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Po roční pauze se do města vrátila Svatomartinská oslava
Varnsdorf
V letošním roce
připadla oslava sv. Martina na
všední den. Počasí zatím nenasvědčovalo tomu, že by měla naše
město pokrýt sněhová peřina, ale
i tak se sv. Martin dočkal krásného uvítání.
Den před oslavami sv. Martina
se ve středu odpoledne sešli čeští
a němečtí senioři v klubu Pohádka
v rámci projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“ k pečení tradičních
svatomartinských rohlíčků. Přítomné přivítal zakladatel projektu
Michal Svoboda spolu se starostou
města Rolandem Sollochem. Pak
už se všichni společně pustili do
příprav svatomartinských rohlíčků
pod taktovkou Martiny Solloch a za
malou chvíli už sál zaplnila krásná
vůně.
Mezigenerační setkání pokračovalo i ve čtvrtek po páté hodině
odpolední, kdy se lidé sešli na tradiční, letos už jedenáctý, Svatomartinský průvod, který začínal na prostranství „u věžičky“. Návštěvníky
přivítal starosta města, společně
se zazpívala píseň ke sv. Martinovi a poté lampionový průvod
v čele se sv. Martinem na bílém koni
vyrazil do starokatolického kostela
Proměnění Páně. Tam návštěvníci
zhlédli divadlo, které vyprávělo legendu o sv. Martinovi. Nechybělo
ani losování dobrých skutků, jejichž
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Po roční pauze přijel do Varnsdorfu sv. Martin na bílém koni, vedl lampionový průvod; foto Ivo Šafus

splnění slíbili návštěvníci přímo
před sv. Martinem a odměnou byly
výborné svatomartinské rohlíčky.
Pro šikovné pekařky a pekaře bylo
připravené posezení na faře s drobným občerstvením.
Zájemci se po průvodu mohli
přesunout do sálu Lidové zahrady
Varnsdorf, kde se konala Svatomartinská oslava, kterou pořádalo
město Varnsdorf. Vystoupila francouzská zpěvačka Céline Bossu
s kapelou CelBoss a své kouzelnické umění předvedl mág Pavel
Dolejška. Přítomní mohli degustovat svatomartinská vína z vinařství

Vajbar, ochutnat svatomartinskou
husu, rohlíčky a další pochutiny.
Pokud jste nestihli navštívit čtvrteční program, mohli jste si na husí
speciality dojít do varnsdorfských
restaurací, které nabízely svatomartinská menu až do neděle.
Nesměla chybět pečená husička,
husí kaldoun, husí křidélko, vývar
či paštika a sladká tečka v podobě
štrúdlu či koláčů.
Tradice svatomartinských oslav
pochází pravděpodobně ze středověku, kdy byl den sv. Martina
dnem veselení a zabijaček. Zapalovaly se martinské ohně, světil se

chléb a pekly se martinské rohlíky
a koláče. Pojídání husy se traduje
z legendy ze života sv. Martina,
který byl jmenován biskupem
a před touto poctou se ze skromnosti ukryl do husince, avšak kejhání hus ho prozradilo. Jiné vyprávění
tvrdí, že husy rušily Martinovo kázání, a proto skončily na pekáči.
V blízké době čeká obyvatele
města rozsvícení vánočního stromečku, které proběhne na první
adventní neděli 28. listopadu. Plakát s dalšími informacecemi naleznete uvnitř tohoto čísla.
Barbora Hájková
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Hasiči likvidovali v Jiřetíně požár filtroventilační jednotky
Jiřetín pod Jedlovou
Hasiči ze stanice Varnsdorf a dobrovolní hasiči obce Horní Podluží
likvidovali 1. listopadu 2021
odpoledne požár filtroventilační
jednotky v průmyslovém areálu
v obci Jiřetín pod Jedlovou na
Děčínsku.
Před příjezdem hasičů se ze sil-

ně zakouřených hal evakuovalo
30 zaměstnanců. Hasiči požár filtrů likvidovali pomocí vysokotlakého vodního proudu a odvětrali
dvě výrobní haly přetlakovým
ventilátorem.
Požár byl zlikvidován v 17:17
hodin. Příčinou vzniku požáru byla
technická závada na filtroven-

tilačním odlučovači. Předběžná srazilo laň pod Šébrem nedaleko
škoda byla vyčíslena na 300 tisíc Jiřetína pod Jedlovou. Hasiči zajiskorun.
tili místo nehody. Hasiči Varnsdorf
Střet se zvěří
V pátek 5. listopadu 2021 vyjížděla varnsdorfská profesionální jednotka k dopravní nehodě
osobního auta se zvěří. Auto

Práci varnsdorfských hasičů
můžete sledovat také na sociální síti Facebook na adrese
fb.com/HasiciVarnsdorf.

