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Známe nejlepší sportovce Varnsdorfu za rok 2019
Varnsdorf   Ve středu 11. pro-

since 2019 byly v Městském 
divadle Varnsdorf vyhlášeny 
výsledky soutěže o nejlepší spor-
tovce našeho města. Prvenství  
z předchozího roku obhájil ako-
rát trenér fotbalistů – David Ou-
lehla.

Také letos tělovýchovné jedno-
ty a sportovní kluby nominovaly 
do ankety Sportovec roku 2019 
Varnsdorf své zástupce hned  
v pěti kategoriích: mládežnický 
kolektiv, dospělý kolektiv, mlá-
dežnický jednotlivec, dospělý jed-
notlivec, trenér, z nichž vzešlo, na 
základě hlasování občanů města 
a Komise pro vzdělávání, tělový-
chovu a sport, konečné pořadí  
v jednotlivých kategoriích.

Zaplněné sedačky sálu Měst-
ského divadla Varnsdorfu na úvod 
slavnostního večera uchvátilo 
dynamické představení cvičení 
Pound v podání fitness Nordfit. 
V roli moderátora se letos před-
stavil Miloš Kostlán. Přestávky 
mezi vyhlášením pořadí pěti ka-
tegorií vyplnila pěvecká vystou-
pení Terezy Müllerové, Alžběty 
Křížové, Daniela Nováka, dále 
taneční vystoupení Pick Me Up 
pod vedením Jiřího Pečenky a 
Jany Jetýlkové a nechybělo ani 
gymnastické vystoupení Karolí-
ny Lukešové a Laury Vápeníko-

vé doplněné o parkour v podání  
Přemka Kamenického a Jakuba 
Veroňka.

Třetí místo v nejsledovanější 
kategorii, dospělý kolektiv, patři-
lo silákům z OST Varnsdorf, kteří 
předvádí v silovém trojboji nesku-
tečné výsledky. Druhé místo ob-
sadili loňští vítězové FK Varnsdorf. 
Absolutními vítězi se stala trojice 
Hasičů Varnsdorf (Josef Kroupa, 
Jan Šeps, Jan Hocko), která letos 
dominovala na světových a poli-
cejních hrách v Číně.

Mezi dospělými jednotlivci se 
na třetím místě umístil triatlonista 
Ondřej Petr, následovaný Radkem 
Porcalem, fotbalovým brankářem 
1.FC Slovácko. Vítězem se stal 
Josef Kroupa za vítězství v cross 
country (horská kola) disciplíně 
na světových hasičských a policej-
ních hrách v Číně.

V kategorii mládežnický kolek-

tiv putoval bronz oddílu volejbalu 
TJ Slovan Varnsdorf, stříbro ho-
kejovému dorostu HC Varnsdorf 
a zlato bral oddíl atletiky, taktéž 
TJ Slovan Varnsdorf. Kategorii 
mládežnický jednotlivec ovládla 
basketbalistka Štěpánka Ježková, 
druhý skončil hokejista Filip Da-
mašek a třetí plavec Martin Paur.

Trenérem roku se opět po roce 
stal David Oulehla, kouč fotbalistů 
FK Varnsdorf. Hned za ním skon-
čila Jaroslava Skalická trénující 
dlouhá léta atletiku. Třetí místo 
obsadil Zbyněk Šimák za práci  
s plavci.

Předávání cen se letos ujal 
místostarosta města Roland So-
lloch, náměstek hejtmana pro 
Ústecký kraj Petr Šmíd a Zbyněk  
Šimák, předseda České unie spor-
tu pro Děčínsko. Sportovci roku, 
zdar!

               Tomáš Secký 

Kategorii dospělý kolektiv ovládli Hasiči Varnsdorf – Josef Kroupa (úplně vpravo), Jan Šeps (druhý zprava), Jan Hocko (třetí zprava); 
foto Ivo Šafus

Vítězové jednotlivých 
kategorií

Mládežnický kolektiv
TJ Slovan Varnsdorf –  

atletika

Dospělý kolektiv
Hasiči Varnsdorf

Mládežnický jednotlivec
Štěpánka Ježková –  

basketbal

Dospělý jednotlivec
Josef Kroupa –  
cross country

Trenér
David Oulehla – fotbal
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Hasiči Varnsdorf: Taktické cvičení, požár tří vozidel a planý poplach

Muž z Varnsdorfu obtěžoval ženu stovkami e-mailů

Varnsdorf       Zasílání nevy-
žádaných SMS zpráv a e-mailů 

Varnsdorf     Před půl osmou 
večer v pondělí 25. listopadu 
2019 došlo v ulici Žitavská ke 
střetu dvou osobních vozidel.

Na místo po ohlášení vyjeli ha-
siči, policisté i zdravotníci. Hasiči 
na místo přijeli jako první a zjistili, 
že oba automobily jsou po střetu 
mimo vozovku a v jednom vozid-
le je zraněná a stěží komunikující 
osoba.

Zatímco část profesionální 
varnsdorfské jednotky poskyto-
vala zraněnému člověku první 
pomoc přímo ve vozidle, zby-
tek jednotky chystal místo pro 
šetrné vyproštění. To nakonec 
hasiči provedli tak, že pomocí  
hydraulických nástrojů auto-
mobil z boku celý „otevřeli“. 
Mezitím dorazili zdravotníci.  
Hasiči tak pomohli s transportem 
do sanitky a předali zraněného 
člověka k dalšímu ošetření. Zdra-
votníci se pak ještě starali o dru-
hou zraněnou osobu.

Dopravu na místě zcela uzavře-
ly policejní hlídky do doby, než 
dopravní policisté celou událost 
zadokumentovali a vozidla byla 
odtažena.

Požár tří vozidel v Rumburku
Jednotka HZS ze stanice Varns- 

dorf a dobrovolná jednotka  
z Rumburku vyjely 28. listopadu 
2019 před druhou hodinou ráno 
k požáru několika osobních vozi-
del v Rumburku 2 – Horním Jin-
dřichově na bývalém hraničním 
přechodu.

V době příjezdu hasičů na místo 

byly v plamenech tři vedle sebe 
stojící automobily, hasiči nasa-
dili na likvidaci požáru dva vodní 
proudy a požár zlikvidovali v 3:02. 
„Příčina vzniku požáru a škoda se 
vyšetřuje,“ uvedl Lukáš Marvan, 
tiskový mluvčí HZS Ústeckého kra-
je.

Cvičení v Dolním Podluží
Ve firmě RUBEX v Dolním Pod-

luží proběhlo ve čtvrtek 28. lis-
topadu 2019 dlouho plánované 
taktické cvičení varnsdorfských 
profesionálních a dolnopodluž-
ských dobrovolných hasičů.

Námětem byl požár kompreso-
ru v přízemí a kouř uvěznil v ob-
jektu několik osob. Úkolem hasičů 
bylo samozřejmě požár uhasit a 
osoby zachránit – k tomu využili 

speciální vyváděcí masky. Hasič  
s dýchacím přístrojem tak dokáže 
poskytnout „svůj“ vzduch tomu, 
kdo potřebuje zachránit. Zřízeno 
bylo také čerpací stanoviště na 
Lužničce.

