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Do varnsdorfských základních škol nastoupilo 146 prvňáčků
Varnsdorf Do lavic se téměř
po roce vrátili školáci. Slavnostní atmosféru zažili především
prvňáčci, kteří vstoupili do nové
životní etapy.
Žáci varnsdorfských škol se
mohli těšit na vylepšené zázemí.
Město využilo distanční výuku
k opravám učeben, budov či tělocvičen. První září však bylo velkým
dnem především pro nastupující prvňáčky, do lavic jich usedlo
celkem 146. V pěti základních
školách se otevřelo celkem sedm
prvních tříd. Dvě první třídy byly
otevřeny v ZŠ Edisonova a IZŠ Karlova, ve které zároveň nastoupilo
čtrnáct dětí do přípravné třídy.
Ostatní školy otevřely po jedné
třídě.
Prvňáčky, jenž byli plni očekávání z prvního školního
dne, přišlo do škol osobně přivítat vedení radnice a někteří zastupitelé města. Starosta města
Roland Solloch letos zavítal do
IZŠ Karlova, místostarosta Jiří
Sucharda poctil svou návštěvou děti v ZŠ Náměstí, místostarostka a ředitelka školy
Ladislava Křížová přivítala děti

Do školních lavic usedlo letos 146 prvňáčků; foto Ivo Šafus

v ZŠ Edisonova. Zastupitel Jan Šišulák navštívil děti v ZŠ Východní,
Jindřich Šmíd v ZŠ a MŠ Bratislavská.
„Všem školákům přeji do nového školního roku především

mnoho úspěchů, radosti z učení, a
hlavně ať školní rok proběhne ve
školních lavicích, nikoliv distančně
z domova jako minulý rok,“ popřál
dětem starosta.
I nový školní rok byl pozname-

naný opatřeními proti šíření koronaviru, školy musely své žáky
otestovat. Ve školách zřizovaných
městem byly odhaleny dva pozitivní antigenní testy.
Tomáš Secký
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na novou sezónu v krajské lize

9

Varnsdorf
Cílem dokazování síly vandalů se staly ozdobné
sloupky oddělující komunikaci od
chodníku. Městská policie je díky
kamerovému systému chytila pří-

mo při činu.
„Kamerový systém zafungoval
tak, jak má. Vandaly jsme chytili
při činu. Vzhledem k problémům
spojeným s provozem baru bude

město jednat s nájemcem o provozní době a nevhodném chování návštěvníků, kteří po odchodu
z baru často poškozují mobiliář,“
Tomáš Secký
řekl Jiří Sucharda.
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S požárem chatky bojovali profesionální i dobrovolní hasiči
Varnsdorf
Ve dvě hodiny
ráno v neděli 29. srpna 2021 se
Varnsdorfem rozezněly sirény
oznamující vyhlášení požárního
poplachu. Nahlášen byl požár
chatky v ulici Na Pastvinách.
Rudá záře byla viditelná již zdaleka a doslova navigovala všechny
cisterny přímo k místu. Když hasiči přijeli na místo, zahradní chatka
již byla celá v plamenech. První
mrštní hasiči museli ještě před
samotným zásahem překonat
dvoumetrový plot, protože vstup
do zahrádkářské kolonie byl až několik desítek metrů daleko.
Mezitím už byl připraven vodní
proud, kterým byl zahájen hasební zásah. Dobrovolná jednotka
následně natáhla druhý proud a
požár byl během několika desítek
minu zlikvidován. Uvnitř chatky
naštěstí nikdo nebyl, hasiči z ní
pouze vynesli menší tlakovou lahev.
Proč k rannímu požáru došlo,
to na místě zjišťoval hasičský vyšetřovatel společně s policejním
kriminalistickým technikem.
Únik kapalin v Rumburku
Profesionální jednotka z Varnsdorfu byla ve čtvrtek 26. srpna vyslána do sousedního Rumburku,
kde došlo k masivnímu úniku provozních kapalin v několika ulicích
po městě. Jednotka se postarala
o úklid Bentelerovy ulice, poté se
vrátila zpět na základnu.
Požár automobilu
Ve středu 25. srpna vyjížděla
varnsdorfská profesionální jednotka do Rumburku k požáru
osobního automobilu v ulici Máchova. Po příjezdu na místo nakonec nemusela zasahovat, požár
byl již pod kontrolou místní jednotky. Po dobu zásahu odkláněla

K požáru zahradní chatky vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči; foto miw.cz

dopravu hlídka Městské policie
Rumburk.
Pomoc německým kolegům
V úterý 24. srpna po poledni
byly dvě cisterny profesionálních
hasičů z Varnsdorfu vyslány až za
hranice, němečtí kolegové nedaleko Waltersdorfu bojovali s rozsáhlým požárem stodoly a potřebovali více vody.
Z varnsdorfské stanice tak vyjela provovýjezdová cisterna MAN
doplněná velkokapacitní Tatrou.
Když čeští hasiči na místo dorazili, bylo vidět, že zásah už nějakou
chvíli probíhá. Němci už měli roztažené vodní proudy, a jednak hasili stodolu, druhak chránili zbývající objekty.
Čeští hasiči se připojili k zásahu
– a to doslova, zapojili hadice a
začali zásobovat vodou. Další příslušníci pak pomohli se vstupem
do jedné ze zavřených místností
a vynesli několik tlakových nádob

