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Varnsdorf rozsvítil vánoční strom na 1. adventní neděli

Vánoční výzdoba ve městě se opět rozšířila

Varnsdorf    Letošní rozsvíce-
ní vánočního stromu ve Varns- 
dorfu bylo opět naplánová-
no na první adventní neděli,  
která symbolicky vyšla na 1. pro-
since.

Advent je začátek církevního 
(liturgického) roku a název toho-
to předvánočního období pochází 
z latinského adventus, což v pře-
kladu znamená příchod. Jedná 
se tedy o čas, kdy se radostně 
očekává narození Ježíše Krista. Už  
v dávné historii byl právě advent 
prostorem na rozjímání, dobro-
činnost a duchovní přípravu na 
Vánoce. Samozřejmě se za dlou-
hou historii nastřádalo mnoho 
zvyků a mezi ně se také v po-
sledních letech zařadilo slavnost-
ní rozsvícení vánočního stromu  
ve městech.

Ve Varnsdorfu rozsvěcíme stro-
meček už po dvanácté a již dru-
hým rokem se tato akce koná  
v prostorách náměstí E. Beneše. 
Můžeme ještě pro úplnost připo-
menout, že v předchozích letech 
se rozsvěcelo na Národní ulici 
u bývalého hotelu Praha, a pak 
také u Městského centra kultury 
a vzdělávání.

Lidé si mohli už od třetí hodi-
ny odpolední projít adventní trh, 
nakoupit jmelí, adventní věnce a 
různé vánoční dárečky a pozor-
nosti, popít svařené víno či něco 

ostřejšího. K navození té správné 
adventní atmosféry přispělo hu-
dební vystoupení Hosana Bandu, 
o mluvené slovo se postaral Miloš 
Kostlán. Tradičně byla pořádána 
Ježíškova poštovna, kde mohli 
malí účastníci poslat svá nejtaj-
nější přání Ježíškovi a dílničky, pro 
děti.

„Advent je důležitá událost a 
také trošku dobrodružství, pro-
tože nás připravuje na svátky,  
o kterých si připomínáme naro-

zení Spasitele. Jsou čtyři adventní 
neděle, tak zkusme pokaždé, když 
rozsvěcujeme adventní svíčku, si 
dát předsevzetí. Třeba že nebude-
me tolik sobečtí, že budeme více 
myslet na druhé, na svoji rodinu 
a blízké. Advent je také doba, kdy 
můžeme zpomalit v tolik uspě-
chaném světě. Tak se zkusme 
zamyslet nad sebou a nad svými 
skutky a trošičku rozjímat,“ pro-
mluvil k občanům místostarosta 
Roland Solloch. A pak už přišla 

ta dlouho očekávaná chvíle, kdy 
spolu se starostou města Sta-
nislavem Horáčkem dali pokyn  
k odpočítávání posledních vte-
řin do rozsvícení, na které čeka-
la více jak tisícovka návštěvníků.  
Slavnostní podvečer završilo trou-
bení z věže Kostela Proměnění 
Páně.

Poděkování patří organizáto-
rům a účinkujícím, kteří vytvořili 
krásný vstup do doby adventní.

       Barbora Hájková

Varnsdorf přivítal advent. Rozsvícení vánočního stromu si nenechalo ujít tisíce lidí; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     V letošním roce 
byla po třech letech dokon-
čena rekonstrukce a doplnění  
vánoční výzdoby v centru  
města.

Konkrétně byly obměně-
ny modrobílé vánoční dekory 
na náměstí za nové bílé deko-

ry ve tvaru sněhových vloček.  
Nové dekory byly umístěny také 
v otevřené části autobusového 
nádraží (v prostoru parkoviště).  
V prostoru průjezdu autobusů 
jsou nově umístěné dva větší de-
kory v podobě vánočních strom-
ků.

Další změnou je výměna cent-
rálního dekoru na budově měst-
ského úřadu na náměstí E. Be-
neše, kde doposud používané PF  
s aktuálním letopočtem nahradila 
velká, červená Herrnhutská hvěz-
da.

Jiří Sucharda
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Na silnicích se projevuje podzimní počasí, přibývá nehod

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
15.10.2019 v 16:05 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno občankou měs-
ta, že v ulici Štursova u střelnice 
se nachází potulný pes. Vyslaní 
strážníci na místě zajistili psa – 
ohaře, kterého naložili do slu-
žebního vozidla a převezli do zá-
chytného kotce. Po zjištění čipu 
zvířete byl kontaktován majitel 
psa, který si pro svého „miláčka“ 
přišel na služebnu a po zaplacení 

příkazu na pokutu si jej odvedl do 
svého bydliště.

16.10.2019 v 8:35 hod.
Na služebnu městské poli-

cie se dostavil muž s tím, že ve 
vjezdu k marketu byla sraže-
na žena na kole. Vyslaná hlíd-
ka městské policie na místě  
poskytla první pomoc zra-
něné a přivolala sanitku RZS 
a dopravní policii. Strážníci 
městské policie až do odjezdu  

sanitky spolupracovali se zdravot-
níky a poté usměrňovali dopravu.

17.10.2019 v 21:00 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo telefonicky ozná-
meno občankou města, že v ulici 
Lesní v uzavřeném bytě upadla 
starší žena na zem a nemůže se 
zvednout. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka, která se spojila 
s oznamovatelkou. Ta strážní-
kům ukázala byt ženy, který se 

nacházel v 1. patře panelového 
domu. Následně byli přivolá-
ni hasiči a záchranná služba. Za 
pomoci hasičské techniky bylo 
otevřeno okno a umožněn vstup 
záchranářů do bytu ženy. Po vy-
šetření si žena sama zabezpečila  
svůj byt a byla následně převeze-
na sanitkou do nemocnice Rum-
burk.

            Martin Špička

                   velitel městské policie

V ulici Plzeňská došlo ke střetu tří vozidel, na místo letěl i vrtulník; foto miw.cz

Varnsdorf      Po čtrnácté ho-
dině 12. listopadu 2019 vyjížděla 
varnsdorfská profesionální jed-
notka k nahlášené dopravní ne-
hodě tří osobních vozidel v ulici 
Plzeňská ve Varnsdorfu.

K havárii došlo na úrovni louky 
za železničním přejezdem. Všech-
na tři vozidla skončila mimo vo-
zovku v příkopech, v jednom byl 
kvůli zdeformované karoserii za-
klíněný řidič. Hasiči ho vyprostili 
pomocí hydraulických nástrojů 
a poskytli první pomoc, násled-
ně ho předali k dalšímu ošetření 
zdravotníkům.

Navzdory mlze z Ústí nad La-
bem dorazil vrtulník. Odletěl ale 
prázdný, zranění vyproštěné oso-
by nebylo až tak vážné. Po celou 
dobu zásahu byla silnice neprů-
jezdná. O odklon dopravy se po-
starali městští policisté. Nehodu 
zadokumentovali dopravní poli-
cisté, následně pak pracovníci od-
tahových služeb všechna vozidla 
naložili a odvezli.

Hasiči zametli střepy a v podve-
čer byla komunikace opět zprů-
jezdněna.

Pomačkané plechy
Také 13. listopadu 2019 si 

mokré silnice vyžádaly oběť, na-
štěstí jen plechovou. Během do-
poledne vyjížděla varnsdorfská 
profesionální jednotka do Krásné 
Lípy, kde v Pražské ulici došlo ke 
střetu osobního a nákladního 
vozidla. Jedna osoba byla lehce 
zraněna, po vyšetření zdravotníky 
ale zůstala na místě.

Hasiči stejně jako vždy vyčkali 
na zadokumentování nehody do-
pravními policisty a poté provedli 

úklid vozovky. Provoz byl v době 
zásahu zcela uzavřen, projíždějící 
vozidla odkláněli policisté na ob-
jízdné trasy.

Honička skončila v lese
Do lesa hlubokého tak, že i 

medvěd by se tam v noci sám bál, 
dojel v noci 17. listopadu 2019 
řidič osobního vozidla za Dolní 
Podluží. Ujížděl totiž z Varnsdor-
fu policejní hlídce. Zatímco bli-
kající majáky řidiče nezastavily,  
bláto v lese to zvládlo 
spolehlivě a policisté posádku 
vozu ztotožnili.

