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Hlavní vlakové nádraží prošlo během dvou let výraznou 
proměnou, nabídne parkování i místo pro odpočinek

Varnsdorf      Správa železnic se 
před dvěma lety na podzim pus-
tila do optimalizace vlakového 
nádraží ve Varnsdorfu. A výsle-
dek? Příjemné překvapení.

Vlakové nádraží ve Varnsdorfu 
patřilo dlouhé roky k těm nejvíce 
zpustlým v České republice. Státní 
organizace neměla pro téměř sto 
metrů dlouhou budovu, jenž byla 
tvořena ze dvou „věží“ a střední 

části, využití. Proto se rozhodla 
pro její optimalizaci. „Budova je 
pro potřeby Správy železnic znač-
ně naddimenzována. Její velikost 
je poplatná době, kdy sloužila jako 
pohraniční stanice a poskytovala 
prostor mimo jiné také celním or-
gánům,“ uvedl tehdy mluvčí Sprá-
vy železnic Marek Illiaš. V první 
fázi došlo k rekonstrukci nástu-
piště, zabezpečovacího zařízení 
a opravě fasády výpravní budovy 
včetně vnitřních prostor techno-
logické části. 

V další fázi pak došlo na op-

timalizaci samotné budovy. Na 
podzim roku 2020 se do dvou tře-
tin objektu zakously těžké stroje a 
část historické budovy šla k zemi. 
„Akce obsahovala také opravu 
střešní krytiny včetně klempíř-
ských prvků, opravu fasády s do-
plněním oken po zdemolované 
části objektu, dokončení opravy 
vnitřních prostor pro zaměstnan-
ce Správy železnic a úpravy plochy 
po demolici,“ upřesnil Pavel Jaroš, 
vedoucí oddělení organizační jed-
notky Oblastního ředitelství Ústí 
nad Labem. Prostor po budově 

nahradilo nové parkoviště, které 
u nádraží chybělo a bylo potřeba. 
Nechybí ani místo pro odpočinek, 
které je doplněno několika lavič-
kami, odpadkovými koši a zelení 
v podobě sedmi stromů. 

V současné době probíhají 
nutné úkony stavebního řízení 
spojené s kolaudací stavby. Op-
timalizace vlakového nádraží ve 
Varnsdorfu vyšla Správu železnic 
na téměř 27 milionů korun. Sta-
vební práce lehce pozdržela pře-
ložka trafostanice mimo demolo-
vaný objekt.                     Tomáš Secký

Vlakové nádraží ve Varnsdorfu prošlo výraznou proměnou za dvacet sedm milionů korun. Výsledek? Příjemné překvapení; foto Jiří Sucharda
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Do železniční stanice na Jedlové přijel hořící vlak, plameny se podařilo zkroti t; foto miw.cz

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

V železniční stanici na Jedlové hořel přijíždějící vlak,
plameny ve svém volnu hasil i profesionální hasič

5.9.2022 ve 22:35 hod.
Na základě žádosti  Obvodního 

oddělení Policie ČR byla hlídka 
městské policie vyslána do uda-
né lokality, kde mělo docházet 
k vyhrožování obyvatelům domu 
zřejmě opilým mužem. Mezi-
tí m bylo přijato další oznámení, 
tentokrát od pracovníka bezpeč-
nostní agentury, že došlo k vysk-
lení výlohy prodejny. V průběhu 
oznámení se na služebnu městské 
policie dobýval muž, jenž přijel na 
kole, bouchal na okno služebny 
a pokřikoval, že nechtěně rozbil 

výlohu kvůli holce. Dozorčí smě-
ny dospěl k závěru, že se zřejmě 
jedná o stejnou výlohu, o které 
mluvil pracovník bezpečnostní 
agentury. Přivolaná hlídka Policie 
ČR jela na místo události , zatí m-
co hlídka městské policie pře-
vezla muže na Obvodní oddělení 
Policie ČR k dalším úkonům.

8.9.2022 ve 9:35 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení od Policie ČR s prosbou 
o vyslání hlídky městské poli-
cie do domu, ve kterém se měla 

v bytě nacházet zraněná starší 
žena. Na místě bylo strážníky zjiš-
těno, že byt se nachází v přízemí. 
Přivolaný výjezd Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
provedl otevření bytu za přítom-
nosti  nezúčastněné osoby skrze 
okno. V bytě opravdu ležela zra-
něná žena. Následně se na místo 
dostavila přivolaná posádka RZS, 
která si ženu převzala k dalšímu 
odbornému ošetření a převezla ji 
do nemocnice. Byt byl následně 
zabezpečen a hlídkou Policie ČR 
byly klíče předány majitelce.   