Požár chaty
Před třetí hodinou ráno  

25. listopadu 2019 byl vyhlášen 
poplach třem jednotkám: varns- 
dorfským profesionálním i dob-
rovolným hasičům a jednotce 
SDH Dolní Podluží. Důvodem  
byl začínající požár chaty v Dol-
ním Podluží. Když hasiči přijeli na 
místo, zjistili, že z prostoru mezi  
krbem a stěnou se kouří, hořel 
trám. Bylo nutné se k němu do-
stat a požár zlikvidovat tak, aby  
v plamenech neskončil celý  

objekt.
Nevšední budíček
Nevšední budíček zažili ráno 

24. listopadu 2019 hosté jedno-
ho z ubytovacích zařízení na ulici 
Pražská v Krásné Lípě. Před dru-
hou hodinou v noci začal houkat 
požární alarm. Na místo vyjela 
dobrovolná jednotka z Krásné 
Lípy a s dvěma cisternami dorazili 
také profesionální hasiči z Varns- 
dorfu. Hasiči společně s policisty 
provedli průzkum pokoje, v němž 
se čidlo aktivovalo, využili i ter-
mokameru. Nebyly zjištěny žádné 
známky požáru. Jednalo se tedy 
o planý poplach a hosté se mohli 
vrátit z mrazivého počasí zpět do 
svých pokojů.

        Hasiči Varnsdorf

Požár pohltil tři osobní vozidla na bývalém hraničním přechodu v Rumburku; foto miw.cz

může naplnit specifickou po-
dobu kyberšikany. Jestliže se 
tak stane, policisté okolnosti 
nežádoucí pozornosti, která ob-
těžuje, mohou začít prověřovat  
s ohledem na přečiny nebezpeč-
ného pronásledování či nebez-
pečného vyhrožování. 

Pokud se útočník, útočnice či 
skupina útočníků navíc uchýlí  
k osobnímu kontaktu, který do-
provází slovními útoky či bránění 
svobodnému volnému pohybu 

objetu svého zájmu, může se v ko-
nečném důsledku jednat i o pře-
čin omezování osobní svobody, 
výtržnictví atd. Proti nežádoucí 
pozornosti a obtěžujícímu zasílání 
nevyžádaných e-mailů, SMS zpráv 
se můžete bránit. Trestní zákoník 
překročení osobních hranic a in-
tegrity, autonomie a soukromí 
chrání. 

Nedávný případ ze Šluknov-
ského výběžku se odehrál na 
sklonku letošního října. Muž ženu 

obtěžoval e-mailovými zprávami  
v řádech několika stovek během 
krátké doby.  V nich ji urážel, slov-
ně napadal a vyhrožoval. Navíc 
ji osobně vyhledal a poničil vůz. 
Kromě psychické újmy se jeho 
nevyžádaná pozornost odrazila  
v částce 6.000 Kč. Před pár dny 
mu policisté sdělili podezření pro 
přečiny poškození cizí věci a ne-
bezpečné vyhrožování. V „sázce“ 
je až roční pobyt za mřížemi.

                por. Bc. Petra Trypesová
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Město Varnsdorf přeje…

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

Vážení spoluobčané, vážení čte-
náři,

vánoční strom už nám zase 
svítí, což je jasným znamením, 
že se nezadržitelně blíží Vánoce 
a konec roku. Nastávají nejkrás-
nější svátky v roce. Za pět dní 
usedneme ke svátečně prostře-
nému stolu se svými nejbližšími 
a celý dům či byt naplní vůně  
jehličí, napečeného cukroví a 
svařeného vína. S koncem roku 
na řadu přichází také bilancová-
ní. Dovolte nám tedy, abychom 
zde krátce shrnuli, co se v našem 
městě událo.

A začneme investičními ak-
cemi, kterých letos bylo víc než 
dost. Začátkem února se poda-
řil dokončit a otevřít zcela nový, 
moderní, autobusový terminál.  
V příštím roce bychom se rádi 
pustili do rekonstrukce náměs-
tí, které si to zaslouží. Na jaře se 
dokončila také rozsáhlá revitaliza-
ce sídliště Západní, čímž se nám  
v tomto místě podařilo vyřešit 
problém s nedostatkem parko-
vacích míst. S těmi jsme bojovali 
i na jiných místech. V ulici Ediso-
nova jsme vybudovali nové par-
koviště, další se rozšířilo v ulici 
Kostelní nebo u zimního stadionu.  
K sídlištím patří panelové a byto-
vé domy. Bytový dům v Prašné uli-
ci jsme zateplili, panelové domy  

v Křižíkově ulici jsou v plánu na 
další rok. Byť se to nemusí na 
první pohled zdát, během roku 
jsme opravili kilometry chodníků 
a komunikací. S tím souvisí také 
výměna veřejného osvětlení za 
moderní LED technologie.

Několik milionů korun jsme 
investovali do další etapy rekon-
strukce místního hřbitova, kde 
proměnou prošla páteřní cesta od 
administrativní budovy ke kašně. 
Nepřehlédnutelným dílem je ov-
šem Červený kostel. Do něho se 
snažíme každoročně investovat 
zhruba tři miliony korun a práce 
je vidět. Opravily se klenby, omít-
ky, dodělávají se dřevěné ochozy, 
kostel dostal kompletně nová vit-
rážová okna, okenice na věži, ka-
menné prvky. Také proto jsme le-
tos uspořádali Noc kostelů právě 
tam, abychom občanům ukázali, 
jak práce pokračují a během od-
poledne se přišlo podívat několik 
stovek lidí.

Nemalá část z rozpočtu byla 
investována do obnovy městské 
zeleně. Jen na jaře jsme vysadili 
téměř devadesát stromů a čtyři 
sta kusů keřů. Zvelebili jsme park 
u rybníčku u Billy, hřbitov na Stu-
dánce, okolí zdravotního středis-
ka v Lesní ulici, areál dopravního 
hřiště. Několik stromů bylo také 
vysazeno v Karlově a Lesní ulici. 

Naopak nový park vznikl v Loun-
ské ulici před pár týdny. Po bývalé 
ubytovně jsme vysadili sedmnáct 
stromů, keře a vybudovali záhony.

Velké investice šly do rekon-
strukce suterénu v místní ne-
mocnici, kde pokračuje budování 
nového gastroprovozu. Práce se 
však přehoupnou ještě do dalšího 
roku. Do poloviny příštího roku 
by ale mělo být hotovo a začít 
se vařit. V závěru roku jsme ještě 
nechali vyměnit okna v budově 
úřadu, čímž v budoucnu dojde  
k energetické úspoře.

Nesmíme opomenout ani kul-
turní akce. Letos jsme tradičně 
uspořádali masopust, pálení ča-

rodějnic, nebo slavnosti města, 
na kterých vystoupily hvězdy jako 
Ben Cristovao či Monkey Busi-
ness. Proběhlo také vyhlášení nej-
lepších sportovců za uplynulý rok 
a čeká nás Silvestrovský běh, na 
který vás srdečně všechny zveme.

Děkujeme všem jednotlivcům, 
skupinám, organizacím, pracov-
níkům městského úřadu, prostě 
všem, kteří se podílejí na organi-
zování, přípravě a realizaci kultur-
ních i investičních akcí ve městě. 
Dovolte nám, abychom vám všem 
popřáli příjemné prožití svátků 
vánočních, mnoho pohody, spo-
kojenosti v novém roce a pevné 
zdraví.                           Město Varnsdorf

Roland Solloch

Milí varnsdorfští, jděte k Betlé-
mu, k místu pokoje, radosti a nadě-
je. Září tam Světlo, které nezhasíná 
a jeho plamen osvěcuje a příjem-
ně hřeje. Ať toto betlémské světlo 
prozáří všechny vaše dny v novém 
roce 2020. To vám všem ze srdce  
přeji.

Jiří Sucharda

Milí spoluobčané, přátelé a příz-
nivci. Přeji Vám příjemně strávené 
vánoční svátky a do toho kulatého 
roku 2020 Vám přeji, aby byl pro 
Vás a Vaše blízké plný lásky, pohody 
a štěstí. Přeji nám všem, abychom 
se v tom novém roce méně nervo-
vali a měli štěstí na své blízké.

