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Výstavbu rozhledny na Špičáku brzdí spor o pozemky

Jednání kolem plánovaných parkovišť

Varnsdorf        Stavět se nebu-
de. Alespoň prozatím. Výstav-
bu rozhledny na kopci Špičák 
zkomplikovala žaloba právních 
zástupců rodu Lichtenštejnů tý-
kající se určení vlastnictví před-
mětných pozemků. Město o tom 
informoval státní podnik Lesy 
České republiky.

Podobu rozhledny, která by 
zdobila vrch Špičák, vybrali oby-
vatelé města před třemi lety. Do 
ankety o nejhezčí návrh se zapo-
jily bezmála dvě tisícovky lidí a 
stala se tak nejúspěšnější anketou 
za poslední desetiletí. Pro vítězný 
návrh ze čtyř možných se vyjádřilo 
čtyřicet procent všech hlasujících.

Po vybraném návrhu nechalo 
město Varnsdorf v lednu 2016 
zpracovat potřebnou dokumen-
taci pro stavební povolení. Ta byla 
dokončena v červnu téhož roku. 
Následně město podalo prostřed-
nictvím Euroregionu Nisa žádost  
o dotaci v Programu spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svo-
bodným státem Sasko 2014-2020  
z projektu s názvem „Koukáme se 
k sousedům – rozhledny a vyhlídky 
česko-saského pohraničí“. Projekt 
varnsdorfské rozhledny se však 
na seznam mezi přidělené dotace 
nevešel. Stavba rozhledny se tak 
oddálila s tím, že se počká na vy-
hlášení dalšího dotačního titulu. 

Množící se dotazy občanů však 

vyústily v další anketu, ve které 
se vedení radnice ptalo, jestli má 
město v rozpočtu vyčlenit zhruba 
sedm, osm milionů korun a roz-
hlednu vybudovat na vlastní ná-
klady z městského rozpočtu. Pro 
vybudování bylo šedesát procent 
hlasujících. Aby se mohla rozhled-
na začít stavět, muselo město 
podepsat smlouvu s Lesy České 
republiky, s. p., jakožto majitelem 
pozemku, s podmínkou, že na da-

ném místě, kde v minulosti stála 
rozhledna s restaurací, proběhne 
realizace stavby. 

Další komplikace ale přišla le-
tos na jaře. Státní podnik Lesy 
České republiky informoval měs-
to, že na předmětný pozemek 
pro stavbu rozhledny je podaná  
žaloba právními zástupci rodu Li-
chtenštejnů na určení vlastnictví 
pozemků. Do vyřešení vlastnictví 
je zatím záměr výstavby rozhled-

ny, bohužel, pozastaven.
Vítězný návrh
Úvodní myšlenkou vítězného 

návrhu, který vidíte na snímku, je 
cesta časem. Tvůrci našli inspira-
ci v historii. Jejich rozhledna má 
symbolizovat vznik města, který 
se odehrál v roce 1849 spojením 
6 obcí: Starý Varnsdorf, Nový 
Varnsdorf, Floriánsdorf, Karlsdorf 
a Starý a Nový Franzentál. V roce 
1868 byl pak Varnsdorf rozhodnu-
tím císaře Františka Josefa I. pový-
šen na město. Stavbu tvoří šest 
základových patek, ze kterých se 
vinou jednotlivé nosné ocelové 
pruty, které se obtáčí kolem scho-
diště neseného středním slou-
pem. Tento střední ocelový sloup 
představuje pomyslnou časovou 
osu. Cestou vzhůru tedy návštěv-
ník symbolicky projde historií až 
na vyhlídkovou plošinu, která mu 
umožní rozhled do současnosti.

Konstrukce věže je navržena 
s maximální snahou o bezúdrž-
bovost, veškeré prvky jsou tedy 
žárově zinkovány, případně bu-
dou použity materiály z nerezu. 
Nosnou konstrukci věže tvoří pro-
storová příhradovina obtočená 
kolem ocelového sloupu podpí-
rajícího schodiště. Konstrukce bu-
dou vzájemně staticky propojeny. 
Okolí doplní lavice pro odpočinek 
turistů, umístěné pod krycí plach- 
tou. Prostor pod terasou bude 
zakonzervován a jeho další využití 
bude řešeno dle oblíbenosti a ná-
vštěvnosti místa.             Tomáš Secký

Vítězný návrh rozhledny, která by mohla zdobit vrch Špičák; foto archiv města

Varnsdorf       Ve čtvrtek 16. říj-
na 2019 proběhlo v sídle Staveb-
ního bytového družstva občanů 
Průkopník jednání kolem výstav-
by nových parkovišť na sídlišti 
Karolíny Světlé.

Starosta města Stanislav Ho-
ráček společně s referentem pro 
silniční hospodářství seznámil 
předsedu představenstva SBDO 

Průkopník Hynka Raicharta s plá-
novanou výstavbou dvou parko-
višť mezi panelovými domy č.p. 
3023 – 3022 – 3021 a s rozšířením 
stávajícího parkoviště mezi ulice-
mi Pražská a Kmochova. Vedení 
radnice reaguje na skutečnost, že 
přilehlý supermarket chystá zpří-
stupnit parkoviště pouze pro své 
zákazníky. Sídliště by tak přišlo  

o více než 60 parkovacích míst.  
I tak je nyní míst nedostatek.

Obyvatelé panelových domů, 
mezi nimiž by se měla parkoviš-
tě stavět, jsou ale proti. Předsta-
venstvo SBDO Průkopník tak sdělí 
obyvatelům vizi města na nejbližší 
schůzi. Více se k tomuto tématu 
budeme věnovat v příštím čísle 
Hlasu severu.                  Tomáš Secký
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Dobrovolní hasiči trénovali v ohňovém polygonu

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

11.9.2019 v 19:50 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno obča-
nem města, že během venčení 
svého psa ho napadl větší pes 
černohnědé barvy. Naštěstí  se 
jemu ani jeho „mazlíčkovi“ nic 

nestalo. Strážníky však požádal 
o odchycení potulného psa, aby 
nenapadl někoho dalšího. Vyslaná 
hlídka městské policie psa na mís-
tě odchyti la a za použití  čtečky na 
čipy byl zjištěn majitel psa. Ten byl 
vyrozuměn a psa si na služebně, 
po zaplacení příkazu na pokutu, 
převzal a odvedl do místa svého 
bydliště.

19.9.2019 ve 21:20 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení z Nemocnice Varnsdorf, že 
v budově mají agresivního pacien-

ta. Na místo byla vyslána hlídka 
Městské policie Varnsdorf, kte-
rá zjisti la muže, jenž se odmítal 
nechat ošetřit bez přítomnosti  
své manželky a verbálně napadal 
lékaře a zdravotnický personál. 
Strážníci muže umravnili. Ten se 
poté nechal ošetřit a odešel z ne-
mocnice. Hlídka městské policie 
místo opusti la až po jeho odcho-
du.

