Zajíček na MČR v Kolíně; foto Atletický oddíl Varnsdorf

a štafeta 4x60 m, tato štafeta
také získala stříbrnou medaili.
Družstvo chlapců Libereckého
kraje získalo 1. místo, celkově 2.
místo.
Od pátku 20. do neděle 22. září
se konalo v Kolíně Mistrovství

České republiky žáků a žákyň. Závodů se zúčastnilo přes 700 žáků
a žákyň ze 127 oddílů z celé republiky. Mezi nimi byli i varnsdorfští atleti. Již potřetí v této sezóně
se MČR účastnil Jakub Zajíček,
tentokrát ho čekal běh na 300 m

a oštěp, poprvé Eliška Mendelová
v oštěpu. V oštěpu se Mendelová
ani Zajíček nedostali do finálové
kvalifikace, ale v běhu na 300 m
se Jakubovi povedlo zajistit si místo ve finálové „šestce“ v novém
osobním rekordu. Ve finálovém
běhu se umístil na skvělém 6.
místě.
Sváteční den 28. září byl ve
znamení Krajského finále nejmladších žáků v České Lípě. Do
finále postoupilo družstvo dívek
i družstvo chlapců. Ve velmi silné konkurenci se dívky umístily
na 7. místě a kluci na 6. místě.
Malí atleti a malé atletky si finále užili a zároveň nasbírali
zkušenosti do dalších závodů.
Tímto mladí sportovci uzavřeli
závody na dráze a už se pomalu
začnou připravovat na halovou
sezónu.
Atletický oddíl Varnsdorf

Basketbal vstupuje do nové sezóny 2019/2020
Varnsdorf
S nastupujícím
podzimem je spojen i začátek
basketbalových soutěží nové
sezóny 2019/2020. Nesmím ale
zapomenout, že příznivci basketbalu měli letos možnost navštívit kvalitní utkání ještě před
zahájením sezóny.A to přípravný
mezinárodní zápas reprezentačních družstev žen U16 Česká republika – Belgie a přípravný zápas prvoligového družstva mužů
BK ARMEX Děčín s vicemistrem
Polska, družstvem STAL OSTRÓW Wielkopolski.
V letošní sezóně budou naše
město pod hlavičkou TJ Slovan
Varnsdorf z. s. reprezentovat
v oblastních soutěžích dvě družstva smíšená v kategorii U10 a
U11, jedno družstvo dívčí v ligo-

vé soutěži kategorie U14 a dvě
družstva chlapecká, a to v oblastní soutěži U13 a nadregionální
lize U17. Své první zápasy již také
odehrál tým mužů v Severočeské
lize.
I v tomto roce pokračuje spolupráce s Basketbalovou akademií Šluknovska, která je součástí
Schrödingerova institutu. Výchova mladých basketbalistů a basketbalistek probíhá v několika
kroužcích na školách. Trenéři BAŠ
se věnují dětem již od nejútlejšího
věku. Talentovaní basketbalisté,
kteří se chtějí basketbalu věnovat
nad rámec volnočasové aktivity,
pak přestupují z BAŠ do TJ Slovan
Varnsdorf z. s., kde se již jako registrovaní hráči zúčastňují basketbalových soutěží a připravují se

na svou sportovní kariéru.
Oddíl basketbalu i v letošním
roce pokračuje ve spolupráci s
dalšími oddíly z okolních měst.
Pokračuje dlouhodobá a úspěšná
spolupráce s BK ARMEX Děčín, i s
klubem BK Kondoři Liberec. Výhodou této spolupráce je materiální
a metodická výpomoc, ale také
možnost pro naše hráče startovat
v týmech, které hrají vyšší soutěže, než které se momentálně hrají
ve Varnsdorfu. Naopak v našem
týmu U17 působíněkolik hráčů
z Děčína.
Snahou trenérů a funkcionářů
oddílu je přivést do tělocvičnyco
největší počet dětí a vytvořit jim
odpovídající podmínky tak, aby
si basketbal zamilovali a trvale se
mu věnovali. Krásu této hry v té

nejvyšší kvalitě jsme měli možnost obdivovat s našimi reprezentanty na světovém šampionátu
v Číně.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem našim trenérům za
jejich práci při výchově mladých
sportovců, rodičům za aktivní spolupráci a podporu, našim
sponzorům, kteří nám pomáhají zajišťovat financování oddílu.
Poděkování patří i vedení města.
Závěrem nesmím zapomenout na
podporu našich diváků, které si
velmi ceníme. Zcela ojedinělá je
účast diváků na zápasech našich
mužů. Na této úrovni soutěže je
bezkonkurenčně nejlepší v kraji a
za to bych jim chtěl poděkovat.
Miroslav Novotný
předseda basketbalového oddílu