8.9.2022 v 16:45 hod.
Na základě žádosti  od řidiče au-

tobusu byla vyslána hlídka měst-
ské policie na autobusové nádra-
ží, kde bylo zjištěno, že do vozu 
vběhl pes a odmítá ho opusti t. 
Vyslanými strážníky byl pes od-
chycen a převezen na služebnu, 
kde již čekal muž, který uvedl, že 
mu pes utekl při venčení. Majitel 
domácího mazlíčka byl řešen do-
mluvou, neboť se jednalo o jeho 
první přestupek.            

                                     Marti n Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf       Čtyři jednotky 
byly 5. října 2022 v 19 hodin vy-
slány na Jedlovou, na železniční 
stanici, k požáru vlaku.

Operační středisko kromě pro-
fesionálních hasičů z Varnsdorfu 
na místo vyslalo jednotky z Dol-
ního Podluží, Horního Podluží 
a drážní liberecké kolegy. Ještě 
před příjezdem jednotek na mís-
to byl požár uhašen, s plameny 
bojoval i dlouholetý profesionální 
hasič Josef Kroupa z varnsdorfské 
stanice.

Prvotní zásah hasicími přístroji 
provedl strojvedoucí s drážními 
zaměstnanci, ale Josef Kroupa, 
který si zrovna ten večer vyjel na 
kole a seděl v místní restauraci, 
plameny zkušeně dohasil a za-
bránil tak větším škodám. Požár 
byl tedy v době příjezdu jednotek 
uhašen, hasiči tak jen celou loko-
moti vu zkontrolovali termokame-
rou a částečně zlikvidovali únik 
oleje. Místo následně bylo předá-
no libereckým drážním hasičům 
a vyšetřovateli.

Nehoda motorkáře s autem
Motorkáři využili poslední hez-

ké dny na projížďky a po celé re-
publice se bohužel vyrojilo mno-
ho nehod. Jinak tomu nebylo na 
křižovatce ulic Karlova a Česko-
slovenských letců ve Varnsdorfu, 
kam profesionální jednotka v ne-
děli 9. října odpoledne vyjížděla 

k nehodě motorkáře a osobního 
vozidla.

Hasiči se připojili k poskytování 
první pomoci a provedli proti po-
žární opatření, zraněný člověk pak 
skončil v sanitce. Kromě hasičů 
a zdravotníků na místo samozřej-
mě dorazili také policisté.

Planý poplach
Profesionální jednotka vyjíž-

děla v neděli 9. října do Rum-
burku, kde byl v nově posta-
vených stavebninách ohlášen 
požár prostřednictvím systému 
EPS (Elektrická požární signali-
zace). Požár se naštěstí  nepo-
tvrdil.

Nehoda u nemocnice
V půl dvanácté večer v sobotu 

8. října se v Karlově ulici (u ne-
mocnice) ozval velký náraz, do 
plotové zdi naboural osobní au-
tomobil. Na místo vyjeli zdravot-
níci, policisté i hasiči – ti  dorazili 
na místo jako první.

Profesionální hasiči poskyt-
li jedné zraněné osobě první 
pomoc, zároveň provedli proti -
požární opatření a odpojení au-
tobaterie. Zdravotníci odvezli zra-
něného člověka do nemocnice, 
dopravní policisté celou situaci  
zadokumentovali. Je velkým štěs-
tí m, že se do cesty vozu značky 

Seat postavila zeď, a ne třeba jiný 
automobil nebo člověk, kterých 
byla celá Karlova ulice vzhledem 
k probíhající diskotéce v Lidové 
zahradě ten večer plná.

Únik červené naft y
Profesionální, a pak i dobrovol-

ná jednotka z Varnsdorfu, zasa-
hovaly společně s kolegy z Dolní-
ho i Horního Podluží a Rumburku 
v jedné dolnopodlužské fi rmě, 
kde došlo k úniku „červené“ naft y 
do prostoru strojovny. Z Nového 
Boru dorazil speciální vysavač, kte-
rý místnost skoro dosucha vysál, 
řešil se ale i únik do vodního 
toku.                            Hasiči Varnsdorf
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Zdravotní ústav nabízí informativní rozbor pitné 
vody za zvýhodněnou cenu do konce listopadu

Varnsdorf      Zdravotní ústav si 
pro občany využívající individuál-
ní zdroje (studny, vrty) k záso-
bování domácností  pitnou vodu 
připravil informati vní rozbor 
pitné vody za zvýhodněnou 
cenu.

