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Lužická nemocnice v Rumburku od února omezuje provoz
Šluknovský výběžek Lužická
nemocnice v Rumburku dočasně upravuje rozsah a strukturu
poskytované zdravotní péče. Od
1. února končí akutní interna a
chirurgie.
Důvodem omezení zdravotní
péče pro zhruba 55 tisíc obyvatel
Šluknovského výběžku je podle
insolvenční správkyně Martiny
Jinochové Matyášové nedostatek
personálu. „Po vyhodnocení personální situace Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s. byly zjištěny důvody pro dočasnou úpravu struktury péče,“ vysvětlila insolvenční
správkyně.
Omezení provozu se týká interního i chirurgického oddělení lůžkové péče, která se od
1. února pozastavuje. To samé
platí také pro chirurgickou ambulanci. Interní ambulance zase
pojede pouze v denním režimu
ve všední dny od 7.00 do 15.00
hodin. Ostatní provozy a ordinace
ambulantních specialistů zůstávají beze změny. Dokončit by se měly
také plánované výkony včetně
těch chirurgických a gynekologických.
V případě infarktu tak bude
muset posádka rychlé záchranné
služby jezdit s pacienty do nemocnic v Děčíne či České Lípě,
což je v případě, kde hraje velkou
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Situace ve Šluknovském výběžku začíná být kritická. Chybí lékařská péče; foto archiv

roli čas, problém. Záchranná služba reaguje na situaci a posílila v
oblasti Šluknovského výběžku posádky. Od února navíc zavádí systém rendez-vouz.
Zástupci samospráv obcí Šluknovského výběžku tak opětovně
apelují prostřednictvím Sdružení
pro rozvoj Šluknovska na hejtmana Ústeckého kraje o rychlou po-

moc v této kritické situaci, kdy 55
tisíc obyvatel zůstane bez řádné
zdravotní péče. Osloven byl také
premiér Andrej Babiš a ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Zároveň byli pozváni na další jednání se zástupci samospráv do
Dolní Poustevny, které se konalo
v pátek 7. února 2020. Schůzky
se nakonec osobně zúčastnila ná-

městkyně ministra zdravotnictví
Helena Rögnerová. Přítomen byl
také náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
O dalším vývoji ve věci zachování zdravotní péče pro obyvatele
Šluknovského výběžku vás budeme informovat v dalším čísle Hlasu severu.
		

Tomáš Secký
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Hasiči během čtrnácti dnů vyjížděli dvakrát do Benteleru
Varnsdorf
Podruhé během
čtrnácti dnů museli vyjíždět hasiči do Benteleru u Rumburku.
Tentokrát došlo k zahoření filtrů.
Krátce před čtvrtou hodinou
ranní v pátek 31. ledna 2020 vyjeli
profesionální hasiči z Varnsdorfu
společně s jednotkami z Rumburku a Jiříkova do ulice Bentelerova
u Rumburku k požáru filtračního
zařízení.
Hasiči v dýchací technice museli nejprve demontovat čtyřicet
vík, poté všechny zahořelé filtry
odšroubovat, vyndat a následně
vodním proudem uhasit. Příčinu a
vznik požáru zjišťuje vyšetřovatel.
Během dvou týdnů tak šlo o
druhý výjezd do Benteleru. V prvním případě došlo, vlivem prasklé
hadice hydraulického lisu a ná- Varnsdorfští hasiči likvidovali požár filtračního zařízení v Benteleru u Rumburku; foto miw.cz
sledného pádu plechů o teplotě
okolo 900 °C, k zahoření prostor. K ranní v sobotu 25. ledna 2020 z Varnsdorfu k nahlášenému po- v neděli 19. ledna 2020 přišlo na
větším škodám, naštěstí, nedošlo. byl vyhlášen poplach rumburské žáru dřeva v areálu. Hořící kmen operační středisko automatické
tísňové volání eCall z havarovanéa varnsdorfské jednotce. Hořel byl rychle uhašen.
ho vozidla na kruhovém objezdu
osobní automobil v Bezručově
Únik provozních kapalin
v Horním Jindřichově.
Zakouřený
sklep
Na silnici z Dolního Podluží ve ulici v Rumburku.
Na místo ihned vyrazily všechNeznámý
vandal
vhodil
v
KovářPo příjezdu na místo bylo už
směru na Varnsdorf krátce po
ny
složky Integrovaného záchranské
ulici
ve
Varnsdorfu
v
sobotu
jedenácté hodině dopoledne celé vozidlo zasaženo plameny.
ného
systému. Průzkumem bylo
18.
ledna
2020
hořící
papírové
v pondělí 3. února 2020 likvido- Hasiči také museli zabránit rozzjištěno,
že se jednalo o nehodu
kapesníčky
do
sklepa
z
jednoho
vala varnsdorfská profesionální šíření plamenů na vozidlo stojící
osobního
vozidla Audi bez zraněpanelových
domů,
ten
byl
celý
zajednotka rozsáhlý únik provozních poblíž. Na místo se dostavil vyšení.
Posádka
vozidla byla převezekouřený.
Na
místo
vyjeli
profesiokapalin. Hasiči použili speciální třovatel příčin požáru a Policie ČR.
na
na
služebnu
Policie ČR,hasičnální
i
dobrovolní
hasicí,
jednalo
sorbent.
ské
jednotky
mezitím
provedly
se
o
menší
požár.
Požár dřeva
odpojení
autobaterie
a
kontrolu,
Do objektu varnsdorfské teplárPožár osobního vozidla v souzda z vozidla neunikají provozní
Tísňové volání eCall
ny vyjeli v sobotu 25. ledna 2020
sedním Rumburku
kapaliny.
Hasiči Varnsdorf
Před
pátou
hodinou
ranní
Krátce před jednou hodinou profesionální i dobrovolní hasiči

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
12.1.2020 v 10:40 hod.