21.9.2019 ve 21:10 hod. 
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-

meno občanem města, že v pi-
vovaru Kocour probíhá svatba 
s uzavřenou společností , která je 
hrubým způsobem narušována 
neznámým opilým mužem, jenž 
na upozornění obsluhy nerea-
guje a nechce místo opusti t. Na 
místo byla vyslána hlídka městské 
policie, která se na místě spojila 
s oznamovatelem. Podnapilému 
muži strážníci důrazně domluvili a 
vykázali ho ven z areálu. Ten výzvy 
uposlechl a pivovar opusti l.

    Marti n Špička, velitel městské policie

Raspenava        V sobotu 5. října 
2019 se varnsdorfští  dobrovolní 
hasiči společně s rumburskými 
kolegy zúčastnili dlouho očeká-
vaného výcviku v „kontejneru“, 
na který kvůli omezené kapacitě 
výcvikového prostoru čeká velké 
množství zájemců.

Jedná se o speciální zařízení, 
které simuluje reálné podmínky 
vzniku požárů – zejména v uza-
vřených prostorech. „Polygon“, 
tak jak ho hasiči běžně nazývají, 
je umístěn v areálu stanice pro-
fesionálních hasičů Libereckého 
kraje v Raspenavě. Objekt tvoří 
kontejnery uspořádané do výš-
ky dvou nadzemních podlaží  
s topeništěm, do kterého se umís-
ťují dřevěné europalety určené 
pro zapálení. Ty vytvoří dostateč-
ně velké teplo v uzavřeném pro-
storu.

V kontejneru jsou lektoři schop-
ni navodit situace, které hasiče 
zasahující v dýchacích přístrojích 
u skutečného požáru potkávají 
a mohou je ohrozit. Mezi takto 
nebezpečné jevy vytvořené po-
žárem a toxickými zplodinami ho-
ření řadíme především fl ashover, 
rollover a backdraft .

Projevují se jako náhlé vzplanu-
tí  ze zdánlivě nehořícího prostoru, 
plamenné zášlehy v délce několi-
ka metrů, tlakové vlny. A to vše za 
přítomnosti  velmi vysoké teploty 
plamenů. Ty hasičům létají doslo-
va před očima a nad hlavou.

Obecně lze říci, že se jedná 
o ne vždy předvídatelné jevy po-
žáru, které sice nelze v mnoha 
případech ovlivnit, ale hasiči se 
před nimi mohou účinně bránit, 
pokud správně použijí naučené 
postupy a jsou oblečeni do kva-
litních zásahových oděvů, rukavic 
a nehořlavých kukel. A právě tyto 
postupy si hasiči v Raspenavě vy-
zkoušeli.

Po prohlídce kontejneru, roz-
hoření palet a úvodní pozorovací 
části , hasiči provedli po druž-

stvech vstupy do hořících kontej-
nerů. V poslední části  výcviku si 
každý u svého zásahového obleku 
zjisti l, jaká je jeho tepelná setr-
vačnost a ochranná doba před 
horkou párou, která vzniká při po-
žárech v uzavřených prostorech a 
je zdrojem opařenin na nechráně-
ných částech kůže.

Před každým vstupem do kon-
tejneru byla hasičům důsledně 
kontrolována ústroj a správně 
nasazená maska dýchacího pří-
stroje. Na 12 hasičů v kontejneru 

dohlíželi 4 lektoři z Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje, kterým za provedený výcvik 
děkujeme.

Výcvik v ohňovém polygonu 
je nezbytnou součástí  odborné 
přípravy hasičů, jelikož prakti cké 
zkušenosti  v tomto zařízení nelze 
získat z žádných teoreti ckých ma-
teriálů. V dalším období budeme 
usilovat o přihlášení na další mo-
dul, kterým rozšíříme naše zkuše-
nosti .

Hasiči Varnsdorf

Plameny nad hlavami hasičů. Dobrovolní hasiči trénovali v ohňovém polygonu; foto miw.cz
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Zdravotnictví: Město chce přilákat nové praktické lékaře 
a stomatology stipendiem na studia a dalšími benefi ty

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2020 byl schválen

Varnsdorf       Vedení města 
se snaží přilákat nové prakti cké 
lékaře a stomatology. Pobídky 
a benefi ty jsou určeny jak pro 
lékaře, tak i pro studenty lékař-
ských fakult. Lékařům nabízí 
přednostní přidělení městského 
bytu nebo například individuál-
ní přístup při nákupu městského 
pozemku na výstavbu rodinného 
domu. Rozšiřuje se také zubní 
ordinace v budově polikliniky, 
kde by mohl mladý stomatolog 
absolvovat potřebnou praxi pro 
výkon práce pod zkušeným zu-
bařem.

Zajištění zdravotní péče podle 
zákona náleží pojišťovnám. Hlav-
ní vina nedostatku lékařů v okra-
jových částech republiky leží na 
státu, neboť péči o tyto regiony 
dlouhé roky zanedbával. Ve Šluk-
novském výběžku chybí prakti čtí  
a zubní lékaři, sedmdesát procent 
těch sloužících je navíc v důcho-
dovém věku. Noví lékaři sem ale 
nechtějí. „Řešením by bylo něco 
na způsob dřívějších umístěnek. 
Například v Německu fungují 
umístěnky ve školství“, zamýšlí se 
starosta Stanislav Horáček. Tento 
systém ale lékaři a lékařské odbo-
ry odmítají. 

Zajištění zdravotních služeb ve-
dení města považuje za svou prio-
ritu. Pozornost tak věnuje zcela 
nedostatečnému počtu stomato-
logů v regionu. Město vybavuje 
zubní ordinaci v prostorách místní 
polikliniky zubařským křeslem. Cí-

lem je přilákat studenta, který by 
lze pod vedením zkušeného sto-
matologa získal potřebnou praxi 
k výkonu práce. Nejde navíc 
o malé náklady. Jen speciální zu-
bařské křeslo stojí okolo tři čtvrtě 
milionu korun.

Vedení města doufá, že se in-
vesti ce vyplatí  a pro případné zá-
jemce bude nabídka dostatečně 
lukrati vní. „Zatí m doktora nemá-
me, ale věříme, že tí mto vytvoří-
me ty nejvýhodnější podmínky, a 
nakonec se podaří nějakého zuba-
ře přilákat. Před třemi lety, před 
vytvořením koncepce na udržení 
zdravotní péče, jsme jednali se 
dvěma zubaři. Bohužel neúspěš-
ně. Hlavní však je, že oba zůstali 
ve výběžku,“ říká starosta Horá-
ček.