Informati vní rozbor pitné vody 
bude Zdravotní ústav provádět 
za zvýhodněnou cenu do konce 
listopadu. Pro rozbor je nutné vy-
zvednutí  vzorkovnic na pracovišti  
Zdravotního ústavu. Nejbližší pra-
coviště včetně provozních hodin 

najdete na webových stránkách 
www.zuusti .cz, nebo po telefo-
nické domluvě na zákaznické lince 
844 060 606.

„Mezi lidmi je o tyto informa-
ce trvalý zájem. Jen většinou 
nemají povědomí jak a kde si 

takový rozbor zajisti t,“ dodává 
Zdravotní ústav. Cena rozbo-
ru je stanovena na 774 korun 
s DPH a zahrnuje výsledkový 
akreditovaný protokol o zkoušce 
včetně posudku.

                                                    Tomáš Secký

Pracovníci fi rmy během instalace fl exi potrubí do komínového tělesa na střeše školy; foto Jiří Sucharda

Plynová kotelna v IZŠ Karlova prošla rekonstrukcí,
stavební práce doprovázel neočekávaný problém

Varnsdorf    Interakti vní zá-
kladní škola v Karlově ulici má 
nové plynové kotle. Stavební 
práce vyšly městský rozpočet na 
více než milion korun.

Město každoročně investuje 
miliony korun do vylepšení zá-
kladních i mateřských škol. IZŠ 
Karlova dostala v nedávné době 
novou střechu a fasádu budovy 
za více než patnáct milionů ko-
run. Další investi ce v této škole 
byla zaměřena na rekonstrukci 

plynové kotelny. Ta stávající už 
nevyhovovala. Stavební práce, 
které začaly v letních měsících, 
měly být dokončeny do začátku 
topné sezóny, tedy do poloviny 
září. Rekonstrukci ale pozdržel 
neočekávaný problém v komíno-
vém tělesu. 

„Komínový průduch má v sobě 
odskok, který znemožnil instalaci 
pevného potrubí. Tenhle stavební 
prvek nebyl v žádné dokumenta-
ci zaznamenán. Proto bylo nutné 

objednat potrubí fl exi, na které 
se čekalo i díky jeho délce,“ pro-
zradil důvody zdržení Petr Štulc, 
jednatel společnosti  Kespogas, 
která měla stavební práce na sta-
rost. Délka komínu je toti ž téměř 
třicet metrů. Rekonstrukce se tak 
protáhla do začátku října. „Firma 
škole do doby zprovoznění nových 
kotlů zajisti la horkovzdušná těle-
sa, která každé ráno s vytápěním 
pomáhala. V družině, kde tráví 
čas děti , než se jdou učit, jsme 

přitápěli ještě elektricky. V přípa-
dě, že by nastala větší zima, jsme 
řešili i možnost mimořádných 
prázdnin, k tomu ale naštěstí  ne-
došlo,“ řekl místostarosta Jiří Su-
charda. 

Novým zdrojem tepla v IZŠ Kar-
lova jsou dva plynové nástěnné 
kondenzační kotle o výkonu 2x85 
kW. Stavební práce vyšly městský 
rozpočet zhruba na 1,2 milionu 
korun.

                                              Tomáš Secký
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Krajská zdravotní zahájila v rumburské nemocnici 
provoz dermatovenerologické ambulance

Město chce v příštím roce podpořit projekty 
prospěšného charakteru částkou 1,5 milionu

Šetřete svou peněženku a prostředí – swapujte!

Rumburk    První pacien-
ti  ze Šluknovského výběžku 
6. října 2022 absolvovali vyšet-
ření v nové dermatovenerolo-
gické ambulanci. Její provoz za-
čala zajišťovat ve své nemocnici 
v Rumburku Krajská zdravotní, 
a.s., prostřednictvím Kožního od-
dělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí  nad Labem, o.z. V ambu-
lanci v budově polikliniky na ad-
rese Jiráskova 1378/4 bude vždy 
v úterý (7:00 – 15:00) přítomna 
sestra, lékař ordinuje ve čtvrtek 
(7:00 – 15:00). Je nutné telefo-
nické objednání vždy v úterý na 
tel. 412 359 542.