Martin Musílek

Vážení spoluobčané a přátelé, 
přeji vám krásné a radostné pro-
žití svátků vánočních a do roku 
2020 hodně sil, spokojenosti, jis-
kru v oku, pevné zdraví, spoustu 
životních úspěchů a příjemných 
chvil s hudbou, filmem či diva-
dlem!

Redakce Hlasu severu 
oslovila všechny zastu-
pitele města Varnsdorf  
s možností využití prosto-
ru k vyjádření vánočního 
přání. Zbylí zastupitelé 
této možnosti nevyužili.

Varnsdorf     Dovolujeme si 
informovat občany města Varns- 
dorf, že 01.01.2020 nabývá účin-
nosti nová obecně závazná vy-
hláška č. 4/2019 o místním po-
platku ze psů.

Změny jsou v rozšíření osvobo-
zení od poplatku o držitele průka-
zu ZTP. Kategorie držitelů psa, kte-
ří jsou poživatelé důchodu, který 

je jejich jediným zdrojem příjmů 
byla nahrazena skupinou nazva-
nou osoby starší 65 let. Nemění 
se výše ani splatnost poplatku ze 
psů.

Sazba poplatku činí za kalen-
dářní rok za každého psa:

a) ze psa, chovaného v domě  
s nejvýše 3 byty  - 200 Kč

b) ze psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let  - 200 Kč
c) z jiného psa než uvedeného 

pod písm. a) nebo b)  - 800 Kč
Pro rok 2020 je poplatek splat-

ný 31.03.2020. Poplatek lze zapla-
tit:

a) na pokladně Městského úřa-
du Varnsdorf v hotovosti nebo 
platební kartou,

b) složenkou typu A směrova-

nou na č. ú. 19-921 388 329/0800 
pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na č.ú. 
19-921 388 329/0800 pod při-
děleným var. symbolem. Pokud 
neznáte svůj variabilní symbol, 
obraťte se e-mailem (zuzana.
hruskova@varnsdorf.cz) nebo te-
lefonicky (412 545 115) na paní 
Zuzanu Hruškovou.
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Během 24hodinového maratonu odehráli 2 345 setů

Rozhovor se zakladatelem firmy hoci.cz – kuchyně & interiéry

„Věřím, že výsledky naší práce mluví za nás“

Varnsdorf  Již tradičně  
vám představujeme v novém 
čísle Hlasu severu dalšího zají-
mavého varnsdorfského podni-
katele.

Tentokrát jsme se podívali 
za Honzou Čižmárikem, zakla-
datelem firmy hoci.cz, která se 
zaměřuje na realizaci kuchyní 
a interiérů. Firma funguje šest 
let a Honza o sobě prozradil, 
že sice není původně truhlář 
 ani interiérový designér, ale jeho 
práce ho baví, dělá ji rád a srd-
cem.

Jak dlouho už funguje firma 
hoci.cz? Jaké byly začátky podni-
kání v tomto odvětví?

Firma hoci.cz – kuchyně a in-
teriéry funguje od roku 2013, 
kdy jsem ji sám zakládal. Prvotní 
služby byly založené na prodeji 
nábytku a interiérových doplň-
ků v malé prodejně v rodinném  
domě. V té době jsem měl  

k dispozici jednoho prodejce. 
Jak šel čas, začali jsme nabí-
zet kuchyňské linky od doda-
vatelů včetně montáží. Tato 
práce nás velmi bavila, a tak 
nás napadlo rozšířit podnikání  
o vlastní výrobu nábytku s hlav-
ním zaměřením na kuchyňské lin-
ky šité zákazníkům na míru. 

K výrobě nábytku jsou určitě 
potřeba stroje a vhodné prosto-
ry. Jak se toto řešilo?

Nakoupil jsem základní stroje 
na výrobu nábytku (formátova-
cí pilu, kolíkovačku, olepovačku 
hran atd.). Ze začátku mi hodně 
pomáhal můj dobrý přítel, který 
je zároveň i vynikajícím truhlá-
řem. Našel jsem prostory na vý-
robu (cca 150 m2), kde jsme byli 
až do poloviny roku 2018. V tom-
to roce jsme již měli tolik zakázek, 
že jsme se museli přestěhovat 
do většího a přijmout další za-
městnance. Naskytlo se mi vhod-

né místo – tzv. bývalé Družstvo 
Lípa na adrese Jiřího z Poděbrad 
3104 ve Varnsdorfu, kde výrob-
ní prostory čítají cca 800 m2. Do  
konce roku 2018 jsme zde měli jen 
výrobu.

Začátkem roku 2019 jsem do-
stal nabídku, zda bychom nechtěli 
využívat celý areál. Ani chvilku 
jsem neváhal a šel jsem do toho. 
Areál má velké skladové prostory, 
v přízemí prostornou truhlárnu, 
do které jsem investoval nemalé 
peníze na pořízení nových strojů. 
V prvním patře jsem zrenovo-
val prodejní prostory o velikosti  
800 m2, kde se nyní nachází velká 
prodejna nábytku: sedacích sou-
prav, ložnic, obývacích pokojů a 
mnoho dalšího. Ve druhém patře 
chystáme také expozici sedacích 
souprav. Vedle této velké budovy 
máme k dispozici interiérové stu-
dio, kde prodáváme podlahy a 
dveře.

Kolik máte v současné době 
zaměstnanců?

V této době firma hoci.cz – 
kuchyně a interiéry má šest za-
městnanců a začátkem příštího  
roku budeme náš tým ještě posi-
lovat.

Nabízíte kuchyně či další věci 
tzv. „na míru“? Myslím tím, že 

když přijde zákazník, který je na-
prosto bez představ o designu, 
zda mu můžete poradit s případ-
nou vizualizací?

V našem studiu samozřejmě 
připravujeme pro zákazníky vizua- 
lizaci a cenové nabídky kuchyň-
ských linek a nábytku na míru.  
V prostorách studia máme vysta-
veno spoustu dekorativních mate-
riálů, dvířek a kování, které pou-
žíváme k výrobě. Kuchyňské linky 
děláme od návrhu až po montáž 
vč. kuchyňských spotřebičů, dře-
zů, drátěných programů, osvětle-
ní a vše, co je potřeba ke kuchyň-
ské lince. 

Na konci října letošního roku 
jste uspořádali den otevřených 
dveří. Jak byla akce úspěšná?

Ano, na tuto akci byli pozváni i 
naši obchodní partneři, aby pre-
zentovali své zboží. Probíhalo zde 
např. měření zdravého spánku od 
společnosti Materasso. Upřímně 
musím říci, že jsem měl obavy, jak 
celá akce bude probíhat, naštěstí 
dopadla výborně (nad naše oče-
kávání). Naši zákazníci se na jaře 
nového roku mohu těšit na další 
obdobnou akci, kdy mohou zakou-
pit námi nabízený nábytek a do-
plňky za akční ceny.

      Barbora Hájková

Varnsdorf    Každé dva roky 
prožíváme netradičním způso-
bem den otevřených dveří na 
Gymnáziu ve Varnsdorfu. Hlav-
ním programem je 24hodino-
vý maraton ve stolním tenisu,  
v rámci kterého si na pěti stolech 
postupně zahraje téměř každý 
žák naší školy. 