Policisté dopadli v minulosti čtrnáctkrát trestaného recidivistu
Varnsdorf
Policisté dopadli zloděje, který v uplynulých
několika týdnech znepříjemňoval život obyvatelům Varnsdorfu. V průběhu září a října
páchal v minulosti čtrnáctkrát
odsouzený recidivista majetkovou trestnou činnost spočívající
především ve vloupáních do různých objektů.
Šestatřicetiletý muž je podezřelý, že se začátkem září vloupal
do garáže, odkud odcizil jízdní
kolo. Ve stejné době se neúspěšně pokusil vniknout do zlatnictví,
po pár dnech se chtěl vloupat

do prodejny bytového textilu.
I v následujících dnech se rozhodl vykrást garáže, do jedné se mu
vloupat nepodařilo, z další odcizil notebook, několik televizorů
a domácí kino. Lup si uschoval
nedaleko místa činu, kde se věci
našly a byly vráceny majiteli, bohužel došlo vlivem deště k jejich
zničení.
Muž je rovněž podezřelý, že
vykradl kůlnu, ze které si odnesl
disky z lehkých slitin, vysokotlaký čistič, dvě okružní pily a další
věci v celkové hodnotě přes dvanáct tisíc korun. Začátkem října se

chtěl vloupat do supermarketu,
dovnitř se ale nedostal, vnikl také
do objektu v rekonstrukci, odkud
ukradl různé nářadí. Stranou zlodějovy pozornosti nezůstal ani
stánek, ze kterého si odnesl tabákové výrobky a peníze, je také
podezřelý z krádeže okapových
svodů a poškození měděných parapetů.
Poškozeným způsobil celkovou
škodu přes sto třináct tisíc korun, policisté ho obvinili z přečinů krádeže a poškození cizí věci.
Na soud, u kterého mu hrozí uložení až tříletého trestu odnětí

svobody, čeká ve vazbě.
Vloupání do rodinného domu
Policisté pátrají po neznámém
pachateli, který se ve Varnsdorfu vloupal do rodinného
domu, kde odcizil notebook, dva
tablety a fotoaparát. Škoda byla
vyčíslena na šest tisíc korun,
ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro přečiny
krádeže a porušování domovní
svobody, za které hrozí zloději
v případě dopadení až tříleté vězení.
por. Bc. Daniel Vítek

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
23.9.2021 v 9:26 hod.
Bylo oznámeno dozorčí směnou Obvodního oddělení Policie
ČR, že ostraha jednoho z marketů
ve Varnsdorfu zadržela neplatícího zákazníka za pokladní čarou.
Vyslaná hlídka městské policie
na místě zajistila muže podezřelého z krádeže. Muž nebyl schopen hodnověrně prokázat svou
totožnost. Z tohoto důvodu byl
předveden na služebnu Obvodního oddělení Policie ČR. Tam byla
zjištěna jeho totožnost pomocí
lustrace a evidence v centrálním
Ilustrační fotografie; foto archiv
registru přestupků. Poté byl muži
uložen příkaz na pokutu ve výši ulice Raisova, kde se měl údajně
300 korun.
pohybovat muž, který nebyl zcela při smyslech a křičel na ce26.9.2021 v 13:56 hod.
lou ulici, přičemž občané bydlící
Na základě žádosti Obvodní- v jeho okolí z něho měli strach.
ho oddělení Policie ČR byla vy- Na místě byl zajištěn muž jevící
slána hlídka městské policie do známky zřejmě schizofrenie. Do
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uvedené lokality se vzápětí dostavila hlídka Policie ČR a sanitka
záchranné služby. Ve vzájemné
spolupráci se jim podařilo muže
naložit do sanitky a byl převezen
do nemocnice k odbornému vyšetření.

1.10.2021 v 12:24 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo oznámeno učitelkou mateřské školy, že vedle
plotu jejich školky se nachází
v křoví čtyři kusy pneumatik, které jsou zvlášť zabaleny.
Vyslaná hlídka městské policie na místě zajistila celá kola
od osobního vozu s letními pneumatikami, které naložila do služebního vozidla a převezla jako nález na
služebnu. O celé události byl
sepsán úřední záznam o nálezu a celá záležitost včetně kol
byla předána na Městský úřad
Varnsdorf. Dále byla informace
předána na Obvodní oddělení
Policie ČR z důvodného podezření
na možnou krádež těchto kol.
Martin Špička,
velitel městské policie

Zprávy

14/2019
20/2021

Město nechá pokácet více než dvacet nemocných stromů
Varnsdorf Na území Varnsdorfu a Studánky dojde v období vegetačního klidu k pokácení
více než dvacítky stromů. Důvodem je jejich špatný zdravotní
stav, vitalita a snížená provozní
bezpečnost dřevin.
Město v součinnosti s dendrologem nechalo během léta zkontrolovat desítky potencionálně
rizikových stromů, u kterých by
mohlo dojít k vyvrácení nebo
zlomu. U některých vzrostlých
stromů se potvrdilo bezpečnostní
riziko a budou muset být pokáceny. Na celém území Varnsdorfu
a Studánky jde o více než dvacet
stromů.
V Západní ulici bude pokácen
buk lesní – červenolistý. Od kořene kmene se do výšky jednoho
metru rozevírá a vyhnívá dutina
napadená dřevomorem. Takto
napadené dřevo je křehké a hrozí zlomení stromu. „S ohledem
na lokalitu, kterou obyvatelé využívají na procházky se psem či
v zimě se svými dětmi k zimním
radovánkám, doporučil znalec
jeho odstranění. Jde hlavně o bezpečnost lidí,“ řekl starosta města
Roland Solloch.
Kácet se bude také v Blatenské
ulici. K zemi půjdou čtyři kusy jasanu ztepilého. Stromy se nachází na úzkém břehu rybníka Valcha
v těsné blízkosti komunikace a
jsou napadeny pokročilou nekrózou. Obvodové části stromů jsou
navíc zcela suché. V ulici Partyzánů v blízkosti panelového sídliště
bude pokácena lípa srdčitá, která se nachází ve skupině dalších
stromů stejného druhu. Vlivem
korunové konkurence se strom