Sedmý ročník Gema XC Hrádek ovládl domácí Jan Strož
Varnsdorf
Sedmý ročník
cyklistického Gema XC Hrádek
se konal v dokonalé kulise babího léta.
Dětí během sobotního dopoledne startovalo 62 a jejich

rodiče jim vytvořily opravdu
skvělou atmosféru. Nad některými výkony těch malých „špuntů“
zůstával až rozum stát.
Dospělých pak v odpoledních hodinách startovalo hned

šedesát v různých kategoriích. Nejrychlejším mužem dne
byl domácí Honza Strož, který závodil doslova „za plotem“
jeho domova. Jeho výkonností převaha byla znatel-

ná od samotného startu.
Mezi veterány zvítězil rumburský
Herby Schwarz a kategorii žen
ovládla opět domácí Lucie Dospělová.
Jan Novota

Fotbalový Varnsdorf zažívá krušné chvíle
Varnsdorf
Poslední místo
v tabulce, nejhorší obrana
v soutěži, jedno vítězství. A
smolné vypadnutí poháru proti
prvoligovému Zlínu. Fotbalový
Varnsdorf má aktuálně trable a
pachtí se na dně druholigové tabulky.
Severočeši předvedli ve 3.
kole MOL Cupu proti Zlínu velmi
dobrý výkon. Nejlepší v dosavadní sezóně. Porážka 1:2 nebyla zasloužená, hlavně v prvním
poločase mladý tým Davida Oulehly favorizované hosty jasně přehrával. „Jsme zklamaní.
I když jsme vypadli, musím před
celým týmem smeknout. Hlavně v prvním poločase se kluci
vybičovali ke skvělému výkonu.
Jen škoda, že jsme neproměnili další velké šance, stačilo mít
v koncovce lepší kvalitu,“ pochvaloval si trenér domácích David
Oulehla.
„První poločas jsme začali ve
velkém tempu, hodně napadali,
vytvořili si i šance, ale bohužel
je neproměnili nebo neprošla finální nahrávka. Druhý poločas
se to trošku uklidnilo, ale myslím
si, že jsme odehráli dobrý zápas

Varnsdorf se trápí. Ve druhé lize se pohybuje na spodu tabulky; foto Tomáš Secký

a zasloužili si aspoň vyrovnání.
Musíme jít dál a připravit se na
ligu,“ smutnil po zápase Ondřej
Kocourek.

Heppner – Bláha, Hauser – Barac (80. Kazda), Kocourek, Breda
(84. Micovčák) – Ondráček (86.
Šimon).
S vírou v lepší zítřky vyrazil
FK Varnsdorf
Varnsdorf do Prahy, kde se na
1
FCFastav Zlín
Strahově utkal v důležitém zápa2
se proti Vyšehradu. Ovšem tým
Sestava Varnsdorfu: Vaňák – z Kotliny opakoval stejné chyby a
Rudnytskyy, Richter, Lehoczki, zase dostal tři góly. Doplatil hlav-

ně na tragický úvod, když po třech
minutách prohrával 0:2. Ačkoliv
posléze nebyl horším týmem,
prohrál 1:3 a jeho situace je nadále špatná. „Zase jsme dostali
tři góly. Neustále na tom pracujeme, ale bohužel hráči nejsou
schopni udržet koncentraci celý
zápas. Nějakou chybu vždy uděláme a soupeři nás za to hned potrestají,“ zlobil se trenér Oulehla.
Vedení varnsdorfského klubu
zatím k ráznému kroku nepřistoupilo (pozn. redakce – v době sepsání článku) a i nadále na lavičce
zůstává David Oulehla. Spodek
tabulky je totiž vyrovnaný a nic
není ztraceno. Dvanácté místo s
šestnáctým dělí pouhé čtyři body.
Varnsdorf ale musí začít sbírat
body.
FC Slavoj Vyšehrad
FK Varnsdorf		