Při honičce však došlo také  
k zapadnutí policejního vozidla 
a na místo tak brzy ráno vyjeli 
profesionální i dobrovolní hasiči 

s vyprošťovacím speciálem. Uni-
mog ale nakonec posloužil jen 
jako dopravní prostředek, vytlačit 
policejní vozidlo zpět na „pevnou 
zem“ zvládly silné paže všech pří-
tomných hasičů. Druhý automobil 
byl v lese ponechán všem tamním 
nočním tvorům, o jeho vyproštění 
se musel řidič postarat sám.

Automobil na střeše
Na Stožecké sedlo, tedy Šébr, 

vyjela 17. listopadu 2019 mi-
nutu po poledni profesionální 
jednotka z Varnsdorfu společ-
ně s jednotkou SDH Rumburk. 
Nahlášeno bylo, že pod horizon-
tem na ústecké straně kopce je 
automobil na střeše a jsou v něm 
tři osoby.

Varnsdorfská profesionální jed-
notka dorazila na místo jako prv-
ní ze záchranných složek. Osoby 
už byly z vozidla venku, azyl jim 
poskytli náhodní kolemjedoucí. 
V automobilu cestovalo i malé 
miminko, na kontrolu do nemoc-
nice ho transportovali přivolaní 
záchranáři.

Hasiči následně provedli proti-
požární opatření a místo událos-
ti předali dopravním policistům. 
Provoz na místě řídila kyvadlově 
policejní hlídka. Zarážející však je, 
že z mnoha projíždějících vozidel 
jich (před příjezdem záchranných 
složek) zastavilo s nabídkou po-
moci málo.

        Hasiči Varnsdorf
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Vládní návštěva zavítala na den otevřených dveří do SPŠ TOS Varnsdorf

Začala rekonstrukce vodovodu a popraskané kanalizace

Varnsdorf    Předseda vlády 
Andrej Babiš, společně s místo-
předsedou vlády a ministrem 
průmyslu a obchodu Karlem Ha-
vlíčkem, navštívili dne 14. listo-
padu v rámci otevřených dveří 
zdejší SPŠ TOS Varnsdorf.  Žáci 
se tu od září učí ve zcela nové 
budově. Škola je jediná svého 
druhu v republice. Přestože je 
soukromá, školné je zdarma. Učí 
se zde strojírenství, elektrotech-
nika a mechatronika. 

V průběhu asi tříhodinové ná-
vštěvy si oba pánové prohlédli 
školní prostory. Během prohlíd-
ky společně obsáhle debatovali 
se zřizovateli, s vedením školy i 
se zdejšími představiteli města. 
Nad rámec původního programu 
si premiér pobyt ve škole pro-
dloužil o celou hodinu a na vlast-
ní přání si společně se zájemci  
o studium a jejich rodiči vyposle-
chl část prezentace školy. Pogra-
tuloval autorovi myšlenky panu 
Janu Rýdlovi staršímu a označil 
ho za skvělého vizionáře. Oce-
nil zřizovatele školy firmu TOS 
Varnsdorf, v čele s Janem Rýdlem 
mladším, že podpořil vznik této 
úspěšné a skvěle vybavené ško-
ly. Premiér připustil, že v tomto 
ohledu stát selhal, protože není 
dlouhodobě schopen firmám a 
ekonomice nabídnout ty profese, 
které potřebují. Firma TOS Varn-
sdorf byla vzhledem k této realitě 
nucena se s touto situací vyrovnat 
a zřídila vlastní školu, do které in-

vestovala 120 milionů korun ze 
svého. Na základě dohody i s dal-
šími klíčovými zaměstnavateli v 
regionu mají absolventi školy sto-
procentně garantováno budoucí 
uplatnění. 

Premiér zhodnotil: „Tato sou-
kromá firma provoz školy dále 
sponzoruje 7 mil. Kč ročně, aby 
si zajistila do budoucna kvalitní 
pracovní sílu. Tímto vlastně suplu-
je stát, což je pro stát obrovská 
ostuda. Tato vláda se však snaží 
nepříznivou situaci na trhu práce 
narovnávat. Je však velice obtížné  
s tímto systémem něco udělat, 
protože zřizovateli průmyslových 
škol jsou kraje. Tohle je krásná 
škola, fantastická, skvěle zaříze-
ná. Skvělá zpráva je, že skutečně 
ty profese, které se tady vyučují, 
mají obrovskou perspektivu a ti 
žáci, kteří tady vystudují, mají 
skvělou budoucnost. Česko je 
strojírenská velmoc.  Dnes s po-
mocí úplně nových technologií 
směřujeme k Průmyslu 4.0. Tady s 
panem ministrem Havlíčkem, kte-
rý je taky místopředseda vlády pro 
ekonomiku a obchod, jsme přišli  
s tím projektem ČR země pro bu-
doucnost. My si myslíme, že naše 
země má skvělou budoucnost a 
směřujeme tam, kde jsme byli za 
první republiky, za Masaryka, kdy 
jsme byli mezi deseti nejprůmyslo-
vějšími zeměmi a nejúspěšnějšími 
ekonomikami světa. Takže tady ta 
genetika je, je to tradice a skuteč-
ně v Evropě i ve světě naše země 

stále stoupá a je tu perspektiva.“
Zájem o technické obory by 

mohl do budoucna růst. V po-
slední době se vládě podařilo do 
Rámcového vzdělávacího plánu 
pro základní školy prosadit po-
vinnou vzdělávací oblast Člověk 
a svět práce, která by měla žáky 
vést k získání pozitivních posto-
jů k pracovním činnostem. Je to 
velice důležité, protože mnohé 
děti dnes nerozeznají hřebík od 
šroubku, nevědí, na co je pilník 
apod. Fyzický kontakt s různými  
materiály a nástroji by u dětí  
měl zájem o technické obory pod-
nítit. 

Ministr Havlíček řekl: „Mám 
možnost jezdit po republice a na-
vštěvovat podniky nebo školy, kte-
ré s nimi spolupracují. Tato škola 
je mezi nimi ojedinělá. Splňuje 
vše, co je dnes v požadavcích na 
moderní výuku. Tato škola jako 
první aplikuje to, čemu se dnes 
říká duální systém. To, co v Ně-
mecku funguje už 100 let, co se 
tady marně snaží všichni zavádět 
už 20–25 let, tady vzniklo přiro-
zeným způsobem. Strojírenství je 
nesmírně perspektivní. My pod-
porujeme i rodinné podnikání. 
Jestliže je společnost postavena 
na rodinném podnikání, dává jí 
to přirozený ráz a schopnost pře-
žít i v dobách špatných. Dává jí to 
schopnost vybrat si ty nejlepší lidi 
a pracovat napříč generacemi. Je 
to vizitka regionu, kontinuity. To 
je zřejmě důvod, proč to tu celé 

vzniklo. Zřejmě je důvodem jiná 
úroveň myšlení rodinných firem, 
a to jejich přirozené zaměření na 
budoucnost,“ řekl ministr Havlí-
ček. „Jste pro nás inspirací,“ dodal 
na adresu většinových vlastníků 
firmy. 

Premiér se dotkl i tématu po-
vinné maturity z matematiky.  
O tomto vedl debatu s panem 
Rýdlem starším, který vidí mate-
matiku jako základ. Premiér s ním 
polemizoval, protože za nejdů-
ležitější pokládá jazyky. Život prý 
člověka to další už naučí. Připustil 
však nakonec, že v technických 
oborech má maturita z matemati-
ky své místo a zde je to v pořádku. 
Při hlasování, které premiér vyvo-
lal ve třídě, kde v letošním škol-
ním roce budou žáci maturovat, 
vyšlo najevo, že k povinné ma-
turitě z matematiky by se z celé 
třídy přihlásil jen jeden žák. Což 
vyvolalo pobavení. Ředitel školy 
František Hricz žáky s úsměvem 
ubezpečil, že škola nemá v plánu 
od maturity z matematiky upustit, 
bez ohledu na to, zda plošná po-
vinná maturita nakonec nabude 
účinnosti, nebo ne. Škola ji určitě 
zachová.  Debatu nakonec ředitel 
vtipně ukončil, když na adresu 
žáků poznamenal: „Nemyslete si, 
že by vám u maturity z matemati-
ky pomohla argumentace, že ma-
tematiku nemá rád ani premiér 
republiky. Ubezpečuji vás, že toto 
rozhodně nikomu u maturity ne-
pomůže.“          RH

Varnsdorf        Severočeská vo-
dárenská společnost (SVS) zahá-
jila další plánovanou investiční 
akci roku 2019: Ve Varnsdorfu,  
u náměstí E. Beneše a v části uli-
ce Legií, v úseku po č. p. 2544, 
probíhá rekonstrukce dožilého 
vodovodu v těsném souběhu  
s kanalizací z roku 1899. 