Šestý stůl již tradičně patří dvě-
ma odvážlivcům, kteří hrají po 
celou dobu maratonu. Letos ho 
opět perfektně zvládli Matyáš 
Kostlán a Max Solloch. Odehráli 
335 setů, čímž překonali výsledek 
z minulého maratonu o 30 setů. 
Naši žáci, hosté, učitelé a rodiče 
odehráli celkem 2 345 setů. Ve-
černí vložený turnaj příchozích 
vyhrála stálice našeho maratonu 

– Zdeněk Barborik. Páteční do-
polední turnaj žáků 1. stupně ZŠ 
vyhrál vynikajícím výkonem Rosťa 

Synek ze ZŠ Bratislavská. Blaho-
přejeme a děkujeme všem hrá-
čům za účast.

V rámci dne otevřených dveří 
byly nabídnuty velmi rozmanité 
a zajímavé aktivity a doprovodné 
soutěže. Celé čtvrteční odpole-
dne bylo obohaceno hudebním 
programem našich muzikantů a 
zpěváků. Společně celá škola za-
končila doprovodný program pří-
jemným prvním adventním zpí-
váním na schodech. Poté se žáci 
rozešli do tříd na večerní vyučo-
vání. A pak už jsme jenom hráli a 
hráli stolní tenis. Díky patří všem, 
kteří po celou dobu pomáhali, 
počítali, hráli na kytary, zpívali a 
udržovali příjemnou atmosféru 
akce. Děkujeme městu Varnsdorf 
za finanční podporu a spolupráci s 
naší školou.   
                  Radka Holubářová

Během maratonu se odehrálo celkem 2 345 setů; foto archiv školy
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Nejlepší středoškolský časopis vydávají studenti z Varnsdorfu
Varnsdorf      Žáci už čtvrtým 

měsícem pravidelně zasedají do 
školních lavic a adaptační dobu, 
kdy si museli po prázdninách 
opět zvyknout na pevný řád 
školní docházky, mají úspěšně 
za sebou. Každý z nich se více či 
méně do školy těšil. Roky stráve-
né ve školním kolektivu jsou ne-
zapomenutelné jak pro děti, tak 
pro rodiče, ale i pedagogy.

 Více vzpomínek však v hlavách 
zůstává z dob, kdy se mladý člověk 
připravoval na život dospěláka, 
a vzdělával se na některé střední 
škole či učilišti. Zde si svůj čas už 
musel každý jedinec umět pláno-
vat, a hlavně ho využívat smyslu-
plně. Takto například vznikl před 
třinácti lety i časopis YNTRÁK, 
který založily dvě žákyně ubyto-
vané v domově mládeže spolu  
s paní vychovatelkou Bc. Marti-
nou Růžičkovou. 

V letošním roce se stal časopis 
YNTRÁK, vydávaný na VOŠ, SPŠ a 
SOŠS a CR Varnsdorf v celorepub-
likové soutěži „Nejlepším středo-
školským časopisem roku 2019” 
a získal také 2. místa v kategorii 
Grafika a Obsah. V další soutěži 
pro středoškolské časopisy „Nej- 
inspirativnější časopis” pořáda-
né Odborovým svazem noviná-
řů a pracovníků médií ČR se pak  
3. místem katapultoval na samý 
vrchol mezi ty nejlepší. Během 
let, kdy školní časopis vychází, se 
na postech šéfredaktorů vystřída-
lo hodně žáků a žákyň, a některé 
činnost kolem časopisu možná 
zaujala natolik, že ovlivnila jejich 
budoucí kroky v životě. Jedním  
z nich je Tomáš Secký DiS., v sou-
časné době mluvčí Městského 
úřadu ve Varnsdorfu a šéfredak-
tor Hlasu severu, a Zlata Vostrá 
DiS., novinářka, která se svou pro-
fesí již procestovala mnoho zemí. 
Šéfredaktorky časopisu Yntrák za-
šly za panem Tomášem Seckým, 
aby s ním zavzpomínaly na jeho 
začátky při tvorbě Yntráka. 

Bc. Ilona Tesařová,  

              vedoucí domovů mládeže

Dobrý den Tomáši, co Vás při-
vedlo k tvorbě školního časopi-
su?

O žurnalistiku, byť v jiném od-
větví, jsem se zajímal již od ná-
stupu na střední školu. Bavilo mě 

tvořit obsah, hledat si informace, 
vymýšlet obsah, pracovat s lidmi 
a podobně. A když se do Yntráka 
hledaly nové tváře, chtěl jsem to 
zkusit. Byla to pro mě nová zkuše-
nost.

Když jsme si prohlížely star-
ší čísla Yntráka, zjistily jsme, že 
prošel několikrát zásadní změ-
nou. Když jste pracoval ve škol-
ním časopise, o jednu z nich 
jste se zasadil i Vy. Dosud čer-
nobílý časopis dostal nejen ba-
revnou podobu, ale došlo také  
k dalším grafickým a obsahovým 
úpravám. Hledal jste někde in-
spiraci nebo jste pracoval intui-
tivně?

Byla to kolektivní práce. Pama-
tuji si, že se sešlo více návrhů a 
vyhrál ten nejlepší. Bylo to oživení 
celého konceptu, nakonec to mělo 
pozitivní ohlas i mezi studenty, za 
což jsme byli rádi.  

V této nové podobě se časopis 
poprvé zúčastnil soutěže středo-
školských časopisů a hned vyhrál 
krajské kolo a probojoval se do 
celorepublikového. Čekal jste 
něco takového?

Bylo to pro všechny samozřej-
mě milé překvapení. Nový vzhled 
se osvědčil a obsahově byl také 
velmi zajímavý. Všichni to brali 
jako motivaci do další práce.

Vzhledem k tomu, že jste vy-
studoval na naší škole obor 
informační technologie a po-
kračoval studiem na VOŠce, ne-
předpokládáme, že jste chtěl být 
již od začátku novinářem. Jaké 
byly Vaše původní profesní plá-
ny?

Od útlého věku jsem chtěl být 
učitelem. Bavilo mě komuniko-
vat s lidmi, přednášet. Postupem 
věku jsem ale zabrouzdal do vod 
informačních technologií a mul-
timédií, takže jsem chtěl být gra-
fik, fotograf, což se mi vlastně i 
trochu povedlo. Ve své současné 
práci, jako tiskový mluvčí, který  
se zároveň stará o sociální sítě 
města, to využiji při tvorbě obsa-
hu.  

Jak jste se tedy dostal  
k postu šéfredaktora varnsdorf-
ského Hlasu severu?

Jako slepý k houslím (smích). 
Začínal jsem na Městském úřadu 
Varnsdorf jako referent na živnos-

tenském úřadu a bývalý šéfredak-
tor v tu dobu hledal nové kolegy 
do redakce. Já si řekl, proč ne? 
Nějaké zkušenosti s psaním člán-
ků jsem měl, chtěl jsem změnit po-
hled veřejnosti na chod radnice, 
tak jsem do toho šel. Po půl roce 
však šéfredaktor ze dne na den 
skončil a někdo musel noviny pře-
vzít. Dostal jsem od vedení měs-
ta otázku, jestli bych to zvládnul 
dělat při práci na živnostenském 
úřadu. Popravdě jsem neměl ani 
tušení, jak se noviny o dvou tisí-
cích výtiscích dělají, připravují, 
navíc v rozsahu většinou deseti 
stran A4 každých čtrnáct dní. Ale 
byla to výzva, kterou jsem přijal a 
Hlas severu první půl rok dělal po 
práci doma. Doslova za pět minut 
dvanáct jsem se musel seznámit 
s redakcí a vše ostatní se naučit 
za pochodu. Někdy je ale hození 
do vody ta nejlepší škola. Práce 
postupem času ale přibývala a 
já se musel rozhodnout. Buď živ-
nostenský úřad, nebo šéfredaktor  
Hlasu severu + tiskový mluvčí 
města. Jak to dopadlo, asi tušíte 
(smích).

