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Do Varnsdorfu přijel sv. Martin na bílém koni

Místní školy se k jednodenní stávce učitelů nepřipojily

Varnsdorf     Kromě tradičních 
pochutin nabídl svatomartinský 
víkend také muziku, tanec, kniž-
ní minitrh a lampionový průvod.

Po celý víkend před svátkem sv. 
Martina většina varnsdorfských 
restaurací nabízela svatomartin-
ská menu, kterým nemohlo vévo-
dit nic jiného než pečená husička. 
Tradice svatomartinských oslav 
pochází údajně ze středověku, 
kdy den sv. Martina (podobně 
jako jiné svátky) byl dnem vesele-
ní a zabijaček k ukončení země-
dělského roku. Zapalovaly se mar-
tinské ohně (později lampiony), 
světil se chléb a pekly se martin-
ské rohlíky a koláče. Pojídání husy 
se traduje z legendy ze života sv. 
Martina, který byl jmenován bis-
kupem a před touto poctou se 
ze skromnosti ukryl do husince, 
avšak kejhání hus ho prozradilo. 
Jiné vyprávění tvrdí, že husy rušily 
Martinovo kázání, a proto skonči-
ly na pekáči.

V sobotu večer 9. listopadu 
bylo v sále Lidové zahrady opět 
rušno. Konala se zde Svatomar-
tinská oslava, kterou pořádalo 
město Varnsdorf a FS Dykyta Krás-
ná Lípa. K poslechu a tanci hrál 
FS Kvítek, na cimbál Petr Václav 
Michna. Nechyběla ani degustace 
svatomartinských vín. Akci slo-

vem provázel Miloš Kostlán. V na-
bídce jídla byla samozřejmě husa, 
ale návštěvníci si mohli dát i jiné 
speciality, jako např. husí kaldoun, 
husí křidélko, vývar, paštiku nebo 
svatomartinský štrúdl.

V pondělní podvečer naše měs-
to navštívil sv. Martin na bílém 
koni. Přesně v sedmnáct hodin 
se lidé sešli na tradiční, letos už 

desátý, Svatomartinský průvod, 
který začínal na prostranství  
„u věžičky“ v Otáhalově ulici a za 
světel lampionů vyrazil do Sta-
rokatolického kostela. Tam ná-
vštěvníci zhlédli divadlo, které 
vyprávělo legendu o sv. Martino-
vi. Celým programem provázel  
ThMgr. Roland Solloch, místosta-
rosta města, nechybělo ani lo-

sování dobrých skutků, jejichž 
splnění se slíbilo přímo před sv. 
Martinem a odměnou pro všech-
ny byly výborné svatomartinské 
rohlíčky, které mohli přítomní 
ochutnat.

Na sněhovou nadílku si ale mu-
síme ještě počkat. Tu sv. Martin  
(v době uzávěrky) nepřinesl.

Barbora Hájková

Svatomartinský lampionový průvod obohatil sv. Martin na bílém koni; foto Ivo Šafus

Varnsdorf       Žádná z varns- 
dorfských škol se nepřipojila ke 
stávce učitelů narychlo vyhláše-
né školskými odbory na středu 
6. listopadu 2019. Odbory ne-
byly spokojené s vyjednáváním 
o růstu platů učitelů. Všechny 
zdejší školy zůstaly otevřené  
s normálním provozem. 

S odbory souhlasili pouze tři 

pedagogové ze ZŠ Náměstí. „Ano, 
je to pravda, stávkovaly tři učitel-
ky. Provoz omezen ale nebyl.  Děti 
v tento den dostaly náhradní pro-
gram, nebo bylo vyučování zajiš-
těno suplováním,“ uvedla zástup-
kyně ředitele Mgr. Lucie Šeráková.

Vláda ještě před vyhlášením 
stávky potvrdila desetiprocent-
ní navýšení platů, ve kterém se 

počítalo se dvěma procenty na 
odměny pro nejkvalitnější učite-
le. Odbory požadovaly přesunutí 
těchto dvou procent do tabulko-
vých tarifů. Odlišný pohled než 
odbory měla například i Asociace 
ředitelů základních škol a Asocia- 
ce ředitelů gymnázií, které tuto 
stávku nepodpořily. Vláda tvrdí, 

(pokračování na str. 3)
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Hasiči měli napilno: Dopravní nehody, únik kapalin a požár

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
5.10.2019 v 7:40 hod.
Bylo na služebnu Městské po-

licie Varnsdorf oznámeno ob-
čanem města, že v ulici Západní  
u plaveckého bazénu jsou utrže-
ná dvířka od elektrické rozvodné 
skříně. Do uvedené lokality byla 
vyslána hlídka městské policie. 
Strážníci na místě zjistili oprávně-
nost oznámení, dvířka provizorně 
nasadili do původního stavu a za-
jistili páskou se zákazem vstupu. 
Událost byla neprodleně telefo-

nicky předána na poruchovou 
linku ČEZ, která na místo vyslala  
své techniky a ti problém odstra-
nili.

6.10.2019 v 8:02 hod.
Bylo telefonicky oznámeno od 

občanky města, že v ulici 5.květ-
na, směrem od hranic ke Kauflan-
du, se na vozovce táhne olejová 
nebo naftová skvrna. Na místo 
byla vyslána hlídka městské po-
licie, která oznámení potvrdila. 
Oznámení bylo telefonicky pře-

dáno cestou krizové linky 150 na 
HZS Varnsdorf, který do uvedené 
lokality vyslal hasiče k likvida-
ci ropného produktu z vozovky. 
Strážníci městské policie až do 
odstranění problému spolupra-
covali s hasiči skrze usměrňování 
dopravy.

11.10.2019 v 8:40 hod.
Bylo na služebnu Městské po-

licie Varnsdorf telefonicky ozná-
meno občankou města, že na ulici 
Mariánská (u školy) se pohybuje 

velký černý pes a ohrožuje bez-
pečnost silničního provozu. Na 
místo byla vyslána hlídka městské 
policie, která zjistila staršího čer-
ného labradora, kterého odchyti-
la a převezla do záchytného kotce 
na služebně. V 19:15 hodin se na 
služebnu dostavil majitel odchy-
ceného psa, který si ho po všech 
nutných úkonech odvedl do místa 
svého bydliště.

            Martin Špička

                               velitel městské policie

K dopravní nehodě v křižovatce ulic Zuzánkova a Svatopluka Čecha letěl také vrtulník; foto miw.cz  

Varnsdorf    Ve středu 6. lis-
topadu 2019 došlo na křižovat-
ce ulic Zuzánkova a Svatopluka 
Čecha ve Varnsdorfu k dopravní 
nehodě dvou osobních vozidel.

Na místo byla vyslána jak 
profesionální, tak dobrovolná 
jednotka. Vyjeli také policisté, 
zdravotníci a v Ústí nad Labem 
odstartoval vrtulník. První na mís-
to dorazili profesionální hasiči,  
kteří od přítomných občanů 
(jimž patří poděkování) převzali  
poskytování první pomoci oso-
bě, která ještě byla ve vozidle.  
Policisté mezitím zastavili v ulici 
provoz.

Po příjezdu sanitky a doktora 
hasiči spolupracovali na vyproště-
ní zraněné osoby z vozidla a na-
ložení do sanitky. To už na místě 
pomáhala i dobrovolná jednotka. 
Následně sanitka přejela k vrtul-
níku, který přistál na nedaleké ze-
lené ploše a transportoval zraně-
nou osobu do nemocnice. Hasiči 
vyčkali na zadokumentování udá-
losti dopravními policisty a uklidili 
vozovku od střepů.

Vážná dopravní nehoda na 
Šébru

Směna C profesionálních hasičů 
si během úterý 5. listopadu 2019 
rozhodně nemohla stěžovat na 
stereotyp. Den zahájila dopoled-
ním úklidem provozních kapalin 
ze silnice u ulice Nemocniční, po 
hodině a půl pak mířila pod kopec 
Šébr k vážné dopravní nehodě.

V zatáčce došlo ke střetu ná-

kladního a osobního vozidla. To 
skončilo rozpárané, bez motoru 
a na střeše mimo vozovku. U ne-
hody zasahoval i vrtulník, který 
transportoval vážně zraněnou ři-
dičku do nemocnice. Hasiči až do 
příjezdu ZZS poskytovali předlé-
kařskou pomoc.

K události vyjel také Unimog 
varnsdorfské dobrovolné jednot-
ky, který po zdokumentování ne-
hody odtáhl nákladní automobil. 
Osobní vozidlo vyprostila soukro-
má vyprošťovací služba.

Únik provozních kapalin
Jako Jeníček s Mařenkou si 

zřejmě přišel neznámý řidič au-
tomobilu, který 8. listopadu 2019 

odpoledne projel ulicemi Škol-
ní (tam si škrtl podvozkem auta  
o rozbitou komunikaci), Česko-
slovenských letců, Karlova (pár 
set metrů za Lidovou zahradou 
se otočil), pokračoval zpátky  
po ulici Československých letců, 
a nakonec zahnul do ulice Ediso-
nova.