V uvedené lokalitě se nachá-
zí litinový vodovod DN 150 mm  
z roku 1964. Vodovod vede v těs-
ném souběhu s kanalizací. Kanali-
zaci tvoří potrubí z betonu DN 300 
mm z roku 1899. Hloubka uložení 
stoky je od 1,8 – 3,5 metrů. Ka-
merová prohlídka prokázala, že 

kanalizace vykazuje korozi 50 %, 
vyskytují se zde četné praskliny, 
netěsnosti, prorůstající kořeny, 
a tvoří se kaverny. Kanalizační 
šachty mají nedostatečný profil 
a chybějí stupačky. Z uvedených 
důvodů rozhodla SVS o provedení 
rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekon-
strukce kanalizace v délce 129 
metrů a vodovodu v celkové dél-
ce 145 metrů.

Pro novou kanalizaci bude pou-
žito potrubí z oboustranně glazo-
vané kameniny DN 300 mm. Vo-
dovodní řad bude obnoven z litiny 
DN 150 mm. Odbočný řad DN 80 

mm z oceli bude nahrazen novým 
potrubím z polyetylenu HDPE DN 
90 mm.

Stoka i vodovod jsou umístěny 
ve veřejné komunikaci. Stavební 
práce budou probíhat současně 
a ve většině trasy v souběhu ve 
společném výkopu při snaze mi-
nimalizovat zásahy do povrchu 
komunikace a minimalizovat ne-
gativní dopady na veřejný prostor 
a obyvatele v dané lokalitě. Pro-
vedením stavby dojde k zajištění 
řádného odvádění dešťových a 
splaškových vod v dotčené oblasti 
jednotnou kanalizací a k zajištění 
spolehlivých dodávek pitné vody 

do připojených objektů. 
Investorem stavby je SVS. Vlast-

ní stavební práce začaly začátkem 
listopadu (47. kalendářní týden). 
Podle smlouvy o dílo má být 
stavba dokončena nejpozději do  
31. května 2020 (je zahrnuta zim-
ní technologická přestávka). 

Je to jedna ze staveb z oblasti 
obnovy majetku pro okres Děčín, 
kde SVS pro rok 2019 naplánovala 
celkem 29 staveb k obnově ma-
jetku i strategických (vyvolaných 
legislativou), a to o celkovém ob-
jemu investic 142,3 mil. korun bez 
DPH.                                      Jiří Hladík

Severočeská vodárenská společnost a.s.
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Kronika Varnsdorfu – doslovný přepis zaznamenaných událostí roku 1990

(pokračování na str. 5)

Varnsdorf        Kronika roku 
1990 se téměř z poloviny dotýká 
postupného přebírání moci po 
změně režimu. Jedním slovem, 
byla to tehdy divočina. Emocemi 
nabité revoluce bývají nepře-
hledné a zlé, ale i zde, jako v celé 
tehdejší ČSFR, se to nakonec 
podařilo a došlo k rozumnému, 
sametovému a demokratickému 
předání a převzetí moci.

V revolučním a poněkud divo-
čejším stylu byla v té době psána i 
kronika, kdy se emocím nevyhnul 
ani kronikář. Varnsdorf tehdy za-
žil „bezvládí“ i „dvojvládí“, z kraje 
roku se uskutečnily v režii OF a 
KSČ „volby před volbami“, kte-
ré však byly následně některými 
občany kritizovány, pro nedo-
statečné respektování rozložení 
politických sil ve městě. Kolovaly 
dezinformace.  Hned následující 
měsíc, z důvodu špatné přípravy i 
odhalených chyb při jejich vyhod-
nocování, byly tyto volby prokura-
turou označeny za nezákonné.

3.1.1990 v divadle se u kula-
tého stolu sešli zástupci MěstNV 
a politických stran a požadovali 
odstoupení předsedy, místo-
předsedů a tajemníka tehdejšího 
MěstNV. Funkcionáři po delší a 
bouřlivé diskusi své odstoupe-
ní nabídli s tím, že vše proběh-
ne na dalším plenárním zase-
dání MěstNV, na které vedení  
přislíbilo zajistit účast všech po-
slanců. 

Dne 5.1.1990 proběhlo plenár-
ní zasedání MěstNV v kině Pano-
rama, kterého se zúčastnilo 89 ze 
112 poslanců. Rezignaci podalo 
12 z nich a 4 členové rady. Po po-
čátečním „špatném a nedůstoj-
ném jednání“, jak situaci později 
popsal Josef Mašín, nově zvolený 
předseda MěstNV, bylo odhlaso-
váno, že poslanecký sbor bude 
doplněn aklamací všech přítom-
ných poslanců a občanů města. 
Tímto způsobem byla rekonstru-
ována rada MěstNV ve složení: A. 
Baláž, D. Eger, F. Knížek, M. Louka, 
J. Mašín, L. Petružálek, J. Remiš, 
M. Řezníček, H. Samková, I. Slad-
ká, L. Švejnar, J. Tesař, S. Trpkoš, 
E. Vébr, P. Vodička a B. Zavrtálek. 
Bylo zároveň zvoleno předsednic-

tvo MěstNV ve složení: J. Mašín 
– staronový předseda, F. Knížek 
– 1.místopředseda, L. Petružálek 
– 2. místopředseda a P. Vodička – 
tajemník.  Toto složení mělo pře-
klenout dobu do prvních řádných 
demokratických voleb. 

18.1.1990 přijala nová rada 
MěstNV programové prohlášení, 
které obsahovalo tyto hlavní úko-
ly: převzetí funkcí, zlepšení spo-
lupráce rady a poslanců s občany 
města, zajišťování bezpečnosti 
občanů, organizační zajištění pří-
pravy voleb, obnovit pravidelné 
vydávání Hlasu severu, zapojit 
veřejnost do plnění plánu rozvo-
je, zlepšit čistotu města, hledat 
pomoc amnestovaným občanům, 
hledat možnosti rozvoje soukro-
mého podnikání.  

Kronika strany 189 – 190 (do-
slovný přepis z kroniky)

Dne 1.2.1990 se na podnět 
okresní prokuratury uskutečnilo 
ve Varnsdorfu jednání za účasti 
okresního prokurátora p. Jandy, 

vedoucího odboru ONV Děčín p. 
Becha, zástupců OF a členů rady 
MěstNV. Šlo o šetření, zda výsled-
ky doplňovacích voleb poslanců 
5. 1. 90 splňovaly všechny zákon-
né náležitosti. Dle prokuratury 
vinou špatné přípravy voleb ze 
strany vedení MěstNV a nedodr-
žením všech podmínek, dohod-
nutých u kulatého stolu, došlo 
při hodnocení výsledků voleb  
k chybám, které zpochybnily je-
jich právoplatnost před zákonem. 

Občanské fórum se ujalo úkolu 
provést rekonstrukci poslanecké-
ho sboru, jehož složení nevystiho-
valo současnou politickou situaci 
podle nového zákona. Na základě 
oprávněných připomínek a poža-
davků občanů města a ve snaze 
zabránit dalšímu šíření dezinfor-
mací OF vydalo prohlášení: 

Současné složení pléna Měst-
NV ve Varnsdorfu nerespektuje 
rozložení politických sil a neský-
tá záruku rozvoje politické de-
mokracie. OF svolá ke kulatému 

stolu zástupce politických stran 
k jednání o rekonstrukci zastu-
pitelského orgánu města, podle  
čl.II ústavního zákona z 23.1.90.
OF předpokládá účast 7 čle-
nů OF a po 2 členech ČSS,  
ČSL, KSČ a Obrody. Jednání u ku-
latého stolu se uskuteční do 10 
dnů. 

Na podporu nového složení 
MěstNV proběhla na všech pra-
covištích ve městě podpisová 
akce na podporu OF. Chceme – li 
v našem městě žít podle zásad, 
hlásaných naším novým vedením, 
musíme demokracii uplatňovat  
v praxi. Vůle lidu se musí projevit 
prostřednictvím zákonů. To však 
neznamená, že se s ní dá manipu-
lovat.