Co Vás na práci baví nejvíc?
Tvorba obsahu. Kolikrát v den 

uzávěrky ani nevím, jak celé číslo 
bude vypadat, ale zatím to vždyc-
ky klaplo. Práce je to zajímavá. 
Jste v neustálém kontaktu s lidmi, 
zjišťujete si informace a zároveň si 
je musíte ověřovat.

Jak probíhá práce na tvorbě 
tohoto časopisu a jaké je časové 
rozvržení od vytvoření prvního 
článku až po samotnou distribu-
ci ke čtenáři?

V den uzávěrky (ve většině pří-
padů v pondělí) si shromáždím 
články od redaktorů, od externích 
přispěvatelů, nebo například od 
škol, a vyhodnotím, jestli mají 
pro čtenáře informační hodnotu. 
Poté si udělám na papír soupis 
článků a snažím se je dle rubrik 
řadit na konkrétní stránky. Pod-
klady potom posílám do tiskárny, 
která mi postupně vrací zpraco-
vané stránky. Ty putují ke korek-
torce, která má čas do čtvrtka, 
aby našla co nejvíce chyb a pře-
klepů. V pátek ráno běžím do 
tiskárny, kde odstraňujeme nedo-
statky a ladíme finální podobu.  
Tu poté předkládám vedení města 

a následující pondělí jdou noviny 
do tisku. Během úterý a středy se 
skládají (to dělá tiskárna v rámci 
objednávky) a ve čtvrtek je nové 
číslo k prodeji. A takhle stále do-
kola.

Kde hledáte inspiraci, co se 
týká obsahu? Práci si vymýšlíte 
sám, nebo dostanete úkol?

Jsem doslova v neustálém kon-
taktu s vedením města, takže vi-
dím, jaké je čekají například zají-
mavé schůzky a čeho se budou 
týkat. Komunikuji také s Odborem 
správy majetku a investic, který 
má na starost investice ve městě – 
např. chodníky, silnice, parkoviště, 
zateplení budov, oprava hřbitova, 
rekonstrukce Červeného kostela, 
takže je toho dost. Někdy se stačí 
zase projít po městě, jindy dosta-
nu úkol od vedení města.

Kolik lidí se na tvorbě časopi-
su podílí? A v jakém nákladu je 
vydáván?

Zhruba devět – šéfredaktor, 
sportovní redaktor, tři redaktoři, 
fotograf, korektura, přijímání in-
zerce a tiskárna. V současné době 
máme náklad dva tisíce kusů. 
Remitendu (neprodané výtisky - 
pozn. redakce) tvoří zhruba deset, 
dvanáct procent.

Tomáši, když se ohlédnete 
zpět, můžete říct, že Vás školní 
časopis inspiroval a poskytl vám 
nějaké zkušenosti pro Vaši sou-
časnou profesi?

Minimálně mě naučil pracovat 
v kolektivu, plnit termíny a za-
dané úkoly. Bez toho se ta práce 
dělat nedá. Noviny prostě musí 
fungovat na přesných termínech 
a spolehlivosti celého týmu. Jinak 
by nemohly být noviny včas u čte-
nářů. 

Co byste popřál našemu časo-
pisu a vzkázal našim čtenářům?

Rád bych vám popřál hodně 
štěstí při tvorbě dalších čísel a co 
nejvíce spokojených čtenářů. Dě-
láte to dobře, pokračujte v tom.  
V budoucnu tyhle zkušenosti 
zužitkujete.  

Děkujeme Vám za rozhovor a 
také my Vám přejeme, ať máte 
i nadále co nejvíce investigativ-
ních zpráv, zajímavých námětů 
na psaní a stále rostoucí čtenář-
skou základnu. 

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

Z historie: I ulice měnily během let své názvy...

Varnsdorf       Období Sameto-
vé revoluce bylo spjato i s masiv-
ní změnou názvů městských ulic. 
Do budoucna už bychom snad již 
neměli být něčeho podobného 
svědky, neboť současný zákon 
upravuje, že jména ulic nesmí 
být populisticky věnovány žijí-
cím osobám.

Varnsdorf ale patří mezi pohra-
niční obce, kde se jména, nebo 
názvy ulic měnily během své his-
torie několikrát. Největší změna 
určitě proběhla po druhé světové 
válce, kdy se většina německých 
názvů počeštila a jména význam-
ných německých osobností byla 
nahrazena aktuálními hrdiny, 
nebo alespoň ideově vhodnými 
osobami. Bohužel však při té pří-
ležitosti došlo k nepochopitelným 
nahrazením logického pojmeno-
vání některých ulic, což si může-
me ukázat na několika příkladech. 

Například ulice Radniční, kte-
rá začátkem minulého století, po 
výstavbě nového mostu, nahradi-
la ulici U Splavu, se během války 
dočkala názvu Strasse der SA, a 
po válce se již nevrátila ke své-
mu logickému původnímu názvu 
(který asi neladil uchu tehdejších 
členů Národního výboru) a dosta-
la název Maršála Koněva. Bohužel 
však ani po revoluci nezískala svůj 
původní název, ale nový název – 
Legií. 

Podobný osud měla i ulice Cí-
saře Josefa (Josefa II), následně 
podle vzniklého úřadu přejmeno-
vaná na Poštovní. Ta se po krát-
kém válečném názvu Hermann 
Göring Strasse, na krátko vrátila 
ke svému názvu Poštovní, aby 
později získala honosnější – Tří-
da Národní revoluce, nyní opět 
Poštovní. Svůj název (na rozdíl 
od obou sousedních německých 
měst) si nezachovala ani Hlavní 
ulice, která obě města spojuje. 
Během války byla přejmenovaná 
na Adolf Hitler Strasse, po válce 
tendenčně nejdříve Stalinova, pak 
Leninova a dnes Národní.

 Svému osudu ale neunikly pou-
ze významné a hlavní ulice, ale 
třeba také ulice Císaře Františka 
Josefa 1, podle Reálné školy (dnes 
gymnázia) přejmenovanou na U 

reálky, během války na Peter Donn- 
häuser Strasse (po nacistickém 
zemském vůdci mládeže) a ná-
sledně na 7. listopadu a nakonec 
Seifertova.

Svému osudu snad unikly jen 
logické názvy ulic, tedy například 
Edisonova u městské elektrárny, 
Plynárenská u městské plynár-
ny, nebo názvy ulic, mající nějaký 
místopisný nebo cechovní původ, 
třeba Na příkopech, Mariánská, 
Myslivecká, Mlynářská, Mostecká, 
Cyklistická, Celní apod. V někte-
rých případech stačilo jen vymě-
nit německého vědce, umělce či 
politika, za vhodnějšího českého 
(Seimense za Křižíka, Schillera za 
Dvořáka, Diesela za Škodu, Men-
dela za Ševčíka, Pilze za Štursu, 
Palmeho za Havlíčka, Haydna za 
Janáčka nebo Bismarka za Palac-
kého). Ve výjimečných případech 
byli „vzati na milost“ a svůj název 
si mohly ponechat ulice po někte-
rých významných osobnostech, 
jako např. Mozzart, Ressel či Sme-
tana.

Některé změny jsou naopak vel-
mi úsměvné, neboť např. došlo k 

výměně názvu z Husarské na Dra-
gounskou – což asi postrádá veš-
kerou logiku.