Za sebou totiž zanechal skoro 
souvislou olejovou skvrnu, kterou 
museli likvidovat profesionální 
hasiči. Na konci příběhu však asi 
nebude zlikvidovaná Baba Jaga, 
nýbrž tučná faktura z autoservisu.

Požár v panelovém domě
9. listopadu před jedenáctou  

hodinou dopoledne bylo nahlá-

šeno, že v obydleném panelovém 
domě v ulici Pražská ve Varnsdorfu 
hoří plynová kotelna. Na místo vy-
jeli jak varnsdorfští profesionální 
a dobrovolní hasiči, tak kolegové  
z Rumburku, městští a státní po-
licisté.

Hasiči po příjezdu zjistili, že 
došlo v místnosti vedle kotel-
ny k zahoření odpadu na met-
ru čtverečním, plynové zařízení 
tak plameny nezasáhly. Hasit ale 
hasiči nemuseli ani tak, požár  
zlikvidovali obyvatelé domu pře-
kvapivě funkčním nástěnným 
hydrantem.

                                        Hasiči Varnsdorf
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Místní školy se k jednodenní stávce učitelů nepřipojily

V okolí rybníků Gerhus bylo vysázeno 14 ovocných stromů

Po bývalé ubytovně v Lounské ulici vznikl park plný zeleně

že platy učitelů nikdy v minulosti 
nerostly tak rychle a požadavek 
odmítla jako bezdůvodný. Během 
posledních šesti let dostali učitelé 
přidáno přibližně 60 %. Odbory 
se svým požadavkem proto neu-
spěly.

Některé školy zůstaly zavřené, 

včetně například rumburského 
gymnázia. „Ze 79 škol, zřizova-
ných Ústeckým krajem, se něja-
kým způsobem ke stávce připo-
jilo 18 z nich,“ vypočítává krajský 
radní pro školství Mgr. Bc. Petr 
Šmíd. „Je pravda, že za současné 
vlády se hodně ve školství změ-

nilo k lepšímu, ale stále tam jsou 
rezervy. Problém je v tom, že re-
forma školství, nastavená ještě 
ministryní Valachovou, se moc 
nepovedla. Školství spolyká mno-
ho peněz do asistentů pedagogů, 
kteří jsou potřeba v rámci inkluze. 
Osobně jako ředitel základní ško-

ly stále vnímám, že učitelský stav 
není dobře oceněn. Stávku bych 
podporoval, ale tahle nebyla úpl-
ně dobře připravená. Rozumím 
tomu, že takhle narychlo vyhlá-
šená stávka mohla jedině naštvat 
rodiče a veřejnost.“ zkritizoval od-
bory Šmíd.                         RH

Varnsdorf    Začátkem listo-
padu proběhla v okolí rybníků 
Gerhus avizovaná výsadba 14 
ovocných stromů. Iniciátorkou 
akce byla Klára Lukačovičo-
vá, která vyslyšela výzvu Mi-
nisterstva životního prostředí  
a Nadace partnerství

 Myšlenka je jen tvořivá vibra-
ce. K dosažení cíle je potřeba vy-
vinout energii. Nadšení pro věc 
však cestu k uskutečnění myšlen-
ky zjednodušuje a úskalí se pak 
snáze překonávají. Organizátorka 
vyjednala s městem vhodnou lo-
kalitu a dohodla se s ním na vý-
běru vhodných dřevin. Založila 
transparentní účet k výběru fi-
nančních darů na nákup sazenic. 
Prostřednictvím sociálních sítí 
sehnala dostatečný počet dob-
rovolníků – pomocníků k sázení, 
a nakonec zorganizovala dvou-
fázovou výsadbu. Celkově se po-
dařilo vybrat od dárců 3 840 Kč. 
Za tyto příspěvky se nakoupilo 14  
sazenic ovocných stromů. 

Sázení se uskutečnilo ve dvou 
fázích. Koncem října se vykopaly 
jámy a 2. listopadu se i přes ne-
přízeň počasí sešlo 15 dospělých 
a několik dětí. Zbývalo jámy ještě 
více prohloubit, zasadit stromy, 
ukotvit je dřevěnými kůly a zajistit 
proti okusu zvěří. 

„Chci poděkovat všem, kteří 
přiložili ruku k dílu nebo alespoň 
přispěli finančně na nákup saze-
nic. Hlavní dík pak patří paní Malé 
z Odboru životního prostředí, bez 
jejíž pomoci by se nám to nejspí-
še nepodařilo. Věřím, že to nebyla 
poslední občanská akce ve Varns- 
dorfu a těším se, že příští rok  
v díle budeme pokračovat,“ na-
bádá spoluobčany Lukačovičová. 
„Aneb jak praví klasik, nejlepší 
čas na sázení stromů byl před 10 
lety a druhý nejvhodnější je právě 
dnes,“ říká organizátorka akce. Za 
pár let se tak varnsdorfští můžou 
těšit na ochutnávku jablek, hru-
šek, švestek a třešní. 

Pokud byste tímto byli inspiro-

váni a chtěli příští rok zorganizo-
vat svou vlastní akci, můžete už 
dnes pouvažovat, zda byste chtěli 
sázet sady, aleje, zelené oázy, re-
mízky, větrolamy nebo solitéry. Je 
potřeba mít pozemek s právem  
k užívání, nebo se na výsadbě do-
hodnout s městem nebo s jiným 
majitelem pozemku. Manuál k sá-
zení, který je ke stažení na www.
sazimebudoucnost.cz, provede 
každého zájemce o sázení obecně 
s prostorovým vymezením výsad-
by, seznámí ho s možnými zádrhe-
ly, pomůže s výběrem vhodné 
dřeviny pro konkrétní typ výsadby 
a doporučí postup při samotné 
výsadbě, kotvení i při následné 
péči.

Od spuštění akce se podařilo 
tímto způsobem v ČR vysadit už 
skoro 7 tisíc stromů. Při rozsáh-
lejších výsadbách je možné na 
nákup sazenic, výsadbu a násled-
nou péči dostat dotaci až ve výši 
250 tisíc Kč. Na tento program 
MŽP prozatím alokovalo 100 mil. 

Kč.  Program si klade za cíl bě-
hem následujících pěti let vysázet  
10 milionů stromů. Symbolicky – 
kolik je v ČR obyvatel, tolik by se 
mělo vysadit stromů. Počítá se se 
zapojením veřejnosti, jinak to ne-
půjde. 

Paní Lukačovičová ukázala, že 
když se chce, tak to jde. Teď už je 
na nás, jestli ji budeme následo-
vat a pořídíme pro naše děti stro-
my, které jim v budoucnu pomo-
hou zmírnit následky měnícího se 
klimatu. Je dokázáno, že chladící 
síla vzrostlého stromu odpovídá 
deseti klimatizacím. Nic na světě 
není neměnné, klima se měni-
lo vždy, v poměrně pravidelných 
cyklech a nezávisle na vůli lidí. 
Lidstvo se měnícím podmínkám 
bude muset přizpůsobit stejně 
tak, jak se přizpůsobilo v průbě-
hu tisíců let předtím. Copak tohle 
není super challenge (pozn. re-
dakce – výzva), řečeno slovníkem 
dnešní mládeže?                          

                                                   RH

Varnsdorf      Místo po bývalé 
ubytovně v Lounské ulici se pro-
měnilo v park s bohatou zelení.

Demolice bývalé ubytovny tr-
vala pouhé tři dny a k zemi šla 
přesně před rokem začátkem lis-
topadu. Odstranění objektu vy-
šlo na necelé dva miliony korun, 
přičemž pětaosmdesát procent 
výdajů pokryla získaná dotace  
z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Podmínkou dotačního titulu ale 
bylo následné vybudování oddy-
chové zóny – například v podobě 
parku.

Letos v září proběhly terénní 
úpravy následované založením 
trávníku a výsadbou zeleně. Vý-
sadba byla navržena tak, aby 

obsahovala dlouhověké dřeviny, 
které budou časem tvořit základní 

kostru parku, dále menší středně-
věké a jako doplnění byla navrže-

na výsadba kvetoucích stromů a 
keřů. Mezi sedmnácti vysázenými 
stromy nalezneme např. buk les-
ní, muchovník Lamarckův, javor 
červený, dub letní či jírovec ple-
ťový. Vysázeno bylo také osmnáct 
keřů různých druhů a vznikly tzv. 
záhony. 

Do budoucna se uvažuje  
o umístění městského mobiliá-
ře v podobě laviček a odpadko-
vých košů, případně vybudování 
několika herních prvků. Revita-
lizaci plochy o rozloze 2,5 tisíce 
m2 financovalo město Varnsdorf  
z městského rozpočtu v celkové 
výši tři sta sedmdesát tisíc korun 
včetně DPH.

Tomáš Secký

Po bývalé ubytovně v Lounské ulici vznikl park; foto Tomáš Secký
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Kronika Varnsdorfu – doslovný přepis zaznamenaných událostí roku 1989

Varnsdorf      Průběh bouřli-
vého roku 1989 doma i ve vý-
chodní Evropě očima bývalého 
varnsdorfského kronikáře Oldři-
cha Voženílka. Posuďte, s jakým 
nadhledem tenkrát kronikář za-
znamenal podstatné události té 
doby.