z hořícího objektu.
Výjezd do Krásné Lípy
Do Krásné Lípy vyjížděly v pondělí 23. srpna večer tři jednotky
k nahlášenému možnému požáru
domu nebo garáže v Mánesově
ulici. Kromě varnsdorfských profesionálů vyjeli dobrovolní hasiči
z Krásné Lípy a Rumburku.
Na místě hasiči zjistili, že nic nehoří, pouze na dvoře byl ohořelý
odpad. Ten hasiči pro jistotu prolili vodou.
Požár postele
Do jednoho z panelových domů
v Žitavské ulici byli v neděli 22.
srpna večer vysláni jak profesionální, tak dobrovolní varnsdorfští
hasiči. Nahlášen byl kouř na chodbě, vyjely cisterny i výšková technika. V době příjezdu hasičů bylo
cítit silné zakouření, vybavili se
proto dýchací technikou a začali
natahovat vodní vedení.
Jak bylo následně zjištěno,

jednalo se o zahoření postele
v jednom z bytů. Majitel si naštěstí včas všiml a požár svépomocí
zkrotil, na hasičích tak byla jen
kontrola. Ale vzhledem k tomu, že
matrace pořád doutnala, celá postel skončila pod oknem, kde byla
dohašena vysokotlakým vodním
proudem. Jen díky velkému štěstí
se nikomu nic nestalo.
Řádění bouřky v Rumburku
Zatímco Varnsdorfu se bouřka
v polovině srpna vyhnula, kolegové z Rumburku zažili „mordor“.
V celém městě spadlo několik
stromů, k jednomu z nich byl povolán i speciál Unimog dobrovolné jednotky z Varnsdorfu. Rumburští hasiči strom, který spadl na
střechu nově opravené vily, odvětvili a připravili na sundání. Unimog přijel, strom byl zaháknut,
opatrně nadzvednut, zkrácen a
sundán na zem bez dalšího rizika
poškození domu. Hasiči Varnsdorf

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
13.8.2021 ve 20:10 hod.
Dozorčí směny městské policie přijal oznámení, že v ulici
Pražská se nachází zaparkované
osobní vozidlo, které má otevřené zadní okno. Vyslaná hlídka
se dostavila na udané místo za
účelem prověření situace. Na
místě byla strážníky zjištěna
registrační značka osobního
vozidla, díky níž byla přes Ob-
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vodní oddělení Policie ČR zjištěna majitelka. Ta byla strážníky
vyrozuměna a své vozidlo si zabezpečila.
17.8.2021 v 18:15 hod.
Na služebnu městské policie
bylo oznámeno občanem města,
že v plotě u Velvety je uvízlá srna.
Vyslaná hlídka městské policie
v dané lokalitě zajistila již uhynulou srnu v rozkladu. Strážníci

na místě pořídili fotodokumentaci a místo viditelně označili. Následujícího dne byl kadáver srny
odstraněn přivolanou kafilerní
službou.
18.8.2021 ve 21:35 hod.
Na tísňovou linku 156 bylo
přijato oznámení, že u „cvičáku“
v ulici Novoměstská se na poli
nachází cyklista a oznamovatel má obavu, aby se nejednalo

o zloděje kola z Německa. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské policie, která zde zjistila, že
se jedná o cyklistu, občana SRN,
jenž zabloudil z německé strany
hranice a neví, jak se dostat zpět.
Strážníci muže doprovodili až
k hraničnímu přechodu v ulici Žitavská.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu!
Varnsdorf
Město ve spolupráci s projektem Podnikni to!
organizuje pro občany města a
přilehlých obcí kurz podnikavosti. Je určen všem, kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují,
ale i těm, kteří již na svém projektu aktivně pracují.
Během 5 setkání se účastníci
seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, bezpečně otestují jejich potenciál s minimem
rizika a naučí se, jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast
na kurzu je zdarma a zvána je
veřejnost z Varnsdorfu a okolních obcí, ať už jsou zaměstnaní,
na rodičovské dovolené nebo studenti.
„Díky Podnikni to! jsem dostal
možnost nahlédnout do světa
podnikání. Na kurzu jsem získal
přístup ke kvalitním informacím,
které jsem ocenil hlavně na star-

tovní čáře mého projektu. Kurz
bych doporučil každému, kdo
zvažuje start podnikání při práci
či studiu, nebo už vlastní projekt
rozjíždí a chce své podnikání zkvalitnit,” popisuje svou účast v kurzu
Ivo Příkazký, který dnes úspěšně
podniká. Další z absolventů kurzu
Dominik Vašica doplňuje: „Skvělý
kurz plný inspirace a podstatných
rad od zkušeného lektora. Taková
inspirace se jenom těžko získává
někde v knížkách nebo článcích na
internetu.”
Kurzem bude provázet zkušený
podnikatel s dlouholetou praxí.
Účastníci se pod jeho vedením
na vlastním projektu naučí postupy, jak lze podnikání nastartovat
s minimem rizika a zbytečných
investic. Navíc se díky letitým zkušenostem lektora kurzu mohou
vyhnout největším chybám v začátcích, a také budou mít dosta-