předvedena na Obvodní oddělení
Policie ČR k prokázání totožnosti.
Na služebnu Městské policie Poté byl ženě udělen příkaz na
Varnsdorf bylo telefonicky ozná- pokutu ve výši 200 korun a strážmeno ostrahou marketu Kau- níky byla propuštěna.
fland, že zde mají zákazníka, který
za zboží nezaplatil. Na místo byla
17.1.2020 v 10:10 hod.
ihned vyslána hlídka městské policie. Zajistila ženu, která prošla poNa služebnu Městské policie
kladním prostorem s drogistickým Varnsdorf se telefonicky obrátil
zbožím bez zaplacení. Vzhledem občan obce Studánka, že směk tomu, že žena nebyla schopna rem na Krásnou Lípu se již tři dny
hodnověrným způsobem proká- pohybuje světlý labrador a naruzat svou totožnost, byla strážníky šuje bezpečnost silničního provo-
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zu. Do udané lokality byla ihned
vyslána hlídka městské policie.
Strážníci na místě po několika minutách psa odchytli a převezli do
záchytného kotce na služebně.
Provedenou kontrolou čtečkou
na čipy však majitel zjištěn nebyl.
Byl proto sepsán úřední záznam o
odchyceném zvířeti, který byl předán na Odbor životního prostředí
MěÚ Varnsdorf. Pes byl strážníky
vyfocen. Fotografie byly umístěny
na webových stránkách a Facebooku města po dobu tří dnů. Po

uplynutí této doby a z důvodu, že
se o psa nepřihlásil jeho majitel,
byl služebním vozidlem městské
policie převezen do zvířecího
útulku v Děčíně.
Martin Špička, velitel městské policie
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První etapa rekonstrukce Karlovy ulice pokračuje
Varnsdorf
I v zimních měsících pokračuje první etapa
rekonstrukce Karlovy ulice ve
Varnsdorfu. Rekonstrukce za
osm milionů korun se týká úseku od křižovatky ulice Kostelní
až po křižovatku s ulicí Československých letců.
Karlova ulice patří k nejvíce
frekventovaným úsekům ve městě. Nevyhovující stav vozovky
a přilehlých chodníků tak žádal
kompletní rekonstrukci. S tou se
začalo na podzim loňského roku.
Hotovo by mělo být na jaře.
V těchto dnech probíhá úprava
stávajících chodníků (dláždění)
včetně doplnění bezbariérových
nájezdů a parkovacích zálivů.
S pokládkou asfaltového povrchu S rekonstrukcí Karlovy ulice se začalo na podzim loňského roku; foto Tomáš Secký
se čeká, jakmile to dovolí počasí a
obalovny budou vyrábět asfalto- rů, tři metry pro každý pruh. Nově provozu. V opravovaném úseku se
také vznikne několik parkovacích totiž nachází základní škola a kdyvou směs.
zálivů. Mimo ně bude stání vozi- bychom zachovali šířku původní
Zúžení vozovky a parkovací del zakázáno. „Karlova ulice, byť komunikace, položili navíc nový
nebyla v dobrém stavu, byla často asfalt, tak by tam řidiči doslova
zálivy
V celém úseku rekonstruované pro řidiče jako závodní dráha. Zú- „létali“,“ vysvětluje starosta města
části dojde k zúžení průjezdného žením komunikace by mělo dojít Roland Solloch.
Před základní školou vznikne
profilu komunikace na šest met- k plynulejšímu a bezpečnějšímu

nový přechod pro chodce včetně požadovaného osvětlení dle
norem ČSN (České technické normy). Rekonstrukce pět set metrů
dlouhého úseku vyjde na osm
milionů korun. S rekonstrukcí dalšího úseku Karlovy ulice se počítá
na příští rok.
Tomáš Secký

Spodní část Jarošovy ulice čeká kompletní oprava
Varnsdorf
V městském rozpočtu na letošní rok se počítá
s částkou tři miliony korun na
kompletní rekonstrukci spodní
části ulice Jarošova ve Varnsdorfu.
V rámci rekonstrukce dvě stě
sedmdesát metrů dlouhého
úseku dojde k opravě stávající
asfaltové vozovky, chodníku, parkovacích stání a zeleně. Oprava
bude provedena v ulici Jarošova
v úseku mezi křižovatkou s ulicí
Partyzánů a křižovatkou s ulicí
Nymburská.
Stávající chodník, který se nachází po levé straně směrem k
ulici Partyzánů, se rozšíří téměř
o půl metru směrem do vozovky. Důvodem rozšíření je zajištění
dostatečné vegetační plochy pro
vzrostlé stromy, jenž se nachází na úplném okraji stávajícího
chodníku. Asfaltový povrh chod-

Situace stavby. Oprava Jarošovy ulice by měla vyjít na tři miliony korun; foto archiv

níku bude nahrazen zámkovou
dlažbou.
Povrch vozovky bude v daném
úseku odfrézován. Poté proběhne pokládka nového asfaltového
povrchu. Šířka vozovky bude nově
pět a půl metru.
Původní dožilé stromy v místě

druhého chodníku a parkovacích
míst budou pokáceny do konce
března letošního roku. Opravený
parkovací pruh bude na několika
místech přerušen a doplněn novou výsadbou. Občané ale o zeleň nepřijdou. V rámci náhradní
výsadby bude vysazeno několik

stromů ve městě.
Po schválení městského rozpočtu na letošní rok proběhne
vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Během realizace dojde k jistému omezení
provozu.
Tomáš Secký
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Kvíltet – varnsdorfský vokální soubor s perspektivou
Varnsdorf
Kdo měl možnost slyšet loňský vánočně laděný koncert souboru Kvíltet v aule
Biskupského gymnázia, jistě mi
dá za pravdu, že byl na téměř
profesionální úrovni. Soubor
posiluje i omlazuje, získává zkušenosti a na výkonu je to znát.
Proto je vhodné, aby se o něm
čtenáři dozvěděli něco víc, než
jen to, že existuje.
Vokální soubor Kvíltet vznikl
ve Varnsdorfu v roce 1992. Založili jej zpěváci Varnsdorfského
chrámového sboru pro potřeby
rozmanitějších vystoupení komorního charakteru. Po krátkém
čase se soubor osamostatnil, a
protože měl tehdy pět členů, začal účinkovat pod názvem Kvintet. Prvními sbormistry byli
Pavel Janák a Naděžda Mjachká. Počty členů se ale neustále
měnily a s nimi název (Kvintet,
Kvartet, Sextet apod.), a tak bylo
potřeba zvolit název, který by nebyl odvozen od aktuálního počtu
členů. Tehdy kdosi navrhl recesistický Kvíltet a ten už souboru vydržel až do dnešních dnů. V roce
2006 se vedení ujala Veronika
Matysová.
Soubor dlouho působil také
pod hlavičkou městského divadla.
V listopadu 2010 se Kvíltet stává
občanským sdružením. Je podporován městem Varnsdorf.
Kvíltet se snaží o pestrý repertoár, takže v jeho podání můžeme slyšet písně lidové, duchovní,
spirituály, madrigaly, mše i úpravy
skladeb z oblasti populární hudby,
lužickosrbské písně. Vystupuje při
různých příležitostech ve Varns-