V přehledu událostí doma i ve 
světě, v kronice na straně 129 až 
132, popisuje autor sled různých, 
na první pohled nesouvisejících 
událostí. Říká se však, že všechno 
souvisí se vším. S nadhledem a  
s odstupem 30 let, je při pročítání 
těchto záznamů možné si uvědo-
mit, že některé z nich určitě byly, 
další určitě mohly být prapůvo-
dem dění v tehdejším Českoslo-
vensku. Situace dozrála nejen 
politicky, společnost byla nespo-
kojená s tím, jak jsou zajišťovány 
její základní potřeby. Režim to 
nezvládal. Změna byla nevyhnu-
telná, možná dokonce předem 
dohodnutá tehdejšími mocnost-
mi. Posuďte, s jakým nadhledem 
tenkrát kronikář, ředitel školy pan 
Voženílek, zaznamenal podstatné 
události té doby. Souvislosti nechť 
si každý propojí sám.

Ostatně už v minulém čísle 
Hlasu severu jsme přinesli článek 
pana Jaroslava Berky Melichara, 
šéfredaktora Vlastivědy Šluknov-
ského výběžku, který odkazuje na 
svůj širší text v ročence Mandava. 
Ze svědectví tehdejších hlavních 
aktérů a z různých dokumentů je 
prý možné odvodit, že události se 
tenkrát mohly dít podle předem 
napsaného scénáře. Ať to bylo 
jakkoliv, důležité je, že se ta změ-
na stala, že tu máme demokracii a 
ne totalitu. Důležité je, abychom 
se dokázali z minulosti poučit a 
byli schopni si tu demokracii i na-
dále udržet.

Podle definice je kronika leto-
pisecké dílo, zachycující zprávy  
o důležitých a pamětihodných 
událostech v obci, pro informaci 
a poučení budoucím generacím. 

Obec má ze zákona povinnost ji 
vést. Je odpovědností kronikáře, 
které události do kroniky zane-
se. Záznamy se nezaznamenávají 
hned, provádí se vždy s odstupem 
času, třeba i po roce. Pan učitel 
Voženílek učinil v roce 1990 cel-
kem zajímavý náhled na rok 1989 
a možná úmyslně, možná nechtě-
ně, naznačil možné souvislosti. 
Zda ty souvislosti tušil, nebo to 
byla náhoda, na to se ho bohu-
žel už nezeptáme. Zemřel v roce 
2013. Přinášíme přesný přepis 
záznamů o událostech roku 1989, 
jak je zanesl do kroniky Varnsdor-
fu.

Úvod – strana 128 (doslovný 
přepis z kroniky)

Rok 1989 vejde do historie naší 
Československé republiky jako 
rok převratných politických změn, 
které ve svých důsledcích směřují 
k opravdové demokracii, k rov-
noprávnosti všech občanů bez 
rozdílu politické příslušnosti, po-
stavení i vzdělání, náboženského 
vyznání, s tolerancí ke svobodné-
mu názoru všech vrstev obyvatel-
stva.

Zrušením 4. Článku Ústavy o ve-
doucí úloze KSČ skončila totalitní 
mocenská nadvláda jedné strany, 
která nejenom u nás, ale i v ostat-
ních tzv. socialistických státech, 
včetně Sovětského svazu, ztratila 
svou prestiž. Vedení KSČ se neza-
jímalo o pracující lid, a především 
o dělnickou třídu, jak pokrytecky 
hlásalo, ale využívalo jej ke svým 
ryze soukromým, zištným a mo-
cenským zájmům.

Události 17. listopadu 1989 
v Praze vyvrcholily v pokojnou 
tzv. něžnou nebo také sameto-
vou revoluci. Iniciativy studentů 
se chopilo všenárodní hnutí pod 
jménem Občanské fórum, v jehož 
čele stál, kromě dalších, dramatik 
a bývalý často vězněný disident 
Václav Havel, který byl 29. prosin-
ce 1989 celým národem zvolen 
prezidentem Československa.

Skončila více než 40tiletá vláda 
strachu, lži, bezpráví, umlčování 
a vyhánění schopných, věznění i 
odstraňování těch, kteří byli ko-
munistickému režimu nebezpeč-
ní.

Přehled událostí roku 1989 
doma a ve světě – strany 129-
132 (doslovný přepis z kroniky)

15.1. V Praze na Václavském 
náměstí počaly demonstrace  
k 20. výročí sebeobětování stu-
denta Jana Palacha. Mezi zatče-
nými byl i dramatický spisovatel 
Václav Havel, který byl později 
odsouzen k 9 měsícům vězení, ale 
po vlně protestů doma i v zahrani-
čí propuštěn již v květnu.

20.1. G. Bush oficiálně převzal 
úřad prezidenta USA.

14.2. Předsednictvo FS ČSSR 
schválilo značné zpřísnění postihu 
za organizování a účast na akcích 
proti stávajícímu režimu.

15.2. Po devíti letech války ode-
šly sovětské jednotky z Afghánis-
tánu.

9.4. Při zásahu armády, vyzbro-
jené polními lopatkami a nervo-
vým plynem, zahynulo v Tbilisi 19 
gruzínských demonstrantů.

25.4. Z ÚV KSSS byla uvolněna 
více než třetina jeho členů.

2.5. Maďarsko začalo likvidovat 
překážky z ostnatého drátu na 
hranici z Rakouskem.

17.5. N. Caušescu na návštěvě  
v Československu.

23.5. V Uzbekistánu začaly ne-
pokoje mezi Uzbeky a meshcet-
skými Turky, při kterých přišlo  
o život 99 lidí.

3.6. Výbuch kapalného plynu, 
unikajícího z poškozeného plyno-
vodu v Baškarii (SSSR), stál životy 
645 cestujících dvou vlaků projíž-
dějících v tu chvíli kolem.

4.6. Při zákroku armády proti 
studentům, požadujícím demo-
kracii a svobodu v Číně, byl na 
pekingském náměstí postřelen 
přesně nezjištěný počet lidí. Ně-
které prameny hovoří o několika 

tisících obětí.
První kolo parlamentních voleb 

v Polsku skončilo neúspěchem 
Polské sjednocené dělnické stra-
ny. Ze 100 senátních křesel 99 při-
padlo Solidaritě, zbývající získal 
nezávislý kandidát.

16.6. V Budapešti se konal pie- 
tní akt uložení ostatků J.Nagye a 
jeho spolupracovníků, poprave-
ných po porážce lidového povstá-
ní roku 1956.

10.7. V sovětském Kuzbasu po-
čala stávka 150 tisíc horníků, kte-
rá se postupně rozšířila na další 
uhelné pánve SSSR.

16.8. Maďarská sjednocená 
dělnická strana oznámila, že se 
neztotožňuje s invazí spojenec-
kých vojsk Varšavské smlouvy do 
Československa v srpnu 1968.  
V následujících dnech obdobný 
postoj zaujal i polský Sejm. Orgá-
ny čsl. vlády a KSČ tato stanoviska 
označily za „vměšování do vnitř-
ních záležitostí ČSSR“.

21.8. Policejní jednotky roze-
hnaly na Václavském náměstí  
v Praze demonstraci k 21. výro-
čí srpnové invaze spojeneckých 
vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.

10.9. Maďarsko umožnilo ob-
čanům NDR vycestovat přes jeho 
území do NSR.

7.10. Vzápětí poté, kdy přes 
ČSSR odešly desetitisíce občanů 
NDR do NSR, se v Berlíně konaly 
oslavy 40. výročí NDR. Souběžně 
s nimi se v řadě měst konaly de-
monstrace, které nakonec vedly  
k pádu E. Honeckera a ztrátě roz-
hodujícího postavení SED v zemi.

28.10. V den výročí vzniku Čes-
koslovenska demonstrovaly v Pra-
ze tisíce občanů.

10.11. V Bulharsku odstoupil  
z funkce nejdéle úřadující výcho-
doevropský komunistický předák 
T. Živkov.

12.11. Papež Jan Pavel II. pro-
hlásil ve Vatikánu za účasti 10 ti-
síc československých poutníků za 

(pokračování na str. 5)
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svatou Anežku Přemyslovnu.
17.11. Při pietním aktu k uctění 

památky studenta medicíny Jana 
Opletala, který položil život při 
manifestaci studentů v roce 1939 
v Praze proti fašistickým okupan-
tům, byla zmasakrována pokojná 
demonstrace pražských vysoko-
školáků. Brutální zásah pořádko-
vých jednotek ministerstva vnitra 
a speciální jednotky tzv. „červe-
ných baretů“ vyvolal masové de-
monstrace a generální stávku.

24.11. Miloš Jakeš odstoupil  
z funkce gen. Taj. ÚV KSČ.

29.11. FS CSSR zrušilo ústavní 
články o vedoucí úloze KSČ v Čes-
koslovensku.

2.12. U břehu Malty se konala 
schůzka M. Gorbačova s prezi-
dentem USA G. Buschem. Jedním 
z hlavních témat jejich rozhovorů 
byl bouřlivý vývoj ve východní Ev-
ropě.

4.12. Nejvyšší představitelé 
Bulharska, Maďarska, NDR, Polska 
a SSR společně odsoudili vstup 
vojsk těchto zemí v srpnu 1968 
do Československa.