V rámci Koncepce udržení do-
stupnosti  zdravotní péče město 
lékaře moti vuje například před-

nostním přidělením městského 
bytu, poskytnutí m slevy při ná-
kupu stavebního pozemku. V na-
bídce je i sti pendium studentům 
medicíny a zubařských oborů, ve 
kterém lze získat 25 ti síc korun za 
semestr. Student se za to bude 
muset městu zavázat, že po ukon-
čení studia bude jako lékař půso-
bit na území města nejméně po 
dobu tolika roků, na kolik akade-
mických let mu bylo poskytnuto 
sti pendium.

Podpora je nabízena i z vyšších 
míst státní správy. Ústecký kraj 
(ÚK) nabízí studentům prakti cky 
stejné podmínky jako Varnsdorf. 
Sti pendium 50 ti síc ročně podmi-
ňuje následnou pracovní smlou-
vou na území kraje. Pobídky kraje 
i města si vzájemně nekonkuru-
jí, smluvní ujednání nezavrhuje 
souběžné využití  benefi tů. Avšak 
pro snižující se zájem ze strany 

studentů kraj každoročně snižuje 
celkovou alokovanou částku na 
tato sti pendia. V roce 2017 měl 
připraveno 3,8 milionu korun, 
v roce 2018 snížil objem připra-
vených prostředků na 2,15 milio-
nu korun a letos měl připraveno 
1,6 milionu Kč pro maximálně 12 
studentů. „Nabídky využilo a do 
programu se pro rok 2019/2020 
přihlásilo celkem 6 studentů. Čty-
ři studují všeobecné lékařství a 2 
zubní lékařství,“ sdělila nám ti sko-
vá mluvčí ÚK Lucie Dosedělová.

„Problémem není nízký počet 
zubních lékařů, ale jejich nerov-
noměrné rozmístění,“ tvrdí mini-
str zdravotnictví Adam Vojtěch. 
Pro zubní lékaře v odlehlých re-
gionech, tedy i pro Šluknovský 
výběžek, je vypsán dotační ti tul 
Ministerstva zdravotnictví, ve kte-
rém mohou stomatologové žádat 
dotaci až 1,2 milionu korun na 
personální náklady.

„Chceme sem dostat lékaře, ale 
nedaří se to. Všichni chtějí být ve 
velkých městech,“ říká starosta 
Stanislav Horáček v příspěvku na 
městském Facebooku. Pravdou 
je, že ve velkých městech jsou 
lidé ochotni si za kvalitu a mo-
derní postupy připlati t. Složitost 
celé problemati ky vysti huje jeden 
komentář pod tí mto příspěvkem, 
jehož autor radí soukromým sto-
matologickým praxím s kalkulace-
mi výkonů: „Zubaři tu budou, až 
si lidé začnou cenit jejich práce.“

           RH

Ilustrační foto; foto pexels.com

Varnsdorf         Rada města 
Varnsdorf schválila na svém za-
sedání ve středu 9. října 2019 
Dotační program města Varns-
dorf pro rok 2020. Město vy-
hlašuje každoročně program na 
projekty veřejně prospěšného 
charakteru formou výběrového 
dotačního řízení. Dotace může 
být poskytnuta až do výše 70 % 
z celkových uznatelných nákladů 
projektu. Nově je možno žádat 

maximálně 30.000 Kč na jeden 
projekt.

Finanční podpora formou ne-
investi ční účelové dotace je za-
měřena na podporu kulturní, 
sportovní a další činnosti  dětí , 
mládeže a pro širokou veřejnost. 
Slouží jako zájem města pro zdra-
vé využívání volného času ob-
čanů, k obohacení kulturního a 
sportovního života ve městě, ke 
zvýšení vzdělávání a esteti ckého 

cítění a jako účinná forma preven-
ce kriminality. Objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpoč-
tu města pro Dotační program 
města Varnsdorf pro rok 2020 
bude zřejmě činit jako v loňském 
roce 1.500.000 Kč.

Dotační program včetně všech 
příloh je zveřejněn na www.
varnsdorf.cz – v záložce Měs-
to – Dotační programy. Žadatelé 
o neinvesti ční účelovou dotaci 

podají žádosti  na předepsaném 
formuláři včetně kopií povinných 
dokladů v zalepené obálce ozna-
čené textem: „Dotační program 
města Varnsdorf pro rok 2020 v 
termínu od 02.01. do 31.01.2020 
do podatelny MěÚ Varnsdorf 
nebo poštou, přičemž rozhodným 
bude datum poštovního razítka. 
Termín odevzdání je závazný pro 
všechny žadatele.
         ThMgr. Roland Solloch, místostarosta
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Svatomartinská oslava se blíží
Varnsdorf      Druhý listopa-

dový víkend bude ve znamení 
svatomarti nských oslav. Svátek 
svatého Marti na patří k nejoblí-
benějším v roce. 

Město Varnsdorf a FS Dykyta 
Krásná Lípa vás srdečně zvou na 
tradiční akci – Svatomarti nská 
oslava, která proběhne 9. listopa-
du od 19.00 hodin v sálu Lidové 
zahrady Varnsdorf. Ke zpěvu a 
tanci zahraje lidová muzika FS Kví-

tek, na cimbál Petr Václav Michna 
a členové FS Kvítek. Nebude chy-
bět degustace svatomarti nských 
vín, tombola, husa, rohlíčky a 
další pochuti ny. Vstupné činí 150 
korun. 

V pondělí 11. listopadu pak 
proběhne lampionový průvod 
od 17.00 hodin z prostranství 
u věžičky (Otáhalova ulice) do Sta-
rokatolického kostela, kde bude 
další program.                Tomáš Secký
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Rozhovor s Lenkou Mészarosovou, tvůrkyní originálních ručně šitých kabelek

„Ráda si hledám svoji cestu s vlastními nápady“ 

Varnsdorf       Víte, že si ve 
Varnsdorfu můžete zakoupit 
krásné, ručně šité kabelky přímo 
od jejich tvůrkyně? Lenka Més-
zarosová šije kabelky, tašti čky a 
další texti lní výrobky už 4 roky. 
Jak ji napadlo věnovat se tomuto 
oboru a kde bere inspiraci?

Kdy jste dostala nápad šít 
vlastní kabelky?

Při rodičovské dovolené jsem si 
vyzkoušela šít kabelky z designo-
vých materiálů pro vlastní potře-
bu a úzký okruh známých. Vzhle-
dem k tomu, že se líbily a byl o ně 
docela zájem, rozhodla jsem se po 
ukončení rodičovské dovolené (i s 
ohledem na možnost vlastního or-
ganizování času pro rodinu s ma-
lými dětmi) navázat na započatou 
tvorbu a začít podnikat. Z důvodů 
potřeby nosit s sebou spoustu věcí 
pro děti  jsem začala šít velké ka-
belky a postupem času jsem se 
propracovala k menším elegant-
nějším modelům. Od designových 
materiálů jsem po nápadu pořídit 
vyšívací stroj postupně přešla na 
vyšívané modely, které umožňují 
díky nepřebernému množství ná-
mětů výšivek tvorbu dále posou-
vat.