tek prostoru probrat směřování
vlastního projektu.
Kurz se drží jednoduchého pravidla: minimum teorie, maximum
praxe. Až 80 % z více než 6000
absolventů kurzů Podnikni to!
dále aktivně rozvíjí vlastní projekt.
Nezáleží na tom, jestli je vaším
snem mít menší lokální firmu,
přivydělat si vlastním projektem
při zaměstnání, nebo vybudovat
mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt
a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet.
Kurz trvá měsíc a skládá se z 5
setkání, probíhající jednou týdně vždy v úterý. První workshop
odstartuje v úterý 12. října 2021
v 17:30 v Městském centru kultury a vzdělávání. Účast je díky podpoře města Varnsdorf zdarma. Zájemci o kurz se můžou přihlásit na
webu podniknito.cz na podstrán-

ce Podnikni to! ve Varnsdorfu
nebo jednoduše napsat na e-mail
platenikova@podniknito.cz.
Informace o kurzu Podnikni
to! ve Varnsdorfu:
• Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí.
• Úvodní workshop začíná
12. října 2021 v 17:30 hodin.
• Kurz proběhne v prostorách
Městského centra kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260, 407 47
Varnsdorf.
• Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od
17:30 do 19:30 hodin.
• Kurz povede profesionální
podnikatel.
• V případě zhoršení epidemiologické situace se kurz bude konat
online.
Redakce

Město Varnsdorf pořádá veřejnou diskuzi na téma
ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadů
Varnsdorf
Město Varnsdorf ve spolupráci s Teplárnou
Varnsdorf a. s. pořádá v úterý 21. září 2021 od 16.00 hodin
v sálu Lidové zahrady Varnsdorf
veřejnou diskuzi na téma ZEVO
– zařízení pro energetické využití
odpadů.
Po roce 2030 nebude podle
legislativy ukládání odpadu na
skládky možné. Města tak musí
řešit, jak budou s odpadem do
budoucna nakládat. Jednou z variant je zařízení pro energetické
využití odpadů, které by mohlo
být napojeno na centrální rozvod
tepla, jehož vlastníkem je město.
V tomto směru by tak Varnsdorf
ušetřil za vytápění objektů napojených na horkovod. Zatímco běžná spalovna slouží pouze
k likvidaci odpadů, v ZEVO dochází k výrobě tepelné a elektrické
energie.
Pro ZEVO navíc platí velmi
přísná evropská i česká legislativa, která povoluje jen minimál-

ní hodnoty emisí do životního
prostředí. V porovnání s klasickými zdroji jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí
mnohem šetrnější. Energetické
využití odpadů v žádném případě
nekonkuruje třídění a recyklaci,
naopak je přirozeně doplňuje.
Zpracovává totiž tzv. zbytkový odpad, který zůstává po
oddělení využitelných a nebezpečných složek z komunálního
odpadu.
Veřejná diskuze zaměřená na
jednu z variant, jak nakládat po
roce 2030 s odpady, proběhne
v úterý 21. září 2021 od 16.00
hodin v sálu Lidové zahrady
Varnsdorf (Karlova 702, 407 47
Varnsdorf). Na diskuzi promluví
Přemysl Brzák – vedoucí Odboru
životního prostředí Městského
úřadu Varnsdorf, Jaroslav Hyžík, který má zkušenosti s řešením problematiky ve Švýcarsku,
Pavel Bernát představí zkušenosti z provozu ZEVO v centru

Liberce a Pavel Rajtar představí
možnost řešení odpadů ve Varnsdorfu.
Prostor bude i pro dotazy týkající se ZEVO. Ty je možné zaslat
předem prostřednictvím e-mailu
na adresu zevo@varnsdorf.cz nejpozději do čtvrtka 16. září 2021.

Následovat bude veřejná diskuze
s přítomnými občany.
Návštěvníci veřejné diskuze
jsou povinni splňovat platné podmínky Ministerstva zdravotnictví
ČR. Plakát k diskuzi je přílohou
tohoto čísla Hlasu severu.
Tomáš Secký

Inzerce
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Město buduje nový chodník v ulici Svatopluka Čecha
Varnsdorf Nový chodník buduje v těchto dnech město Varnsdorf podél frekventované ulice
Svatopluka Čecha. Stavební práce vyjdou městský rozpočet téměř na dva miliony korun.
V první etapě dojde k realizaci
chodníku v délce pět set metrů, a
to v úseku od křižovatky s ulicí Československých letců po křižovatku
s ulicí Chelčického. „Ulice Svatopluka Čecha je hodně frekventovaná. Jde o hlavní příjezdovou
cestu do sběrového dvora, takže
je zde i zvýšený provoz nákladních
aut,“ popisuje situaci starosta
města Roland Solloch a dodává:
„Obyvatelé o vybudování chodníku žádají několik let. Město se
jejich podnětem zabývalo, ovšem
realizaci pozdržela vlastnická práva pozemků podél komunikace.
Umístění chodníku limitovaly také
inženýrské sítě.“ Situaci se radnici podařilo vyřešit a po nezbytné
administrativě se společnost SaM
silnice a mosty Děčín a. s., jež vyhrála výběrové řízení, pustila do
práce.