10.12. Jmenována nová čsl. 
vláda, v níž poprvé po 40ti letech 
nepřipadla většina ministerských 
křesel KSČ.

16.12. Pokusy o brutální po-
tlačení demonstrací v Temešváru 
postupně přerostly do povstání 
všeho rumunského lidu. N. Ca-
aušescu jako diktátor skončil na 
popravišti. Teror jeho tajné po-
licie stál Rumunsko desetitisíce 
lidských životů.

29.12. Václav Havel zvolen čes-
koslovenským prezidentem.

Z činnosti MěstNV – strana 
132 (doslovný přepis z kroniky)

19. plenární zasedání bylo svo-
láno na 21.9.1989 do sálu ZK TOS 
Střelnice. Projednalo výchovné a 
vyučovací výsledky a úkoly škol-
ního roku 1889/1990, situaci  
v bytové výstavbě ve městě, kont-
rolní zprávu o plnění Plánu rozvo-
je a rozpočtu za 1. pololetí 1989. 
Významné místo bylo věnováno 
obchodu a zásobování obyvatel, 
klíčového problému sociálního 
rozvoje. Výsledky významně ovliv-
ňují postoje lidí k současnému 
dění, k hodnocení politické situa-
ce. S úrovní služeb obchodu, přes 
celou řadu dobrých výsledků, ne-
můžeme být spokojeni. Plenární 
zasedání provedlo důkladnou 
analýzu, při které vycházelo z po-
slaneckého průzkumu, který byl 
zaměřen na technický stav pro-
dejní sítě a vybavení prodejen, na 

úroveň prodeje a zásobování, na 
odměňování pracovníků v obcho-
dě, jejich sociální zabezpečení a 
kádrové obsazení, na hodnocení 
stávající prodejní doby a návrhy 
na změny a na vyřizování stížností 
a připomínek spotřebitelů.

Slovo kronikáře – strana 168 
(doslovný přepis z kroniky)

Zápisy do kroniky se píší na 
každý kalendářní rok nejméně  
s půlročním zpožděním, aby bylo 
možno zachytit všechny důležité 
události ve městě do konce toho 
kterého roku. Musí být věrohod-
né, to jest musí odpovídat skuteč-
ným událostem, musí obsahovat 
důležitá fakta, pravdivá a nezkres-
lená. Kronika je odrazem doby, je 
zdrojem informací o této době i 
poučení pro budoucí generace. 
Vědom si tohoto poslání kroniky, 
nechal si kronikář popis událostí 
od listopadu 1989 na závěr zápisu 
událostí tohoto roku.

Závěr roku 1989 se vyznačoval 
bouřlivými politickými změnami  
v našem státě. Studentská de-
monstrace při vzpomínkových 
oslavách na 17. listopad 1989 
za smrt studenta medicíny Jana 
Opletala v Praze vyvrcholily ma-
sakrováním pokojného shromáž-
dění studentů na Václavském 
náměstí ze strany pořádkových 
oddílů SNB a pohotovostních sku-
pin tzv. „červených baretů“. Tato 
skutečnost byla počátkem česko-
slovenské tzv. „sametové revo-
luce“, kde kromě pěstí a obušků 
„ochránců socialistického pořád-
ku“ naší všemocné KSČ nedošlo 
k použití střelných zbraní. Jsme 
za to vděčni našim studentům, 
že se nenechali vyprovokovat k 
otevřenému boji, který by stál 
jistě i lidské oběti, jako tomu bylo 
v Rumunsku, kde nejvyšší komu-
nistický představitel a prezident 
N. Causescu dal střílet do svého 
národa a byl nakonec se svou po-
dobně zvrhlou ženou popraven.

Události po 17.11.1989 – stra-
na 170 (doslovný přepis z kroni-
ky)

V prosinci 1989 vyšla zvláštní 
příloha varnsdorfského „Zpravo-
daje“ s podtitulkem „Dialog“, ve 
kterém nová redakce, pod vede-
ním profesora strojní průmyslové 
školy Jiřího Růžičky, nabízí čtená-
řům prostor pro vyjádření názorů 
a stanovisek organizací i jednot-
livců k současnému vývoji v celé 
společnosti, a především v našem 
městě.

„Zpravodaj“ se změnil na „Hlas 

severu“. Pod tímto staronovým 
názvem chce obnovená redakce 
zveřejňovat příspěvky odpoví-
dající zásadám dialogu. Odmítá 
však takové, které by vyzývaly ke 
konfrontaci, nebo sledovaly úzce 
osobní cíle, ale také anonymy. 
Chce zveřejňovat zajímavé dota-
zy i dopovědi, kterými se občané 
budou obracet na poslance zastu-
pitelských sborů, orgány a organi-
zace ve městě či okrese. Očekává 
rovněž příspěvky poslanců, od 
kterých si slibuje účinnou podpo-
ru demokratického procesu a úsilí 
v přípravě svobodných a demo-
kratických voleb.

Občanské fórum Varnsdorf – 
strany 170-171 (doslovný přepis 
z kroniky)

OF zastupující širokou veřejnost 
města Varnsdorfu vydalo Progra-
mové prohlášení, kterým konkre-
tizuje Programové zásady Občan-
ského fóra na podmínky našeho 
města:

1. Zrušením ústavního článku 
č. 4 o zbavení KSČ vedoucí úlohy 
v Československu žádá zrušit ZO 
KSČ na všech pracovištích a likvi-
daci jednotek Lidových milic.

2. Vyzývá městské orgány ke 
sledování ekologické situace ve 
městě, k sestavení odborné ko-
mise, která navrhne konkrétní 
opatření k řešení všech zdrojů 
škodlivin.

3. Vyzývá volené zástupce za-
stupitelských orgánů, aby v přípa-
dech projevené nedůvěry voličů 
kriticky zhodnotili oprávněnost 
dalšího setrvání na svých místech.

4. Považuje za vyvrcholení de-
mokratizačního procesu svobod-
né a demokratické volby.

5. Svou činností usiluje o zlep-
šení životních podmínek všech 
občanů města ve službách, ob-
chodu a kultuře otevřením ve-
řejného dialogu s představiteli 
města.

Tento program považuje za 
otevřený, který bude postupně 
doplňovat podle společenských 
i politických změn a požadavků 
občanů.

Stanovisko MV KSČ – strany 
171-172 (doslovný přepis z kro-
niky)

Je zde dne 26.11.1989, pode-
psané předsedou MV KSČ Jose-
fem Nováčkem:

1. Zásah pořádkových sil 
17.11.89 v Praze proti studentům 
považuje za závažnou politickou 
chybu a staví se za jeho objektivní 
prošetření a seznámení veřejnosti 

s výsledky.
2. Vyslovuje plnou podporu 

spolupráci organizací NF se vzni-
kajícími iniciativami ve městě.

3. Podporuje uskutečnění de-
mokratických voleb za účasti 
ostatních politických stran a ve-
řejnosti.

4. Žádá urychlené zpracování a 
předložení nové ústavy a zákonů 
o právu shromažďovacím, spolčo-
vacím a petičním.

V souvislosti se zrušením ve-
doucí úlohy KSČ v naší společ-
nosti MV KSČ vytyčuje úkoly pro 
stranické organizace do těchto 
oblastí:

a) Obnova důvěry v KSČ a její 
členy.

b) Čestně se vyrovnat s událost-
mi roku 1968.

c) Aktivní podíl komunistů na 
stabilitě politické a ekonomické 
situace ve městě.

d) Vlastní podíl členů KSČ na 
zlepšování ekologie ve Varnsdor-
fu a jeho okolí.                           RH

Kronika Varnsdorfu – doslovný přepis zaznamenaných událostí roku 1989

Varnsdorfští kronikáři  
od roku 1233 – 2019

Alois Palme a Alois Štolke 
sepsali z historických prame-
nů události od roku 1233 do 
roku 1886. Druhou, stále ješ-
tě německy psanou kroniku, 
vytvořil J.W.Richter za období 
1887 – 1945. Třetí kronika má 
648 stran a je psaná česky.  
V roce 1945 – 1950 ji psal Ka-
rel Macků, ředitel školy. V roce 
1951 – 1954 Miroslav Říha, 
zaměstnanec ONV Rumburk. 
V roce 1955 – 1957 František 
Michek, učitel. V roce 1958 
Jan Plhal, učitel. 1959 – 1961 
Václav Hladík, pracovník NV 
Varnsdorf, 1962 – 1978 Zde-
něk Jemelka, správce muzea,  
jmenován kronikářem v roce 
1973 (doplňoval události 
zpětně za 11 let), 1979 – 2012 
Oldřich Voženílek, ředitel ško-
ly jmenován správcem kroniky 
v roce 1986 (doplňoval kroni-
ku zpětně za 7 let). Originály 
těchto starších kronik jsou ve 
Státním okresním archivu. Od 
roku 2013 – dosud, kroniku 
zpracovává Milan Hrabal, bý-
valý vedoucí odboru školství.

(dokončení ze str. 4)
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Fotoreport 20/2019

Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Fotoreport: Do Varnsdorfu přijel sv. Martin na bílém koni

Andrej Babiš navštívil SPŠ TOS Varnsdorf

Fo
to

: I
vo

 Š
af

us

Varnsdorf      Předseda vlády 
Andrej Babiš a ministr průmysl a 
obchodu Karel Havlíček navštívi-
li SPŠ TOS Varnsdorf v rámci dne 
otevřených dveří.