Nemocnice v Rumburku je od 
poloviny loňského roku detašo-
vaným pracovištěm Masarykovy 
nemocnice v Ústí  nad Labem. Jed-
nou z výhod tohoto propojení je 
možnost efekti vního využívání ka-
pacit obou zařízení tak, aby byla 
nejen obyvatelům Šluknovského 
výběžku, ale i Ústeckého kraje, 

zajištěna dostupnější a co nej-
kvalitnější zdravotní péče. V Ne-
mocnici Rumburk začala v červnu 
fungovat urologická ambulance 
a v předcházejících měsících za-
hájili operace ortopedičtí  specia-
listé z ústecké nemocnice.

„V dermatovenerologické am-
bulanci v rumburské nemocnici 
budeme zajišťovat základní péči 

o pacienty s kožními a pohlavně 
přenosnými chorobami. Otevření 
ordinace jim ušetří fi nanční pro-
středky a čas, který dosud museli 
vynaložit na cestování z této části  
děčínského okresu za vyšetřením 
na vzdálená zdravotnická praco-
viště,“ sdělila MUDr. Adriana Kra-
ti nová, lékařka Kožního oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – Masaryko-

vy nemocnice v Ústí  nad Labem, 
o.z., která novou ambulanci vede.

„Po otevření urologické ambu-
lance letos v červnu pod vedením 
přednosty Kliniky urologie a ro-
boti cké chirurgie z ústecké Ma-
sarykovy nemocnice MUDr. Jana 
Schramla, Ph.D., jsme ve spolu-
práci s tamním kožním oddělením 
nyní zprovoznili dermatovenero-
logickou ambulanci MUDr. Adria-
ny Krati nové. Zkvalitnění péče, ale 
také její rozšiřování, je prioritou 
od převzetí  rumburské nemocni-
ce Krajskou zdravotní 1. června 
2021. Proto jsem rád, že se nám 
zde daří postupně zavádět obo-
ry, za kterými museli pacienti  ze 
Šluknovského výběžku jezdit až do 
sedmdesát kilometrů vzdálené-
ho krajského města,“ řekl MUDr. 
Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravot-
ní, a.s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí  nad Labem, o.z., pracoviště 
Rumburk.             Krajská zdravotní, a.s.

Varnsdorf    Město se snaží 
každoročně podporovat projek-
ty prospěšného charakteru pro 
děti , mládež a širokou veřejnost, 
které jsou rozděleny do čtyř ob-
lastí .

Jsou jimi kultura a vzdělává-
ní, cestovní ruch, tělovýchova 

a sport, sociální a zdravotní. V le-
tošním roce Varnsdorf podpořil 
celkem 88 žádostí . I pro příští  rok 
chce v téhle podpoře město po-
kračovat, proto rada města ne-
dávno na svém zasedání schválila 
Dotační program pro rok 2023, ve 
kterém bude zřejmě alokována 

stejná částka jako v letošním roce, 
tedy 1 500 000 korun. O celkové 
částce ale budou rozhodovat noví 
zastupitelé při schvalování roz-
počtu na následující rok.

Přijaté žádosti  poté hodnotí  do-
tační komise, která se zaměřuje 
na obsahové zpracování žádostí , 

fi nanční stránku daného projek-
tu a přínosu pro společnost. Ko-
mise poté předloží radě města 
návrh doporučených projektů ke 
schválení. O termínech pro podá-
ní žádostí  budeme veřejnost včas 
informovat.

                                                Tomáš Secký

Varnsdorf      V neděli 6. listo-
padu se v čase od 14:00 do 16:00 
se v prostorách varnsdorfské-
ho městského divadla koná již 
6. varnsdorfský swap.

Hlavní myšlenka swapu je pře-
devším ekologická a ekonomická. 
Má za úkol redukovat zbyteč-
né vyhazování oblečení, které 
může ještě dále dlouhou dobu 

sloužit, omezit podporu tzv. fast 
fashion (levná móda vyráběná 
v obrovském množství bez ohle-
du na ekologické dopady a pra-
covní podmínky zaměstnanců) 
a také ušetří vaší peněžence, 
což v dnešní době určitě každý 
ocení.