Kvíltet v aule gymnázia během koncertu s názvem Rorando Coeli; foto Ivo Šafus

dorfu, Rumburku, České Lípě,
Liberci a v příhraničním regionu Lužice. Tradičně zpívá na
vánočních koncertech, letních
slavnostech, vernisážích a společných setkáních s jinými sbory. K pozoruhodným projektům
sboru patřil např. projekt „Setkávání přes hranice“ v roce 2010
s lužickosrbským partnerem
nebo projekt „První republika“
v českolipské Ville Hrdlička. Prestižní byla vystoupení
souboru pro Václava Havla u příležitosti jeho návštěvy ve Varnsdorfu v roce 1999 a účinkování při
významném jubileu skladatele Ilji
Hurníka ve varnsdorfském diva-

dle.
Zatím posledním realizovaným
projektem byl koncert sestavený
z českých adventních písní a vánočních koled nazvaný RorandoCoeli, který měl premiéru 30. listopadu 2019 v Schillerově gymnáziu
v Budyšíně. Reprízován byl v aule
Gymnázia Varnsdorf 1. prosince 2019. Vystoupení se setkalo s
velkým zájmem veřejnosti. Kvíltet
tentokrát vystupoval ve složení:
Soprán – Jana Tillnerová, Bohdana Křížová, Anna Michalíčková,
Veronika Matysová, alt – Jitka
Frieseová, Ladislava Křížová, Štěpánka Křížová, tenor – Jiří Jon,
Martin Kolář, bas – Karel Ma-

tys, Daniel Kolář, děti – Vojtěch
Souček, Juliana Matysová, Barbora Michalíčková, klavírní doprovod – Tomáš Flégr.
A jaké má Kvíltet plány na
letošní rok nám prozradila vedoucí Kvíltetu Veronika
Matysová. „Tradiční předprázdninový letní koncert chceme tentokráte situovat do varnsdorfského Červeného kostela, na jehož
akustiku se těšíme. V květnu si
mladí členové zazpívají duchovní
skladby na benefičním koncertě
v pražském Chrámu sv. Víta.
Stanou se tak součástí velkolepého tří set členného pěveckého
sboru.“
Milan Hrabal

Výjezd pracovníků finančního úřadu do Varnsdorfu v roce 2020
Varnsdorf
V souvislosti s
blížícím se termínem pro podání
daňových přiznání daně z příjmů
proběhne výjezd pracovníků Finanční správy do Varnsdorfu na
radnici.
Stejně jako v minulých letech
budou i tentokrát v rámci klient-

ského přístupu Finanční správy
probíhat v průběhu měsíce března výjezdy pracovníků územních
pracovišť Finančních úřadů na vybrané obce. Hlavním cílem je zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním
z příjmů. Na základě spolupráce a

získaných zkušeností z minulých
let stanovil Finanční úřad dva termíny návštěv na Městském úřadu
Varnsdorf – nám. E. Beneše 470,
přízemí, dveře č. 25 (zasedací
místnost).

Pondělí 16. března 2020
od 13.00 do 17.00 hodin
Středa 18. března 2020
od 13.00 do 17.00 hodin

Tomáš Secký
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Dotace z programu IROP pomohou ve Šluknovském výběžku
Varnsdorf
Místní akční
skupina Český Sever se sídlem ve Varnsdorfu vyhlásila
v průběhu roku 2019 celkem
4 výzvy v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program – tzv.
IROP.
Díky tomu si řada měst a školských zařízení na Děčínsku mohla
zažádat o nemalé finanční prostředky na investice do rozvoje
sociálního bydlení, sociální infrastruktury, do zvyšování kvality
vzdělávání a v neposlední řadě
do bezpečnosti dopravy (rekonstrukce, modernizace a výstavby
komunikací pro pěší a cyklisty).
„Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s
jinými dotační programy je výše
poskytnuté dotace, a to ve výši
95 %“, vysvětluje projektový manažer pro projekt IROP Martin Kučera z MAS Český Sever a dodává:
„Je to jedna z nejvyšších dotací,
která bohužel již v příštích letech
tak štědrá nebude. Proto jsme
rádi, že v důsledku dobré poradenské, konzultační a administrativní práce místní akční skupiny

Technologické zázemí na SPŠ TOS Varnsdorf; foto MAS Český Sever

Český sever a aktivnímu přístupu
žadatelů se do regionu dostanou
finanční prostředky ve výši zhruba
59 milionů korun, které pomohou konkrétním způsobem rozvoji
menších měst.“
V prosinci 2019 zasedala nezávislá výběrová komise, kterou
svolává vyhlašovatel výzev společnost MAS Český sever. Nyní již
známe výsledky úspěšných žadatelů a jejich projektů.
V rámci bezpečnosti dopravy
bylo podáno a současně i podpořeno všech 9 projektů v celkové
výši 28 611 872 Kč. Úspěšnými
žadateli byla tato města: Velký

Šenov, Česká Kamenice, Dolní
Poustevna, Jiříkov. Krásná Lípa
využije dotaci především na vybudování chodníků a město Šluknov investuje finanční prostředky
z dotace na vybudování cyklostezky mezi Šluknovem a Rožany,
která přispěje ke snížení automobilové dopravy mezi těmito obcemi.
Ve výzvě, která podporuje zvyšování kvality vzdělávání, budou
podpořeny 4 projekty z 10 v celkové výši 10 840 108 Kč. Úspěšnými žadateli byla Základní a mateřská škola Varnsdorf – Bratislavská
a Střední průmyslová škola TOS

Varnsdorf, která využije dotaci
pro vybavení školy nejmodernější
technikou pro výuku odborných
strojírenských předmětů. Město
Šluknov naopak použije finanční
prostředky na vybudování bezbariérových zařízení na své základní
škole. V této výzvě nebyla vyčerpána celková alokace, zbývá zhruba 12 milionů korun. Je tu tedy
šance po vyhlášení výzvy MAS
Český sever ještě o finanční prostředky zažádat v letošním roce.
Další peníze půjdou do sociální sféry. Sociální bydlení je název
výzvy, v níž uspělo město Jiříkov,
které vybuduje 2 sociální byty za
zhruba 4 miliony korun pro osoby v nepříznivé životní situaci.
Ve výzvě sociální infrastruktura
je úspěšným žadatelem město
Rumburk, které provede rekonstrukci objektu, kde provozuje sociální služby Agentura Pondělí, za
zhruba 15,5 milionů korun. Tato
agentura poskytuje zázemí pro
sociální rehabilitaci a podporu samostatného bydlení, jež přispívá
k navrácení klientů zpět do běžného života.
MAS Český Sever