V kině Panorama se 19.1. usku-
tečnilo setkání občanů, hlásících 
se k činnosti OF. Přítomní si v 
diskusi vyjasňovali názory na dal-
ší práci a organizační strukturu 
OF ve Varnsdorfu. Koordinační 
skupina OF našeho města byla 
ustavena 26.1. 90 v ZK Velveta.  
Zástupci ze závodů a pracovišť 
si vybrali pětici mluvčích. JUDr. 
Máca (Elite), prof. Přikryl (SPŠ), 
Ing. Bejr (Velveta), p. Smo-
lík (TOS) a p. Štolba (Elite). Na  
Leninově třídě, v domku u můst-
ku pod tělocvičnou TJ Slovan, byla 
otevřena kancelář OF… (v dal-
ším textu kronikář vyjadřuje svůj 
osobní názor).

Konec provizória – strany 185–
186 (doslovný přepis z kroniky)

Dne 22.2.1990 došlo při jed-
nání u kulatého stolu k dohodě o 
rozložení politických sil v našem 
městě. 

1. Paritní zastoupení politic-
kých stran a hnutí v poslaneckém 
plénu MěstNV ve Varnsdorfu: 
Bezpartijní 55 poslanců, KSČ 26 
poslanců, ČSS 6 poslanců, ČSL 3 
poslanci. Celkem 90 poslanců.

2. Návrh na složení rady Měst-
NV – bezpartijní 7, KSČ 4 členo-
vé, ČSS 2 členové, ČSL 1 člen. 
Návrh na jmenovité složení rady: 
bezpartijní: J. Mašín – předse-
da, F. Knížek -      1. místopřed-
seda, A. Farská – tajemnice, I. 
Sucharda, B. Zavrtálek, V. Bartoň,  
M. Řezníček – členové rady Měst-

Závěrečná strana v kronice – rok 1990; foto kronika Varnsdorfu
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Kronika Varnsdorfu – doslovný přepis zaznamenaných událostí roku 1989
(dokončení ze str. 4)

NV. ČSS - J. Tesař, F. Vogeltanz –  
členové rady MěstNV, CSL: A. Ba-
lář – člen rady MěstNV.

3. Zúčastněné strany se zaváza-
ly, že budou o výsledcích dohody 
informovat poslance a koordiná-
tory do poslaneckého sboru v záj- 
mu respektování a realizace této 
dohody.

4. Plenární zasedání s volbou 
poslanců a rady MěstNV pro-
běhne 15. března v kině Panora-
ma. Řízením je pověřen poslanec  
p. László a s ním v předsednic-
tvu zasednou: Ing. R Bejr (OF), 
J. Nováček (KSČ), P. Honzátko  
(NF),Ing. J. Bendikt (ČSL), J. Tesař 
(ČSS).

Lekce z politiky – strany 186–
187 (doslovný přepis z kroniky) 

Plenárním zasedáním Měst-
NV 15. března, na kterém došlo  
k rekonstrukci poslaneckého sbo-
ru, skončilo „dvojvládí“ ve Varns- 
dorfu. Přes 2 měsíce trval stav, 
kdy město řídili lidé, kteří toto 
oprávnění před zákonem neměli, 
za přispění těch, kteří po odstou-
pení čekali na vystřídání, avšak 
před zákonem naopak oprávně-
ní měli. Mnohým nebylo jasné, 
proč vlastně k této situaci mu-
selo dojít. V různých novinách,  
ba i v televizi, se Varnsdorf ob-
jevil jako příklad, kde si obča-
né místo obnovení MěstNV 
přivodili bezvládí. Navíc to ne-
prospělo městu jako celku,  
neboť za tuto dobu bylo vynalo-
ženo mnoho energie zbytečně, 
zatímco se jí na jiném místě ne-
dostávalo. 

Bezvládí a dvojvládí mělo a má 
nepříjemný ohlas. Mohlo by se 
zdát, že se zde podařil tah, který 
měl zdiskreditovat činnosti OF 
ve Varnsdorfu. Při důkladnějším 
pohledu se ukázalo, že v zájmu 
osobních postojů a z obavy ze 
ztráty pozic, nebylo postupováno 
s plnou odpovědností ze strany 
odstupujících poslanců – komu-
nistů. Organizace KSČ podceni-
la vzniklou situaci a nedokázala 
svým vlivem přispět k vyřešení 
celé záležitosti kolem voleb. 

Poslední dohoda u kulatého 
stolu, která přinesla vyřešení re-
konstrukce poslaneckého sbo-
ru už ve smyslu nového zákona, 

je přislíbeno, že spolupráce je 
možná. Před volbami může kaž- 
dý neuvážený postoj ovlivnit 
voliče v neprospěch té či oné 
strany. Politickým silám i jednot-
livcům by nemělo jít o samo-
účelné získávání pozic, osobní 
ambice, ale o upřímnou snahu  
podílet se na dalším rozvoji a roz-
květu města. (konec citace z kro-
niky)

V následujícím odstavci autorka 
tohoto článku z důvodu obsáhlos-
ti textu v kronice a omezenému 
prostoru v HS shrnuje v kronice 
zapsané údaje.     

14.5.1990 ČSS, ČSL, ČSSD, Stra-
na zelených a OF sepsali otevře-
ný dopis zdejším komunistům, ve 
kterém je mimo jiné žádali o pře-
rušení vývojové, ideové a právní 
kontinuity stávající KSČ. Žádali je 
o veřejnou omluvu a rehabilitaci 
občanům, kterým způsobili mrav-
ní a hmotnou újmu. Ve snaze za-
bránit dalším přehmatům na poli-
tické scéně města vyzvali, aby se 
zdejší představitelé jednoznačně 
distancovali od těch členů, kteří 
byli po roce 1968 aktivními členy 
prověrkových komisí, a od dalších 
varnsdorfských normalizátorů. 
Vyzývali je, aby své stranické or-
gány dotlačili k vrácení jejich ne-
oprávněně získaného majetku a 
došlo k odškodnění spoluobčanů 
postižených režimem.    

Je otázkou, zda informace, kte-
ré jsou dnes lehce dohledatel-
né z veřejně dostupných zdrojů, 
byly v té době vůbec publiková-
ny. Internet samozřejmě tehdy 
ještě nebyl. Z důvodu objektivity 
je dobré uvést, že totiž delegá-
ti KSČ už na svém mimořádném 
celorepublikovém sjezdu dne  
21.12.1989 schválili Prohláše-
ní občanům ČSSR, ve kterém se 
doznali k chybám, omylům, ke 
všem deformacím proti lidskosti 
a demokracii a přihlásili se k od-
povědnosti členské základny, že 
nedokázala zabránit nerespek-
tování práva na vyjádření názoru 
nezávislých občanských iniciativ 
včetně Charty 77 ze strany býva-
lého stranického vedení.  Odsou-
dila bezpráví na mládeži při 17. 
listopadu. Vyjádřila politování 
nad tím, že tohoto doznání neby-

lo schopno jejich bývalé vedení. 
Podle dokumentu se prý strana 
rozešla s těmi, kteří se výše po-
psané zvůle dopouštěli.     

Volby do České národní rady 
– strana 198 (doslovný přepis z 
kroniky) 

Červnové volby do zastupi-
telských orgánů se konaly 8. a 
9. června 1990 ve 12 volebních 
okrscích. Voleb se zúčastnilo více 
než 95 % občanů města. Pro OF 
se vyslovila více než polovina voli-
čů, tj. 55,7 %. Z patnácti zúčast-
něných politických stran hnutí a 
koalic se jako druhá umístila KSČ 
s 12,9 % a třetí Strana zelených s 
8,1 %.

Podzimní volby 24.11.1990 – 
strany 201–203 (doslovný přepis 
z kroniky a upřesněny mandáty za 
koalici OF a SZ) 

Procento účasti voličů 61,7 %. 
Dále strana, počty hlasů, % z cel-
kového počtu, počet mandátů.