Opět můžete donést oblečení 
pro děti  i dospělé, obuv, hračky či 

bytový texti l ve stavu, ve kterém 
bychom ho i my rádi dostali. Tedy 
vyprané, čisté a nepoškozené. 
Na swapu si pak můžete vybrat 
z věcí, které donesli ostatní. Po-
kud vám doma zrovna nic ne-
přebývá, nevadí, přijít můžete 
i tak. Zaplatí te pouze vstupné 50 
Kč a za vybrané věci již nic další-
ho neplatí te. Kdo bude mít větší 

množství věcí, nechť kontaktuje 
organizátorku Kláru Lukačovičo-
vou na tel. 777 583 506 a domluví 
si předání předem. Pokud máte 
jednu tašku nebo míň, stačí pře-
dat až při samotném příchodu 
na akci. Oblečení, které nenajde 
svého majitele, bude darováno 
na charitu.

                                         Barbora Hájková
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Pestrý podzim v Městské knihovně Varnsdorf

Začátek podzimní ligy v hospodském vědomostním 
kvízu zaznamenal rekord, zúčastnilo se přes 70 hráčů

První podzimní kvíz zaznamenal rekordní účast; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf    Přinášíme vám 
přehled podzimních akcí, které 
pro veřejnost připravili pracov-
níci z varnsdorfské knihovny.

Vyzpovídali jsme ředitelku 
Ilonu Marti novskou, která nám 
prozradila, na co se může veřej-
nost těšit. Začneme tradičně. Do 
27. října mohou rodiče přihlásit 
své prvňáčky v dětském odděle-
ní zdarma. Každý prvňáček obdr-
ží průkaz s podmínkami, které je 
třeba splnit, aby malý školák mohl 
být ke konci školního roku slav-
nostně pasován na čtenáře. Akce 
Prvňáček je fi nančně podpořena 
z Dotačního programu města 
Varnsdorf.

V týdnu od 4. do 8. října pro-
běhla celostátní akce na podpo-
ru knih, knihoven a čtenářství, 
kterou vyhlašuje Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků. Po 
celý týden plati la amnesti e dluž-
níků a registrace nových čtená-
řů s ročním poplatkem zdarma. 
„V týdnu se nám přihlásilo přes 
třicet nových čtenářů a díkybohu 
se nám vráti ly i některé leti té kniž-
ní dluhy. Jsme rádi za každou vrá-
cenou knihu, na kterou čeká další 
zájemce. Největší nárůst čtenářů 
ale bývá v září, kdy nastupují noví 
studenti  do škol,“ vysvětluje Ilona 
Marti novská.

Oblíbené jsou také Kvízy pro 
děti , které mohou malí čtenáři 
vyplnit v dětském oddělení, ale 
jsou k dispozici i na webu knihov-
ny. Děti  si je mohou vypracovat 
v klidu doma a poté buď přinést, 
nebo poslat e-mailem do knihov-
ny, čehož rodiče poměrně často 
využívají. „Také registrujeme větší 
zájem o výtvarné soutěže, které 
vyhlašuje dětské oddělení. Jedná 
se o temati cké zaměření – např. 
moje prázdniny a teď je aktuál-
ním tématem podzim. Vybrané 
výtvory dětí  jsou vystavené a tvoří 
příjemnou a autenti ckou výzdobu 
dětské knihovny,“ vysvětluje ředi-
telka.

Zasoutěžit si mohou i starší 
čtenáři, pro které jsou určeny 
Kvízy pro dospělé, tzv. Knihkvízy. 
Čtenáři mají možnost je vyplnit 
a získat malou pozornost, opět 
jsou k dispozici na webu knihovny. 
„Nově pro pobavení a kratochvíli, 
třeba při čekání u lékaře, mají čte-
náři možnost zkusit své znalosti  
a lušti telské vlohy na instagra-
movém profi lu Městské knihovny 
Varnsdorf v kvízu Uhádněte kni-
hu. Podívejte se, budeme rádi za 
zpětnou vazbu,“ doplňuje Marti -
novská.

Ve spolkové místnosti  opět pro-
bíhá „Podnikni to“, kurz pro začí-

nající podnikatele zdarma, a také 
se zde schází Klub podnikavců. 
V plánu je adventní tvoření ve 
spolkách pod vedením paní Litav-
ské (počet míst omezený, nutné 
přihlášení předem) a v prosinci 
je možné se přihlásit na Kurz otu-
žování (3. prosince) s Pavlínou 
Stránskou.