Celkový souhrn počasí v uplynulém roce ve Varnsdorfu
Varnsdorf
Počasí se v roce
2019, po předchozím extrémním
suchém roku, dostalo do průměrných hodnot. Teplejší zimu
srovnalo chladnější léto.
Běžný pokles nebo nárůst určitých jevů jako teploty, srážek, oblačnosti apod. byl za celý rok srovnán do dlouhodobého průměru.
Za pravděpodobně nejzajímavější
se dá považovat prudký nástup
jak zimy, tak i léta. Oba tyto kvartály začaly relativně výrazným
způsobem. Leden byl celkově
nejchladnější měsíc roku se všemi
maximy, které k zimě patří. Současně i první letní měsíc, červen,
byl pro hodnocení léta nejstěžejnější. Typické jarní počasí se po
několika letech navrátilo a teploty
stoupaly rovnoměrněji. Měli jsme
velmi povedené a dlouhé „babí
léto“. Celý podzim byl srážkově

nejslabším z celého roku s mírně
vyššími průměrnými teplotami.
Celý rok a všechny období byly
konstantní.
Zimní období bylo s větším počtem jasných dnů. Sníh napadl
začátkem roku a během týdne
kompletně roztál. To samé se
opakovalo ještě i v únoru. Maximální výšku sněhu roku jsme
naměřili již 10. ledna, a to 24
cm. Celé zimní období, začátek
roku a současně i prosinec, bylo
velmi teplé. Pouze 7 dní se teploty držely pod bodem mrazu.
Nejchladnější den byl 24. leden,
kdy bylo naměřeno -11,6 °C. Rovněž, jako loni, se začátkem roku
vyskytoval častěji silný vítr, který
způsoboval menší škody na stromech v okolních lesích. Poslední
zbytky sněhu jsme mohli vidět
13. dubna a naopak první 1. pro-

since. Celkovou hodnotu srážek
v tomto roce jsme naměřili 736
ltr/m², což je po velmi suchém
loňském roce dlouhodobý průměr. Maximální denní srážkový
úhrn se zastavil 12. června na
hodnotě 30,3 ltr/m².
Letní srážky byly častější, ale s
menší intenzitou. Nedocházelo k
jinak častějším přívalovým dešťům
způsobených bouřkou. Teploty
tropických hodnot bylo dosáhnuto pouze v devíti dnech. Maximální teplota celého roku dosahovala 30. června 33,8 °C. Tropická
noc, kdy teplota neklesla pod 20
stupňů, byla jedna - 26. června.
To byl současně nejteplejší den
roku. Nejteplejším měsícem byl
již zmíněný červen.
Jakékoli meteorologické jevy
v našem okolí nedosáhly výrazného stupně. Dalo by se říci, že

na jakékoli pozorování se jednalo o nudný rok bez výrazných
výkyvů.
Teplotní zajímavosti v únoru
Měsíc únor byl nadprůměrně slunečný a teplý, ze začátku ještě se
sněhovými přírůstky. Díky značně
nadprůměrným teplotám v tomto
měsíci sníh velmi rychle odtával.
Pouze šest dní se průměrná teplota dostala pod bod mrazu, a to
nikterak výrazně.
Nejchladnějším dnem byl 23.
únor, kdy byl teplotní průměr -2,6
°C. Nejteplejším dnem byl poslední den v měsíci, 28. únor s teplotním průměrem 9,1 °C. Maximální
denní srážkový úhrn se zastavil
na hodnotě 17,4 ltr/m², a to třetí den v měsíci. Nejvyšší sněhová
nadílka byla naměřena čtvrtý den
- 16 cm.
Jaroslav Hocko

5

Zprávy

3/2020

Rozhovor s Klárou Vnenkovou z Varnsdorfu,
zakladatelkou projektu Woodjohn‘sGirls pomáhají
Varnsdorf
I když se v našich
rozhovorech v Hlasu severu poslední dobou zaměřujeme spíše
na místní podnikatele, rozhodli
jsme se vás seznámit s příběhem
dvaatřicetileté Kláry Vnenkové
z Varnsdorfu.
Klára přibližně před rokem a
půl ztratila životního partnera a
zůstala sama s malou dcerkou.
Po čase se rozhodla pomáhat
rodinám, které prochází stejnou
situací.
Vím, že jste žila delší dobu
v Praze, ale nyní jste již nějaký
čas zpátky ve Varnsdorfu. Bylo
v plánu se sem vrátit?
Když jsme s přítelem zjistili, že
budeme tři, bylo jasné, že v Praze
vychovávat dítě nechceme. Ani jeden z nás nebyl stavěný na velkoměsto. Chtěla jsem se vrátit zpátky do Varnsdorfu, Vláďovi se tady
moc líbilo a vůbec neměl problém
se sem odstěhovat. Jednoznačně
tu chtěl žít.
Pak se ale stalo něco, co vám
život otočilo vzhůru nohama.
Vláďa 23.9.2018 náhle zemřel.
Život se během chvilky sesype jako
hromádka z karet a vy vlastně nevíte, co dál. Do toho se musíte
starat skoro o pětiměsíční dceru.
Bylo to hodně těžké období. Když
se po nějaké době vše lehce uklidnilo, přemýšlela jsem, jak pomoci
ostatním. Respektive jak pomoci
policistům, záchranářům a celému IZS (Integrovaný záchranný
systém, pozn. redakce), aby se
jim nestalo to, co se stalo Vláďovi. Kdyby policejní lékaři posílali
zaměstnance IZS na zátěžové EKG
v rámci preventivní prohlídky,
nedocházelo by k mnoha srdečním selháním. Bohužel tady jsem
na vše krátká. Ale mezi svátky, o
Vánocích roku 2018, mi hlavou
proběhla myšlenka, že začnu pomáhat maminkám a tatínkům,
kteří zůstali sami s dětmi následkem úmrtí jednoho z rodičů.
Došlo mi, že nic takového neexistuje. Zaměřuji se pouze na materiální pomoc do začátků, kdy
rodina prochází velmi těžkým obdobím.
Rozhodla jste se tedy realizovat projekt Woodjohn‘sGirls
pomáhají. Proč zrovna tento název?
Woodjohn je v překladu Dřevojan (příjmení přítele Kláry, pozn.
redakce). Už když se malá narodila, změnila jsem si na Instagra-
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Klára Vnenková se svou dcerou; foto archiv Kláry Vnenkové