V ulici Svatopluka Čecha se buduje pět set metrů dlouhý chodník; foto Tomáš Secký

Chodník bude tvořit betonová dlažba a od komunikace
bude oddělen obrubníkem. „Rozhodně se zvýší bezpečnost chodců,
kterých tam denně projde několik
stovek. To byl hlavní cíl. Zklidnit by
se měla také dopravní situace,“ dodává Solloch.

Stavební práce by měly být dokončeny na konci září letošního
roku a vyjdou městský rozpočet
na téměř dva miliony korun s DPH.
Druhý úsek chodníku, který povede až k vlakové zastávce, se bude
jednak z důvodu plánované rekonstrukce vysokého napětí společ-

ností ČEZ, tak ekonomických důvodů dělat v příštích letech.
Ve Varnsdorfu probíhají práce
i na dalších chodnících. Celoplošné opravy proběhly v ulicích Čelakovická, Kostelní, Havlíčkova nebo
Chelčického.
Tomáš Secký

Začala výstavba parkoviště na sídlišti v ulici Karolíny Světlé
Varnsdorf
Na sídlišti v ulici
Karolíny Světlé začala výstavba
nového parkoviště. To pojme více
než třicet aut.
Kapacita parkovacích míst na
největším sídlišti ve městě, v ulici Karolíny Světlé, je dlouhodobě
nedostačující a řidiči často parkují v křižovatkách nebo na místech označených žlutou čarou.
Situaci navíc komplikuje fakt, že
společnost Lidl v nejbližší době
uzavře své parkoviště závorovým systémem a zpřístupní ho
jen pro zákazníky marketu. Zhruba osmdesát vozidel, které tam
parkují od odpoledních hodin
přes noc, nebude mít kde zaparkovat.
„Radnice dlouhodobě se společností Lidl komunikovala, aby
závorový systém neosazovala.
Sídliště by tím přišlo o velký počet
parkovacích míst. Po několika jednáních došlo k dohodě, že společnost daruje městu tři miliony korun
jako kompenzaci na vybudování
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Zemní práce na výstavbě nového parkoviště jsou v plném proudu; foto Tomáš Secký

nového parkoviště pro obyvatele
sídliště,“ řekl starosta města Roland Solloch. Město proto nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení
na výstavbu nového parkoviště
mezi panelovými domy č.p. 3022
a 3021, které pojme kolem třiceti
vozidel.

Nové parkoviště vznikne v místě starého betonového „plácku“
mezi panelovými domy a bude již
tradičně ze zámkové dlažby, pojme třicet dva vozidel včetně dvou
míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. V projektu se počítá také
s dostatkem zeleně kolem parkoviště. Parkoviště by mělo být hotové

do konce letošního roku. Práce
mírně pozdržela nutná přeložka
rozvodů vysokého napětí, kterou
provádí společnost ČEZ po celém
městě.
Stejné parkoviště by mohlo časem vzniknout také mezi panelovými domy s č.p. 3022 a 3023.
Tomáš Secký
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Inzerce

5

5/2020
14/2018
15/2021

Zprávy,
Zprávy inzerce
Společnost

DDM Varnsdorf připravuje na září pro děti dvě akce
Varnsdorf Po delší odmlce
způsobené pandemií koronaviru
Dům dětí a mládeže Varnsdorf
zahájí nový školní rok hned
dvěma většími tradičními akcemi.
První z nich jsou Narozeniny
maskota Hildy, které se budou
konat v sobotu 11. září od 9.00
do 13.00 hodin v parku před budovou DDM (Městským centrem
kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu), kde bude na děti čekat bohatý program. Dominovat mu bude
tak trochu popletený Kouzelník
Hopsík, kterému se triky úplně
nedaří a bude potřebovat, aby

mu děti pomohly čarovat. Na jeho
vystoupení pak bude navazovat
Bublinkový workshop, kde si mohou zabublat malí i velcí. Velkým
lákadlem bude po celou dobu určitě 6 a půl metru vysoká nafukovací lezecká věž s velkou skákací a
dopadovou plochou, trampolína,
výtvarné dílny, malování na obličej či koutek pro nejmenší děti.
Vaší pozornosti by také neměli
uniknout skuteční záchranáři, kteří předvedou ukázky své práce a
maskování – imitace zranění. Na
akci se rovněž můžete seznámit
s nabídkou zájmových kroužků pro
nový školní rok, poradit se, které

aktivity zvolit a hned na místě
i vyplnit a odevzdat přihlášku
(některé kroužky jsou už téměř
plné). Vstup je zdarma a akce je
pořádána za finanční podpory
města Varnsdorf.
Druhou, velmi oblíbenou, akcí
je Pohádkový les. Ten se uskuteční v sobotu 25. září od 9.00
do 13.00 hodin v areálu a přilehlém okolí rybníku Mašíňák.
Na stanovištích se na účastníky
bude těšit mnoho postav z pohádkové říše, u kterých budou
plnit zapeklité úkoly. Odměny pro
úspěšné absolventy celé trasy
připravil Dům dětí a mládeže ve

spolupráci se společnostmi Elektrowin a Asekol. Start a cíl bude
v areálu rybníku v blízkosti pódia,
kde také bude probíhat oblíbené
soutěžení o ceny s pracovníky
z varnsdorfského supermarketu
Billa. Chybět nebude ani balónková dílna Balónkového Barona,
malování na obličej a občerstvení.
U rybníka to ale nebude žít jen
pohádkami. Stejně jako v minulých letech i letos bude na sousední louce zároveň probíhat
soutěž mladých dobrovolných
hasičů, takže opravdu je na co se
těšit.
Barbora Hájková