Škoda jen některých pováleč-
ných a porevolučních úprav, kte-
rými jsme se naprosto zbytečně 
a nepochopitelně připravili o ulici 
Hasičskou (Mánesova), Budyšín-
skou (Pohraniční stráže), Anděl-
skou (Aloise Jiráska), či Benešovu 
(Mikoláše Alše) apod. Poněkud 
nelogické bylo i odosobnění ně-
kterých ulic z Františka Kmocha 
na Kmochova, Jaroslava Vrchlic-
kého na Vrchlického apod. Jak se 
během komunistické éry měnila i 
oblíbenost, nebo naopak zatrace-
ní některých politiků, je nejlépe 
vidět na již zmiňovaném Stali-
novi, Žukovovi, nebo u nás S. K.  
Neumannovi, Zdeňku Nejedlém 
či kpt. Nálepkovi. Po revoluci ná-
zvy ulic také definitivně opustil 
Gottwald, Fučík a další.

Některé názvy také dodnes 
budí rozpaky, neboť v průběhu 
let byl název nesprávně upraven. 
Jako příklad může posloužit ulice 
Ernsta Thällmanna, která získala 
nepochopitelně do názvu druhé 

L, přestože její správný (a původ-
ní) název po komunistickém poli-
tikovi je Ernsta Thälmanna.

Po válce byly také pojmenovány 
ulice a uličky, které do té doby ne-
měly svůj název a to např. Šenov-
ská, Spojovací, Výpadová, Osadní 
apod.

Tendenční pojmenování po 
každé velké změně způsobuje 
nemalé problémy všech doručo-
vatelů, ale i záchranným složkám, 
protože ke klasickým pomístním 
názvům (Polní, Luční, U hřbitova, 
Nádražní apod.) je dnes téměř  
v každé obci náměstí Dr. E. Bene-
še, ulice Boženy Němcové, Karolí-
ny Světlé apod.

Historickým dělením, nebo 
naopak sjednocováním, či míst-
ními úpravami jsme přišli o řadu 
ulic, nebo jejich části. Zmizela 
například velká část ulice Koz-
lova, která vedla od slévárny až 
k nádraží, nebo ulice Všetatská,  
V Zahrádkách. V nedávné době zase 
díky nové výstavbě vznikly ulice  
Nová, či Pod Špičákem. 

                     Jiří Sucharda,  
               Peter Pinkas – převodník ulic 2008

Mapa části Varnsdorfu. Vlevo nahoře náměstí a přilehlé ulice; foto archiv
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Inzerce

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,  
e-mail: josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se 
dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce, 
ořez stromů a keřů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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VZPOMÍNKA
Dne 25. pro-

since by se do-
žil 68 let pan  
Jaroslav Levinský. 
Stále vzpomína-
jí manželka Jana, 

děti s rodinami a sourozenci. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 26. pro-
since by se do-
žil 90 let pan  
Ladislav Zeman.  
S velkou láskou stá-
le vzpomínají dcera 

a syn s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 14. prosince 
uplynul jeden rok 
od úmrtí naší milo-
vané maminky, ba-
bičky a prababičky 
paní Evy Palmové. 

Stále vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 28. prosince 
to bude 22 let, co 
nás navždy opustil 
můj manžel, tatí-
nek a dědeček pan 
Zdeněk Sova. Nikdy 

nezapomeneme, stále na něj s láskou 
vzpomínáme. Moc nám všem chybíš. 
Manželka Alena, syn Zdeněk, dcera 
Kateřina, vnoučata. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 10. ledna si připomeneme 
5 let, co nás navždy opustila paní  
Ester Kesslerová a 15. ledna to bude 
již 19 let, co nás navždy opustil pan 
Miroslav Kessler. S láskou vzpomí-
nají dcery Estina, Lenka, vnuk Míla a 
syn Miroslav.

Dne 29. ledna by 
oslavil 67. naroze-
niny pan Miloslav 
Zajíček. S láskou 
vzpomínají a nikdy 
nezapomenou man-

želka Lenka, syn Míla a švagrová Estina.

Odešel jsi a nám 
zůstaly jenom vzpo-
mínky. Dne 8. ledna 
to bude již 5 let, co 
dotlouklo předobré 
srdce Honzíka Kří-

že. Kdo jste ho znali, vzpomeňte pro-
sím s námi. Zarmoucená rodina.

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
21. - 22.12.2019   
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

24.- 25.12.2019  
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343

26.12.2019  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

28. - 29.12.2019  
MUDr. Šetek Vladislav  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel. 412 539 310

31.12.2019  
MUDr. Šetek Vladislav  
Fügnerova 600/12, Děčín I  
Tel.412 539 310

01.01.2020  
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

04. - 05.01.2020  
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

11.-12.01.2020  
MDDr. Barcal Pavel    
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

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

Od ledna 2020 ordinační hodi-
ny o sobotách, nedělích a svát-
cích: 08:00 - 12:00 hod.  

ZUBNÍ POHOTOVOST

(Parkoviště na Národní ul.)
21.12.2019  od 8.00 - 16:30 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY

Úmrtí v listopadu
Miroslav Zavřel  77 let
Miroslav Beck  89 let
Milada Hurtigová  70 let
Alžběta Paulíková  81 let
Růžena Gaďourková  91 let
Miloslava Košátková 98 let
Václava Čerychová  56 let
Dezider Deszkas  72 let
Milan Pešek  82 let
Josef Zika  67 let
Vladimír Minarčík  89 let
Mariana Košumberská  85 let
Jan Lotke  75 let
Josef Zvěřina  76 let
Petr Brodský  78 let
Ladislav Klocperk  86 let

ÚMRTÍ

Svozy pytlového tříděného odpadu
27.12.2019 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

 
   
číslo HS uzávěrka   vyjde
 pondělí  čtvrtek
1 06.01. 16.01.
2 20.01. 30.01.
3 03.02. 13.02.
4 17.02. 27.02.
5 02.03. 12.03.
6 16.03. 26.03.
7 30.03. 09.04.
8 úterý - 
 14.04. 23.04.
9 27.04. 07.05.
10  11.05. 21.05.
11 25.05. 04.06.
12 08.06. 18.06.
13 22.06. 02.07.
14 17.08. 27.08.
15 31.08. 10.09.
16 14.09. 24.09.
17 úterý -
 29.09. 08.10.
18 12.10. 22.10.
19 26.10. 05.11.
20 09.11. 19.11.
21 23.11. 03.12.
22 07.12. 17.12.

Termíny uzávěrek
Hlasu severu 2020

Příspěvky přijímáme 
v kanceláří dveře č. 12
Telefon: 417 545 142, 

723 652 593
E-mail: hs@varnsdorf.cz

KD Střelnice  
a kapela Malvas

zvou na tradiční falešný 
Silvestr

neděle 29. prosince od 20.00 
hod. na sále Střelnice

Setkání prosincových jubilantů

Fotbalový turnaj osobnos-
tí ve Sportovní hale v pátek 
27.12.2019 s výkopem od 
10:00 hod. Na palubovce 
se představí známí současní  
i bývalí fotbalisté, bývalé le-
gendy a sportovci z našeho 
regionu. Akci uvádí zkušený 
Zbyněk Šimák. Účast přislí-
bil kapitán druholigových 
fotbalistů Pavlo Rudnytsky, 
kapitán Liberce Radim Brei-
te, bývalý reprezentant Petr 
Voříšek a další známé osob-
nosti fotbalového prostředí. 
Srdečně vás zveme na spor-
tovní zážitek.

Svoz vánočních stromků v roce 
2020 bude probíhat po trase 
pytlového tříděného odpadu 
včetně sídlišť ve Varnsdorfu  

a na Studánce, a to ve dnech: 
6.1.2020, 12.1.2020,  

20.1.2020 a 27.1.2020.