 
Čs. strana lidová, 2460 hlasů, 

1,6 %, 1 mandát (Benedikt) 
 ČSS, 2889 hlasů, 1,9 %, 1 man-

dát (Vogeltanz)
 KSČ, 30718 hlasů, 20,6 %, 

6 mandátů (László, Ježek, Šno-
khous, Hozák, Hozman, Nováček) 

 OF, 53371 hlasů, 35,7 %, 10 
mandátů (Novotný, Šmíd, Dudko-
vá, Vébr, Pospíchal, Foret, Šatní-
ková, Růžička, Farská, J. Ježek) 

 ČSSD, 15653 hlasů, 10,5 %, 
3 mandáty (Petružálek, Rýdl, 
Dausch)

 Strana zelených, 19230 hlasů, 
12,9 %, 5 mandátů (Bartl, Forejt, 
Fabiánek, Hamplová, Píchová)

 Nezávislý kandidát, 8797 hla-
sů, 5,9 %, 1 mandát (Jiřištová)

  Sdružení nezávislých kandidá-
tů, 15994 hlasů, 10,7 %, 3 man-
dáty (Bejr, Valko, Kocůrek)

Ve čtvrtek 10.12.1990 se  
v sále ZK TOS Střelnice konalo  
1. ustavující zasedání nově zvo-
leného městského zastupitelstva 
ve Varnsdorfu. Před zcela zaplně-
ným sálem zasedli jeho členové 
k volbě starosty, jeho zástupců 
a členů rady pro nové čtyřleté 
období. Jednání zahájil úřadující 
předseda národního výboru Josef 
Mašín, který po přivítání přítom-

ných předal řízení nejstaršímu 
členu zastupitelstva MUDr. Janu 
Pospíchalovi. Do jeho rukou složili 
členové zastupitelstva slavnostní 
slib, stanovený zákonem. 

Ze dvou kandidátů byl po třetím 
kole zvolen starosta Varnsdorfu 
pan Eduard Vébr (OF) v poměru 
17:12 hlasům. Tato volba, stej-
ně jako ostatní, byla tajná. Ze 
čtyř návrhů na zástupce staros-
ty byla po druhém kole zvolena 
paní Anna Dudková (OF). Volba 
zbývajících sedmi členů rady si 
vyžádala pět kol a z 18 původ-
ních návrhů dostali důvěru: Ing. 
Jiří Benedikt (ČSL), Oldřiška Jiři-
štová (NK), Jiří Ježek (OF), Anto-
nín Foret (OF), Ing.Eva Hamplo-
vá (SZ) a Miroslav Valko (SNK).  
Za tajemnici městského úřadu 
byla navržena a schválena paní 
Alena Farská. (konec citace z kro-
niky)

Při pročítání ručně perem psa-
ných řádků v kronice si člověk 
uvědomí, že rok 1989 a rok 1990 
skutečně převrátil život mnohým 
doslova naruby. Kronika například 
zachycuje a dokládá statistický-
mi daty značný nárůst trestné 
činnosti, a to hlavně z důvodu 
přijaté rozsáhlé amnestie pre-
zidenta Havla na začátku roku 
1990. Kronika se kriticky zmiňuje i  
o nešvaru, který se zde tehdy ne-
kontrolovaně rozmohl. Píše se tu 
o nelegálních službách tehdejších 
přespolních i zdejších „veksláků“, 
kteří působili na hraničním pře-
chodu a využívali státem nastave-
ný rozdíl mezi prodejní a nákupní 
cenou marky. Veksláci mohli více-
méně bez obav páchat tuto ne-
legální činnost, čímž připravovali 
stát o daně a legální směnárny 
o výdělek, navíc způsobovali na-
šemu městu svým podbízením 
a obtěžováním turistů ostudu, 
píše kronikář. Policie prý tehdy 
měla podstav, avšak podle kro-
nikáře, kdyby se přestala utápět  
v papírování a vrhla se alespoň na 
vytipovaná místa ve městě, moh-
la být v ulicích alespoň trochu  
vidět. Evidentně to tehdy byla „di-
vočina“.  Takových zajímavostí je  
v kronice nespočet. Ale o tom tře-
ba zase někdy příště.

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

Adventní čas: Varnsdorf rozsvítil vánoční strom
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Inzerce, společnost

Děti z Dětského domova v Lipové u 
Šluknova budou prodávat v Albertu

Varnsdorf     Přijměte prosím 
pozvání do vánočního obchůd-
ku, který si otevřou naše děti 
v hypermarketu Albert Varns- 
dorf (Národní 3314, 407 47, 
Varnsdorf). Prodej se uskuteční  
v pátek 13.12.2019 od 10:00 do 
17:00. Děti v něm budou prodá-
vat vánoční dárky a dekorace, 
které vlastnoručně vyráběly a 
také si je ocenily. 

Náš stánek je součástí unikát-
ního charitativního projektu „Ob-
chůdky s Albertem“. Cílem akce, 
kterou organizuje Nadační fond 
Albert, je představit dětem ze so-
ciálně ohroženého prostředí svět 

obchodování hravou formou a 
připravit je na vstup do reálného 
života. Peníze utržené z prodeje 
putují přímo dětem, které se na 
výrobě podílely. 

V závěru mé pozvánky bych 
rád společně s dětmi a zaměst-
nanci Dětského domova v Lipové  
u Šluknova popřál všem lidem po-
hodové vánoční svátky a úspěšný 
rok 2020. Obzvláště děkujeme 
všem štědrým sponzorům, kteří 
si v tomto roce vzpomněli na náš 
dětský domov a děti, které v něm 
žijí.  
     Dr. Leoš Moravec

              ředitel dětského domova
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Rozhovor s fotografkou Zuzanou Nohavicovou
„Největší výzvou pro mě bylo rozhodnutí stát se fotografkou na plný úvazek“

Varnsdorf   Třicetiletá Zuza-
na Nohavicová z Varnsdorfu se 
věnuje fotografování na plný 
úvazek. Možná jste se s ní moh-
li setkat na některé svatbě, při 
fotografování vašich ratolestí  
v mateřských školách či u tema-
tického focení v ateliéru.

Zuzka vystudovala obor Prů-
myslový design na Vyšší odborné 
škole, Střední průmyslové škole 
a Střední odborné škole služeb a 
cestovního ruchu ve Varnsdorfu a 
druhou maturitu získala v oboru 
Fotograf na Střední škole řemesel 
a služeb v Děčíně.

Zaměřuje se na portrétní, ro-
dinnou, dětskou a svatební fo-
tografii, dále také na komerční a 
propagační focení. Mohou ji tedy 
oslovit celé rodiny, firmy, ale i jed-
notlivci. Fotografování nabízí ve 
svém fotoateliéru a také v čím dál 
žádanějších exteriérech. 

Kde se vzal nápad, že se chceš 
stát fotografkou?

Já mám takový pocit, že jsem jí 
chtěla být celý život. Pamatuji si, 
jak jsem si jako malá od rodičů 
půjčovala kinofilmový fotoaparát, 
a pak se nemohla dočkat, kdy do-
razí do místní drogerie vyvolané 
fotografie. To napětí, jak budou 
výsledné snímky vypadat, jestli 
budou ostré, jestli tam nebudou 
nějaké nepodařené, které pak ve 
fotosběrně rovnou vyškrtli. Tohle 
kouzlo té současné digitální foto-
grafii poněkud schází.

Kdy jsi udělala svou první 
uměleckou fotografii?

To je těžká otázka. Ale jako první 
se mi vybavilo, když jsem na konci 
základní školy fotografovala s ka-
marádkou na kinofilm. Potulovaly 
jsme se kolem hřbitova a tam se  
v různých zákoutích snažily vyjád-
řit své emoce fotkou. Jak tak vzpo-
mínám, tak si uvědomuji, že už  
v té deváté třídě jsem si přála dát 
přihlášku právě na střední školu  
v oboru fotograf, ale nakonec 
jsem to vzala poněkud klikatější 
cestou, za kterou jsem ale také 
ráda. 

Jak dlouho už fotíš? Jak se za 
tu dobu proměnila tvá práce?

Fotografii jsem propadla už 
někdy před šestnácti lety, ale nej-
aktivnější jsem zhruba posledních 

pět let, kdy je fotografie opravdu 
součástí mého každodenního ži-
vota. Jak se výsledky mé práce a 
tvoření mění, bych nechala radě-
ji posoudit druhé, ale věřím, že 
je vidět posun a vývoj. Pořád se 
učím něčemu novému, přicházím 
na nové techniky, a to jak při sa-
motném fotografování, tak také 
v postprocesu, tedy v digitálním 
zpracování.

S jakou největší fotografickou 
výzvou ses setkala?