Senioři se zapojili do organizace běžeckého závodu

Krásná Lípa
Varnsdorf se
snaží netradičním způsobem zapojovat seniory do probíhajících
společenských aktivit. Je totiž

patronem projektu Svět, kde si
sousedé pomáhají.
Nyní se podařilo propojit varnsdorfské seniory s organizátory
běžeckého závodu Parkmaraton
v Krásné Lípě, který se konal
v sobotu 28. srpna. Ano, je to
právě ten běžecký závod, při kterém zakladatele projektu Micha-

la Svobodu napadla myšlenka
o propojení generací. Senioři
jako dobrovolníci byli na kontrolních bodech závodu, pomáhali s organizací a dámy
připravily
speciální
sladké
překvapení pro sportovce. Je
opravdu skvělé, že se daří myšlenky a záměry proměňovat

v činy a navazovat nové vztahy
mezi obyvateli Šluknovského výběžku.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
sousede-nachbarn.org nebo na
facebookovém profilu s názvem
Sousedé-nachbarn.org.
Barbora Hájková

Soutěžíte rádi? Začíná Podzimní liga PubQuizu
Varnsdorf
Máte rádi vědomostní soutěže typu AZ-kvíz?
Chcete poměřit své znalosti
s ostatními, pobavit se a dozvědět se něco nového? Zúčastněte
se hospodského kvízu.
Historie hospodského kvízu
sahá do 70. let 20. století. Nápad
pochází z Velké Británie, kde cílem bylo přilákat hosty do restauračních zařízení ve dnech s nižší
návštěvností. Existují společnosti,
které se kvízy profesionálně zabývají a připravují je.
Jednou ze společností, která poskytuje licenci k této hře, je PubQuiz. Ten se ve Varnsdorfu hraje
už od roku 2018 a celkem se zde
zabydlel. Jedná se o vědomostní týmovou hru pro dospělé, ve
které proti sobě soutěží skupiny
složené ze 4 až 8 hráčů. Věk ne-
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hraje roli, chodí hrát dvacetiletí
i senioři. Jste fanda hudby, ale
politiku příliš nesledujete? Máte
rádi filmy, gastronomii, ale zeměpis není vaší silnou stránkou? To
vůbec nevadí. Kvíz se skládá z 51
otázek, témata jsou různorodá,
aby si každý přišel na své. Nemusíte mít obavy z mluvení na
veřejnosti, odpovídá se písemně
a spolupracují kolektivně všichni
hráči z týmu, samozřejmě při zachování fair play. To znamená bez
použití telefonů, tištěných materiálů a jiných nápověd. Na vítězný tým čeká vždy po odehraném
kole zajímavá odměna a získané
body se počítají do ligové tabulky.
Liga se hraje ve dvou sezónách,
od září do ledna a od února do
června. Týmy se mohou přihlásit i
v průběhu roku, pokud není kapa-

cita restaurace naplněna.
Pokud vás tato hra zaujala, není
nic jednoduššího než se domluvit
s přáteli, sestavit a pojmenovat si svůj vlastní tým a přijít si
zahrát.
PubQuiz se koná každou druhou středu od 18.30 hodin
v sále Lidové zahrady Varnsdorf
(nejbližší termíny jsou 22. září a
Inzerce

6. října). „Neseďte doma, přijďte
se pobavit a změřit své znalosti. Budeme rádi za každý nový
tým,“ doplnil moderátor kvízu
Jiří Sucharda. Více informací naleznete na facebookové skupině
PubQuiz/Varnsdorf/Lidová zahrada nebo na oficiálních stránkách
www.pubquiz.cz.
Barbora Hájková

Inzerce

15/2021

Die neue Art einzukaufen.

NATANKUJTE
ZADARMO

s Českým rozhlasem Sever
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA
Dne 11. září uplynou 2 roky od úmrtí
pana Stanislava Pekárka. Stále vzpomínáme. Manželka
Marta s rodinou.
Dne 15. září to bude
5 let, co nás navždy
opustila všemi milovaná dcera, sestra,
manželka, maminka, babička paní
Milena Kolková. S láskou vzpomínají
manžel Josef, synové Jan a Josef a
dcera Barbora s rodinami a ostatní
příbuzní.