Sálovkáři drží průběžné druhé místo s šestnácti body

Judisté z Varnsdorfu bojovali na dvou turnajích

Varnsdorfští střelci zakončili sezónu závodem Bojovka

Třetí ročník Turek Cupu ovládla Kamila Janošková
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Libouchec    První polovinu 
základní části má za sebou Au-
tocentrum Jílové Extraliga Ús-
teckého kraje. Tuto část sezóny 
sálovkáři našeho regionu uza-
vřeli v sobotu 30.11.2019 v li-
bouchecké sportovní hale.

Tým Futsal Varnsdorf odehrál 
dva zápasy, ze kterých bral tři 
body. Varnsdorfští sálovkáři nej-
prve ve šlágru nestačili na Sokol 
Bělá, kterému podlehli 3:4. Pak si 

ale spravili chuť, když porazili Tur-
bo Děčín 4:2 a po sedmi zápasech 
drží druhé místo a pětibodovou 
ztrátou na suverénní Bělou, která 
zatím netratila ani bod. 

Tabulka: 1. místo – Bělá (21 
bodů), 2. místo – Futsal Varnsdorf 
(16 bodů), 3. místo –Stap Vilémov 
(15 bodů), 4. místo –Veteráns Že-
lenice (10 bodů), 5. místo – Turbo 
Děčín (9 bodů), 6. místo – Bumiko 
Děčín (9 bodů), 7. místo – Jílové 

(3 body), 8. místo – Hezouni Dě-
čín (0 bodů).

Garda přezimuje na šestém 
místě

Čtvrté kolo Benešovské sta-
vebniny Veteráns ligy Ústeckého 
kraje se odehrálo ve Varnsdorfu. 
Domácí hráči gardy Futsalu Varns- 
dorf získali tři body. Varnsdorf 
nejprve podlehl 0:3 celku Auto-
centrum Jílové, pak ale přetlačil 
3:2 Ludvíkovice. V tabulce mu tak 

patří až šestá příčka. 
Tabulka: 1. místo – Autocent-

rum Jílové (28 bodů), 2. místo – 
Autocentrum Jílové B (24 bodů), 
3. místo – Bělá Děčín (23 bodů), 
4. místo – Tenis Proboštov (16 
bodů), 5. místo – Eurosport Tep-
lice (13 bodů), 6. místo – Futsal 
Varnsdorf (13 bodů), 7. místo – 
Ludvíkovice (12 bodů), 8. místo 
– Nota Děčín (4 body), 9. místo 
–Dumbo Děčín (4 body).     Redakce

Nový Bor       Na konci listo-
padu se judisté z Varnsdorfu vy-
pravili na dva kvalitně obsazené 
turnaje. 

Mladší a početnější část výpra-
vy se vypravila do Nového Boru 
na Jigoro Kano Cup.  Z Nového 
Boru přivezla hned pět medailí. 

Dvě zlaté zásluhou Aničky Ga-
vurové a Davida Hentschela, dvě 
stříbrné díky Elišče Salayové a Jiří-
mu Čermákovi, jednu bronzovou 
zásluhou Michala Čermáka. Dále 
na čtvrtém místě skončil Filip Hra-
bák a na pátých místech Tristan 
Hrabal a Jakub Štefan. 

Současně se konala také Velká 
cena Děčína. Zde mělo varns- 
dorfské judo svého zástupce  
v kategorii dorostu, a to Sebas-
tiana Anyalaie. Po dvou prohrách 
v sobě Sebastian sebral zbytky 
sil a porazil průběžně vedoucího 
závodníka na ippon, čímž si zajis-

til krásné třetí místo. Bohužel to 
odnesl nataženými vazy v koleni a 
ortézou na dva týdny.  

Všem dětem gratulujeme a dě-
kujeme za pěknou reprezentaci 
oddílu a Sebastianovi přejeme 
brzké uzdravení.

Tomáš Kopeček, trenér juda Varnsdorf

Varnsdorf      V sobotu 30. lis-
topadu 2019 se konal již třetí 
ročník oblíbeného turnaje ve 
stolním tenise. V herně TJ Slovan 
se sešlo 14 sportovců (8 mužů a 
6 žen), především tenistů, kteří 
hráli systémem každý s každým. 

Doplňkově se letos poprvé hrá-
ly i čtyřhry, kde se páry losovaly. 
Z důvodu velkého počtu zápa-
sů se hrálo pouze na dva hrané 
sety do jedenácti bodů. Vítěz bral 

body dva, za remízu se body dě-
lily – pro každého hráče jeden.  
O vítězi rozhodla při rovnosti 
bodů minitabulka se třemi hráči. 
Vítězem turnaje se stala žena, Ka-
mila Janošková, která prošla tur-
najem bez jediné porážky a pouze 
třikrát remizovala. Druhý skončil 
Jaroslav Sláma a třetí byl David 
Lank. Poprvé v historii zvítězil 
zástupce něžného pohlaví, avšak 
zcela zaslouženě. Dámská trpěli-

vost, technika a pečlivost slavily 
úspěch. Zajímavostí je každoroční 
umístění Davida Lanka na bedně. 
Čtyřhru ovládla dvojice Lank – 
Vinklárek.Ve večerních hodinách 
byl turnaj ukončen vyhlášením ví-
tězů. Všichni účastníci turnaje ob-
drželi cenu, či nějakou pozornost.

Sportovní klání bylo jako vždy 
dokonale připraveno ředitelem 
Janem Turkem a technickým ře-
ditelem Milanem Hindrákem. 

Pořadatelé zajistili hernu, ceny a 
pohoštění pro hráče i jejich blíz-
ké po celou dobu turnaje. Dobrá 
věc se podařila a příští ročník se 
bude konat opět před svátky, kte-
ré to budou, určí pořádající agen-
turaTU-HI. Účastníci turnaje přejí 
všem občanům města Varnsdorf 
klidné, pohodové svátky a šťastný 
nový rok 2020. PS: běda mužům, 
kterým žena vládne.

Milan Hindrák

Varnsdorf        Střelci z klu-
bu vojáků v záloze se rozloučili 
se sezónou závodem zvaném 
Bojovka. Jednalo se o střelbu  
z pistolí a revolverů na různé pa-
pírové a kovové terče na různé 
vzdálenosti.

Akce se uskutečnila 30. listo-
padu 2019 na střelnici ve Varns- 
dorfu. Střelci řešili dvě úlohy,  

v nichž záleželo na rychlosti a 
přesnosti střelby. Přijeli střel-
ci z Prahy, Rumburku, Jiříkova a 
samozřejmě soutěžili i místní.  
O přestávce pan Trávníček se-
známil přítomné s novinka-
mi v oblasti připravovaných 
změn ve zbraňové legislativě.  
Akce proběhla ve sportovním, 
přátelském duchu. Zvítězil Mi-

rek Velebil z klubu KVZ Varns- 
dorf, druhý byl Tomáš Kolda  
z klubu Combat Varnsdorf a třetí 
se umístil Tomáš Trávníček z LEX 
Praha. Vítězové byli při vyhláše-
ní odměněni věcnými cenami 
a diplomy.  Na příští sezónu se  
připravuje několik podobných 
soutěží.

           Jaroslav Chyba
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David Oulehla: V závěru byla vidět naše společná práce

Fotbalisté potěšili děti ve speciální mateřské škole

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 22

Varnsdorf            Druhá sezóna 
ve fotbalovém trenérském sed-
le je zatím pro Davida Oulehlu 
méně radostná. Po šestém místě  
z minulého ročníku je jasné, že  
v  tom  letošním bude skromný  
klub ze severu Čech bojovat  
o záchranu. 

Patnáct bodů, nejhorší obrana, 
třinácté místo nepříliš lichotivá vi-
zitka týmu, který letos slaví desá-
tou druholigovou sezónu v řadě. 
„Tým má své srdce a chce praco-
vat. Závěr už se blíží tomu, kam 
bychom chtěli směřovat,“ řekl 
mladý trenér FK Varnsdorf David 
Oulehla.