3
1

Další klíčový zápas sehrál Varnsdorf doma proti Vlašimi, která je
také na spodku tabulky. Po devadesáti minutách skončilo utkání
X:X z pohledu domácího Varnsdorfu.
Redakce

Házenkáři se na sezónu připravovali s Děčínem
Poslův Mlýn
Čtyřicet dětí
z TJ Slavoj Děčín a TJ Slovan
Varnsdorf absolvovalo čtyřdenní házenkářské soustředění
v rekreačním středisku Poslův
Mlýn.
„Společné soustředění obou oddílů mělo nastartovat vzájemnou
spolupráci v nové herní sezóně.
Soustředění se účastnily děti od

šesti do třinácti let a mělo za
úkol posílit nejen fyzickou zdatnost hráčů, ale také kolektiv
obou oddílů. Letošní soustředění proběhlo bez zranění, větších konfliktů a celé se odehrálo
v přátelském duchu. Hráči po
celou dobu pobytu poctivě pracovali na zdokonalení svých
házenkářských dovedností. O

zajištění tréninků se staralo celkem pět trenérů a o zdraví všech
hráčů se postarala paní zdravotnice. Za její příkladnou péči
o zdraví hráčů a trenérů ji velice
děkujeme,“ zhodnotil celou akci
předseda TJ Slavoj Děčín Tomáš
Jablonický.
„Během soustředění jsme absolvovali výlet k hradu Bezděz. Ces-

tou nás však zastavila vynikající
zmrzlina u místní hospůdky. Na
kopec se nakonec vyšplhalo jen
čtveřice odolných a jeden trenér.
Celé soustředění jsme ukončili
večerním opékáním buřtů, zpěvem a vyprávěním zážitků nejen
ze soustředění. Vše se povedlo,“
dodal.
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Týden hokeje se vydařil, přišlo 21 dětí
prezentaceprojektu Pojď hrát
hokej a představení klubu. Tohoto úkolu se zhostil předseda klubu Zdeněk Damašek a na dotazy
rodičů odpovídal sekretář Josef
Hambálek. Pak se děti začaly bavit na ledě. Hráči 1. až 5. třídy
ukázali, jak umí hrát hokej, nové
varnsdorfské naděje se začaly seznamovat s ledem, naučily se samostatně vstát a pak už se rozdělily
do 5 skupin.
Všechny děti prošly několik

stanovišť. První byla střelba a
následně překonaly překážkovou
dráhu, druhé stanoviště skrývalo
hru hokeje na malém prostoru.
Třetí pak hru Ocásky, kde se snažily chytit kamaráda a sebrat mu
ocásek – trénovaly obratnost.
Čtvrtý úsek obsahoval sběr tenisových míčků a házení do bedny, kterou za sebou vozili hráči
dorostu. A na konečném pátém
stanovišti se děti zábavnou formou učily zvedat nejen sebe, ale

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 10. října 2019. Příští číslo vyjde 24. října 2019. Redakční uzávěrka 14. října 2019.

i předměty a následně se snažily
dostat se k cíli. Děti, které stály
poprvé na bruslích se za pomocí
trenérů a jejich pomocníků učily
stát, chodit, zvedat se či jezdily
na pneumatice. Děvčata, která
nechtěla bruslit s hokejkou hrála
na babu.
Po společném focení dostali
všichni účastníci krekry, omalovánky a dárky od místní firmy a
další hodnotné dárky.
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6 Kč

Varnsdorf
Tradiční náborová akce, která se koná ve spolupráci s Českým svazem ledního
hokeje, nemohla chybět na zimním stadionu ve Varnsdorfu.
Ve Varnsdorfu se při registraci
zapsaly 3 dívky a 18 chlapců. Po
vyplnění formuláře si účastníci
podepsali dres, kdo potřeboval,
mohl si zapůjčit brusle, helmu,
rukavice a hokejku. Zatím co se
děti zahřívaly a připravovaly na
led, byla pro rodiče připravena