Jak složitá byla cesta k rozjetí  
vlastního podnikání? 

Začátky podnikání jsou vždy 
složité. Je potřeba v krátkém čase 
nejen vyrábět, ale i tvořit nové 
návrhy výšivek, střihy, hledat do-
davatele a materiály a na druhé 
straně i zákazníky. K tomu bylo 
potřeba nejen z obchodních, ale 
i prezentačních důvodů rozjet 
webové stránky s e-shopem a fa-
cebookové stránky. I v této oblasti  
je potřeba také vynaložit nemalé 
úsilí na přípravu prezentací, po-
pisů, fotografi í. Manžel mě od 
začátku v podnikání podporuje. 
Díky jeho zálibě v počítačích se 
ujal práce s grafi ckými programy, 
návrhy programů výšivek a admi-
nistrace e-shopu. Mé podnikání se 
tak vlastně rozšířilo na malou ro-
dinnou fi rmu.   

Kde hledáte inspiraci pro návr-
hy kabelek a tašti ček?

Inspiraci pro mou tvorbu na-
cházím z mnoha různých zdrojů. 

Mám ráda přírodu, a tak se jí ne-
chám inspirovat například v mo-
ti vech výšivek a ráda používám i 
přírodní materiály. U tvorby střihů 
se inspiruji vlastními nápady či 
prakti ckou potřebou. Už samotný 
materiál je pro mne inspirací či vý-
zvou k vytvoření výrobku, ve kte-
rém vynikne. Inspiruji se i náměty 
od zákaznic při zakázkové výrobě, 
které jsou pro mne mnohdy i zcela 
novou výzvou.  

Co u vašich zákazníků nejvíce 
„frčí“? Řídíte se aktuálními tren-
dy, nebo šijete spíše na zakázku?

Sleduji aktuální trendy, spíše 
se ale jimi nenechávám ovliv-
nit. Ráda si hledám svoji cestu 
s vlastními nápady. Většina zákaz-
nic má ráda přírodní materiály, 
některým se líbí koženka. Oblíbe-
né jsou přírodní vyšívané moti vy, 
různé mandaly či spirály ať už ví-
cebarevné či jednobarevné. Stále
více se na mě obracejí zákazni-
ce s vlastními moti vy, které mají 
rády nebo s nimi souzní. Z těchto 
moti vů vytvoříme zakázkové vý-
šivky.

Zmiňujete, že pracujete také 
se strojovou výšivkou. Je tedy 
možné vyšít „cokoliv“ podle přá-
ní?

Ano, v oblasti  strojové výšivky 
nabízím zákazníkům kromě ka-

belek i jiné možnosti . Jedná se 
například o reklamní či fi remní 
trička, mikiny, kšiltovky, ručníky a 
podobně. Oslovují mě i zákazníci 
s požadavkem na vytvoření růz-
ných šitých výrobků, reklamních 
předmětů či obalů na své produk-
ty s vlastním moti vem výšivky, na-
příklad loga. 

Jak dlouhý a náročný je proces 
od návrhu po hotový výrobek?

Cesta od nového návrhu až po 
hotový výrobek mi trvá několik 
dní. Důležitý je prvotní nápad, 
který rozvíjím přes výběr materiá-
lů, moti vů výšivek a jejich vzájem-
ných barevných kombinací až do 
nejmenších detailů, které jsou pro 
mě také podstatné. Každý nový 
typ výrobku před jeho uvedením 
na trh osobně vyzkouším, abych 
měla jistotu, že bude vše v pořád-
ku.

Získala jste označení Českosas-
ké Švýcarsko regionální produkt 
pro vyšívané texti lní výrobky 
s moti vy z Českosaského Švýcar-
ska. Čím jsou výrobky výjimeč-
né?

Přírodu v Českosaském Švýcar-
sku mám moc ráda, proto bylo 
pro mě získání certi fi kátu další vý-
zvou. Zvolila jsem pro tyto výrob-
ky přírodní materiály z místních 
zdrojů a přemýšlela jakou výšivku 

použít. Vznikla tak kolekce kabe-
lek a tašti ček s moti vy ledňáčka 
a rysa, které jsou pro Českosaské 
Švýcarsko charakteristi cké. 

Jaká zakázka byla pro vás nej-
větší výzvou?

Většinou každá zakázka je pro 
mne výzvou, nedá se asi říci, kte-
rá byla tou největší. Měla jsem 
například zajímavou zakázku na 
polštář s výšivkou rodového erbu, 
která byla dárkem k jubileu. Bylo 
mi velkým potěšením, že se dárek 
líbil. Další zajímavou a zároveň 
náročnější zakázkou byly výšivky 
s moti vy pivoněk na celé plesové 
šaty z jemného tylu.

Vánoce se pomalu blíží, takže 
mnoho z nás bude hledat inspi-
raci čím obdarovat své blízké. 
Na jakých stránkách si můžeme 
vaše výrobky prohlédnout a pří-
padně i zakoupit? 

Mé výrobky si můžete prohléd-
nout případně i zakoupit na strán-
kách www.lenzi.cz. Aktuality a 
některé zakázkové výrobky zveřej-
ňuji na facebooku Lenzi (@Lenzi.
Vdf). Ráda vyhovím i zákaznicím, 
kterým se líbí nějaký výrobek, ale 
chtěly by ho z jiného materiálu, 
v jiném odstí nu či s vlastním mo-
ti vem výšivky, klidně se mi mohou 
ozvat na uvedených kontaktech. 

      Barbora Hájková

Lenka Mészarosová šije kabelky, tašti čky a další texti lní výrobky; foto archiv Lenky Mészarosové
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Z historie: Významný městský stavitel v meziválečném období

Varnsdorf        V minulém 
článku z historie našeho města 
jsme se v souvislosti  s továrnou 
Kunert (Elite) zmínili o architektu 
Rudolfu Dinnebierovi, který vý-
razně ovlivnil vzhled Varnsdor-
fu. Rudolf Dinnebier se narodil 
v roce 1902 v Děčíně. O mís-
tě jeho studia nám není více 
známo. Po skončení studií, 
tedy ve svých 22 letech přišel 
do Varnsdorfu, kde své jmé-
no spojil s výstavbou kom-
plexu pletařských závo-
dů Kunert a synové, které 
zároveň představují největší 
stavební činnost v našem městě 
v meziválečném období. 