V prostorách budovy MCKV 
může veřejnost v říjnu zhléd-
nout díla žáků Vyšší odborné 
školy, Střední průmyslové školy 
a Střední odborné školy Varns-
dorf. Vystavené jsou práce žáků 
studijního oboru Grafi cký design, 
které jsou k vidění v přízemí do 
29. listopadu.

MŠ Na kopečku pořádá svou 
první výstavu Podzim očima dětí . 
Obrázky namalovaly děti  od 3 do 
6 let. Díla jsou vystavena v oknech 
budovy, jsou tedy vidět i zvenčí až 
do 26. listopadu.

Do téhož data je v 1. patře mož-
né zhlédnout putovní výstavu 
Svoboda na dosah ruky! Lužičtí  
Srbové a menšinová otázka po 
roce 1918, jejíž zapůjčení inicio-
vala historička Dr. Jana Piňoso-
vá. Připravilo ji Lužickosrbské 
muzeum v Budyšíně. Výstava se 
podrobně věnuje lužickosrbské 
otázce po roku 1918, kdy se Lužič-
tí  Srbové snažili dosáhnout větší 

míry národní a kulturní autono-
mie. Na výstavu bude 25. října na-
vazovat přednáška paní Piňosové, 
na které se zájemci dozví, proč se 
nepodařilo Lužickým Srbům zalo-
žit vlastní stát a další zajímavosti .

Na sobotu 12. listopadu je 
plánovaný velmi navštěvovaný 
Regionální knižní minitrh. „Už 
se přihlásila spousta tradičních 
vystavovatelů a věřím, že ná-
vštěvníci objeví i mnoho nových. 
Připravujeme dílničky pro děti , 
občerstvení v sálku, dole v pří-
zemí knihy a pak samozřejmě 
i nějaká lákadla a možné vánoční 
dárky – od tkaných výrobků, kera-
miky, drobných dárků po přáníč-
ka, diáře atd. V čítárně dospělého 
oddělení nebude chybět předsta-
vení nových knih, kterých je ale 
pravděpodobně méně, než bylo 
obvyklé.  Zájemci se mohou těšit 
například na knihu Zapomenutá 
historie menšinových škol, jejímž 
autorem je Karel Jarolímek, nebo 
úžasný Historický atlas Euroregio-
nu Labe. Všechny knihy budou 
po Minitrhu k dispozici v knihov-
ně,“ doplnila ředitelka městské 
knihovny Ilona Marti novská. 
Veškeré informace o akcích na-
leznete na webových stránkách 
Městské knihovny Varnsdorf 
(www.mkvdf.cz).       Barbora Hájková

Varnsdorf   Podzimní liga ve 
vědomostní hře Na kvíz, která 
se koná každou lichou středu 
v sálu Lidové zahrady Varnsdorf, 
odstartovala v polovině září.

A start to byl na místní poměry 
velkolepý. Ligu zahájilo jedenáct 
týmů, ve kterých dohromady sou-
těžilo přes sedm desítek hráčů. 
Poziti vním trendem je zvýšený 
zájem mezi mladšími hráči. No-
vinkou je střídání dvou moderá-
torů – Jiřího Suchardy a Tomáše 
Pšeničky.

V této týmové hře pro dospělé 
proti  sobě soutěží skupiny slože-
né maximálně z 8 hráčů. Otázky 
jsou pečlivě připraveny předem a 

sestaveny tak, aby si každý přišel 
na své. Odpovídá se písemně bez 
telefonů a jiných nápověd, jde 
o kolekti vní práci celého týmu. 
Varnsdorfští  hráči mají výhodu ve 
velké kapacitě sálu, která umož-
ňuje nadstandardní hráčskou 

účast. Tyto mimořádné podmínky 
využila společnost Na kvíz v červ-
nu tohoto roku, kdy se v sále Li-
dové zahrady konalo severočeské 
fi nále.

Společnost Na kvíz pracuje se 
svojí hráčskou komunitou i mimo 

kvízy. Týmy si mohou porovnat 
své výsledky v rámci celé repub-
liky, mohou také částečně ovlivnit 
obsah kvízu hlasováním v anke-
tách na facebookové stránce Na 
kvíz.