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 11:00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Svozy pytlového tříděného
odpadu 23.09.2021 od 9.00 hod.
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ZUBNÍ POHOTOVOST

ÚMRTÍ
Vydání
Úmrtí v srpnu
(čtvrtek)
Oldřich Pretsch 			

77 let

Hanuš Kompert 			

72 let

Miroslava Bubnová-Liticová 71 let
Jaroslav Rada 			

72 let

Dušan Adamec 			

74 let

Květoslava Bittnerová 		

78 let

Rudolf Lukáč 			

81 let

František Klug 			

75 let

Květoslava Adámková 			

81 let

Růžena Martínková 			

97 let

Eva Tremlová 			

87 let

Michal Gašpar 			

52 let

František Makovička 			

74 let

František Barcal 			

74 let

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 22.9.2021
8.00 – 16.30 hod.

11.-12.9.2021		
MDDr. Fidler Jan 		
Vokolkova 546, Děčín 		
412 520 164
18. 19.9.2021
MUDr. Milič Lukáš			
Anenská 385/2, Děčín 1		
Tel. 412 511 482

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.

Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

Mateřská škola Národní „Na
kopečku“ hledá do svého
malého a pohodového kolektivu novou paní kuchařku.
Tel. číslo: 412 372 368

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VARNSDORF VÁS ZVE NA

Posekám vetší pozemky i
malé nálety mulčovačem.
Tel.: 732 435 858

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022

10. ZÁŘÍ OD 15:30
TEŠÍME SE NA VÁS!

VÍCE INFORMACÍ NA:
WWW.ZUSVARNSDORF.CZ
ZUSVDF@ZUSVARNSDORF.CZ
412 375 455

Společnost Regia a.s., Kmochova 2136, Varnsdorf, hledá
do svého týmu kolegu na pozici: Hlavní účetní – ekonom/ka.
Požadujeme: SŠ vzdělání ekonomického směru, praxe na
obdobné pozici min. 5 let, dobrá znalost účetních předpisů a
daňových zákonů, samostatnost, pečlivost, odpovědnost.
Více informací u paní Šebelové,
tel.: 602 212 802.

5/2020
14/2018
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Sport
Zprávy
Společnost

Hokejisté se připravují na novou sezónu v krajské lize
Varnsdorf Nová sezóna klepe na dveře, hokejisté Varnsdorfu už vyhlížejí nový ročník Liberecké krajské ligy. Ta startuje
v sobotu 18. září.
„S přípravou jsme začali
12. srpna. Museli jsme ale na led
do České Lípy a do Děčína. Led ve
Varnsdorfu byl až na konci srpna, spojili jsme to s menším soustředěním. Přátelské utkání jsme
neměli, zdá se mi, že ta situace je pořád taková divná,“ kroutil hlavou Radek Hron, vedoucí
varnsdorfských Vikingů. Otázka
hráčského kádru není plně zodpovězena. „Kvaček hlásil, že ukončil
kariéru. Doufám, že jí jenom pře-

rušil. Vrátili se nám dva junioři,
jeden z Liberce a jeden z Ústí nad
Labem. Uvidíme, jestli nám Děčín
uvolní kluky, co tady hráli a hrát
by tady chtěli,“ zdůraznil.
Příprava byla ovlivněna řadou
faktorů. Jaká byla docházka? „Co
se týče suché přípravy, celkem
jsme se scházeli. Bylo těžké se
nastartovat. Každý trochu zpohodlněl. Zjistili jsme, že zastaneme
doma více práce. Já třeba musel
změnit práci, mám to taky jinak.
Léto je v tomhle těžké – prázdniny,
dovolené. Nikdo nevěděl, co bude,
všechno se měnilo ze dne na den.
Plně to chápu,“ pokýval hlavou.
„Ale nikdo nenakynul,“ zasmál

se. „Byla tam chuť, takže jsme to
udělali trochu jinak. Nechtěl jsem,
aby to bylo stejné a chtěl jsem,
aby to kluky bavilo,“ podotkl.
Radek Hron těžko odhaduje
ambice a cíle Varnsdorfu. Rád by
ale konečně urval play-off. „Tohle
je fakt těžké. Nevíme, jak jsou
na tom ostatní týmy. Jestli jim
kádr zůstal, jestli někdo neskončil, nebo nepřišel někdo z vyšších
soutěží. Mým přáním je urvat play
-off, chtěli bychom si ho zahrát,“
dodal na závěr.
V sobotu 18. září startuje Krajská
liga mužů Libereckého kraje v hokeji. O krajské body se bude prát
celkem sedm hokejových celků HC

Frýdlant, HC Česká Lípa, Lomnice
nad Popelkou, Slavoj Liberec, HC
Turnov, HC Autocentrum Jičín a HC
TS Varnsdorf. Krajští hokejisté na
Liberecku si v minulé sezóně puku
moc neužili, soutěž totiž skončila po pěti odehraných zápasech,
mohl za to koronavirus. Kdo bude,
patřit mezi favority? Podle výsledků z poslední doby by to mohl být
Jičín, Turnov nebo Lomnice. Prosadit se budou chtít určitě i týmy
Varnsdorfu nebo České Lípy.
Úvodní duel čeká varnsdorfské
hokejisty v neděli 19. září. Zajíždí
na půdu Jičína. Na domácím ledě
se představí 25. září od 9.00 hodin
Redakce
proti Turnovu.