Během návštěvy si prohléd-
li novou budovy školy, odborné 
učebny i prostory jídelny. Řekli 
také pár slov k rodičům a budou-
cím studentům, kteří se přišli do 
areálu školy podívat v rámci dne 

otevřených dveří a vyslechli si pre-
zentaci o škole. 

Po celou dobu návštěvu dopro-
vázeli předseda správní rady pan 
Rýdl starší, generální ředitel TOSu 
pan Rýdl mladší, ředitel školy pan 
Hricz, zástupce ředitele pan Bajan 
a přítomni byli i starosta města 
pan Horáček a místostarosta pan 
Hambálek.

Redakce
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Inzerce, společnost

 
  

 

Operátor ve výrobě (m/ž) 
 
 
 

Pracovní zařazení: výroba | Místo výkonu práce: Rumburk 
 Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění s možností rozvoje a odpovídajícím 

platovým ohodnocením. Přihlášky / životopisy prosím posílejte v elektronické 
formě. Přihlášky v papírové formě nevracíme.  
 

 
 
 Náplň práce: 

 
 asistence strojmistrovi při přípravě 

a rozjezdu stroje 
 

 obsluha a práce na lepicích 
strojích  

          (nakládání a vykládání)  
 

 paletizace a třídění  
 

 strojní a ruční dokončovací práce 
na hotových produktech  

 
 

Požadavky: 
 

 vysoká flexibilita a ochota 
pracovat na směny (2-3) v 
podmínkách průmyslové výroby  
 

 vysoký pocit odpovědnosti za 
kvalitu 
 

 rychlé porozumění zadaným 
úkolům a orientace na výkon 
 

 odpovědné a svědomité jednání 
 

 základní znalosti práce na PC 
   

 
 

STI Česko s.r.o.  • Žitná 123/21 • 40801 Rumburk 
Tel. +420 412 354 806 • service.cz@sti-group.com 
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Ve Starokatolickém kostele byla slavnostně odhalena pamětní deska

V Městském centru kultury a vzdělávání proběhl další knižní minitrh
Varnsdorf        V sobotu 9. listo-

padu 2019 proběhl v Městském 
centru kultury a vzdělávání ve 
Varnsdorfu již 17. ročník Regio-
nálního knižního minitrhu. 

Po chodbách celé budovy byly 
rozmístěny stánky, ve kterých si 
návštěvníci mohli zakoupit regio- 
nální literaturu, mapy, pohledy, 
kalendáře, betlémy, ručně šité 
kabelky, šperky, háčkované čepi-
ce, keramiku a další drobné vá-
noční dárky a rukodělné výrobky.  
Na své si přišli i tací, kteří se 
chtěli k nákupům občerstvit. 
Před budovou nabízel laskomi-
ny stánek Rybárny U Pšeničků 
a po vstupu vás svou vůní lákaly 
různé druhy kávy od Bohemian  
Coffee House. Občerstvení jste si 
mohli zakoupit také od pekárny 
Haback.

V přednáškovém sále souběž-
ně probíhal doprovodný pro-
gram. Dopoledne byly předsta-
veny nově vydané publikace, 
sborníky a CD z regionu, odpole-
dne proběhla cestopisná beseda 
s Lenkou a Václavem Špillarovými  
o Etiopii. Nezapomnělo se ani na 
ty nejmenší. Ve druhém patře  
v prostorách Domu dětí a mláde-
že byly připraveny dílničky nejen 
pro děti, přidat se mohli i dospělí. 

Navlékaly se korálky, malovalo se 
na kameny a na sádrové odlitky, 
tvořily se obrazy a mnoho dalšího. 
„Na minitrh se těším každý rok. 
Vždycky tu nakoupím různé drob-
né dárečky pro své blízké, dozvím 
se, jaké jsou nové regionální pub-
likace a beru to také jako dobrou 
příležitost setkat se se známými,“ 
zhodnotila akci návštěvnice Mar-
cela. 

      Barbora Hájková

Dovětek moderátora
Letošní úroda knižních novinek 

byla opravdu veliká. Jako mode-
rátor jsem byl postaven před ne-
lehký úkol, vměstnat sedmadva-
cet titulů do dvou hodin tak, 
aby to bylo zajímavé a současně  
vše „odsejpalo“. Tady je ales-
poň přehled titulů, které byly  
představeny buď samotnými au-
tory, nakladateli nebo moderáto-
rem:

Kalendáře 2020: Historie Varns- 
dorfu; Šluknovský výběžek (Na-
kladatelství HL Roman Horáček 
Varnsdorf), Stolní kalendář Varns- 
dorf – Hanka Krawcec 2020 (měs-
to Varnsdorf). Mandava 2019 
(Kruh přátel muzea Varnsdorf), 
Almanach ke 150. výročí povýšení 
Varnsdorfu na město 1868–2018 

(Oblastní muzeum v Děčíně), 
Hrádek – 115 let městské domi-
nanty (Město Varnsdorf), CD Ha2 
– Vzpomínky na Ha (František Čer-
ný), Basket Varnsdorf Almanach 
2008–2018 (Oddíl basketbalu TJ 
Slovan Varnsdorf), Marie Rejfová: 
Kdo maže, ten jede (Mystery Pre-
ss), Květoslava Vidimská: Devět 
pohádek ze Šluknova (Květosla-
va Vidimská), Hana Doskočilová: 
Pověsti Lužických hor (iTutorial 
–  Renáta Plíšková), Helga Hoš-
ková: Království / Königswalde 
(Město Šluknov), Petr Karlíček: 
Jiříkov. Dějiny města v éře národ-
ního výboru 1945-1990 (Město 
Jiříkov), Jiříkov. Drobné památky 
I. Náměstí a jeho okolí, hřbitovy 
(Město Jiříkov), Jan Malý: Chalupa 
z Niedergruntu (Mare-Czech), Ja-
nek Gant: Až vyhasne svět (Janek 
Gant), Jiří Lössl: Tanec v exteriéru 
(NIPOS-ARTAMA), Michaela Ben-
dová: Tělo ztrácí sílu, ale mysl se 
odmítá vzdát (Josef Vinklát), Pavel 
Farský: Anthony Philip Heinrich, 
americký Beethoven z Krásné 
Lípy (Město Krásná Lípa), Rosti-
slav Křivánek: Lužické & Žitavské 
hory. Neobjevený klenot pohra-
ničí (Svazek obcí Novoborska), Jan 
Dobrovský: Families (Paseka), M. 
Coubal, J. Adamovič, M. Šťastný, 

Lužický zlom (Novela Bohemi-
ca), Knihovny Ústeckého kraje  
v novém mileniu (Severočeská vě-
decká knihovna v Ústí n. Labem), 
Milan Janáček: Doslovy (Krajská 
vědecká knihovna v Liberci), Jurij  
Chěžka: Konec poezie malé 
komůrky (Společnost přátel 
Lužice), Milan Hrabal: Wenn 
die Fische davonfliegen (POP 
Verlag), Krajina našich slov 
2019 / Landschaft unserer  
Worte 2019 (Kruh autorů Libe-
recka), Jan Šebelka: O hovnech a 
jiných běsech (Kruh autorů Libe-
recka).

A závěrem několik zajímavos-
tí: 

   CD představili členové skupiny 
Ha2 manželé Alena a Petr Smeta-
novi „live“ zazpívanou písní

 v rámci programu proběhla 
čtyři autorská čtení (Marie Rej-
fová, Květoslava Vidimská, Hana 
Doskočilová, Janek Gant)

 nejzajímavější vyprávění na-
bídli Helga Hošková, Josef Eder a 
především veterán labské plavby 
Jan Malý

 zajímavou prezentací před-
stavil „své“ knihy muzej-
ník Josef Rybánský.           
                                        Milan Hrabal

Varnsdorf     Po několika le-
tech příprav, jednání a zajišťo-
vání dobové dokumentace, na-
stal v neděli 10. listopadu 2019 
slavnostní okamžik, kdy byla ve 
Starokatolickém kostele Promě-
nění Páně slavnostně odhalena 
pamětní deska, která připomí-
ná 151 starokatolických farníků, 
kteří padli, zemřeli nebo se stali 
nezvěstnými v průběhu první 
světové války. 

Z celkového počtu 800 obětí 
Velké války (jak se 1. sv. válce pře-
zdívá) ve Varnsdorfu, tvořili padlí 
starokatolíci téměř 20 % všech 
padlých. Základní grafický návrh a 
ověření jmen připravil pan Hynek 
Domalíp, finální grafickou podobu 
pak grafik Jiří Trebatický. Během 
prvního a druhého listopadové-
ho týdne byla deska připravena, 

zaměřena a byla zahájena její 
výroba. Vzhledem k pozdnímu 
dodání speciálního materiálu se 
rytí desek opozdilo, a tak se des-
ky dokončovaly až v pátek večer a 

sobotu dopoledne. Sobotní dopo-
ledne byla během brigády instalo-
vána podkladová deska, na kterou 
byly vlastní ozdobné desky nale-
peny a zajištěny vruty. Jenom sa-

motné uchycení desky o rozmě-
rech 3000 x 1350 mm (jedná se 
zatím o největší desku, která byla 
obnovována) do kamenné zdi ne-
byla jednoduchá záležitost. Insta-
lace desky zabrala téměř celý so-
botní den a zúčastnili se jí pánové 
T. Novák, H. Domalíp, A. Kočvar, 
J. Cimpl, J. Sucharda, R. Solloch 
a J. Trebatický. V podvečerních 
hodinách bylo vše dokončeno a  
v rámci příprav na nedělní odha-
lení nastoupila na úklid a přípra-
vu celá rodina Sollochů.