K zemi musí buk lesní – červenolistý, který se rozevírá, vyhnívá a je napaden dřevomorem; foto Tomáš Secký

výrazně naklání nad soukromý
pozemek, čímž došlo k posunu
těžiště směrem do soukromé zahrady. S ohledem na další dřeviny
nebude její odstranění představovat pro danou lokalitu výraznou
ztrátu.
Tři kusy habru obecného budou
pokáceny v blízkosti parkoviště
u městského hřbitova. Stromy
rostou v krátkém prudkém svahu
a jsou suché. Při silnějším větru či
pod tíhou sněhu by mohly stromy ohrozit zaparkovaná vozidla či
zdraví lidí. K zemi půjde také jasan
ztepilý v blízkosti železniční tratě a dětského dopravního hřiště
v Husově ulici. Ten byl v létě letošního roku nenávratně poškozen
neznámými vandaly, kteří v šířce
jednoho metru ze stromu odstranili kůru. S ohledem na bezpeč-

nost dětí a železniční trati je jeho
odstranění nezbytné.
Dále bude v ulici Pohraniční stráže pokácen jasan ztepilý,
v ulici Klostermanova bříza bělokorá, v ulici Štursova javor mléč,
v ulici Východní lípa srdčitá, v ulici
Hřbitovní bříza bělokorá a jasan
ztepilý, v Husově ulici jasan ztepilý, v ulici Pardubická jasan ztepilý,
v ulici Dukelská dva jasany ztepilé,
v Karlově ulici topol kanadský a
v oblasti Studánky tři duby letní.
Stav všech stromů byl konzultován s dendrologem.
„Na první pohled to vypadá
jako velké množství stromů, jejich odstranění je ale nezbytné
pro ochranu zdraví a majetku lidí.
Nikdy nekácíme stromy jen tak,
nebo že se nám chce, jak často od
veřejnosti slýcháme. Vše je kon-

zultováno s odborníkem. Každý
rok se naopak snažíme městskou
zeleň rozšiřovat. I po těchto stromech dojde k nové výsadbě,“ dodává Solloch. Náhradní výsadba
v počtu pětadvaceti kusů proběhne v parku u městské knihovny
dle vypracované studie zahradním architektem. Park v současné
době nabízí pouze vzrostlé stromy a chybí zastoupení mladých
dřevin.
V posledních dnech zároveň dochází ke kácení dřevin podél koryta
řeky Mandavy, konkrétně v Moravské ulici, kde Povodí Ohře plánuje
pokračovat v rekonstrukci nábřežní zdi. Nezbytně nutné kácení
proběhne také na žádost Správy
železnic podél železniční trati, kde
stromy ohrožují provoz.
Tomáš Secký

Přehled volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2021/2022
Varnsdorf
V příloze tohoto
čísla Hlasu severu naleznete seznam volnočasových aktivit pro
děti a mládež, které jsou na území města v tomto školním roce
dostupné.
Školní rok je v plném proudu a
s ním se postupně v průběhu září

na základě poptávky dětí a rodičů
tvořily nové kroužky. V příloze tohoto čísla vám již tradičně přinášíme aktualizovaný seznam aktivit
pro děti a volný čas, které jsou
v tomto školním roce ve Varnsdorfu v nabídce u jednotlivých organizací. Seznam obsahuje zájmové

činnosti, které jsou přístupné široké veřejnosti. Školní kroužky tento
registr neobsahuje z důvodu jejich
dostupnosti pouze žákům konkrétních škol. Členské příspěvky
jsou uvedeny orientačně, protože
v některých případech se odvíjejí
od počtu tréninků a dalších kritérií.

Konkrétní výši sdělí jednotliví vedoucí. Registr naleznete v příloze
tohoto Hlasu severu, na webových
stránkách města, na Facebooku
Město Varnsdorf a v Městském informačním centru. Každoroční aktualizace lze hlásit na e-mail vaclav.
lacina@varnsdorf.cz.
Redakce
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Otužování: Pavlína Stránská a ledová cesta ke zdraví
Varnsdorf Také už máte dost
všech těch negativních zpráv kolem, které nás neustále jen vedou do stavu napětí a úzkosti?
Není lepší řešení méně číst, obrátit pozornost k sobě a začít se
více zabývat prevencí? Můžete
se pustit například do otužování.
Věřte, že díky kontaktu se studenou vodou a pobytem na chladném čerstvém vzduchu bude mít
vaše tělo k dispozici lepší arzenál, jak se bránit.
Otužování je jedním z prvních
ozdravných způsobů, který hojně
využívali už naši předkové, ačkoliv
zcela přesně nevěděli, co vlastně činí – proč je tato metoda tak
účinná a jaký užitek z ní mohou
mít. To, že vystavování se chladu
a práce s dechem působí blahodárně na naše zdraví nevymyslel
jen charismatický Holanďan Wim
Hof. Tyto techniky jsou známé už
po dlouhá tisíciletí. V Čechách
úspěšně léčil studenou vodou
jesenický rodák Vincent Priessnitz, který se sám díky vodoléčbě
uzdravil z vážné nemoci.
Otužovat se lze pomocí vzduchu
a vody. Právě otužování vzduchem
je nejdostupnější. Tělo se tak pozvolna adaptuje na odlišné podmínky a s nástupem chladných
měsíců nejsme tak choulostiví na
teplotní změny. Nejúčinnější je
však otužování pomocí vody, což
vyplývá ze skutečnosti, že voda
odvádí při kontaktu s tělem teplo více jak dvacetkrát rychleji než
vzduch. Není však nutné se hned
nořit mezi ledové kry, je spousta
jemnějších způsobů, jak ozdravit