Kunertové kromě vlastních 
texti lních provozů potřebovali 
také elektrárnu, chemickou la-
boratoř, projekční kancelář, pilu 
s truhlárnou a strojírnu. Rychle 
se rozvíjející výroba si také vyža-
dovala podstatné zvětšení výrob-
ních prostorů. Kunerty oslovený 
Dinnebier dodal na počátku roku 
1928 plány nové osmipodlaž-
ní železobetonové pletárny s 36 
metrovou nárožní věží a proskle-
nou výtahovou strojovnou (dnes 
objekt střední školy v Brati slav-
ské ulici), která byla postavena 
a zprovozněna v témže roce. Od 
roku 1929 se začala připravovat 
výstavba hlavních výrobních pro-
vozů. Ty vyrostly v letech 1933–
1936 na nedalekém pozemku 
po bývalé továrně a skládaly se 
ze tří podélných paralelních 
šesti patrových budov mezi uli-
cemi Východní, Pletařská a 
Fügnerova, z nichž nejdelší 
120 metrová v ulici Fügnerova 
tvoří základnu. Další dvě v ulici 
Východní, již zmiňovaná osmipa-
trová a další šesti patrová naproti , 
byly postaveny osově souměrně a 
vycházejí z vrcholu zmiňovaného 
rovnoramenného trojúhelníku. 
Další budovy provozního zázemí 
vyrostly nesouměrně mezi ulice-
mi Východní a Klostermannovou, 
ve kterých byla správní budova 
a park, na druhé straně k ulici 

Partyzánů vyrostly sklady, garáže, 
kotelna s elektrárnou a chladící 
věží a sklad uhlí. Všechny výrobní 
haly mají pravidelný obdélníkový 
půdorys s plochými střechami. 
Z hladkých pravoúhlých fasád, 
členěných pouze řadami oken ne-
pravidelně konvexně vystupuje, 
nebo naopak konkávně ustupuje 
obdélníková část, která v někte-
rých případech pokračuje nad 
úroveň střechy. Stylově konstruk-
ti visti cko-expresionalisti cké objek-
ty svojí strohou esteti ku podřizují 
funkčnosti . S podobnými objekty 
jiných architektů se můžeme set-
kat např. u budovy „Palmovky“ 
v Krásné Lípě, pavilonu chirurgie 
Masarykovy nemocnice v Ústí  
nad Labem, nebo ve Zlíně u fi rmy 
Baťa. Kunertovy závody se svým 
vysokým standardem hygienic-
kých a sociálních podmínek se 
staly ostatním vzorem a předsta-
vují nejmodernější architektonic-
ké pojetí  ve Šluknovském výběžku 
20. a 30. let.

Přestože se Rudolf Dinnebier 
v roce 1932 odstěhoval do ně-
meckého Immerstadtu, je stále 
uváděn jako stavební podnikatel 
ve Varnsdorfu. V letech 1932-
1946 byly podle jeho projektů 

dostavovány výše zmiňované to-
vární haly fi rmy Kunert a synové. 
V této době také manželům Ego-
nu a Karoline Singerovým vypro-
jektoval vilu čp. 2377 v Jarošově 
ulici, která se odkazovala na tra-
diční pojetí  městské rodinné vily 
první poloviny 30. let. U této vily, 
stejně jako na vlastním dvou-
patrovém fi remním a obytném 
domu v klasicizujícím stylu na 
hlavní varnsdorfské ulici (Národní 
č.p. 518) a projektu patrně ne-
postaveného shromažďovacího 
domu německé evangelické círk-
ve, je vidět jeho sklon k hmotným 
od dekoru oproštěným, ne příliš 
nápaditým formám.

Architekt Rudolf Dinnebier svo-
jí projekční a stavební činností  
patrně nejvíce ovlivnil současný 
vzhled našeho města, a to přede-
vším tí m, že komplex jeho výško-
vých budov výrazně převýšil stá-
vající zástavbu, čímž se podstatně 
narušila pohledová horizontála 
celého města.

Tou poslední stavbou, kterou 
se zapsal do vzhledu našeho 
města, byla v pořadí třetí , po-
slední a patrně nejrozsáhlejší 
rozhledna na Špičáku. Tu postavil 
v roce 1933 pro Bertu Richtero-

vou na základech Malé boudy 
Krásnolipského pivovaru z roku 
1930. Na vrcholu Špičáku vyrost-
la veliká funkcionalisti cká stavba 
s mohutnou vyhlídkovou věží, 
viditelnou z dalekého okolí, 
v níž kromě prostorů pro ob-
čerstvení a zábavu nechybě-
ly ani hosti nské pokoje. Mo-
derní objekt, ve kterém se 
konaly pravidelné taneční večery, 
byl napojen na elektřinu, jeho 
součástí  byla také příjezdová silni-
ce a stupňovité parkoviště.

Hádanka pro čtenáře: Než si 
Rudolf Dinnebier v roce 1939 
postavil dům č.p. 518 na Ná-
rodní ulici, kam přemísti l svou 
projekční kancelář, užíval ve 
městě jiný objekt, který dodnes 
stojí a je na něm ještě patr-
ný reklamní nápis. Pokud víte, 
kde se tento objekt nachází, 
napište nám, nebo pošle-
te jeho fotografi i na adresu 
hs@varnsdorf.cz či se stavte 
v kanceláři Hlasu severu na 
nám. E. Beneše 470 v prvním 
patře, kancelář dveře č. 12. Au-
tor první správné odpovědi 
získá od redakce novou publikaci 
Hrádek a drobnou pozornost.

            Jiří Sucharda

Rudolf Dinnebier stál za rozhlednou na Špičáku; zdroj: Varnsdorf a jeho historické paměti hodnosti , Dana Boková
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Varnsdorf, Poštovní 2060
(poliklinika)

 29.10. 2019 od  10.00 do 12.00 hod.
 12.11. 2019  od  10.00 do 12.00 hod.
 26.11  2019  od  10.00 do 12.00 hod.



Společnost 14/2018Společnost 14/2018Společnost, inzerce 18/2019

8

VZPOMÍNKA
Dne 20. října ply-

nuly dva smutné 
roky, co nás navždy 
opustil náš milova-
ný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan 

Miloslav Hromek. S bolestí v srdci 
vzpomínají dcery s rodinami. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Svozy bioodpadu
29.10.2019 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
26. - 28.10.2019   
MUDr. Olga Sudová  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 513 989

2. - 3.11.2019  
MUDr. Renata Bolfí ková  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
31.10.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Hodinový manžel a zámeč-
nictví. 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.

Hledám akti vní ženu k sezná-
mení, nekuřačku. Cestování, 
turisti ka, kolo, běžky-poho-
dově.
62 /168/68/ absti nent, 
e-mail: nekurak57@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pamětní deska lužickosrbského gymnázia
Varnsdorf       Ve čtvrtek 3.10.