Každé fotografické poprvé je 
neuvěřitelnou výzvou. Například 
při úplně prvním fotografování 
svatby se mi tak klepaly ruce, že 
jsem ráda, že fotky nebyly rozma-
zané. Největší výzvou pro mě bylo 
rozhodnutí stát se fotografkou na 
plný úvazek, založit si živnost, uži-
vit se a převzít veškerou odpověd-
nost opravdu sama za sebe. Okolí 
mě tehdy odrazovalo, nevěřili mi. 
Naopak moje maminka a tatínek 
mě od začátku podporovali a bez 
nich bych si tento sen nikdy nespl-
nila. Nejen za to jsem jim neuvě-
řitelně vděčná a tímto jim ještě 
jednou moc děkuji!

Co je na práci fotografa nejná-
ročnější?

Asi vše, co není vidět. Samotné 
fotografování je podstatou ře-
mesla, pod kterou se však skrývá 

ještě neuvěřitelné množství práce 
a času, a to při zpracování foto-
grafií, komunikaci se zákazníky, 
dále je to administrativa, příprava 
fotografování, hledání inspirace, 
vzdělávání se, nákup vybavení a 
rekvizit, hledání lokalit a mohla 
bych jmenovat dál a dál. Je to tak 
v mnoha dalších oborech a není 
na škodu se občas zamyslet, co je 
za tzv. oponou a neopomíjet to. 

Vím, že máš nyní svůj ateliér. 
Kde bereš inspiraci na ateliérové 
focení?

Ano mám fotoateliér přímo ve 
Varnsdorfu. Nekonečnou inspirací 
mi je samozřejmě internet, sledu-
ji zahraniční fotografy, Pinterest 
(pozn. redakce – stránka pro sdí-
lení obrázků)a fotografické ma-
gazíny. Rekvizity jsou takový prů-
řez od zcela nových věcí po různé 
poklady z vetešnictví a půd, které 
mají duši a svou vlastní minulost, 
ty mám moc ráda. U sezónního 
fotografování ráda využívám i živé 
dekorace, za které vděčím krásné 
spolupráci s Květinářstvím Jitka ve 
Varnsdorfu.

V prostorách varnsdorfské 
městské knihovny jsi poprvé vy-
stavovala svou práci s dalšími 
fotografy ze Šluknovského vý-
běžku. Neuvažuješ o ryze vlastní 
výstavě?

To zní jako výzva! Tak třeba již 
brzy nastane ten správný čas.

Vím, že mimo fotografování 
jsi také pořádala kreativní kurzy. 
Jaké? A připravuješ něco další-
ho?

Ano, sama mám takové kurzy 
moc ráda a celkově mi je růz-
né tvoření velmi blízké. Sejít se 
na krásném místě, vyrobit něco 
vlastníma rukama, aktivně si 
odpočinout, a ještě výrobkem 
udělat radost někomu blízkému. 
Člověk si doma ten čas sám už 
těžko najde v dnešních hektic-
kých dnech a kreativní kurzy jsou 
skvělý způsob, jak si takový relax 
dopřát. Zatím plánuji zopakování 
loňského kurzu na výrobu lapače 
snů a stromu života, v přípravách 
je také další, v kterém se bude pro 
změnu malovat, ale podrobnosti 
si nechám ještě pro sebe.

     Barbora Hájková

Zuzana Nohavicová se svým psem Majlou na procházce; foto Libuše Nohavicová

Zuzana Nohavicová
30 let, Varnsdorf

Fotografka

Facebook:
www.facebook.com/nohavicova-

zuzana

Instagram:
zuzana_nohavicova_fotografka



9

21/2019 Inzerce, společnost

Projektový den: Život včel ve městě V obřadní síni se přálo jubilantům

Varnsdorf      V letošním roce 
pořádala VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR 
již druhý ročník projektových 
dnů Život včel ve městě, který 
byl podpořen dotačním progra-
mem města Varnsdorf 2019.

Po loňském úspěchu této akce 
a po velmi kladném ohlasu mezi 
dětmi a učiteli jsme se rozhodli 
setkat se opět s našimi nejmlad-
šími a jejich pedagogy. Cílem bylo 
přijatelnou formou (vzhledem 
k věku) seznámit děti s životem 
včel, se základními zásadami cho-
vu a v neposlední řadě u nich pro-
hloubit kladný vztah k životnímu 
prostředí a městu, ve kterém vy-
růstají.

 Plán zasedání Zastupitelstva města
Varnsdorf - I. pololetí 2020

čtvrtek 23.01.2020
čtvrtek 26.03.2020
čtvrtek 28.05.2020
čtvrtek 25.06.2020

Akce se zúčastnily děti z míst-
ních mateřských škol, dále žáci 
prvních tříd základních škol. Stej-
ně jako vloni byl připraven velmi 
pěkný výklad o životě a chovu 
včel v podání Ing. Miroslava Ven-
cla, který na naší škole mimo jiné 
učí i předmět Základy včelaření. 
Děti tvořily ve výtvarných dílnách, 
prohlédly si výstavu včelařských 
pomůcek, ochutnávaly med a  
v neposlední řadě bylo připra-
veno bohaté medové občer-
stvení. Doufám, že Život včel  
ve městě se bude těšit oblibě  
i v dalších letech a přinese pěkné 
zážitky.

                               Mgr. Kateřina Kovářová

Druhý ročník projektových dnů Život včel ve městě; foto VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf
Slavnostní setkání listopadových jubilantů v obřadní síni; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Celkem dvanáct 
z celkových dvaadvaceti pozva-
ných seniorů, kteří v listopadu 
slavili své životní jubileum, do-
razilo ve čtvrtek 21. listopadu 
2019 do obřadní síně Městského 
úřadu Varnsdorfu. Čekalo na ně 
tradiční setkání jubilantů s před-
staviteli města.

Posezení pořádá město pro 
své občany každý měsíc. Setká-
ní začalo jako vždy ve čtrnáct 
hodin a během něj si starosta 
vyslechl životní příběhy jed-
notlivých oslavenců. Po slav-
nostním přípitku, vypití kávy a 
snězení zákusku přišlo na řadu 

tradiční podepsaní do pamětní 
knihy. Všem přítomným popřál  
starosta města Stanislav Ho-
ráček k jejich významnému 
životnímu jubileu, předal dá-
rek s květinou a informoval je  
o připravovaných projektech a 
akcích, které město chystá v nad-
cházejícím roce.

„Všem ještě jednou přeji všech-
no nejlepší, hodně štěstí a hlavně 
zdraví. Tato setkání jsou pro nás 
vždy přínosná, protože máme 
zpětnou vazbu o tom, co seniory 
v našem městě tíží a co můžeme 
zlepšit,“ dodal Horáček.

              Tomáš Secký



SBĚRNÝ DVŮR
TS

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

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 8. prosin-
ce uplyne 20 let, 
co odešel manžel  
Jan Večeřa. Vzpomí-
nají manželka a dce-
ra s rodinou.

Ráda bych tímto poděkovala ce-
lému kolektivu Lužické nemocnice 
Rumburk za obětavou péči o mého 
manžela Miroslava Zavřela ve chví-
lích nejtěžších. Vdova Blanka

Dne 16. prosince 
oslaví své životní 
jubileum 90 let paní  
Emílie Šišuláková. 
Tímto přejí hodně 
zdraví, pohody a 

radosti děti a vnoučata s rodinami.

Dne 25. listo-
padu uplynulo 30 
let, kdy nás navždy 
opustil pan Václav 
Levinský. S bolestí 
v srdci stále vzpo-

mínají děti s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. Dne 4. prosince 
uplynuly 3 roky, kdy nás navždy opus-
tila paní Vlasta Fárková. Současně 
dne 12. prosince uplyne 7 let, kdy nás 
navždy opustil pan Jaromír Fárka.  
S láskou stále vzpomínají synové Ja-
romír a Pavel a ostatní příbuzní. Dě-
kujeme všem, kteří jim věnují tichou 
vzpomínku.

Svozy pytlového tříděného odpadu
12.12.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Vyšel vlastivědný sborník Mandava 2019

Varnsdorf         Po třiadvacá-
té se ke čtenářům dostává vlas-
tivědná ročenka, jejímž vyda-
vatelem je Kruh přátel muzea  
Varnsdorf. Pro zájemce je v ní 
připraveno dvacet příspěvků 
převážně z oblasti regionální his-
torie. 