a posílit své tělo.
Důležité je si uvědomit, že otužování je vhodné uchopit jako
životní styl. Máme na něj celý
zbytek našeho života a není třeba
ho „urvat“ za jeden den, týden,
nebo jednu zimu. Začít byste měli
pozvolna, zvláště pokud jste se
dosud se studenou vodou příliš
nekamarádili. Mnohem lepší a
z dlouhodobého hlediska efektivnější je dělat malé a postupné
krůčky.
Otužování může být určitou
formou meditace. Nenechá nás
unikat do budoucnosti, ani minulosti. Je to intenzivní prožitek
„Tady a teď“, který dává odpoči-

nout od starostí a přináší nadhled
a radost. Navíc ten pocit, když
vylezete ze studené sprchy nebo
ledové řeky, je nepopsatelný. Exploze endorfinů, ta úžasná živost,
bdělost a přítomnost. Na svých
seminářích učím lidi k velké pokoře a trpělivosti. Stejně jako ve
škole nejdeme hned ke státnicím,
tak i v případě otužování je třeba postupovat velice pozvolna a
obezřetně. Pokud vás toto téma
zaujalo, chcete se dozvědět více
o tom, jak se správně a bezpečně
otužovat, jak tělo připravit pomocí dechových a pohybových
technik, srdečně vás zvu na svůj
praktický seminář, kde na vás

čeká navíc spousta zajímavých informací na téma imunita a zdraví
v hlubších souvislostech.
Pavlína Stránská vás seznámí
s teorií otužování, dechovými a
pohybovými technikami inspirovanými východními kulturami a
metodou Wima Hofa, které vám
pomohou lépe se adaptovat na
chlad, nastavit mysl. Součástí
kurzu, který proběhne v sobotu 4. prosince 2021 v městské
knihovně, je též výlet minibusem
a ponor v Jizerských horách u vodopádu Jedlová. Cena kurzu je
1 990 korun, rezervace míst probíhá na e-mailu pavlina.stranska@seznam.cz. Pavlína Stránská

Zlatavý mok tekl proudem, proběhl další ročník AleFestivale
Varnsdorf V sobotu 30. října
teklo v místním pivovaru Kocour
pivo proudem. Proběhl další ročník AleFestivale.
Stovky lidí během celé soboty
proudily do varnsdorfského pivovaru Kocour, kde proběhl již
jedenáctý ročník přehlídky nejen
svrchně kvašených piv AleFestivale. Akce se vlivem pandemie

koronaviru konala po roční pauze. Návštěvníci mohli ochutnat
zlatavý mok například z pivovaru
Permon ze Sokolova, Zámeckého
pivovaru Frýdlant či z lokálních
pivovarů Falkenštejn, Nomád
nebo novoborského Bornu. Hudební program zajistila kapela
Claymore.
Redakce
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Podpořte regionální historii, přispějte na vydání Mandavy 2021
Varnsdorf
Pětadvacet let
vydává spolek Kruh přátel muzea Varnsdorf sborník vlastivědných příspěvků Mandava. Letos
na vydání sborníku chybí 20 000
korun. Spolek se proto rozhodl
oslovit příznivce regionální historie s prosbou o pomoc.
Vydání sborníku je možné do
konce roku podpořit prostřednictvím crowdfundingu. Spolek
usiluje o to, aby od dárců vybral
chybějící částku. Kampaň dárcovského webu Donio začala 1. října
a potrvá do 28. prosince 2021.
Celkem přijde vydání sborníku
spolek na 70 000 korun. Část
peněz poskytlo město Varnsdorf
a místní sponzoři. Sborník Mandava přináší vlastivědné čtení
z Varnsdorfu, Šluknovského výběžku a saského pohraničí. Od
roku 1997 v něm bylo otištěno na
pět set článků, které přiblížily historii a přírodu regionu.
„Na webových stránkách www.
donio.cz je možné přispět částkou
v devíti cenových kategoriích od
100 do 600 korun. Přispěvatel si
sám zvolí výši podpory. Za svou
pomoc získá některou z nabí-

zených odměn. Volit může mezi
aktuálním sborníkem, sborníky
z minulých let nebo publikací Igora
Heinze Z hudební minulosti Šluknovska. Provozovatel sbírky Donio
předá spolku 100 % vybraných financí, částku nesníží o provizi ani
poplatky. Pokud se nevybere celá
cílová částka, peníze se vrátí přispěvatelům,“ vysvětlil pravidla od-

měnového crowdfundingu Filip
Mágr z Kruhu přátel muzea Varnsdorf.
V připravovaném pětadvacátém sborníku se na téměř 300
stranách objeví šestadvacet příspěvků. Jedním z nich je např.
článek o varnsdorfských nemocnicích a chorobincích. Představí se také archivní nález století