mu přezdívku na woodjohns_girls,
a od ní se vlastně odvíjel i název
mého projektu.
Komu a jak zprostředkováváte
pomoc?
Pomoc zprostředkovávám rodinám, které zůstaly samy s dětmi
bez druhého rodiče. Pomoc pro
ně zařizuji pouze materiální tak,
že vypíši na svém profilu sbírku
s konkrétními informacemi (většinou se jedná např. o dětské
oblečení, kosmetiku, pleny, hračky
apod.).
Víte, kolika rodinám jste už pomohla?
Za rok fungování projektu jsem
pomohla třem maminkám – vlastně pro jednu z maminek ještě sbírka běží do začátku března.Také mi
spousta lidí během roku píše, zda
nevím o někom, komu by mohli
darovat oblečení. To mě vedlo k
tomu najít dětský domov, kterému
by se hodila materiální pomoc v
podobě oblečení pro děti. Na jaře
loňského roku jsem tedy vypsala
sbírku pro dětský domov v Liberci, kdy jsem se spojila přímo s paní
ředitelkou. Dohodly jsme se spolu

na konkrétních informacích a na
základě toho jsem vypsala sbírku.
Jednalo se pouze o oblečení pro
ty nejmenší do 18 let. Sbírka měla
velký úspěch, a tak určitě nebyla
poslední.
Podle čeho si vybíráte, komu
pomoc zprostředkujete? Kontaktují vás přímo rodiny zasažené tragédií nebo například jejich
blízcí?
Zatím si nevybírám, komu pomoci. Co jsem zveřejnila projekt,
lidé mě kontaktují sami s tím, že
někoho ve svém blízkém okolí
mají, komu se stala tato nepříjemná životní událost a sbírka by
jim pomohla. V tu chvíli se snažím kontaktovat přímo dotyčnou
osobu, chvíli si spolu píšeme a tím
zjišťuji, co vše by jim konkrétně
pomohlo a ulehčilo alespoň trochu život v začátcích.
Aktivní jste na sociálních sítích. Kde vás mohou lidé „sledovat“ a případně kontaktovat?
Určitě mě mohou kontaktovat
na mém profilu na Instagramu,
kde mě najdou pod přezdívkou
@woodjohns_girls, nebo na face-

bookových stránkách „Woodjohnsgirls pomáhají“.
Máte nějakou zpětnou vazbu od lidí, kterým vaše pomoc
usnadnila „nezbytný chod domácnosti“?
Sbírku první mamince jsem vezla osobně, je totiž z Liberce. Její
reakce pro mě byla nepopsatelnou zpětnou vazbou, to pro mě
bylo nejvíc. Druhou sbírku jsem
vezla do Prahy ke kamarádce maminky, pro kterou se sbírka dělala.
Ta poté sbírku vezla do Ostravy a
předala za mě. Zpětná vazba byla
písemná (smskou).
Existuje něco, co vám osobně v tak citlivé situaci pomohlo a mohla byste to poradit i
ostatním, kteří zažili podobnou
událost v rodině či u blízké osoby?
Neváhala jsem a necelý týden
po smutné události jsem kontaktovala psychoterapeutku z Prahy.
Není to nic, za co by se měl člověk stydět. Ba naopak. Je to ta
nejlepší věc, kterou pro sebe člověk může udělat. Psychoterapeut
či psycholog je výborná volba na
jakýkoliv problém.Když to vezmu
v obecné rovině, je v tomhle každý člověk jiný. Každý ztrátu blízké
osoby prožívá jinak. Někdo chce
být sám, někdo potřebuje kontakt
jiných lidí, někdo mlčí, někdo o
tom všem musí mluvit. Taky je velký rozdíl, zda je smrt náhlá a nečekaná, anebo na ni u blízké osoby
čekáte z důvodu nemoci. Víte, že
se dotyčný trápí, má bolesti a už
dál nemůže. V tu chvíli (může to
znít strašně) smrt dotyčné osobě
přejete. A to jen proto, aby se netrápila, už ji nic nebolelo a bylo jí
jen a jen dobře tam někde za duhovým mostem.
Čemu se aktuálně věnujete?
Máte nějaké plány s projektem
Woodjohn‘sGirls pomáhají do
budoucna?
Aktuálně běží sbírka pro třetí
maminku. Takže se vše dává dohromady, odepisuji na zprávy co
poslat, kam atd. Pokud by někdo
ze čtenářů měl zájem poskytnout
materiální formu pomoci, může
se na mě obrátit na výše zmíněných profilech na sociálních sítích.
Ráda bych poděkovala všem, kteří
přiložili pomyslnou ruku k dílu a
pomáhají se mnou těm, kteří si
procházejí smutnou životní situací.
Barbora Hájková
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Společnost, zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 10. února
jsme
vzpomněli
šesté smutné výročí úmrtí pana
Miroslava Štětiny.
Za vzpomínku děkuje dcera Mirka s rodinou a manželka
Anna.

Dne 21. února
to bude 6 let, co
tragicky
zahynul
můj milovaný syn
Karel Hofman. S
láskou v srdci stále
bude vzpomínat maminka, bratr Jaroslav s rodinou a dcera Markétka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. února
uplyne 6 let, co nás
navždy opustil pan
František
Hess.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, syn Marcel a dcery Helenka a Markétka s rodinami.

Dne 12. února
to byl jeden rok,
co
zemřel
pan
Jiří Škvor. Stále
vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 18. února uplyne již 10
let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a
prababička
paní
Marie Kolářová. Moc nám chybíš. S
láskou vzpomínají dcera Jana a syn
Václav s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST

ZUBNÍ POHOTOVOST
			
15.- 16.2.2020			
MUDr. Vojtěch Vladimír		
28. října 110, Děčín I		
Tel. 412 151 056
22. - 23.2.2020			
MUDr. Šetek Vladislav		
Fügnerova 600/12, Děčín I		
Tel. 412 539 310
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích: 08:00 12:00 hod.		
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BLAHOPŘÁNÍ

Setkání lednových jubilantů

Odloučení působí na lásku jako
vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmýchává. Dne 2. února 2020 to bylo
35 let, co jsme spolu. Tak krásné výročí, ty můj tiráku, přeje a za vše
děkuje manželka Lenka.