Hodnocení podzimní části asi 
nebude z vašeho pohledu příliš 
pozitivní.

Určitě nejsem spokojený s pod-
zimní částí. Na záchranu máme 
náskok pět bodů, to ale nakonec  
z pohledu vývoje soutěže není zase 
tak zlé. Na jaře nás čeká těžký 
start, ale nějakou rezervu máme. 
Na druhou stranu musíme brát i 
fakta, která hrají svou roli. Měli 
jsme suverénně nejmladší a nej-
méně zkušený tým ve druhé lize. 
Takže jsme se snažili odevzdat to 
nejlepší. Já se na to spíše dívám 
tak, že jsme posunuli mladé klu-
ky zase o něco dál. Kdyby ten tým 
zůstal pohromadě a dobře se do-
plnil, může se postupně posouvat 
dál. To mě jako trenéra hodně za-
jímá. Máme dobrý příklad třeba 
na Pardubicích. Dobrý brankář, 
obranná čtveřice pohromadě ně-
kolik let, před nimi štít Jeřábek a 
na hrotu zkušený Černý. A potom 

to doplníte mladými hráči a může 
to fungovat.

Celý podzim se hodně mluvilo 
o vaší prostupné defenzivě. Bylo 
znát, že vám v létě odešla skoro 
celá obrana včetně brankáře.

Tak nejmladší obrana soutěže 
byla také nejméně zkušená. V ně-
kterých zápasech byla defenziva 
složena ze čtyř hráčů, kteří měli 
dohromady strašně málo zápasů 
ve druhé lize. To nám chybělo. Ale 
zase pokud má hráč předpoklady 
a schopnosti, tak se to dá postup-
ně trénovat a zlepšovat. My jsme 
z posledních šesti zápasů prohráli 
pouze jeden v Brně. A pokud vyne-
chám právě Brno, tak jsme v těch 
dalších zápasech nedostali více 
než jednu branku. Jsem rád, že  
v závěru naše společná práce byla 
vidět a kluci začali ukazovat, že 
by na druhou ligu postupně mohli 
mít. Všechno však má svůj čas a 
některé věci prostě nejde uspě-
chat.

I přes nelichotivou bilanci jste 
doma zvládli důležité zápasy 
proti Vlašimi a Sokolovu. Tady 
ukázal tým charakter.

Snažíme se hráče vybrat podle 
nějakých parametrů, vždycky se 
ale netrefíte. Ale mužstvo má své 
srdce, museli jsme postupně pra-
covat a zlepšovat věci, co se opa-
kovaly. A závěr už se blížil tomu, 
kam bychom chtěli směřovat. 
Uvidíme, jak se nám podaří zimní 
příprava a jarní část.

Jako nejhorší vystoupení lze 
jasně označit výbuch v Hradci 
Králové. Jak těžké bylo po deba-

klu pracovat s hráči v kabině?
V životě a ve fotbale jsou těžké 

chvíle, člověk si to musí vyhodnotit 
a jít prostě dál. Je mi toho výsled-
ku líto, ale je to za námi. Hráči na 
takové utkání musí zapomenout a 
jít dál. To je celé. Po takovém zá-
pase je potřeba kabině vrátit víru 
ve vlastní schopnosti a sebevědo-
mí. O ničem jiném to není. Pokud 
má tým charakter, tak další utkání 
udělá vše pro dobrý výsledek. My 
pak za týden porazili Jihlavu.

Kdy vám začne zimní příprava?
Měli jsme ještě udržovací blok, 

ale s tím, že hlava se orientu-
je jiným směrem než na fotbal. 
Hráčům začíná individuální plán  
25. prosince, zimní příprava pak 
startuje 6. ledna 2020.

Během sezóny přišli do obrany 
Ngimbi a Lehoczki. Splnili vaše 
očekávání?

Už příprava nám ukázala, že 
máme problém v obranné čtveři-
ci. I přes tréninkový proces nám 
opakovaně vyskakovali v utká-
ních opakující se hrubé chyby. 
Reakcí tak byl příchod Ngimbiho 
a Lehoczkiho. Oba jsou rychlost-
ní typy hráčů, mají velmi dobré 
fitness předpoklady, zasunul jsem 
do čtveřice Rudnytskyyho, aby 
tam byla zkušenost. A zleva byl 
Heppner, který se v závěru hodně 
zlepšil. Před nimi začala fungovat 
dvojice Bláha a Houser. Vršek už 
se vždy nějak postaví. Takže bych 
byl rád, kdyby tito hráči zůstali. 
Věřím, že se můžeme zlepšovat.

V útoku si dle čísel vedl poměr-
ně slušně Micovčák. Také se uvedl 

zbytečnou červenou na Žižkově. 
Jste s tímto hráčem spokojený?

Erik je klasicky útočník, střelec 
a hráč, který umí ve vápně zúro-
čit práci celého týmu. Je to dobrý 
kluk, ale horká hlava. Musí nabrat 
zkušenosti a pochopit, že v utká-
ních může ovlivnit především svůj 
výkon a výkon svého týmu. Není 
ještě připraven tak, jak bychom 
chtěli. Musí v utkáních přidat ješ-
tě více práce pro tým. Když bude 
dobře pracovat, může to být zají-
mavý hráč.

Očekáváte nějaké odchody?
Neustále komunikujeme s pa-

nem Gabrielem. Tento týden  
(v době uzávěrky Hlasu severu) 
máme jednání, takže teď o tom 
hovořit je asi zbytečné. Pan Gab-
riel je šéf, takže jde všechno přes 
něj. Vše je odvislé i od peněz. Oba 
už něco máme v hlavě. Uvidíme.

A co případné posílení muž-
stva? Jsou nějaké posty, které by 
bylo potřeba posílit?

Všechno jde přes pana Gabrie-
la. On i já máme v hlavě seznam 
hráčů. Chceme ale tento tým po-
držet a pracovat s ním. Jsou to 
mladí kluci, chtějí pracovat. Mají 
chuť a zkušenosti postupně nabe-
reme.

Vy zůstáváte v týmu i pro jarní 
část?

Ano. Mám ve Varnsdorfu plat-
nou smlouvu a práce zde mě baví 
a naplňuje. Mám okolo sebe i 
lidi, se kterými se dobře pracuje. 
Postupně tady člověk sbírá zkuše-
nosti.

                                             Redakce

Varnsdorf      V období, kdy 
chodí po celé republice Mikuláš, 
se už několik let vypravuje fot-
balový klub z Varnsdorfu do spe-
ciální mateřské školy Čtyřlístek. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

Dopoledne za dětmi zavítala 
početná hráčská skupina, ne-

chyběl ani realizační tým v čele 
s trenérem Davidem Oulehlou, 
asistentem Liborem Macháčkem, 
kondičním trenérem Janem Fi-
lipem, nebo vedoucím mužstva 
Zbyňkem Přibylem. 

FK Varnsdorf pak školce předal 
finanční dar v hodnotě 6.000 Kč. 

Fotbalisté si pak s dětmi hráli, zpí-
vali a předali jim nové hračky. Na 
oplátku dostali dřevěného sněhu-
láka, bábovku, čaj a kávu. Opět to 
bylo opravdu velmi milé setkání. 

Hokejové utkání proti gardě 
zvládli

Dva dny po návštěvě mateř-

ské školy zakončili fotbalisté 
Varnsdorfu symbolicky sezónu 
tradičním hokejovým utkáním 
proti staré gardě Varnsdor-
fu zápasem v ledním hokeji.  
V něm přetlačili starou gardu po-
měrem 9:7.
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