Atleti měli přes letní měsíce napilno, Zajíček uspěl na MČR
Varnsdorf
Atletický oddíl
měl přes letní měsíce napilno.
Rozjely se závody na dráze. Medaile přivezl Tomašov.
V Kolíně se konaly závody Youth
Athletics – Sokol Grand Prix.
Z varnsdorfského oddílu se na
start postavili čtyři atleti –Josef
Tomašov, Michal Zeman, Jakub
Hamada a Anna Jandová. Závodili
v běhu na 60 m, 150 m, 800 m a
v dálce. Padlo i několik osobních
rekordů. Nejúspěšnějším závodní-

kem byl Josef Tomašov, ten získal
stříbro v běhu na 150 m a bronz
na 300 m.
Ve dnech 14. a 15. srpna se
za horkého počasí konalo v Plzni
Mistrovství České republiky ve vícebojích mladších a starších žáků.
Varnsdorfský oddíl reprezentoval Filip Hanzalík. Čekalo ho pět
disciplín – běh na 60 m, 800 m,
60 m překážek, kriket a dálka. Ve
velmi silné konkurenci si Hanzalík
vybojoval dvě osobní maxima,

a to v kriketu a v běhu na 60 m.
S celkovým bodovým ziskem 1891
bodů se umístil na 13. místě. Pro
Hanzalíka šlo o první účast na takto velkém klání a zvládl to opravdu skvěle.
Ještě před letními prázdninami, koncem června, se na Kladně
konalo Mistrovství České republiky juniorů a dorostu v atletice.
Medailového úspěchu se dočkal
bývalý varnsdorfský atlet. Jakub
Zajíček, nyní hájící barvy Liazu

Jablonec nad Nisou, se na MČR
zúčastnil běhu na 400 metrů a
s časem 51.15 postoupil do finále.
V konkurenci nabitém startovním
poli skončil na krásném 6. místě.
Náladu si však spravil ve štafetě
na 4x400 metrů. V závodním poli
se utkalo 13 štafet z celé republiky. Zajíček si se svým týmem
doběhl pro bronzovou medaili a
získal tak svou první republikovou
medaili.
Redakce

Týden hokeje se vrací, bude se konat i ve Varnsdorfu
Varnsdorf Ve středu 22. září
od 17 hodin budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti
bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být
hokejistou.
HC TS Varnsdorf ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na

zimním stadionu Varnsdorf akci
v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na
ledě si každé dítě navíc s sebou
domů odnese zajímavý hokejový
dárek.
Co všechno je potřeba si na akci
přinést? Stačí jen brusle, helma a

rukavice (postačí i lyžařská helma
a rukavice). V případě, že máte
doma chrániče loktů a kolen pro
in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se
obrátit na Zdeňka Damaška (725
503 576) s dotazem na možnost

zapůjčení vybavení přímo na místě.
Díky dosavadním ročníkům
získalo první zkušenost s ledním
hokejem téměř 30 000 dětí. Více
informací najdete na www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje.
Redakce

Na Kovárně to jede! V říjnu odstartuje Gambrinus Cup
Varnsdorf Na Kovárně to šipkově žije. Turnaje jsou v plném
proudu, navíc se od října připravuje s Plzeňským prazdrojem celorepublikový turnaj Gambrinus
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Cup, který je čistě amatérský turnaj - zákaz účasti registrovaným
hráčům.
Turnaj se bude hrát systémem
HIGH SCORE, týmy budou tří až

čtyř členné. Hrát se bude jednou za
čtrnáct dní. Vítězný tým ze základní části (hrací místo je na Kovárně)
postoupí na velké finále. Tým, který vyhraje velké celorepublikové

finále, získá šek na 250 tisíc korun.
Přihlásit se může kdokoliv. Možnost
registrace a další informace jsou
dostupné na webových stránkách
www.gambrinuscup.cz.
Redakce

Bravo! Kulturista David Kovalčík se stal českým vicemistrem
Lysá nad Labem
David Kovalčík se blýskl na letošním Mistrovství České republiky v kulturistice. V Lysé nad Labem se
Kovalčík poprvé postavil mezi
může nad 90 kg, což byla nejtěžší
váhová kategorie na soutěži.
Ve velké konkurenci vybojoval
krásné druhé místo. První místo
v kategorii vyhrál závodník, který ovládl i absolutní pořadí. „Závody jsem si velmi užil, byl jsem
v životní formě. Tímto bych
rád poděkoval všem, kteří se
na tom podíleli. Hlavně rodině
Maierových, kolegům z práce,
oddílu OST Varnsdorf společně
s fitness centrem. Mé rodině,
mojí milované přítelkyni a městu
Varnsdorf za pomoc sportovcům
v našem městě,“ zářil šťastný Kovalčík.
Čerstvému vicemistrovi jsme
položili pár otázek.
Davide, jak těžká byla vaše
příprava v souvislosti s vaším
přechodem do těžší váhové kategorie?
„Příprava byla o dost náročnější. Přechod z juniorů do mužů je

David Kovalčík (vlevo) se na Mistroství ČR umístil na druhém místě; foto Ronnie.cz

viditelná na první pohled. Vyzrálost, propracovanost a vzhled svalů musí odpovídat dané kategorii.
Musel jsem za poměrně krátký
čas udělat velký pokrok. Samotná
dieta trvala 120 dní, celková příprava navázala na poslední sezónu v roce 2019.“
Prozraďte čtenářům, jak vůbec probíhá závod na mistrovství republiky?