Pokud rádi sledujete televizní 
AZ kvíz nebo populární soutěž Na 
lovu, složte tým a přijďte otesto-
vat své vědomosti . Více informací 
naleznete na zmíněných odka-
zech či ve facebookové skupině 
Na kvíz/Varnsdorf/Lidová zahra-
da. Přihlásit svůj tým můžete na 
webových stránkách nakviz.cz, 
kde si zarezervujete své místo ke 
hře.

                                         Barbora Hájková
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Odstěhoval se do devátého okresu. Co rčení skrývá?
Varnsdorf    Starý hřbitov 

u kostela sv. Petra a Pavla na 
náměstí  již v polovině 19. stole-
tí  přestával vyhovovat kapacitě 
rozvíjejícího se města. Proto se 
hledalo nové, vhodné umístění, 
a to zejména na okraji města 
v místech, kde se do budoucna 
již nepočítalo s výstavbou obyt-
ných domů.

Po dohodě s katolickou církví, 
resp. Liechtensteinským patro-
nátním úřadem v Rumburku, byla 
pro nový hřbitov zakoupena část 
bývalého farního lánu pod vr-
chem Vorderberg, na levé straně 
dnešní silnice II/265 na Studán-
ku. V roce 1871 zdravotní komi-
se rumburského okresního hejt-
manství defi niti vně zakázala další 
pohřby na hřbitově u kostela na 
náměstí , proto město urychleně 
oploti lo část získaného pozem-
ku a 7. ledna 1872 nechalo nový 
hřbitov slavnostně vysvěti t. První 
pohřeb se zde uskutečnil již ná-
sledující den. Prvním pohřbeným 
se stal šesti měsíční chlapeček 
Franz Sperlich. V roce 1876 posta-
vil stavitel Gustav Stolle příbytek 
pro hrobníka a hřbitov obezdil. 
V době výstavby nového hřbitova 
bylo zrušeno používání starých 
názvů původních vesnic, z nichž 
město Varnsdorf vzniklo a měs-
to bylo rozčleněno na 8 okresů. 
Novému hřbitovu se tehdy zača-
lo říkat devátý okres. Rčení typu 
„odstěhoval se do devátého okre-
su“, či „hledá si parcelu v devátém 
okresu“ znamenala, že dotyčný 
zemřel nebo mu do odchodu na 
věčnost nezbývalo mnoho času. 
S tí mto rčením se mezi staršími 
lidmi můžeme setkat ještě dnes. 
K dalšímu velkému rozšíření hřbi-
tova došlo v roce 1884. O šest let 
později, v roce 1900, byl postaven 
nový domek pro hrobníka, který 
byl ve třicátých letech přestavěn 
do současné podoby.

Hřbitov je obdélníkového tvaru, 
páteřní hřbitovní komunikací je 
rozdělený na dvě části . Komunika-
ce začíná na jedné straně bránou 
a domkem hrobníka, ve kterém 
se dnes nachází i sídlo pohřební 
služby Kamélie, na druhém konci 
jí dominuje mohutná obřadní síň. 

Vrchní brána, která před zahrad-
nictvím uzavírala hřbitov, byla od-
straněna po válce. Ve spodní části  
hřbitova se nacházejí čtyři oddíly 
s označením X – XII, v horní části  
se nachází osm oddílů s označe-
ním I -VIII s tí m, že mezi těmito 
částmi se nachází kruhový bazén 
s fontánkou, místem pro plnění 
vody do konví, urnovým hájem 
a válečnými pomníky. Podél celé-
ho hřbitova se nachází ohradní zeď 
v původní podobě, po celém vnitř-
ním obvodu obestavěná masivní-
mi a bohatě zdobenými hrobkami 
ohraničenými kovovým ozdob-
ným plotem s vrátky. Ploty však 
u mnoha hrobek chybí nebo jsou 
ve špatném technickém stavu. 
Hlavní komunikace jsou nyní opra-
vené, nově osázené listnatými 
stromy (lípami), hroby a hrobky 
v centrální části  hřbitova jsou udr-
žované, směrem k okrajovým čás-
tem jsou hrobová místa i hrobky 
ponechány svému osudu a zarost-
lé náletovými dřevinami.