Pamětní deska byla znovu od-
halena 10. listopadu 2019 v 10 
hodin a 15 minut během dopo-
lední bohoslužby. Tento datum 
nebyl vybrán náhodou, neboť 
nadcházející den si celý svět při-
pomíná konec 1. světové války a 

(pokračování na str. 9)

Odhalení pamětní desky ve Starokatolickém kostele; foto Josef Gerhát
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Den válečných veteránů. Odhale-
ní provedli p. Solloch a p. Doma-
líp, následovalo žehnání desky a 
příspěvek p. Suchardy, ve kterém 
připomněl nasazení varnsdorf-
ských občanů během Velké války 
a také jejich oběti. 

Celou slavnost doprovázela 

Ve Starokatolickém kostele byla slavnostně odhalena pamětní deska

Projektový týden na ZŠ Východní – „Cesta kolem světa“

Ve Stonožce si vyzkoušeli požární poplach

(dokončení ze str. 8)

účast dvou desítek uniformova-
ných a kostýmovaných zástupců 
vojenských historických spolků, 
kteří po zahrání R-U hymny vy-
střelili slavnostní salvu. Závě-
rečné poděkování patřilo nejen 
všem zúčastněným, ale také 
donátorům celé akce, kterými 

jsou město Varnsdorf, Staroka-
tolická církev, Svaz c. a k. vojen-
ských vysloužilců zemí koruny 
České a pan Manfred Rohde.  
Po skončení mše se zástup-
ci vojenských spolků přesunuli  
do Starých Křečan, Panského a 
Brtníků, kde si u pamětních desek 

obětí 1. sv. války také připomněli 
jejich oběti. Akci zakončil společ-
ný slavnostní oběd ve varnsdorf- 
ské restauraci Střelnice, kde se zá-
stupci vojenských spolků setkávali 
už od konce předminulého stole-
tí.

              Jiří Sucharda

Varnsdorf     Ve dnech od 
21.10. do 24.10.2019 se na ZŠ 
Východní konal projektový tý-
den na téma „Cesta kolem svě-
ta.“ V pondělí se žáci pomocí za-
jímavých prezentací seznámili se 
šesti kontinenty – Evropou, Afri-
kou, Amerikou, Asií, Austrálií a 
Antarktidou. V rámci tohoto dne 
si vyzkoušeli hru na domorodý 
australský nástroj „didgeridoo,“ 
zasoutěžili si o americké dolary a 
vyslechli si zajímavé přednášky, 
které si připravili učitelé. 

Během úterý a středy byli žáci 
rozděleni do deseti skupin napříč 
ročníky. V každé třídě byly při-
praveny aktivity, soutěže či úkoly, 
které si žáci vyzkoušeli na vlastní 
kůži. V rámci evropských zemí si 
například vyzkoušeli upéct a poté 
i sníst oblíbené jídlo Italů - pizzu. 
Měli možnost si vyzkoušet nej-

známější americký sport – softball 
nebo si zahráli americkou vybí-
jenou a jiné tematické pohybové 
hry. Naučili se folklórní africkou 
píseň z Konga – Banaha. Poznávali 
a přiřazovali kostýmy k jednotli-
vým zemím a následně se do nich 

mohli obléknout a vyzkoušet si 
tak, jaké to je být na chvíli napří-
klad africkým domorodcem. Luš-
tili kvízy, poznávali podle zvuků 
zvířata, diskutovali o životě v Afri-
ce a nutnosti humanitární pomo-
ci. Žáci v rámci dalšího stanoviště 

dobývali jižní pól. Zahráli si hru na 
slepého polárníka, který staví sně-
huláka nebo se zachraňovali před 
sněhovou bouří. Seznámili se  
s druhy písma: arabštinou, azbu-
kou, vietnamštinou, následně si 
napsali své jméno.

Ve čtvrtek projektový týden 
završili šipkovanou. Po cestě hle-
dali otázky, na které se dozvědě-
li odpovědi v předchozích třech 
dnech. 

Cílem projektu bylo prohlou-
bit vztahy mezi spolužáky napříč 
všemi ročníky, zajímavou formou 
seznámit žáky s jednotlivými kon-
tinenty a jejich odlišnostmi. Tý-
den utekl jako voda a všichni si 
ho společně užili. Závěrem patří 
poděkování panu Vohnoutovi za 
poskytnutí sponzorského daru  
v podobě sýrů a salámů na pizzu.

 Kolektiv ZŠ Východní

Varnsdorf        Štěstí přeje při-
praveným. Tímto heslem se řídí 
v mateřské školce Stonožka. 
Z toho důvodu si i letos cvičně 

vyzkoušeli požární poplach. Děti 
vše zvládly skvěle. Rychlé seřa-
zení, bleskový přesun z budovy 
na určené místo školní zahrady. 
Vše proběhlo bez paniky, pláče a 
zlobení.
Za téměř „profesionální“ výkon 

čekala na děti báječná odměna 
v podobě příjezdu opravdových 
hasičů z místní stanice. Všich-
ni do jednoho si poučný výklad, 
prohlídku hasičského vozu i spo-
lečné fotografování užili. „Varn-
sdorfským hasičům děkujeme a 
doufáme, že za rok se opět (pouze 
cvičně) uvidíme,“ řekla ředitelka 
mateřské školy.  
              Kolektiv MŠ Stonožka

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na 
e-mail: hs@varnsdorf.cz,

volejte 417 545 142

Studenti během projektového týdne; foto  Michaela Damnitzová
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VZPOMÍNKA PŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 12. listopadu 
uplynulo již 25 let, 
kdy nás opustil pan 
Vladimír (Mirek) 
Novák, volejbali-
sta a zaměstnanec 

Elite. Děkujeme všem, kdo si ještě 
vzpomenou s námi. Manželka s dce-
rou Vlaďkou.

Dne 13. listopa-
du oslavila naše 
maminka, babička 
a prababička paní 
Ludmila Kozáková 
krásné 90. naroze-

niny. Do dalších let hodně zdraví a vi-
tality přejí dcery Ludmila a Marcela 
s rodinami.

Dne 29. listopadu 
to bude 20 smut-
ných let, kdy nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a 

pradědeček Oldřich Lank. S bolestí  
v srdci stále vzpomínají manželka 
Marcela, dcery Martina a Vlaďka, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 16. listopa-
du tomu byl rok, 
co nás opustila 
milovaná maminka 
Alžběta Šulcová. 
Vzpomínají synové 

Milan a Libor s rodinami.

Dne 16. listopadu 
uplynulo 20 let, kdy 
nás navždy opustil 
manžel, otec, dě-
deček pan Jaroslav 
Matějka. Vzpomíná 

celá rodina. Dědo chybíš.

Dne 14. listopadu 
2018 nečekaně ode-
šel náš milovaný syn 
Mgr. Petr Novotný. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi 

při čtení jeho autorské básně.

Listopad

Prší.
Stromy jsou teď už bez listí
a kraj se stává kořistí splínů
a vran a jeřabin
tma bodá koně do slabin
sonáta mlh a mraků
čas větrů, stínů, duší
kdy jako drobné kamínky
růžencem let jdou vzpomínky
na ty, co byli.

Z komínů stoupá bílý dým
kříže jsou tiché
poslední list spad do bláta
vichřice divá tokáta
bičuje svět, co není.
Podzimní noci do klína
uléhá kraj a usíná
jak sladké zapomnění.

        Stále vzpomíná rodina.

Svozy bioodpadu
26.11.2019 od 6.00 hod.

SVOZY BIOODPADU

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
23. - 24.11.2019   
MUDr. Křemenová Alena  
Sokolská 129, Děčín IX  
Tel. 412 544 539

30.11. - 1.12.2019  
MUDr. Šetek Vladislav  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel.412 539 310

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu
28.11.2019 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. 
 
Prodám nový dámský kabát 
z dovozu, vel. 50 (polyester). 
Tel.: 721 214 373

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Úmrtí v říjnu

Karel Rosenberg  71 let
Zdenka Ptáčková  83 let
Jana Fialová  74 let
Antonín Flekna  87 let
Anna Warzelová  75 let

ÚMRTÍ

Slavnostní setkání říjnových jubilantů

Varnsdorf       Koncem října 
proběhlo v obřadní síni Měst-
ského úřadu Varnsdorf další 
pravidelné setkání jubilantů se 
zástupci města.