– nečekaný objev úředních knih
z Varnsdorfu. Sborník se vydá začátkem listopadu v nákladu 700
kusů. Poté bude k dostání v knihkupectvích a informačních středicích Šluknovska.
Vydání sborníku můžete podpořit na webové stránce donio.
cz/vlastivedny-sbornik-mandava-2021.
Klára Mágrová

Burza dětského textilu a hraček lákala, bude se opakovat
Varnsdorf
Poslední říjnovou sobotu se v sále Lidové
zahrady konala Varnsdorfská
dětská burza oblečení. Vstupné
bylo pro návštěvníky zdarma,
poplatek pro prodejce byl symbolických 50 korun.
Co Veroniku Hubálkovou vedlo
k uspořádání dětské burzy oblečení? „V Rumburku se podobná
burza oblečení pořádá již několik let a má velký úspěch. Počet
prodávajících je však omezen,
tak se mně i mým kamarádkám
několikrát stalo, že jsme nemohly
na burze naše či dětské oblečení
prodávat. Zrodila se tedy myšlenka uspořádat ještě jednu burzu
ve Varnsdorfu a umožnit tak více
maminkám ze Šluknovského výběžku věci prodat.“
První dětskou burzu měli spo-
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lečně s Lidovou zahradou Varnsdorf naplánovanou už na loňský
podzim, ale nepříznivá pandemická situace to neumožnila. „Byli
jsme moc rádi, že jsme se letos
burzy dočkali. Byla to naše první
akce a doufám, že nebyla poslední,“ říká Veronika Hubálková.
Na Varnsdorfskou dětskou burzu se přihlásilo celkem 43 prodejkyň. Po přihlášení dostaly instrukce, jak mají zboží k prodeji označit
a připravit. „Počet kupujících nedokážu přesně odhadnout, ale
prodalo se přes šest set kusů oblečení, bot, hraček a dětského textilu v celkové hodnotě třicet dva
tisíc korun. To považuji za velice
úspěšné. Napoprvé jsme nečekali
takovou účast,“ hodnotí.
Co vyžaduje příprava takové
akce? „Organizace nakonec tak

náročná nebyla. Velice mi pomohla paní Bartůňková, a v den
burzy dalších šest dobrovolnic.
Jediné, co nám bylo vytknuto, že
o nás bylo málo slyšet. Vytvořila jsem událost na Facebooku,
kterou jsem sdílela do veřejných
skupin, letáčky byly v mateřských
školách, ordinacích pediatrů a
v prostorách plaveckého bazénu. Ač jsme se snažili, musíme
ještě na propagaci více zapracovat.“
Hubálková se s organizátorkou
rumburské burzy Andreou Bartůňkovou domluvila na dalších
termínech, kdy budou akce ve
Varnsdorfu a Rumburku pořádat,
aby si vzájemně nekonkurovaly,
ale naopak se doplňovaly. V Rumburku je v plánu dětská burza 13.
února 2022, dámská 13. března

2022. Ve Varnsdorfu poté uspořádají dětskou burzu 14. května
2022 a nově i dámskou 4. června
2022. Opět bude s předstihem
vytvořena facebooková událost a
rozneseny letáčky.
„Velký dík patří paní Andree
Bartůňkové, která nás do chodu
burzy zasvětila a předala veškerou
dokumentaci a návody, jak na to.
Bez ní bych organizaci akce neměla vůbec jednoduchou. Dále bych
chtěla poděkovat Lidové zahradě
za prostor a všem, kteří pomohli
s organizací. V neposlední řadě
také samozřejmě děkuji prodejkyním a návštěvníkům. To, že oblečení, hračky, boty a další nekončí
v popelnicích, ale poslouží dalším,
je přeci skvělé,“ dodala závěrem
Veronika Hubálková.
Barbora Hájková

20/2021
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Taneční skupina STARS Varnsdorf oslavila 25 let

VZPOMÍNKA
Dne 13. listopadu to bylo 25 let,
co nás navždy opustil
pan František Vogeltanz. Stále vzpomínají
manželka
Věra a děti s rodinami.

Dne 20. listopadu uplyne 10 let
od úmrtí manžela,
tatínka,
dědečka
Rudolfa
Javorka.
Stále vzpomínají rodina a přátelé.

ÚMRTÍ
Úmrtí v Vydání
říjnu
(čtvrtek)

Renáta Rudolphová 			
Lidmila Marenecová 			
Božena Školníková 			
Naděžda Schneiderová
Daniel Švejcar 			
Margita Lumpeová 			
Milan Svoboda 			
Jindra Hozmanová 			
Jana Lukáčová 			
Albert Klinar 			
Ingeborg Volárová 			
Irena Šmidrkalová 			
Břetislav Šolc 			
Marta Weinhauerová 			
Marie Hrdová 			
Marie Rudolfová 			

48
81
83
62
66
81
61
72
77
57
87
74
97
72
73
73

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
2.12.2021 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.
Čalounické práce,
tel.: 777 883 607
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Celkem 167 lidí tančilo v ručně vyrobených kloboucích a vytvořilo rekord; foto Agentura Dobrý den

Varnsdorf V neděli 10. října
2021 uspořádala taneční skupina
STARS Varnsdorf pod vedením
Libuše Vladařové oslavu 25. výročí od svého vzniku.
Během slunného odpoledne
čekal na návštěvníky bohatý program. Veřejnost mohla sledovat
úžasnou show s tanečními a divadelními vystoupeními či exhibici
motogymkhana. Připravena byla
také výstava motocyklů.