ÚMRTÍ
Úmrtí v lednu
Miluše Prieselová
Karel Lupoměský
Marie Ventluková
Jarmila Dolínová
Václav Pergl
Ing. Daniel Zeman
Michal Čičmanec
Jiří Bezděk
Josef Reisinger

71
65
78
72
67
63
83
76
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
20.2.2020 od 9.00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716
983, e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy
vodo, elektro, práce se
dřevem, montáž a opravy
nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Pronájem bytu 2+1, 92
m2 + balkón, 1. NP, ul.
Legií, Varnsdorf. Měs.
nájem 5.000 Kč + 3.500
Kč záloha na služby (topení, voda, plyn atd.) +
elektřina psaná přímo na
nájemníka. Kauce 3. měs.
nájmy. Tel.: 735 231 860

Týden hokeje ve Varnsdorfu
přilákal přes třicet dětí
Varnsdorf
Náborová akce
Pojď hrát hokej se konala 22. ledna na ZS Varnsdorf ve spolupráci
s ČSLH. Na registraci se zapsalo
8 dívek a 24 chlapců. Všichni obdrželi dres, náramek a odznak s
národním motivem, omalovánky
a drobnou sladkost.
Po vyplnění formuláře si účastníci podepsali dres, kdo potřeboval, mohl si zapůjčit brusle,
helmu, rukavice a hokejku. Vše si
uložili v šatně a šli s trenérem na
rozcvičku. Zatímco se děti zahřívaly a připravovaly na led, byla pro
rodiče připravena prezentace projektu Pojď hrát hokej a představení klubu. Tohoto úkolu se zhostil
předseda klubu Zdeněk Damašek
a Kateřina Chaloupecká.
V 18 hodin se děti začaly bavit
na ledě. Nové varnsdorfské naděje se začaly seznamovat s ledem,

naučily se samostatně vstát a
pak už se rozdělily do 4 skupin a
skupinky pro úplné začátečníky.
Všechny děti prošly stanoviště,
kde překonaly nízké překážky,
pak následovala hra s míčky, kdy
je sbíraly a snažily se je vhodit
do bedny, se kterou ujížděl hráč
přípravky. Pak byl na programu
slalom kolem pneumatik, poté si
děti užily podjíždění plastových
branek a nakonec se zábavnou
formou učily zvedat nejen sebe,
ale i předměty, které se snažily
dostat k cíli.
Děti, které stály poprvé na
bruslích, se za pomocí trenérů a
jejich pomocníků učily stát, chodit, zvedat se, jezdily na pneumatice. Ke konci trenéři ukázali
dětem, jak se při tréninku můžou
také bavit.
Redakce

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na
ZŠ a MŠ Bratislavská.
Kdy?		
V kolik?		
Uvidíte:

19. února 2020
od 8.00 do 16.00
výuku, odpolední kroužky, činnost ŠD

Otevřena budou obě oddělení MŠ, setkání s pedagogy a vedením
školy.
Kontakty - www.zsms-bratislavska.cz, tel.: 720 936 977,
e-mail: sekretariat@zsms-bratislavska.cz
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Vlastimil Gabriel: Nevím, jak bychom bez pomoci města mohli dál fungovat
Varnsdorf
Vlastimil Gabriel, který má na starosti fotbal ve
Varnsdorfu, v rozhovoru hovoří
i o finanční situaci druholigového klubu.
Zimní příprava je v plném proudu, šéf klubu Vlastimil Gabriel má
ale na čele vrásky. Důvod? Varnsdorf zatím neschválil rozpočet.
„Zatím nevíme částku, kterou by
nám mělo město poskytnout. A
hlavně to, jestli nám ji poskytne. Bez této finanční pomoci
bychom na tom byli hodně špatně,“ prozradil šéf varnsdorfského
fotbalu.
Pojďme nejdříve na hodnocení podzimní části fotbalové ligy.
Přezimujete na třináctém místě,
takže asi trochu zklamání.
Samozřejmě to nebylo podle
našich představ. Na druhou stranou jsem před sezónou tušil, že to
nebude tak slavné. V létě odešel
brankář, čtyři obránci, defenzivní
záložník a pravý half. To bylo šest
hráčů ze základní sestavy. Horší bylo, že jsme prodali jen dva.
Takže to nepřineslo ani finanční
efekt, díky kterému jsme třeba
mohli sáhnout po zkušenějším
stoperovi.
Na konci podzimu bylo vidět,
že si sestava sedla. Přišly lepší
výsledky, a hlavně konečně potřebné body.
Je pravda, že chybu v obraně
vždy dělal někdo jiný. V polovině
podzimu jsme vsadili na dva stopery – Lehoczkiho a Ngimbiho. A
ono se to stabilizovalo. Jenže teď
nám Ngimbi odešel, je v Táborsku. Stále se po jednom stoperovi
díváme. Máme tady na zkoušku i
nějaké mladé hráče.
Ale zatím to vypadá, že tým
zůstává pohromadě. Logicky
není o hráče takový zájem, jako
po šestém místě z minulé sezóny.
Zatím jsou tady všichni. Okolo
některých hráčů tady nějaké hrátky jsou. Snažím se být v obraze a
pátrám, kdo, co, o kom, proč. Jádro týmu, respektive ten základní
kádr, by mělo zůstat. Věřím, že
v tom na jaře bude pokrok. Máme
nejmladší tým ve druhé lize. Hodně týmů má problémy, nedávno
jsem četl o Vítkovicích. V přípravě
sehrajeme hodně zápasů. To je
právě proto, aby se na hřiště dostali všichni a my měli představu,
kdo tady zůstane.
Jarní cíle budou asi jasné – zá-

chrana ve druhé lize.
Přesně tak. Trenér David Oulehla chce skončit do desátého místa.
Mě by stačilo do dvanáctého. Ale
samozřejmě hlavním cílem je záchrana.
Pozici stopera stále nemáte
vyřešenou. Máte v hlavě konkrétní hráče?
Je pravda, že mám v hlavě
tři nebo čtyři stopery. Jsou ligové týmy, kde mají na tento post
čtyři hráče. A přemýšlí, že přivedou dalšího. Snažím se to hlídat,
sondovat. Nebude to úplně nějaký
mazák. Ale alespoň bude vědět, o
čem ten dospělý fotbal je.
Dlouhodobě ve Varnsdorfu
chybí pořádný střelec. Pět branek na podzim vstřelil útočník
Erik Micovčák. Určitě nadějný
útočník, který ovšem někdy neumí zkrotit emoce.
Erik je u nás podruhé, poprvé
tady byl v osmnácti. Je to hráč,
který má zajímavé zakončení.
Slibuje nám, že to chování zlepší. Sám ví, že tohle jsou poslední
záchvěvy jeho šance prosadit se a
pak se třeba chytit někde v první
lize. Někdy býval po gólu až moc
uspokojený a nepracoval už tak,
jak bychom si představovali. Musí
pochopit, že jediná cesta k úspěchu vede přes opravdu poctivý
trénink.
Druhá sezóna je zatím pro
mladého trenéra Davida Oulehlu těžší. Jak to zvládá?
Já už jsem mu těsně před koncem té první říkal: „Davide, nebude to pokaždé procházka růžovým
sadem.“ Ale sám jsem nečekal, že
ten začátek letošní sezóny bude
tak špatný. S Davidem stále komunikujeme. Uklidňoval jsem ho,
že rozhodně neplánuji změnu trenéra. Vím, že při skládání týmu to
měl po letní pauze složité. Tohle
by mu mělo do budoucna přinést
plusové body.
Pojďme na mládež. Jak těžké
je sehnat samotné děti?
Máme problém, že nám ty lepší
děti berou prvoligové kluby. To ale
není normální. My máme na celý
klub rozpočet 17 miliónů. Některé
prvoligové kluby mají to samé jenom pro mládež. A teď nám třeba
chce Jablonec odvést pět hráčů
kategorie U 14. Takhle to přece
nejde. Já tady zaplatím trenérovi
tři tisíce a on mi řekne, že ho nebaví, když mu děti berou prvoligové kluby.