Setkání zahájil starosta města 
Ing. Stanislav Horáček, který při-
vítal všechny přítomné. Na slav-
nostní akt se dostavilo celkem 14 
jubilantů. Každý z nich povyprávěl 
svůj životní příběh, kde se naro-

dili, co a kde studovali, nebo kde 
pracovali. Zbyl také čas na dotazy 
ohledně zdravotnictví a investic 
ve městě.

Příjemné odpoledne u kávy a 
drobného občerstvení bylo za-
končené osobní gratulací a předá-
ním daru. Redakce Hlasu severu 
se připojuje a přeje všem oslaven-
cům hodně štěstí, zdraví a elánu 
do života.                         Tomáš Secký

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem, kteří se podíleli na přípra-
vách ke slavnosti biřmování, které 
se konalo 3. listopadu v kostele sv. 
Karla Boromejského. Vyjadřujeme 
svůj velký dík za duchovní přípravu 
otci Jacku Kotiszovi, za podporu a 
přítomnost svým blízkým a rodinám. 
Dále děkujeme za úklid a výzdobu 
kostela Pavlu Jandovi a ostatním 
spolufarníkům a za krásné květiny  
panu Františku Marschnerovi. Velkou 
radostí pro všechny přítomné byl 
také dívčí sbor Cácorky pod vedením 
varhanice Aleny Převorové, který 
slavnost hudebně doprovázel.

           Varnsdorfští novobiřmovanci

Mateřská škola ,,Čtyřlístek“ Ne-
zvalova děkuje svému štědrému a 
dlouholetému mecenáši firmě JO-
KER, majitelů Ing. Milana Hindráka a 
Yvety Hindrákové, za finanční obnos, 
který věnovali naší školce. Díky nim 
byly zakoupeny krásné jídelní sou-
pravy pro děti do speciálních tříd.

Za MŠ ředitelka školy

Městské divadlo Varnsdorf příj- 
me od 1.1.2020 zaměstnance  
na pozici divadelní technik.

Požadujeme:
- Fyzickou zdatnost

- Časovou flexibilitu (víkendy, 
státní svátky, večery)

- Spolehlivost
- Manuální zručnost

- Řidičský průkaz skupiny B
- Vzdělání v oboru elektrotechnik

Nabízíme:
- Práci na HPP

- Zaměstnanecké benefity

V případě zájmu pište na - 
reditel@divadlo.varnsdorf.cz.

Svozy tříděného  
odpadu 2020

leden 09., 23.
únor 06., 20.

březen 05., 19.
duben 02., 16., 30.

květen 14., 28.
červen 11., 25.

červenec 09., 23.
srpen 06., 20.
září 03., 17.

říjen 01., 15., 29.
listopad 12., 26.
prosinec 10., 23.



Sálovka: Veteráni se trápí, extraligový tým zatím neprohrál

Judo: Eliška Salayová vybojovala v Mladé Boleslavi páté místo

Hokej: Dorostenci přejeli HC Letci Letňany vysoko 7:1
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Varnsdorf     Naplno se v Ús-
teckém kraji rozběhly soutě-
že v sálové kopané. Tým FUT-
SAL Varnsdorf má zastoupení  
v obou soutěžích.

Lépe se vede celku, který hraje 
Autocentrum Jílové Extraligu Ús-
teckého kraje. Po druhém turnaji 
se varnsdorfští sálovkáři drží na 
druhém místě, když v pěti zápa-
sech vybojovali 13 bodů a stále 
jsou neporaženi. „Na druhý turnaj 
se tvořila sestava hodně těžko. 
Spousta hráčů má ještě povin-
nosti ve fotbalových oddílech. Do 
brány musel brankář gardy Luboš 
Relich. Splnil to, co jsme od něho 
očekávali. Šest statečných šlo do 

Mladá Boleslav     V sobotu 
19. října 2019 se konal přebor 
mladších žáků a žákyň ČR v judu  
v Mladé Boleslavi.

Varnsdorfské judo reprezento-
vala judistka Eliška Salayová ve 
váhové kategorii do 44 kg. V její 
váze se sešlo 28 závodnic z celé 
České republiky. Eliška předved-

boje s loňským mistrem Bumikem 
Děčín. Toho jsme porazili 3:0. Pak 
nás čekalo derby s Vilémovem. 
Naší kvalitní hrou jsme je k niče-
mu nepustili a nakonec zvítězili 
10:2. Těchto šest bodů znamená, 
že si držíme stříbrný stupínek i 
po druhém kole,“ řekl spokojený 
vedoucí týmu Marcel Mikolášek. 
Další turnaj se hraje 30. listopadu 
od 8.00 hodin v Libouchci.

Tabulka: 1. Bělá Děčín (15 
bodů), 2. FUTSAL Varnsdorf (13 
bodů), 3. Turbo Děčín (9 bodů), 
4. Veteráns Želenice (7 bodů), 
5. Bumiko Děčín (5 bodů), 6. Vi-
lémov (6 bodů), 7. Autocentrum 

Jílové (0 bodů), 8. Hezouni Děčín 
(0 bodů).

Naopak stará garda Varnsdorfu 
se zatím v Benešovské stavebniny 
Veteráns ligy Ústeckého kraje trá-
pí. Za pět kol získala jen tři body 
a v tabulce je na předposledním 
místě. Ve druhém turnaji, který 
se hrál v Libouchci, prohrál Varns- 
dorf oba zápasy. „V prvním zápase 
jsme se utkali s posledním týmem 
tabulky – Old Stars Ludvíkovice. I 
když jsme měli drtivou převahu, 
soupeři stačila jedna vydařená 
akce k vítězství 0:1. Ve druhém 
zápase nás čekal jeden z favori-
tů soutěže Autocentrum Jílové. 
Aktivní hrou jsme se dostali do 

brzkého vedení 1:0, pak ale přišla 
dvě zranění, což znamenalo pro-
hru 1:5. Bohužel dvě prohry nás 
posunuly na předposlední místo 
tabulky,“ litoval Mikolášek. Dal-
ší dva turnaje gardy se odehrají 
ve Varnsdorfu (23. listopadu a 8. 
prosince).

Tabulka: 1. Autocentrum Jí-
lové (13 bodů), 2. Autocentrum 
Jílové B (13 bodů), 3. Sokol Bělá 
(10 bodů), 4. Tenis Proboštov (9 
bodů), 5. Eurosport Teplice (9 
bodů), 6. Ludvíkovice (6 bodů), 7. 
Nota Děčín (4 body), 8. FUTSAL 
Varnsdorf (3 body), 9. Dumbo Dě-
čín (1 bod).                            Redakce

la úžasný výkon. V prvních třech 
zápasech se ji povedlo vyhrát 
na ippon a probojovala se až do 
semifinále. Tam na ni čekala těž-
ká soupeřka z Hradce Králové.  
I přes skvělý výkon se Elišce ne-
povedlo dostat do finále a šla do 
bojů o třetí místo. Se závodnicí 
z Velké Bíteše vedla vyrovnaný 

souboj, ale nakonec se z bronzu 
radovala soupeřka. Eliška skonči-
la na 5. místě. „Děkujeme městu 
Varnsdorf za podporu naší závod-
ní činnosti,“ dodala Petra Martin-
cová ze Schrödingerova institutu.

Na účastníky turnaje nečekaly 
jen boje, ale také pro ně byla při-
pravena autogramiáda a focení  

s našimi nejlepšími judisty: Luká-
šem Krpálkem – olympijský vítěz 
z roku 2016, mistr světa z roků 
2014 a 2019 a trojnásobný mistr 
Evropy mezi seniory a Adamem 
Kopeckým – mistr světa a mistr 
Evropy v roce 2019 mezi doros-
tenci.

Redakce

Varnsdorf      Druhé utkání 
nadstavby Ligy dorostu skupi-
ny T odehráli dorostenci HC TS 
Varnsdorf opět v domácím pro-
středí. V neděli 10. listopadu 
2019 na svém stadionu přivítali 
mužstvo HC Letci Letňany.

V prvním domácím utkání  
3. listopadu 2019 porazili tým TJ 
HC Jablonec nad Nisou poměrem 
3:1. Prvních deset minut úvodní 
třetiny patřilo Letcům. Byli ak-
tivnější ale dobře organizovaná 
obrana domácích jejich nájezdy  
s přehledem likvidovala a při kaž-
dé příležitosti posílala do brejko-
vých akcí své útočníky. Ve čtrnác-
té minutě se individuálně prosadil 
Lukáš Fichtner a otevřel skóre 
zápasu - 1:0. Hra se vyrovnala, a 

když se v šestnácté minutě z dálky 
krásně do šibenice zpoza mod-
ré čáry opět trefil Lukáš Ficht-
ner, bylo to již 2:0. Trenéři Letců  
zareagovali výměnou brankářů a 
do konce třetiny se skóre již ne-
měnilo.