ZUBNÍ POHOTOVOST
20.-21.11.2021			
MDDr. Barcal Pavel		
J. Š. Baara 692/26, Děčín V		
412 507 588
27.-28.11.2021		
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I		
Tel. 732 329 007
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

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

Hlavním lákadlem ale byla snaha o vytvoření rekordu. Celkem
167 účastníků akce tančilo po
dobu jedné minuty společnou
choreografii v ručně vyrobených
kloboucích. Rekord vznikl za podpory Pivovaru Kocour Varnsdorf
a města Varnsdorf. Rekordní údaj
byl do České databanky rekordů
Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů a kuriozit
v Pelhřimově, zaregistrován dne

10. října 2021 na nádvoří pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.
Klobouky
byly
vyrobené
z nejrůznějších materiálů mnoha výtvarnými technikami. K vidění tak byly klobouky látkové,
papírové, šité, lepené, z plat od
vajec, ze smrkových větviček,
z listí, pastelek, krepového papíru, bublinkové fólie a mnohé
další.
Agentura Dobrý den, redakce

FOTOROK 2022: Blíží se uzávěrka
Varnsdorf
Uzávěrka
šestačtyřicátého ročníku fotografické soutěže FOTOROK
2022 klepe na dveře. Termín je
17. prosince letošního roku.
Soutěž FOTOROK byla založena
již v 70. letech fotoklubem F76
v závodním klubu Velveta. Po jeho
privatizaci v roce 1990 všechny
kroužky zanikly a soutěž byla obnovena teprve po obnovení fotoklubu Kruhu přátel muzea Varnsdorf v roce 1996. A trvá dodnes.
Zájemci mohou zaslat černobílé
a barevné fotografie o maximální
velikosti 20x30 centimetrů do
pátku 17. prosince 2021 na adresu Legií 2574, 407 47 Varnsdorf.

Počet snímků od jednoho účastníka je stanoven na maximálně
deset kusů. Každý snímek musí
být na rubu označen jménem
autora, přesnou adresou a názvem snímku. Současně je nutné
vyplnit vstupní formulář, který je
k vyzvednutí na adrese pořadatele, Legií 2574, 407 47 Varnsdorf,
nebo webových stránkách muzeum.varnsdorf.cz.
Autoři snímků budou odměněni hodnotnými cenami. Vyhodnocení soutěže provede odborná
porota a z nejlepších fotografií
bude instalována výstava, která
potrvá od 18. ledna do 19. března 2022.
Fotoklub KPMV
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Skvěle! Zápasníci si připsali úspěchy i cenné zkušenosti
Varnsdorf V posledních týdnech se varnsdorfští zápasníci
zúčastnili tří turnajů. A nevedli si
vůbec špatně.
První dva z nich se shodně konali
v pražském sportovním areálu Jedenáctka. V polovině října se tam
konalo Mistrovství České republiky

mužů a žen, odkud si trenérka Petra Danková přivezla zlatou medaili.
Týden poté se Martin Němec a Jiří
Muller účastnili memoriálu Urbana a Veselého. Konkurence na
turnaji byla velká, dokonce mezinárodní, a zápasníci nasbírali další
cenné zkušenosti. Němec navíc

přidal i medaili za 3. místo.
Do třetice se všichni zápasníci
varnsdorfského oddílu zúčastnili domácího turnaje. Zápasnické
zápolení, jak je turnaj nazván, se
konal ve sportovní hale. Turnaje
se zúčastnily celkem čtyři oddíly.
Z Varnsdorfu, Krásné Lípy, Liberce

a Chrastavy. Celkem se sešlo 45
zápasníků a zápasnic, kteří bojovali
v 16 váhových kategoriích. Varnsdorfský oddíl reprezentovalo 19
mladých nadějí. Všichni si vedli velice dobře a odnesli si devatenáct
medailí, což je pro oddíl úspěch a
příslib do budoucna. Petra Danková

Den plný basketbalu: Sportovní hala praskala ve švech
Varnsdorf
Basketbalový
oddíl tělovýchovné jednoty Slovan Varnsdorf je jediným aktivním klubem tohoto sportu ve
Šluknovském výběžku. Kromě
bohaté historie funguje i v současnosti na několika úrovních
v dívčí i chlapecké složce.
V několika projektech drží po
dlouhou dobu každoroční linii a
těší se velkému zájmu fanoušků
a příznivců oranžového basketbalového míče. Nově přidaným projektem, navazujícím na online a
soutěžní aktivity v období pandemie, je Den plný basketbalu, podporovaný, kromě jiných subjektů,
i městem Varnsdorf. Ten proběhl
na konci října. Návštěvníky, a především účastníky čekalo nejedno
překvapení. Navštívil jej hráč BK
ARMEX Děčín Tomáš Pomikálek,
účastník naší nejvyšší soutěže
mužů a s náplní pomohl i oblastní
trenér basketbalové federace Tomáš Holešovský. Kolektivní focení
pak ukázalo hrdost místních baskeťaček a baskeťáků ke klubové
příslušnosti a hodnotám, které se
jim trenéři na každé úrovni snaží
vštěpovat. Více informací přináší
předseda oddílu Zdeněk Strolený
v krátkém rozhovoru.
V sobotu se na sportovní hale
odehrál Den plný basketbalu.