2019 byla na budově Gymnázia 
Varnsdorf slavnostně odhalena 
pamětní deska lužickosrbského 
gymnázia. Letos toti ž uplynulo 
70 let od chvíle, kdy tato první 
lužickosrbská střední škola v dě-
jinách ukončila výuku ve Varns-
dorfu a musela se přestěhovat 
do Liberce. Tak skončily legen-
dární “Warnočanske časy“, jak 
na studia v našem městě vzpo-
mínali tehdejší studenti . Vždyť 
právě tato škola dala základ po-
válečné generaci lužickosrbské 
inteligence, z níž vzešli vědci, uči-
telé, spisovatelé, lékaři a novi-
náři. Generace, která má velkou 
zásluhu na uchování a rozvoji
lužickosrbského jazyka a kultury 
po druhé světové válce.

Československé akti vity ve-
doucí k obnově lužickosrbské-
ho školství byly realizovány díky 
Ústřední mati ci školské v Praze a 
varnsdorfskému odboru Společ-
nosti  přátel Lužice. Zasloužily se 
o to především tří osoby: před-
seda ÚMŠ v Praze JUDr. Franti -
šek Stašek, školní inspektor ve 
výslužbě Josef Maštálko z České 
Lípy a ředitel Měšťanské ško-
ly ve Varnsdorfu Karel Macků. 
Prakti cká pomoc začala již v roce 
1945 ve Varnsdorfu uspořádá-
ním obchodního a zemědělského 
kurzu (od 26.11.1945) pro lužic-
kosrbské studenty. V srpnu 1946 
byl otevřen kurz pro nové lužicko-
srbské učitele a kurz při obchodní 
škole.

Počátky lužickosrbského gym-
názia nebyly jednoduché. První 
školní rok 1945-1946 byl zahájen 
v neděli 2. 12. 1945 v České Lípě. 
“Spolkové lužickosrbské reálné 
gymnasium Ú.M.Š v České Lípě“ 
vyučovalo ve třech třídách 61 
studentů, ale jen v jedné z nich 
se vyučovalo výlučně lužickosrb-
sky. V prosinci 1946 se z důvodu 
nedostatku prostoru pro vyučo-
vání přestěhovaly již 4 třídy s 80 
studenty do Varnsdorfu. Tady 
škola působila od ledna 1947 do 
srpna 1949, kdy se na poslední 
školní rok své existence v ČSR mu-
sela přestěhovat do Liberce, kde 
působila pod názvem “Staškovy 
lužickosrbské pobočky gymnasia 
v Liberci“. Zde byly otevřeny již jen 
dvě třídy s 21 studenty a činnost 
školy byla ukončena k 30.6.1950.

Největší počet lužickosbských 
studentů tedy prošel Varnsdor-

fem. Kupříkladu k 31.12.1947 jich 
zde bylo zaznamenáno celkem 
184, z toho 106 v pěti  třídách 
gymnázia. Od září 1947 dostalo 
gymnázium čestný název “Staško-
vo spolkové lužickosrbské reálné 
gymnasium Ú.M.Š ve Varnsdorfě“. 
V roce 1948 bylo v důsledku po-
liti ckých změn rozhodnuto školu 
zestátnit. Proto byla převedena 
pod rumburské gymnázium jako 
“Reálné gymnasium v Rumburku 
– Staškovy lužickosrbské pobočky 
ve Varnsdorfu“.

Loňský návrh varnsdorfského 
sorabisty Milana Hrabala, aby des-
ka byla letos zřízena, našel úrod-
nou půdu u libereckého spolku 
Societas Amicuum Liberec (SAL), 
který organizuje Rok lužickosrb-
ské kultury v Liberci. Zástupci SAL 
se na realizaci dohodli s vedením 
gymnázia a především s majite-
lem budovy městem Varnsdorf. 
Vzhledem k výše zmíněné „ná-
zvové smršti “ se organizátoři roz-
hodli, že na varnsdorfské pamětní 
desce bude jen obecná informa-
ce o existenci lužickosrbského 
gymnázia bez konkrétních názvů. 
Desku pak vytvořil zdejší rytec Jiří 
Trebati cký.

Na slavnostní odhalení desky 
přijeli do gymnázia zástupci SAL 
Jana Vančatová a Tomáš Breň, 
kteří s sebou přivezli také čtveři-
ci tehdejších lužickosrbských stu-
dentů. Byli to: Jan Bart (zakladatel 
slavného projektu na revitalizaci 
lužické srbšti ny Witaj), chirurg 
Dr. Jan Brězan, literární vědec a 
sorabista Prof. Dr. Helmut Faska a 
zubní lékař Dr. Jurij Kubica. Za do-
provodu nynějšího ředitele gym-
názia Jiřího Jakoubka si prohlédli 

“své“ učebny a aulu školy a na-
konec pobesedovali se studenty 
z dějepisného kroužku. Všichni 
přítomní obdivovali dobrou češ-
ti nu všech čtyř vzácných hostů. 
Jejich emoti vní vzpomínání na 
varnsdorfská studia před 70 lety 
bylo nejen zajímavé, ale i poučné. 
Na závěr zazpívali českou píseň 
Andulko šafářová, která v Lužici 
zlidověla pod názvem Hančička 
wowčerjowa.

Po krátkém posezení a debatě 
u ředitele školy společně odhalili 
pamětní desku u vchodu do gym-
názia. Význam lužickosrbského 
období v českém pohraničním 
městě připomněl Milan Hrabal. 
Poté krátce promluvili místosta-
rosta Roland Solloch a Jana 
Vančatová. Deska byla odhalena 
krátce před půl dvanáctou.

Svou návštěvu Varnsdorfu lu-
žickosrbští  hosté zakončili pro-
jíždkou k dalším místům, kde po-
bývali, tedy mj. k internátu Lutna 
(dnes budova bytového družstva 
Průkopník) a červené vile (dnes 
vila TOSu v ulici Západní). Rovněž 
je zajímaly domy, v nichž pobývali 
Bjarnat Krawc a Hanka Krawcec. 
Poté delegace odjela do České 
Lípy.

(Pozn. autora: V textu byly 
použity některé údaje z těchto 
zdrojů: Melichar Jaroslav: Kronika 
lužickosrbského gymnasia v ČSR, 
rukopis 1990, Juricová Vladimí-
ra: Lužickosrbská gymnázia v ČSR 
po 2. světové válce, diplomová 
práce, 2014, Šůla Jaroslav: Lužic-
kosrbské školství v severních Če-
chách po II. světové válce, in Pro 
Lusati a, Opole, 2018.)