Jednomu z nich, článku J. B. 
Melichara o průběhu „sametové 
revoluce“ ve Varnsdorfu, se Hlas 
severu věnoval v předminulém 
čísle. Poznamenejme, že v dalším 
článku se týž autor vrací o dvě 
desetiletí zpět, a to doplněním 
loňského textu o „Poučení z kri-
zového vývoje v okrese Děčín“. 
Čtenáři sborníku se již několikrát 
setkali s výsledky badatelského 
úsilí Ervína Heinla. Ten se nyní  
zaměřil na textilní firmy,  
jejichž sloučením později vznikla 
Velveta. 

Stručný, ale pro mnohé z vás 
objevný jistě bude příspěvek  
o tradici zpracování koření ve 
Varnsdorfu a Chřibské. K potra-
vinářství má blízko také článek 
Josefa Zibnera o výzkumném 
pracovišti rakoviny brambor, 
které dlouhá léta fungovalo  
v Kunraticích u Šluknova. Miro-
slav Plekanec pokračuje v seriálu  
o pozůstatcích důlní činnosti – 
tentokrát se věnuje lokalitě Liščí-

ho Bělidla na úpatí vrchu Sprave-
dlnost. 

Taneční mistr Jaromír Josef 
podchytil historii společenské-
ho tance ve Varnsdorfu po roce 
1950. Následují biografické pří-
spěvky věnované osobnostem 
architekta Antona Möllera 
(L. Zenkl), biskupa Antonína  
Aloise Webera (M. Daví-
dek), rumburského kapucína  
Tadeáše Waltera (M. P. Matějka) 
a geologa Hermanna Anderta (P. 
Zelenka). 

Konec 2. světové války ožívá 
ve vzpomínce E. Vogela, zpra-
cované badatelem R. Ando-
novem. Již sedmý díl seriálu  
Z muzejního depozitáře (myšle-
no varnsdorfského) poodkrývá 
tajemství památníku z bývalého 
renesančního mostu přes Manda-
vu. V dalším obsahu Mandavy se  
seznámíme s aktivitami několika 
spřátelených spolků v regionu a 
s přehledem novinek v regionální 

literatuře. 
To vše je zarámováno pravidel-

nými rubrikami: na začátku souhr-
nem událostí z kroniky Varnsdor-
fu z doby před sto lety (připravil 
M. Kabeláč), na konci přehledem 
počasí za předchozí rok 2018 (re-
dakčně zpracovaný meteorologic-
ký přehled J. Hocka). A ještě je tu 
pravidelný oddíl Hosté, do nějž 
přispěl H. Jentsch. Pokusil se vy-
pátrat pravdu o údajné husitské 
bitvě u Seifhennersdorfu v roce 
1429.

Ve sborníku jako obvykle najde-
te také výroční zprávu Kruhu přá-
tel muzea Varnsdorf za uplynulou 
sezonu.

Mandavu 2019 pořídíte u míst-
ních knihkupců a v infocentrech 
Šluknovského výběžku, nebo se 
můžete obrátit přímo na vydava-
tele – Kruh přátel muzea Varns- 
dorf, kpmvvdf@gmail.cz, tel. 412 
334 107.

                         KPMV

Náhled obálky vlastivědného sborníku Mandava 2019; foto KPMV

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. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ZUBNÍ POHOTOVOST
   
7. - 8.12.2019   
MUDr. Sudová Olga  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 513 989

14.- 15.12.2019  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

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

ZUBNÍ POHOTOVOST



Basketbalisté si po prohře v Ústí spravili chuť proti České Lípě

Team CykloTrener má za sebou úspěšnou sezónu

Varnsdorfští házenkáři vyhlásili nejlepšího hráče roku
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Varnsdorf     V plném proudu 
je Severočeská liga basketbalis-
tů. Ve skupině B bojují hráči TJ 
Slovan Varnsdorf. 

V šestém kole, které odstar-
tovalo druhou polovinu základní 
části, zajížděli varnsdorfští basket-
balisté do Ústí nad Labem, kde po 
špatném výkonu podlehli tamní 
Slunetě 82:63.

Sluneta Ústí nad Labem 82
TJ Slovan Varnsdorf 63

„Ani podruhé jsme nedo-
kázali Slunetu v sezóně pora-

zit. Měli jsme dobrý start, ještě  
v poločase jsme vedli o dva 
body. Bohužel druhý poločas byl  
z našeho pohledu opravdu 
velmi špatný. Nasazení a bo-
jovnost byla na bodu mrazu.  
Chyby v obraně byly hrozné, to 
nedělají ani starší žáci. Díky této 
porážce se nám komplikuje po-
stup do finálové skupiny,“ zlobil 
se hrající asistent trenéra Jakub 
Schilling. 

Body Slovanu: Šišulák 15 (1x3), 
Lehroch V. 12 (1x3), Strnad 12, 
Schilling 9 (3x3), Beran 7 (1x3), 
Relich 4, Lehroch E. 2, Pasovský 2.

TJ Slovan Varnsdorf 81
BK Česká Lípa  61

Náladu si basketbalisté spravili 
o týden později, když na domácí 
palubovce přivítali Českou Lípu, 
která je v tabulce předposlední. 
Po vyhraných všech třetinách se 
mohli radost z výsledku 81:61. 
Do tabulky si tak připsali důležité 
body. Po sedmi kolech jsou s bi-
lancí pěti výher a dvou porážek 
na druhém místě tabulky. Stejně 
bodů má také USK Slavia Liberec. 
K dalšímu utkání zajíždí basketba-

listé v pátek 6. prosince 2019 do 
Děčína. 

Výsledkový servis:
Kadeti U17 (Nadregionální 

liga): Varnsdorf 86:78 Český Brod, 
Varnsdorf 89:85 Mladá Boleslav.

Mladší žákyně U14 (žákovská 
liga): Sluneta Ústí nad Labem 
122:13 Varnsdorf.

Starší minižáci U13 (oblastní 
přebor): Varnsdorf 44:83 a 36:67 
Válečníci Děčín.

Nejmladší žáci mini U11 (ob-
lastní přebor): Varnsdorf 57:40 
Liberec, Děčín 34:47 Varnsdorf. 

Redakce

Varnsdorf     Sedmá cyklistic-
ká sezóna byla pro varnsdorfský 
tým velmi povedená! Tím asi 
nejvýznamnějším vysvědčením 
je zájem amerického kontinen-
tálního Teamu Novo Nordisk, 
který do své „farmy“ pro sezónu 
2020 povolal našeho silničáře 
Vaška Šňupárka. Držme mu pal-
ce, aby nezůstalo jen u jedné 
sezóny. 

Elitní závodníci Ondra Petr 
(XTERRA triatlon) a Honza Brňák 
(silniční cyklistika) předváděli po 
celý rok vyrovnané a velmi kva-
litní výkony. Ondra vyhrál Čes-
ký pohár v terénním triatlonu 
v kategorii ELITE, také obsadil 
shodně 6. místo v absolutním 
pořadí na Světových pohárech  
v Německu a v Číně! Honza zase 
vyhrál svou kategorii v největ-

ším českém silničním seriálu  
pro veřejnost – RoadCupu. Na 
Českých pohárech posbíral pár 
bodů v konkurenci nejlepších čes-
kých silničářů!

Na Letní olympiádu dětí a mlá-
deže byla v triatlonu za Ústecký 
kraj nominována Valča Barcalová, 
která ve svém závodě skvěle re-
prezentovala náš kraj. Podařilo se 

nám také postavit téměř regionál-
ní tým děvčat na Tour de Feminin, 
kde od dob Šárky Víchové stála 
na startu po dlouhých letech zno-
vu krásnolipská děvčata – sestry 
Marschnerovy. Rozárka Kuchařo-
vá se stala juniorskou vícemistryní 
Evropy v orientačním MTB!

Dětský oddíl se rozrůstá a pra-
videlně trénuje (v zimě v tělocvič-
ně), takže ani o cyklistickou bu-
doucnost se bát nemusíme. Tým 
nezahálí ani v organizování závo-
dů, kdy po letech klaplo počasí 
jak na Varnsdorfském triatlonu, 
tak na XC Hrádku. Tour de Zele-
ňák zase zaznamenal účastnický 
rekord 722 sportovců. Zkrátka cy-
klistika žije a všichni už se těší na 
sezónu 2020.

                 Jan Novota
    předseda Teamu CykloTrener

Vašek Šňupárek si svými výkony dostal na farmu Teamu Novo Nordisk; foto archiv

Varnsdorf    Začátkem listo-
padu se ve sportovní hale ve 
Varnsdorfu za přítomnosti há-
zenkářské veřejnosti a týmů  
z Varnsdorfu, z Liberce, Jablonce 
nad Nisou a Děčína vyhlásil nej-
lepší házenkář roku 2019. Stal se 
jím Jan Schleier.