Můžete shrnout cíl a smysl akce
pořádané klubem, co bylo náplní?
V minulých letech jsme se na
počátku každé sezóny snažili
uspořádat na palubovce místní
sportovní haly utkání mládežnických reprezentací, příp. celků
z nejvyšší soutěže s vybranými (i
zahraničními) soupeři v přípravě
na novou sezónu, abychom dětem
a veřejnosti ukázali na vlastní oči
hráčské vzory, a i třeba úroveň,
které mohou někteří talentovaní a
pilní jedinci dosáhnout. Nyní jsme
zvolili snad přístupnější formu tzv.
otevřeného tréninku, na který
mohl zajít za doprovodu rodičů
jakýkoli malý zájemce a vyzkoušet
si pobýt na palubovce s jedním či
dvěma takovými vzory, a popasovat se s dovednostmi přímo v akci.
Jak se akce povedla, kolik bylo
aktivních účastníků a kolik návštěvníků?
Předně jsme chtěli zaujmout a
přitáhnout samozřejmě nové členy ke sportovním aktivitám v oddíle. Snažíme se dělat i samotné
tréninky pestré, zvát na ně hosty
jak z federace nebo jiných spřátelených klubů, kde hrají naši odchovanci. Cítíme, že to není jen
o basketbalu, ale i o tom, aby se
dítě umělo správně pohybovat,

nebát se, komunikovat nebo i
stravovat, našlo si svoji cestu dál
a výš, pokud bude chtít, a být postupně tím správným vzorem pro
mladší ročníky. Bylo vidět, že přes
20 nejmenších příchozích již má
zkušenost z volnočasových aktivit,
a získalo další zážitek, a může tak
šířit ve svém okolí nebo ve škole,
jak bylo skvělé se potkat a zažít
něco jiného se svým spoluhráčem.
I taková samozřejmost v minulých
měsících zkrátka ustoupila do pozadí a je třeba s tím neustále pracovat, a hlavně vytvářet rozmanité příležitosti. Dnešní děti jsou
totiž na vjemy a své potřeby čím
dál víc náročné.
Takže jste spokojený s průběhem?
Akce samotná byla koncipovaná tak, aby si v programu dne našel to svoje každý návštěvník, tedy
i divák, kterého zajímá třeba výkonnostní basketbal, anebo rodič,
který si vytváří představu o budoucnosti svého dítěte. Od ranního tréninku minikategorií děvčat
a chlapců, přes jejich vzájemné
střetnutí, až po soutěžní utkání
dorosteneckých kategorií, což zabralo takřka 12 hodin basketbalu
v rozmanité podobě. V této době
je každé takové setkání důvodem
ke spokojenosti. My jsme rádi, že

jsme, na rozdíl od loňského roku,
kdy jsme na říjen, byť v trochu jiné
podobě, již tuto akci plánovali,
mohli vůbec něco uspořádat. A
důležité je, že si to užily děti.
Plánujete podobné akce na
popularizaci basketbalu v regionu?
Právě, že jedna taková akce
ročně je málo. Viděli jsme již,
když jsme v lockdownu pořádali
nebo spolupořádali soutěže, aby
se děti neodnaučily úplně sportovat a soutěžit, když bylo složité
se setkávat, jak moc by to mohlo
chybět. Takže určitě ano, jsme pro
každý nápad a chceme jej vždy
smysluplně realizovat.
Jaká je vize klubu do nejbližší
budoucnosti?
Ta se odráží od počtu členské
základny, a to nejen v basketbale.
V současné době není moc těch,
kteří by se chtěli věnovat pravidelnému a intenzivnějšímu sportování. Rádi bychom proto pozvali
zájemce nejen z Varnsdorfu, ale
i celého okolí a Šluknovského výběžku, a nabídli jim podmínky
a akce pro sportování. A podle
přání také podporovali jejich budoucnost v top kolektivním olympijském sportu v ČR, jehož jsme
součástí.
Redakce

Varnsdorfští judisté se na domácím turnaji rozhodně neztratili
Varnsdorf V sobotu 16. října
uspořádal oddíl varnsdorfského
juda společně s kolegy z JV Judo
Rumburk již 13. ročník turnaje,
který nese název O pohár severu. I přesto, že byl turnaj určen
pouze pro nejmladší závodníky
a byla vynechána kategorie žactva, zúčastnilo se ho celkem 141
dětí z 18 oddílů.
Kvůli koronavirové pandemii
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nebylo možné dlouho trénovat,
proto byl hlavní účel turnaje, aby
si děti z jiných oddílů mezi sebou
poměřily síly a po dlouhé době
nezávodění nasbíraly cenné závodní zkušenosti. Všem účastníkům byly rozdány krásné diplomy
a medaile.
Z patnácti domácích závodníků
velkou pochvalu zaslouží Klára
Dostálová, která ve své katego-

rii nenašla přemožitele a vyhrála
zlatou medaili. Pěkný výkon také
předvedla Anička Gavurová, která si odvezla stříbrnou medaili
a Ondra Martinec, kterému se
podařilo vyhrát nad zkušeným
závodníkem z oddílu JUDO ELITE
Praha. Stříbrnou medaili vybojoval Alex Trinh a bronzové medaile
obdrželi: Michal Martinec, Jakub
Král, Martin Lamač, Jonáš Hladík,