                                          Franti šek Liecht

Zleva: (stojící) J. Trebati cký, R. Solloch, H. Faska, J. Bart, J. Brězan, J. Kubica, 
(sedící) J. Vančatová, T. Breň, M. Hrabal, (vpředu) J. Jakoubek; foto: Ivo Šafus



Mladé volejbalistky vybojovaly na domácí půdě sedmé místo

Pětice futsalistů se zúčastnila mistrovství Evropy veteránů

Hokejoví dorostenci zažili vynikající víkend
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Varnsdorf           Poslední zářijo-
vý víkend proběhla ve varnsdorf-
ské sportovní hale historicky 
první kvalifi kace celorepubli-
kové volejbalové soutěže pod 
názvem Český pohár starších žá-
kyň. Jedná se o celoroční soutěž, 
ve které se potkávají družstva 
z celé republiky. Do letošního 
ročníku je přihlášeno 70 týmů.

Ve Varnsdorfu se představily 
celky z Ústeckého a Libereckého 
kraje, ke kterým se vůbec poprvé 
v historii oddílu připojila děvčata 
TJ Slovan Varnsdorf (N. Taliano-
vá, E. Philippová, A. Hubáčová, 

M. Kochová, G. Podroužková, L. 
Dojčánová, A. Prknová, P. Dulkajo-
vá, A. Heinzelová, N. Nováčková, 
T. Farská).

„Na holkách byla znát značná 
nervozita, která na některých le-
žela jak deka. První zápas proti  
Teplicím byl bohužel nervozitou 
velmi ovlivněn, a tak děvčata pod-
lehla soupeřkám 2:0. V druhém 
utkání čekal na děvčata velmi zku-
šený soupeř, který nakonec prošel 
turnajem jen s jedinou prohrou, a 
to VK Ervěnice – Jirkov. Děvčata 
z Jirkova jsou velmi zkušená a do-
mácím chvilku ukazovala, jak se 

hraje volejbal. Výhra 2:0 putova-
la právě do Jirkova. Chuť si naše 
dívky spravily v zápase proti  SK 
Ústí  nad Labem, kde soupeřkám 
nedaly šanci a zápas jednoznačně 
vyhrály 2:0. V posledním zápase 
prvního dne je čekaly kamarádky 
z Nového Boru. Bohužel, po vel-
kém boji a zranění klíčové hráčky, 
děvčata zápas nedovedla do vítěz-
ného konce a Boru podlehla 2:0,“ 
posteskla si trenérka Michae-
la Damnitzová. 

Varnsdorfské volejbalistky tak 
druhý den hrály ve své skupině 
o sedmé až desáté místo. „V ne-

děli jako by dorazilo úplně nové 
družstvo. Opadla nervozita a na 
co dívky sáhly, to se jim dařilo. 
Bezchybný příjem, celkově zrych-
lená hra a minimum chyb na po-
dání nakonec vedly k výhrám nad 
Děčínem a Vrati slavicemi. Celkově 
tedy krásné sedmé místo, které 
pro příští  boje znamená čtvrtou 
sedmičku poháru v Žatci. Celý 
tým prostě makal jako ještě nikdy. 
Všechna děvčata, jak na hřišti , 
tak na lavičce zaslouží velkou po-
chvalu za týmovou práci,“ dodala 
Damnitzová.

                     Redakce

Španělsko         Hned pět zá-
stupců týmu sálové kopané FUT-
SAL Varnsdorf ve složení Marcel 
Mikolášek, Luboš Relich, Tomáš 
Skotnica, Petr Lisý a Petr Pomí-
chal se představilo na ME hráčů 
nad 50 let. 

„Vzniklo to vlastně po mém 
doporučení trenérovi Jardovi 
Suchánkovi, kterému se omluvi-
lo spoustu hráčů,“ řekl vedoucí 
klubu Marcel Mikolášek. Samot-
né mistrovství se uskutečnilo od 
17. září v letovisku Lloret de 

Mare. Tentokrát se ho zúčastnilo 
devět mužstev – tři z Česka, tři 
z Ruska a po jednom z Ukrajiny, 
Běloruska a taky domácího Špa-
nělska. Mužstva byla nalosována 
do tří skupin. „Do té jsme dostali 
několikanásobného vítěze evrop-
ského šampionátu - a to Armádu 
Ural z Ruska a z Ukrajiny tým Za-
porozhie,“ prozradil. 

Podceňovaný výběr z Ústecké-
ho kraje se nejprve utkal s Ukrajin-
ci, které jasně porazil 7:1. „Naše-
mu výkonu aplaudovala celá hala. 

Ve druhém zápase jsme podlehli 
0:5 borcům z Ruska. Výsledek ale 
neodpovídá naší hře. Po skvělém 
prvním poločase, jsme udělali na 
začátku toho druhého dvě hrubé 
chyby a bylo po zápase. Ale i tento 
výsledek nám stačil k postupu ze 
skupiny do semifi nále,“ pokračo-
val Mikolášek. 

V něm tým Ústeckého kraje na-
razil na Veterány Praha. „Výborný 
začátek nám přinesl brzké vedení 
1:0, které jsme drželi ještě dvě mi-
nuty před koncem zápasu. Bohu-

žel do hry vstoupili rozhodčí. Nej-
prve nám neuznali regulérní gól,
z následující akce si vymysleli 
trestný kop. Z toho bohužel sou-
peř vyrovnal, šlo se tak do poku-
tových kopů. V nich jsme selhali. 
Bylo z toho nakonec páté místo, i 
když k bronzovým medailím bylo 
blízko. Tímto bych chtěl poděko-
vat všem futsalistům z našeho 
výběru za vzornou reprezentaci 
našeho kraje,“ dodal Marcel Mi-
kolášek.

                      Redakce

Varnsdorf         Ke konci zá-
kladní části  sbírají hokejoví do-
rostenci HC Varnsdorf jeden 
bod za druhým. Po výhře 3:2 po 
prodloužení na ledě České Lípy 
měli před sebou náročný víken-
dový dvojzápas. Ten zvládli a to 
znamená, že v nadstavbě bude 
Varnsdorf v lepší skupině. 

V osmém kole doma senzačně 
srazili 5:3 vedoucí Liberec B, 
o den později opět na vlastním 
kluzišti  přestříleli poslední Frý-
dlant 7:6. Oba zápasy zhodnoti l 
jak trenér, tak hráčská kabina. 
„Před zápasem s Libercem bylo 
jasné, kdo je favoritem. My jsme 
ale od začátku dodržovali takti ku, 
kterou jsme si před zápasem urči-
li. Až na pár chybiček to vycháze-

lo. Byl to náš nejlepší zápas, který 
nás posunul blíž do nadstavby. Bo-
hužel proti  Frýdlantu jsme to pod-
cenili a nehráli dobře. Naštěstí  se 
nám podařilo soupeře přestřílet a 
potvrdili jsme náš postup do lep-
ší nadstavbové skupiny,“ shodla 
se kabina dorostenců HC Varns-
dorf. 