V prostřední části varnsdorfští 
dál praktikovali svou hru, a i když 
hosté měli puk více pod kontrolou 
a snadněji se dostávali do útočné-
ho pásma, jejich akce většinou 
končily v rohu kluziště, případně 
zasáhl brankář. Naopak rychlý 
přechod do útoku dělal obraně 
hostů dost problémů. Ve dvacáté 
šesté minutě pěknou kombinaci 
zakončoval Ondřej Boczan - 3:0. 
Ve třicáté druhé minutě si slabší 
chvilku vybral domácí brankář, 

kterého prostřelil Viktor Štípek. 
Hra se přitvrdila a do konce tře-
tiny se na trestné lavici postupně 
vystřídali dva hráči hostů: Nedvěd 
za napadení a Štípek za krosček. 
Domácí ani jednu přesilovku ale 
nevyužili. Před závěrečnou čás-
tí se nabízela otázka, jak na tom 
jsou se silami domácí, přece jen 
trenéři hostů měli k dispozici jed-
nu celou pětku navíc. Evidentně 
dobře, neboť v první polovině 
diktovali tempo a odměnou jim 
byly tři pěkné branky, které po-
stupně vstřelili Přemysl Kamenic-
ký a dvě přidal Jaroslav Beránek. 
Ve čtyřicáté sedmé minutě na 
ukazateli skóre svítil stav 6:1. Hos-
té přidali, ale když již překonali 
domácí obranu, narazili na stráž-

ce svatyně, Vojtěcha Hambálka, 
který několika brilantními zákroky 
mužstvo podržel a nepřipustil zá-
věrečné drama.

V posledních minutách utkání 
mělo každé mužstvo výhodu pře-
silové hry, ale využili ji jen domácí, 
když se v padesáté sedmé minutě 
opět prosadil Přemysl Kamenický, 
který stanovil konečný stav utkání 
na 7:1. Necelá padesátka diváků 
viděla oboustranně pěkný kombi-
nační hokej, korunovaný hezkými 
brankovými akcemi s úspěšným 
zakončením. V dalším domácím 
utkání, které se odehraje 24. lis-
topadu 2019, prověří síly varns- 
dorfských dorostenců mužstvo 
HC Frýdlant.

Jiří Laštůvka, www.foto-noviny.cz
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Varnsdorfští siláci bojovali na mistrovství světa na Slovensku

S koncem podzimu začali fotbalisté sbírat body

Slovensko      Na konci října se 
v Nových Zámcích na Slovensku 
konalo Mistrovství světa v silo-
vém trojboji ve federaci GPC. 
Jelikož šlo o vrcholnou soutěž 
sezóny v rámci GPC, zúčastnilo 
se jej zhruba 1000 závodníků  
z 38 zemí světa. 

Na 150 závodníků vyslala česká 
výprava a z toho tři závodníci byli 
z oddílu OST Varnsdorf. Konkrét-
ně to byl letitý závodník Daniel 
Pianka a mladou krev zastoupil 
Lukáš Tomášov a velmi progresiv-
ní Matěj Syrovátka.

Nejnáročnější část mistrovství 
byl silový trojboj RAW, do kterého 
se zapojil Matěj Syrovátka. Jelikož 
Matěj předvádí stabilní výsledky 
na světové úrovni, očekával se 
stupeň vítězů. Matěj nastoupil  
v kategorii do 100 kg juniorů, kde 
si opět vedl výborně. Na dřepu 
po lehkých 300 kg se přes váhu 
325 kg probojoval na konečných  
345 kg. V benčpresu zahájil na 
200 kg, pak si nechal naložit na 
činku 215 kg, což úspěšně zvlá-
dl, ale bohužel třetí pokus na  
225 kg byl již neúspěšný.  
V mrtvém tahu se přes úvod-
ních 300 kg prokousal na 330 kg, 
což znamenalo světový rekord 
této kategorie. Ve třetím pokusu  

o navýšení rekordu na 340 kg byl 
Matěj bohužel neúspěšný. V cel-
kovém součtu toto znamenalo 
890 kg a 842 reshellových bodů. 
Tento bodový zisk stačil na první 
místo na světě mezi juniory bez 
rozdílu vah.

Dalším na řadě byl Dan Pianka, 
který tradičně zastupoval disciplí-
nu mrtvý tah EQ v mužské katego-
rii do 67,5 kg. Dan zahájil soutěž 
na čince o váze 190 kg, kterou 

zdolal bez potíží. V druhém po-
kuse si nechal naložit 205 kg, což 
zvládl též zcela snadno. Na třetím 
pokusu při zdolávání činky o váze 
215 kg již bohužel zaváhal a tím 
ukončil svou část soutěže. V cel-
kovém hodnocení mužů bez roz-
dílu vah toto vyneslo první příčku 
v této disciplíně.

Závěrečné vystoupení již zby-
lo na Matěje Syrovátku a Lukáše 
Tomášova v podobě disciplíny 

benčpres RAW. Lukáš v kategorii 
do 110 kg juniorů po zdravotních 
komplikacích bohužel vlivem zra-
nění nezapsal platný pokus a ze 
soutěže tak odstoupil. Matěj na-
stoupil v kategorii juniorů do 100 
kg. Opět ukázal perfektní připra-
venost. Soutěž zahájil na jistých 
202,5 kg, což s přehledem zvládl. 
Druhý pokus na 215 kg byl pro 
Matěje též snadným krokem. Ve 
třetím pokusu na světovém re-
kordu 225 kg se již trochu zapotil, 
ale i tento pokus nakonec zvládl 
v souladu s pravidly. Pro Matěje 
to v konečném zúčtování vyneslo 
první příčku mezi juniory v této 
disciplíně.

„Podtrženo, sečteno. Za náš 
oddíl jsme uspěli v celkovém po-
řadí bez rozdílu vah hned třikrát, 
což je rozhodně ve světovém 
srovnání výborný výsledek. Kaž- 
dopádně velké poděkování pat-
ří městu Varnsdorf, které svým  
programem v koncepci podpory 
sportu oddíl OST Varnsdorf pod-
poruje,“ řekl předseda oddílu Jan 
Pianka. 

Další poděkování patří právě 
Janu Piankovi – předsedovi oddí-
lu za organizaci a pomoc přímo  
v dějišti soutěže.

Redakce

Matěj Syrovátka byl opět tahounem oddílu OST Varnsdorf a připsal si další 
cenná ocenění; foto Matěj Syrovátka

Varnsdorf    Druhá fotbalová 
ligy se chystá k zimnímu spánku. 
Fotbalisté Varnsdorfu ke konci 
podzimní části zlepšili své výko-
ny a sbírají důležité body. Hlavně 
však zlepšili defenzivní činnost. 

Po domácí důležité výhře nad 
posledním Sokolovem (3:0) při-
vezli Severočeši ze hřiště předpo-
sledních Vítkovic bod za bezbran-
kovou plichtu. „V utkání jsme si 
vypracovali hodně situací, které 
jsme měli dotáhnout do gólu. Ale 
v koncovce tam od nás bylo hodně 
nepřesností,“ litoval varnsdorfský 
kouč David Oulehla.

Skoro pět stovek diváků nevi-
dělo záživný fotbal. Spíše se bo-
jovalo. „V závěru jsme mohli roz-

hodnout, ale nepovedlo se to. Bod  
z venku má svou cenu a my si ho vá-
žíme. Ale myslím si, že jsme mohli 
utkání klidně vyhrát. Ve finální 
fázi musíme ukázat jinou kvalitu,“ 
má jasno Oulehla. Druhou nulu  
v sezóně udržel brankář Miro-
slav Samoel, který měl ze zápa-
su také rozporuplné pocity. „Jeli 
jsme do Vítkovic s tím, že chceme 
alespoň bod. Ten máme. Podle 
mě jsme z toho mohli vytěžit víc.  
Ocenil bych, že jsme pracova-
li dobře do defenzivy. Toho se 
musíme držet. Ovšem v útoku to 
haprovalo,“ řekl varnsdorfský gól- 
man.

S domácím publikem se Varns- 
dorf v tomto roce rozloučil za-

slouženou remízou 1:1 proti fa-
vorizované Dukle Praha. „Když to 
celkově shrnu, tak je to zaslou-
žená remíza. My jsme předvedli 
dobrý první poločas. Hráli jsme 
agresivně, byl tam dobrý pohyb. 
A odměnou byla vedoucí branka,“ 
řekl trenér Varnsdorfu. V nasta-
vení první půle totiž zkušeného 
brankáře Filipa Radu propálil 
Ondřej Houser. Po změně stran 
ale přispěchala Dukla s rychlou 
odpovědí. V 53. minutě vyrovnal 
Ayong. „Pak se utkání lámalo, oba 
týmy měly šance utkání rozhod-
nout. Ale nepodařilo se to. Je to 
ale spravedlivý výsledek,“ pokra-
čoval domácí kouč.

Jeho tým potřetí v řadě nepro-

hrál, navíc v tomto období pouze 
jednou inkasoval. „Je vidět, že si 
tým sedá, naše výkony se zveda-
jí. Až je škoda, že nás do konce 
podzimu čeká pouze jeden zápas,“ 
podotkl s úsměvem. Varnsdorf 
uniká ze sestupového pásma. Do 
karet mu hraje fakt, že poslední 
tři týmy tabulky – Vlašim, Vítkovi-
ce a Sokolov aktuálně body moc 
nesbírají. „Samozřejmě to vní-
máme. Je dobře, že my teď body 
sbíráme. Teď nás čeká pauza a 
pak poslední zápas proti Třin-
ci. Věřím, že i tady něco získáme  
a budeme mít přeci jen o něco 
klidnější zimu,“ dodal David Ou-
lehla.

Redakce
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