Ondřej Damašek, Pavel Málek,
Ondra Trinh, Matěj Horák, Adam
Grim a Eliška a Maruška Mihalíkovy.
„Všem našim judistům gratulujeme a děkujeme městu Varnsdorf za podporu tohoto turnaje,
který má mezi odbornou veřejností velmi dobré jméno,“ poděkoval
závěrem oddíl.
Tomáš Kopeček, Petra Martincová

Siláci z OST Varnsdorf se představili na MS v Polsku
Polsko
Koncem října se
v polském městě Pabianice
uskutečnilo Mistrovství světa v silovém trojboji (GPC). Na
šampionátu nechyběli ani siláci
z OST Varnsdorf. Do boje o nejcennější kovy tradičně zasáhl
Daniel Pianka (silový trojboj EQ,
muži do 67,5 kg), David Kovalčík (benchpress RAW, muži do
110 kg) a Matěj Syrovátka (benchpress RAW, junioři do 100 kg).
První den šampionátu patřil trojbojařům v EQ (podpůrné
dresy), tedy i Danielu Piankovi.
„Bohužel, výsledkově to nebyl
povedený závod. Až po třetím
úspěšném pokusu na dřep zapsal
Dan pouze 170 kg, v benchpressu
taktéž zůstal za svým očekáváním
a úspěšný byl jen základní pokus
na 115 kg. Mrtvý tah byl o poznání lepší, ale i tady bylo 200 kg
zklamáním,“ řekl předseda oddílu
OST Varnsdorf. I přesto Pianka vybojoval 3. místo v absolutním pořadí (ve startovním poli bylo velké
množství diskvalifikací).
Další část šampionátu přinesla
zajímavé výsledky i v benchpressu. Jako první z OST Varnsdorf nastoupil Syrovátka a jak je od něj již
zvykem, podal opět stoprocentní
výkon. Po hladkém základním pokusu na 210 kg, si snadno poradil s
220 kg a následně i s činkou vážící

Skvěle! Matěj Syrovátka uspěl na Mistrovství světa v silovém trojboji; foto OST Varnsdorf

227,5 kg. Ale to nebylo vše, čtvrtým pokusem (nezapočítává se již
do celkových výsledků) vytvořil
nový světový rekord na rovných
230 kg. Tento skvělý výsledek zaručil nejen vítězství ve váhové kategorii, ale také absolutní vítězství
mezi juniory. Poslední zástupce
OST byl David Kovalčík, který se
střetl s opravdu silnou konku-

rencí. A nevedl si vůbec špatně,
protože základní pokus se 170 kg
zvládl snadno. Taktéž druhý pokus
nebyl o nic těžší, a to už bylo naloženo 180 kg. Velká škoda třetího
pokusu se 190 kg, který se nezdařil, a tak to ve výsledku znamenalo 6. místo ve váhové kategorii.
Závěrem se sluší dodat, že se
opět siláci z Varnsdorfu na šam-

pionátu neztratili a postarali se
o velmi dobré výsledky v celosvětovém měřítku. „Velké poděkování
si jistě zaslouží podpora, která se
nám tentokrát dostala i od Miroslava Kindla z firmy Three Medics
Group (výživové doplňky) a tradičně nás podporuje také město
Varnsdorf,“ dodal na závěr oddíl.
Jan Pianka

Fotbalisté se vrátili na trávník, z Táborska přivezli bod
později byl blízko třetí brance Rud- osmifinále MOL Cupu proti prvoli- 0:4. V neděli 14. listopadu pak zanytskyy, ale naštěstí pro Táborsko govému Jablonci nad Nisou. Utká- jížděl Varnsdorf do Líšně (0:1).
Redakce
ve své velké šanci nemířil přesně. ní hrané venku nakonec skončilo
Teprve pak se domácí probrali
Inzerce
z úvodního šoku, převzali iniciativu
do svých rukou a během necelé
Gymnázium Varnsdorf
čtvrthodiny dokázali nepříznivé
skóre vyrovnat. V 18. minutě sní...škola na hranici
žil Plachý, vyrovnání zařídil tvrdou
střelou ve 32. minutě Provazník.
pro šikovné páťáky
Po změně stran byli k vítězství
blíže fotbalisté Varnsdorfu. Když
ale Šimon ze stoprocentní šance
BGV dobrá volba
hlavičkoval vedle odkryté Zadražilovy branky, a poté se šest minut
přípravný kurz na přijímací
před koncem netrefil z první ani
zkoušky z ČJL a M
Dordič, na nerozhodném výsledku
se už nic nezměnilo.
více na www.bgv.cz
Na sv. Martina čekalo fotbalisty
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Varnsdorf Fotbalisté, kteří se
na druholigový trávník vrátili po
koronavirové karanténě, remizovali na půdě Táborska 2:2. V zápase přitom vedli o dvě branky.
Hned od začátku zápasu dávali
Severočeši najevo, že se nemohli
dočkat toho, až po třech týdnech
zase obují kopačky. Varnsdorfu se
podařilo vstoupit do utkání rychlou brankou. Již ve druhé minutě
se totiž hlavičkou po standardní situaci prosadil dvoumetrový Hušek,
který Zadražilovi nedal šanci.
O sedm minut později už to
bylo o dvě branky. Bojan Dordič
si našel mezeru za obranou domácích a překonal bezmocného
brankáře. Jen o další dvě minuty