Hráč v současné době hraje za 
tým starších žáků a v tamním od-
díle je vedený už od roku 2014. 

Jeho nasazení, chuť k trénování i 
poctivý přístup přesvědčil trenéry, 
že je tentokrát ten pravý a zaslou-
ží si tuto trofej, kterou oddíl há-
zené, za finanční podpory města 
Varnsdorf a generálního sponzora 
Vinotéka Pijánofka, vyhlašuje již 
tradičně od roku 2016.

Součástí této akce byl oddílem 
pořádaný turnaj pro nejmenší 
házenkáře. Jednalo se o katego-

rie přípravky a mini. Děti těchto 
kategorií si v doprovodu doved-
nostních her celé dopoledne uží-
valy a získávaly první zkušenosti 
v klubových dresech reprezentu-
jící svá města na palubovce proti 
soupeřům. 

V těchto kategoriích je pro 
oddíl házené podstatné získat 
náklonnost těchto dětí ke sporto-
vání a týmovému duchu s přístu-

pen k zodpovědnosti i kázni vůči 
osobnostem v jejich blízkém oko-
lí. Z pohledu organizátorů i hostů 
se výše uvedená akce zdařila a 
určitě si díky sponzorům odnášel  
z turnaje každý něco hodnotné-
ho v podobě medailí či diplomů.  
Oddíl házené těmto sponzorům 
děkuje a těší se na další spoluprá-
ci.

Oldřich Rybář
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Fotbalisté přivezli z Třince bod a přezimují na třináctém místě

Vikingové se v krajské lize trápí, jsou předposlední

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 12

Třinec       Ve 20. minutě domá-
cí Bedecs zahodil penaltu, o dvě 
minuty později po chybě branká-
ře Adamušky Varnsdorf otevřel 
skóre. Třinec se snažil duel oto-
čit, ale dokázal pouze vyrovnat. 
Oba celky tak braly druhou re-
mízu v řadě a v tabulce zůstávají 
na svých pozicích. Slezané jsou 
devátí, Severočeši třináctí.

Lépe vstoupil do utkání Varns- 
dorf, který zahrozil dvakrát už  
v první desetiminutovce z rych-
lých protiútoků. Ondráček z levé 
strany přihrával před branku, kde 
skluzoval Breda, ale přestřelil. 
Ze samostatného úniku neuspěl 
ani Kocourek, který sice propálil 

Adamušku, ovšem branku těsně 
minul. O chvilku později se do dal-
ší dobré střelecké pozice dostal 
Breda, jenže trefil jen vyběhnuté-
ho třineckého gólmana.

Slezané mohli jít z ničeho nic 
do vedení. Kušnír byl faulován  
v pokutovém území Micovčákem 
a penaltu kopal Imrich Bedecs, 
avšak směr jeho střely vystihl 
brankář Samoel a míč vyrazil.  
Z další akce naopak udeřili hosté. 
Adamuška nedokázal zachytit míč 
na hranici šestnáctky, využil toho 
Micovčák, jenž posunul balon na 
Davida Bredu a ten dokázal s po-
mocí teče poslat balon do sítě.

Vzápětí mohlo být srovnáno. Po 

přímém kopu Machalíka mohl do-
rážet Valenta, zakončil pouze nad 
břevno. Na druhé straně mohl 
navýšit vedení z brejku Varnsdorf. 
Po chybě Hlúpika šli do přečísle-
ní Micovčák s Ondráčkem, ránu 
druhého jmenovaného dokázal 
Adamuška vyrazit rukama.

Před přestávkou i ve druhém 
poločase už byl aktivnější Třinec, 
své šance však neproměňoval. 
Neprosadili se Bedecs ani Arroyo, 
ale v 59. minutě už Slezané srov-
nali. Filip Kubala měl v pokuto-
vém území hodně času, počkal si 
na pohyb gólmana Samoela a po-
slal balon ke vzdálenější tyči.

Třinec se snažil překlopit skóre 

na svou stranu, ovšem nepovedlo 
se mu to. Tijani po dobrém centru 
trefil jen tyč. Druhou branku mohl 
přidat Kubala, jeho přízemní ránu 
však vytěsnil brankář Varnsdorfu.

„V prvním poločase jsme mohli 
utkání rozhodnout, měli jsme tři 
velké příležitosti, ale bohužel jsme 
je nedotáhli do konce. Soupeř pak 
kopal penaltu, kde nás podržel vý-
borně chytající Samoel. Ve druhé 
půli byl soupeř lepší, vyrovnal na 
1:1. Je to bod z venku, vážíme si 
ho, je pro nás cenný. Soupeř má 
kvalitní tým, nebyl to lehký zá-
pas,“ zhodnotil utkání varnsdorf-
ský trenér David Oulehla.

            Matěj Vybíral

Varnsdorf     Hokejisté Varns- 
dorfu zatím mají do spokoje-
nosti daleko. Po osmi zápasech 
v rámci Krajské ligy Liberecké-
ho kraje urvali dvě vítězství a  
v tabulce jsou předposlední. 
Horší už je pouze Česká Lípa, 
která nemá ani bod. 

Vikingové nezvládli posled-
ní tři zápasy. V dohrávce prv-
ního kola prohráli v Liberci  
s tamním Slavojem 2:5. „Přitom 
jsme začali dobře, měli nějaký 
tlak, ale neproměnili šance. Po 
první třetině jsme ještě byli ve 
hře, ovšem další dvě třetiny to  
bylo utrpení. Jak v koncovce, tak 
v defenzivě. Zasloužená poráž-
ka,“ hlesl vedoucí mužstva Radek 
Hron.

V rámci 9. kola pak Varnsdorf 
doma přivítal Lomnici. Ačkoliv 
vedl v průběhu utkání 3:1, kola-
ps v poslední třetině znamenal 
porážku 3:6. „První třetinu jsme 
vyhráli 1:0, ale šancí bylo na dal-
ších pět branek. I když soupeři 
vyrovnali, my dvakrát odpověděli 
a utkání prakticky kontrolovali. 
Pak se zranil obránce Kvaček a 
od té doby to s námi šlo z kopce. 
Soupeř se dostal do tlaku. Nemo-
houcnost vyhodit kotouč z vlastní  
třetiny. Brankář Března měl tolik 
zákroků, jako za celý zápas. Ve 
třetí třetině to byl totální kolaps, 

dvě branky byly vlastní,“ smutnil 
Hron. 

Varnsdorf vyloženě nehraje 
druhé housle, body ale moc ne-
přicházejí. „Nehrajeme špatný 
hokej, máme minimum vyloučení, 
na tom jsme zapracovali. Ale trá-
pí nás koncovka, a to nás herně 
sráží. Máme úzký kádr, jsou tam 
zranění. Museli jsme začlenit dva 
patnáctileté kluky. Ačkoliv chybují, 
jsem s nimi spokojený. Ale celkově 
převládají smíšené pocity,“ dodal 
Hron.

Dramatické bylo poslední klání 
proti Frýdlantu. Hosté ve 41. mi-
nutě vedli už vysoko 6:2, ovšem 
domácí, bez ohledu na výsledek, 
nerezignovali a snažili se s utká-
ním ještě něco udělat. A to se 
povedlo. V padesáté první mi-
nutě David Rubeš snížil na 3:6. 
Další stupňování tlaku zabrzdilo 
v padesáté čtvrté minutě vylou-
čení Hercoga na dvě minuty za 
faul kolenem. Na konci oslabení, 
v padesáté šesté minutě, hos-
tům ujel David Rubeš a druhou 

brankou v utkání snížil na 4:6.  
A rodilo se drama. Frýdlantští se 
snažili vrátit do utkání, ale domácí 
byli  aktivnější. Když v padesáté 
deváté minutě Petr Bali Šoltés, 
po objetí branky z těžkého úhlu, 
snížil na 5:6, bylo drama na svě-
tě. Srovnat se Vikingům nakonec 
nepodařilo, byť hráli dvě minuty 
v závěru utkání v početní výhodě. 
V pohledném utkání nakonec na 
tři body, i s trochou štěstí, dosáhli 
hosté.                                    

                   Redakce

Vikingové proti Frýdlantu sahali po remíze; foto Jiří Laštůvka