„Na závody se zpravidla přijíždí ráno, kdy proběhne registrace – vážení, měření, kontrola
zdali je všechno v pořádku. Třeba
i pózovací plavky. Dále se závodník přemístí do šatny. Tam doladí
formu, dle potřeby doplní svaly,
aby na pódiu vypadaly větší. Dále
proběhne nástřik barvou, aby vynikl každý sval. Zhruba půl hodiny
před nástupem se rozcvičí, aby

nahnal krev do svalů. Tím více vyniknou. Poté proběhne porovnání
s ostatními závodníky, volná sestava. Po těchto úkonech rozhodčí
rozhodne, kdo vyhrál.“
Co vám scházelo k tomu, abyste vyhrál?
„Bylo to určitě ve svalovém
rozvoji závodníka. Ten, co vyhrál,
měl více svalů v horní polovině
těla a byl velmi dobře připravený. Bohužel, já jich v horní polovině těla prostě tolik nemám.
Ale byl mezi námi věkový rozdíl
12 let. Takže jsem si vedl dobře
a věřím, že své slabiny brzy doženu.“
Jak moc finančně náročné je
připravit se na takovou akci?
„Finančně je to opravdu velmi náročné. V přípravě jste celé
roky. Pouze se to dělí na různé
části přípravy – objemovou, odpočinkovou a dietní. Jen za doplňky stravy dávám ročně několik
desítek tisíc. Více peněz je v jídle.
V neposlední řadě jsou to trenéři
a různé konzultace. Není to rozhodně nic levného.“
Redakce

Fotbal: Postup v poháru, ale také bod ze hřiště silného Brna
zbrklým dojmem, kluci ztráceli
míče, soupeř nás mohl více potrestat. Postupem času jsme od
té zbrklosti ustupovali. Přesto
bych čekal, že půjdeme více do
kombinace a náběhů. Po změně
stran nám pomohlo střídání. Za
stavu 2:1 nás opět podržel Adam
Richter. Přál jsem si, abychom přidali třetí branku, ale nestalo se.
Jsem ale moc rád, že jsme doma
opět otočili výsledek a vyhráli. Podobně jako proti Žižkovu,“ dodal
Drsek.
Varnsdorf pohodlně proplul do
třetího kola MOL Cupu. Na hřišti
třetiligového týmu Povltavská FA
vyhrál jasně 5:0. „Jsem vděčný,
že jsem mohl nastoupit do utkání. Byl to typický, fyzický zápas.

Vyhráli jsme jasným vítězstvím a
jsme rádi, že jsme postoupili do
dalšího kola. Skvělá práce mých
spoluhráčů, nyní se soustředíme
na další zápas,“ pronesl Abneet
Bharti, indický fotbalista Varnsdorfu.
O pár dní později nastoupil tým
z Kotliny v Brně, kde ho čekala
Zbrojovka. Ovšem ani celek z Moravy, který hrál v minulé sezóně
nejvyšší soutěž, na Varnsdorf nevyzrál. V moravské metropoli se
zrodila remíza 2:2. Severočechům
pomohly standardní situace. „Do
zápasu jsme vstoupili dobře a dokázali si vypracovat situace, z kterých jsme mohli dát gól, ale buď
jsme byli moc zbrklí, nebo nám to
dlouho trvalo. Po vystřídání Zava-
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dila se ale hra změnila a Brno začalo hrát rychleji a přesně, kdežto
my jsme po zisku míč hned ztratili
a tím se dostali pod tlak. Vyústěním toho byl gól na 1:0. Do konce
poločasu jsme byli pod tlakem.
V druhé půli se naše hra zlepšila a postupem času jsme začali získávat větší jistotu na míči.
Zápas jsme urvali pomocí standardních situací, což je pro nás
cenné,“ pochvaloval si kouč Varnsdorfu.
Po reprezentační pauze se
Varnsdorf, který je v tabulce pátý,
představí opět doma, ve šlágru
kola přivítá v neděli 12. září aktuálně druhou Vlašim. Začíná se od
17 hodin.
Redakce
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Varnsdorf Fotbalisté pokračují v dobrém vstupu do sezóny.
Potvrdili to v utkání s Vyškovem,
na hřišti silného Brna, ale také
pohodovou výhrou v poháru.
Stoprocentní bilanci drží svěřenci Pavla Drska na domácí půdě.
Po skalpu Žižkova a Sparty B přišel
na řadu nováček z Vyškova. Severočeši se na výhru nadřeli, prohrávali, ale díky trefám Ondráčka
a Velicha, který se prosadil v 85.
minutě, slavili výhru 2:1.
„Za třetí domácí výhru jsme
šťastní. Na jaře se nám doma vůbec nedařilo, teď je to úplně jiné.
Ale musím smeknout před Vyškovem, byl na nás dobře připraven,“
řekl Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu. „Do 30. minuty jsme působili