A bude hůř. Dorosteneckých
týmů ubývá.
Kromě nás má ve výběžku dorost ještě Šluknov. Ale pokud nám
týmy jako Ústí, Teplice, Jablonec,
nebo Liberec budou brakovat
mládež, tak ani tady se to neudrží. Vždyť ročně nám do ligových
klubů odchází okolo dvaceti dětí.
Přece není normální, aby pak
dvanáctiletý kluk z Mikulášovic
dojížděl třikrát týdně na trénink
do Jablonce. To musí fungovat jinak.
Jak? Máte nějakou představu?
Dejme tomu, že třeba do 15 let
by prostě děti měly být ve svém
mateřském klubu. A pokud by ho
chtěl nějaký lepší klub, musel by
splnit několik podmínek – najít mu
školu, přestěhovat celou rodinu
a najít jim tam práci. Pak by to dávalo smysl. Ale jinak ne.
Přitom na nábory ligových
týmů chodí poměrně hodně
dětí.
To sice ano, ale kolik jich pak
ten klub vezme? Do dobrého ligového klubu přijde třeba 100 dětí,
ale on jich vezme dvacet. A ty, co
nevezmou? Na fotbal se vykašlou,
půjdou na florbal, na basketbal.
Pokud ten ligový klub nebude brát
více dětí a nebude s nimi pracovat, tak se naše základna bude
tak tenčit, až nebude žádná. Pak
budeme fotbalisty pěstovat ve
skleníku a chválit se, co jsme je
naučili. Mě přijde na nábor deset dětí, ale musím vzít jedenáct
(smích). Z toho budou tři šikovné,
které mě pak přebere stejně klub
z ligy.
Vy tady máte pro hráče ubytovnu. Jak jí hráči využívají?
No, to je taky téma. Nějací hráči
mi řeknou, že se radši přestěhují
do Liberce, budou tam platit nájem a dojíždět. Přitom tady mají
posilovnu, hřiště, televizi, telefon,
bazén, sportovní halu. Tak jim říkám, co byste vy, sportovci, ještě
více chtěli? No, ale v Liberci mají
kina nebo obchodní centra, kde
se můžou ukazovat, vystavovat
(smích).
V tuto chvíli nemáte od města
garanci důležité dotace.Přitom
město loni investovalo do nových hracích ploch.
Samo financovalo novou umělou trávu, ohromně nám pomohlo s vybudováním druhé travnaté
plochy. Teď vlastně máme čtyři
travnatá hřiště a také umělou

trávu. Člověk si to neuvědomí, ale
týdně proběhne padesát tréninkových jednotek. Dospělí jezdí do
Podluží, nebo do Jiřetína. Jejich je
ta organizace přesunu snadnější
než u dětí.
Co vaše zázemí? Není potřeba
ho vylepšit?
Podmínky pro profesionální fotbal, které před deseti lety stačily,
jsou teď nevyhovující. Licenční
řízení jsou náročnější a tvrdší. A
my některé podmínky nesplňujeme. Je potřeba něco udělat s naší
hlavní budovou. Zlepšit šatny, celkové zázemí. Najednou je to malé,
je potřeba to rozšířit. A nevím, jak
bychom to bez podpory města
zvládli.
O jakou částku jste město požádali?
Původně jsme požádali na podporu fotbalu ve Varnsdorfu o 4,5
milionu. Město se rozhodlo, že
nám dá 3,5 milionu. Ale tu konečnou částku nevíme. Další zastupitelstvo, kde by se měl schvalovat
rozpočet, bude začátkem února.
Absolutně si nedokážu představit,
co bychom dělali, kdyby peníze
nepřišly. Nejsem schopný je vygenerovat, je to pro nás prostě moc
důležité.
Takže aktuálně vlastně fungujete v mírné nejistotě.
Peníze nemáme schválené a nevíme ani tu částku. Jak jsem říkal,
pro nás je důležitá. Z TOSu jsme
přišli o padesát procent příspěvků. Díky jednomu snaživci jsme
tam přišli i o práci. Starali jsme
se o úklid. Za rok jsme si vydělali skoro milion a půl. Ale ten člověk nemá rád fotbal, vyštval nás.
Během dvou let jsme přišli skoro
o šest miliónů ze sponzorských
darů. Jen díky prodeji hráčů jsem
schopen dělat dál fotbal ve Varnsdorfu.
Jaké má fotbalový klub ve
Varnsdorfu možnosti na shánění
financí?
Uvedu jeden příklad. Máme
člověka, který nám dělá PR. Každý den tráví několik hodin ve
Varnsdorfu a okolí, setkává se s
drobnými podnikateli a snaží se
získat jakýkoliv příspěvek. Tamhle
sežene tisíc, tamhle dva, pak zase
pět. No a za rok to dělá třeba milion. Neuvěřitelná práce. Jenže my
potřebujeme 17 milionů. To je nejmenší rozpočet profi fotbalového
klubu v Čechách.
Redakce
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FK Varnsdorf v přípravě nehraje špatně, zlobí ho ale finální fáze
Varnsdorf
V plném proudu zimní přípravy jsou fotbalisté
FK Varnsdorf. Po sympatickém
vystoupení v základní skupině
Tipsport ligy, kde uhráli dvě remízy a jednu porážku, odehráli
v lednu další čtyři přátelské duely.
Proti Táborsku prohráli těsně
1:2. „Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme byli lepší
a měli dát více než jednu branku.