         HC Varnsdorf 
         Liberec B  

„Já jako trenér bych chtěl oce-
nit práci chlapců jak v tréninku, 
tak i v samotných zápasech. Pra-
covali na maximum. V zápasu 
s Libercem předvedli výkon, který 
jsem od chlapců nečekal, tako-
vou obětavost a zarputi lost jsem 

dlouho neviděl. Stabilní, tudíž 
výborný výkon, předvedl opět 
brankář Hambálek. Když kluci vle-
zou na led, budou hrát srdíčkem 
a přidají trochu hokejové doved-
nosti , tak se dá hrát s každým,“ 
řekl s úsměvem trenér Jakub 
Damnitz. 

Dva zápasy mají za sebou také 
varnsdorfští  muži. V rámci Krajské 
ligy Libereckého kraje jednou vy-
hráli a jednou prohráli. Vikingo-
vé naskočili až do druhého kola, 
kde doma porazili Lomnici nad 
Popelkou 5:4. Pak ale nestači-
li na Frýdlant, kde prohráli 1:6. 
Další zápas sehrají 26. října, když 
doma od 15.30 hodin hostí  Čes-
kou Lípu.

Redakce
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Krátce z basketbalu

Varnsdorf          V plném prou-
du jsou basketbalové soutěže, 
ve kterých bojují také celky TJ 
Slovanu Varnsdorf. 

Radost svým trenérům udělali 
v oblastním přeboru nejmladší 
mini, kteří porazili 57:14 Liberec 
a pak také 50:18 rezervu děčín-
ských Válečníků. Dvě výhry mají 
v oblastním přeboru také mini-
žáci U13, kteří dvakrát vyzráli na 
BA Lynx Liberec – 56:48 a 61:41. 
Mladší žákyně U14 prohrály 
v Liberci s hráčkami Lokomoti vy 
45:52 a pak nestačily na Jablo-
nec, když padly 39:68. Kadeti  U17 
doma těsně podlehli Medvědům 
z Tábora 44:46. Muži, hrající Se-
veročeskou ligu, vyhráli 71:50 
v České Lípě, doma pak porazili 
tým BK Děčín juniorka 87:71.
                                               Redakce
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Tenisový oddíl hledal nové dětské šampióny

Fotbalisté v důležitém zápase porazili Vlašim

Sálovka: Veteráni mají za sebou rozpačitý začátek 
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Varnsdorf     V sobotu 7. září 
2019 se na varnsdorfských te-
nisových kurtech sešli bojovníci 
z řad dětí  a mládeže ve věku od 
pěti  do patnácti  let. Konal se to-
ti ž již osmý ročník dětského tur-
naje Hledáme nové šampióny, 
který byl podpořen z Grantové-
ho programu města Varnsdorf.

Přesto, že počasí moc nepřá-
lo a občas se přehnala nějaká ta 
přeháňka, hrálo se na všech kur-
tech bez omezení. „Nízké teploty 
spíše připomínaly pravý podzim, 
všichni to ale zvládli výborně. Pro 
hráče bylo připravené občerstvení 
a pitný režim, za servis děkujeme 
N. a J. Bečvářovým,“ popisuje 
Světluše Adámková z tenisového 
oddílu.

Turnaj byl rozdělen do tří ka-
tegorií podle věku hráčů – baby, 
mladší a starší žáky. „Všichni hráči 
bojovali tvrdě o každý míček. Bitvy 
to byly urputné, někdy až nervy 
drásající. Nikdo nikomu nic nedaro-

val zadarmo. Podpora publika z řad 
rodičů i kolemjdoucích byla úžasná. 
Všem zúčastněným děkuji za krás-
ně strávenou sobotu a příští  rok na 
viděnou,“ dodala Adámková. 

Novým šampionem v kategorii 
starších žáků se stal M. Šuma před 
M. Jonákem a N. Hrabětovou. 
V mladších žácích se stal šampio-
nem Z. Hrabě před L. Jiroutovou 

a M. Svobodou. Nejmladším šam-
pionem v kategorii baby se stala 
N. Adámková, druhá skončila M. 
Šepsová a třetí  M. A. Bubna Liti c.

                       Redakce

Jednotlivé kategorie ovládli M. Šuma, Z. Hrabě a N. Adámková; foto Světluše Adámková

Varnsdorf     Druholigoví fot-
balisté Varnsdorfu slaví druhé 
vítězství v sezóně. 

Ze tří bodů se tak radují prak-
ti cky po dvou měsících. Svěřenci 
Davida Oulehly sice doma proti  
Vlašimi prohrávali po brzké bran-
ce z desáté minuty, ve druhém 
poločase ale zásluhou střídajících 
hráčů utkání otočili a vyhráli 2:1. 
Tři body navíc znamenaly útěk 
z posledního místa. „Bylo vidět, 

Libouchec    Do nové sezó-
ny Benešovské stavebniny Ve-
teráns ligy Ústeckého kraje 
vstoupili sálovkáři Futsal Varns-
dorf. 

že jsou kluci nervózní. S prvním 
poločasem jsem nebyl spokojený. 
Soupeř šel do vedení, naše hra 
byla kostrbatá a plná nepřesností . 
Měli jsme potřebné štěstí čko. Jen 
škoda, že jsme nedali třetí  branku, 
v závěru mohli hosté vyrovnat. Ale 
kluci druhý poločas odmakali, po-
vedlo se střídání, hra se zpřesnila 
a zrychlila. Pro nás jsou to oprav-
du důležité body,“ zdůraznil po zá-
pase David Oulehla. 

      FK Varnsdorf 
      FC Vlašim 

V reprezentační přestávce se-
hrál Varnsdorf v Raspenavě přá-
telský duel proti  prvoligovému 
Liberci. V zápase branka nepadla, 
v poslední minutě navíc nedal pe-
naltu varnsdorfský David Breda. 
„Výsledek je mírným povzbuze-
ním. Samozřejmě tam měl Liberec 

několik ošemetných situací. My 
tam také něco měli. Naše hra od 
vápna k vápnu nebyla špatná. Ale 
fi nální fáze se nám moc nedařila, 
v té obranné byly také mezery,“ 
podotkl trenér Varnsdorfu. 

V rámci 12. kola FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY jel Varnsdorf na půdu 
favorizovaného Brna. Utkání na-
konec skončilo z pohledu Varns-
dorfu X:X.

                      Redakce
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A byl to poměrně rozpači-
tý vstup. Varnsdorfští  hráči ze 
třech zápasů vytěžili pouze 
tři body, když dokázali porazit 
tým Eurosport Teplice 5:4. 

Další dva zápasy znamena-
ly jasné porážky – 1:4 od cel-
ku Tenis Proboštov a 0:5 od 
týmu Bělá Děčín. V devíti člen-
né tabulce je tak zatí m Varns-

dorf se třemi body až na sed-
mém místě. Další turnaj se koná 
2. listopadu opět v libouchecké 
sportovní hale.

                      Redakce