S druhou půlkou nejsem vůbec
spokojený, ta nebyla dobrá,“ zlobil se kouč David Oulehla. Snadnou výhru 3:0 pak Varnsdorf
zapsal proti třetiligovým Brozanům. „Nepříjemný, agresivní soupeř. Kluci dobře pracovali, měli
pohyb, byli aktivní. Předfinální
fáze byla lepší, ale ta koncovka
pořád hapruje,“ přiznal mladý trenér.
Pak přišla remíza 2:2 s rezervou

Mladé Boleslavi. „Zase nás trápila finální fáze, byli jsme lepší.
Soupeř nás potrestal z dvou ojedinělých akcí. Nejsem spokojen
s výsledkem, ale teď nás to ještě
nebolí,“ konstatoval Oulehla. Slušný výkon odvedli varnsdorfští fotbalisté v Blšanech proti Žižkovu,
i když prohráli 1:2. „Byl to první
zápas na přírodní trávě. Musím
kluky pochválit, hráli dobře. I po
změně stran, kdy soupeř protočil

celou jedenáctku. Ovšem zase nás
zradila koncovka,“ povzdechl si
varnsdorfský kouč.
V sobotu 8. února odehrál
Varnsdorf další přátelský zápas
v Břízkách. Zápas s rezervou
Jablonce nad Nisou skončil 3:2
z pohledu Varnsdorfu. Další zápas měli na programu ve středu
12. února, kdy změřili síly s Duklou Praha.
Redakce

Hokejisté v lednu nebodovali, v krajské lize jsou stále předposlední
Varnsdorf
Hokejoví Vikingové z Varnsdorfu v prvním
měsíci roku 2020 zažili samé
porážky. Ve třech zápasech nebodovali, postupně prohráli
v Turnově 4:7, v Lomnici nad Popelkou 4:5 a následně v Liberci
podlehli tamnímu Slavoji 5:9.
Tři kola před koncem základní
části je jasné, že skončí nejlépe
na šesté, předposlední příčce. K
lednovým zápasům se vyjádřil
vedoucí týmu Radek Hron. „Doplácíme stále na stejné chyby, které vyrobíme v krátkém časovém

úseku. Během tří nebo čtyř minut
dostaneme slepené góly. Přitom
hra směrem do útoku vůbec není
zlá. Branek dáváme hodně, musíme prostě více zatlačit v obraně.
Tím nechci házet vinu na obránce
a brankáře. Je to i špatná defenzivní práce útočníků. Za zápasy
se celkově stydět nemusíme, jde
opravdu jen o ty slepené branky.
Hráči mají disciplínu, nasazení,
bojovnost. Ale to je prostě málo,“
vysvětlil důvody lednových porážek.
Radek Hron se však pozasta-

vuje nad dalším faktorem – jde
o rozhodčí. „Další věc, kde se
může odrazit výsledek zápasu v
náš neprospěch, jsou rozhodčí.
Před Vánoci nám v utkání proti
Turnovu odvezli hráče s otřesem
mozku do nemocnice. S tím samým soupeřem hrajeme hned na
začátku ledna. Takoví hráči měli
být vyloučeni hned tři do konce
utkání za úder do oblasti hlavy a
krku. Jsou z toho krásná videa. Je
vidět, jak pan rozhodčí celou situaci sleduje. To samé se nám stalo
v Lomnici. Kluci hrají hokej jako

koníček, musí chodit do práce.
Může je to stát zdraví. Mělo by se
s tím něco dělat. Je to individuální, protože jiný rozhodčí odpíská
super zápas a řekne, že nechápe,
proč máme tolik trestů,“ dodal Radek Hron.
Varnsdorf do konce základní
části sehraje tři zápasy. V sobotu 8. února hostil doma Českou
Lípu (5:7), v neděli 16. února
se představí v Jičíně a v sobotu
22. února na vlastním ledě přivítá
Frýdlant.
Redakce

Sálovka: Krajský pohár míří opět do Varnsdorfu
Topení, voda, odpady, plyn,elektro
Termoregulace, Kotelny
Mìøení a rozúètování tepla, studené a teplé vody
Stavební práce, Zateplování budov
PLASTOVÁ OKNA

Varnsdorf
Krajský pohár
v sálové kopané má po roce opět
stejného vítěze.
Finále poháru České federace
Pavlùsálového
DiS
fotbalu, které se hrálo
echnik
pod názvem O pohár firmy DeCe
Computers
s.r.o., vyhrál obhájce
e-mail: pavlu@termi.cz
prvenství
z 602
roku
2019 – Futsal
mobil:
143 746
telefon:„Pocity
412 371 407
Varnsdorf.
jsou skvělé,
fax: 412 371 873
příští rok míříme na hattrick,“
usmíval se vedoucí týmu Marcel

Mikolášek.
Turnaj trochu nabourala neúčast týmu Autocentrum Jílové,
které se odhlásilo na poslední
chvíli. O titul si to tak rozdaly čtyři
celky. Sálovkáři Futsalu Varnsdorf
vyhráli všechny tři zápasy a přenesli si tak skvělou formu z extraligy i do pohárového finále. „Zápasy se nám povedly, všechny jsme
vyhráli zaslouženě. Sedlo nám to.

Bumiko jsme chtěli vrátit porážku
z extraligy, Bělá nebyla kompletní
a na Želenice si věříme,“ zdůraznil
Mikolášek. Stříbro si z Libouchce
odváží FC Veteráns Želenice. Novinkou je, že i želeničtí sálovkáři
si druhým místem zajistili postup
do národního finále poháru České
federace sálového fotbalu, poněvadž Ústecký kraj v tomto ročníku získal v národním finále dvě

místa. Bronz získal SF Bělá Děčín,
který si poradil pouze s Bumikem
Děčín. To skončilo čtvrté.
Národní finále poháru České federace sálového fotbalu
se odehrálo v sobotu 8. února
v Luhačovicích. Náš kraj tam reprezentovala mužstva Futsal
Varnsdorf a FC Veteráns Želenice.
O výsledku budeme informovat
v dalším čísle Hlasu severu. Redakce

Basketbalisté vstoupili do další fáze sezóny výhrou v Děčíně
vstup, varnsdorfští košíkáři vyhráli v Děčíně nad tamní juniorkou 66:60.
„V děčínském ARMEX Sportcentru jsme nevyhráli několik let. Teď

byla k dispozici skoro plná sestava.
Rozhodlo se v poslední čtvrtině, ve
které bodovali defacto dva hráči.
Na domácí straně to byl nejlepší
děčínský střelec Důra, za nás řádil

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 13. února 2020. Příští číslo vyjde 27. února 2020. Redakční uzávěrka 17. února 2020.

na palubovce Lehroch, který nakonec dal 28 bodů. I když v závěru
domácí dotahovali, první vítězství
v této skupině jsme si vzít nenechali,“ řekl trenér Jiří Beran.
Redakce
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Varnsdorf
Basketbalisté TJ
Slovanu Varnsdorf mají za sebou
první zápas v rámci Severočeské
ligy ve skupině o sedmé až dvanácté místo. A byl to úspěšný