Na hřbitově je velké množství 
hrobek a náhrobních kamenů vý-
znamných osobností . Je zde také 
umístěno několik památníků. Po-
chováni jsou zde například bis-
kupové starokatolické církve pp. 
Pašek a Nitt el, farář starokatolické 
církve a bratr významného české-
ho spisovatele Armandeus Čech, 

starosta Eduard Strache, texti lní 
fabrikant Hanisch, architekt An-
ton Möller, lužicko – srbská rodi-
na Krawc nebo prarodiče součas-
ného českého kardinála Dominika 
Duky. Najdeme zde také dvě kap-
le. Menší je dnes v soukromých 
rukách rodiny Bartošových 
a Galbavých. Ta větší, s označe-
ním Hanischova hrobka, prošla 
před několika lety kompletní re-
konstrukcí. Krom těchto hrobek 
najdeme v areálu hřbitova velký 
památník obětem 1. světové vál-
ky, památník obětem pochodu 
smrti , památník obětem před 
a po válečných událostí  druhé 
světové války, památník obětem 
druhé světové války a ruským hr-
dinům.

Kromě domku pro hrobníka 
bylo zapotřebí hřbitov vybavit 
i obřadní síní, ve které by se mohli 
pozůstalí důstojně rozloučit se ze-
mřelými. V požadavcích na obřad-
ní síň byla i místnost pro výstavu 
zemřelých, urniště pro dočasné 
uložení uren zejména v zimním 
období. V suterénních prostorách 
chladící a mrazící prostory pro 
přechovávání zemřelých.

V dubnu roku 1937 byly míst-
ním architektem Rudolfem Di-

nnebierem (autor továrního 
komplexu Elite, poslední vyhlíd-
ky na Špičáku nebo Singerovy 
vila v Jarošově ulici) představeny 
první návrhy vzhledu moderní 
obřadní síně s funkcionalisti c-
kými prvky, které byly po drob-
ných úpravách v srpnu téhož 
roku starostou Aloisem Knöti gem 
a místostarostou Josefem Gothem 
odsouhlaseny. Stavba, kterou 
28. srpna schválil okresní hejtman, 
v té době využívala veškeré mo-
derní prvky. A to nejen vzhledem, 
ale i vybavením. Richard Herold 
z Chomutova umísti l pod střechu 
elektrické ovládání 90 kg zvonu 
(umíráčku) o spodním průměru 
530 mm (nyní se opět zprovozňu-
je), do suterénu byl místní fi rmou 
Emila Spiegela postaven otevřený 
plošinový výtah na transport ze-
mřelých. Celý venkovní areál byl 
osázen zelení na základě veřej-
né soutěže, kterou před návrhy 
H. Grafa a G. Wagnera nako-
nec vyhrálo střídmé provedení 
M. Gabriela, navrhující pouze 
oboustrannou alej topolů umoc-
ňující moderní vzhled stavby.

Až letos půjdete za svými blízký-
mi na dušičky, využijte příležitost 
a prohlédněte si celý areál hřbi-
tova i jeho zajímavé urbanisti cko-
technické řešení.               

                                                    Jiří Sucharda

Hřbitovní kaple

Dobová fotografi e ze stavby obřadní síně na místním hřbitovu; foto archiv
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02.01.2019
14.01.2019
28.01.2019
11.02.2019
25.02.2019
11.03.2019
25.03.2019
08.04.2019
23.04.2019 (út)
06.05.2019
20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
19.08.2019
02.09.2019
16.09.2019
30.09.2019
14.10.2019
29.10.2019 (út)
11.11.2019
25.11.2019
09.12.2019

Úmrtí v září

Bořivoj Lokvenc  77 let
Jaroslav Dašek  75 let
Antonie Knížková  79 let
Milada Kovačová  62 let
Ludmila Thomasová  82 let
Barnabáš Oláh  59 let
PharmDr. Jindřich Šmíd  62 let
Bohumil Němec  87 let
Václav Kovář  87 let

ÚMRTÍ

Dne 20. října uply-
nulo 5 smutných 
let, co nás navždy 
opustil náš milova-
ný tatínek, dědeček 
a pradědeček Milo-

slav Hromek. S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami

Ráda bych ocenila přístup mladého 
nadějného Roma Jana Stankovi-
če, učně v oboru zedník z místního 
učiliště pod vedením pánů Nekvindy 
a Bareše, který mi pomohl odnést ně-
kolik věcí a zároveň se chopil umytí 
výlohy našeho kadeřnictví a sám při-
šel s návrhy na drobné opravy budovy. 
Je vidět, že pokud se řemeslo dělá 
dobře, mohou se pro něj nadchnout 
i mladí.                              
              Monika Javůrková Hüblerová

Chtěla bych poděkovat vedení školní 
jídelny na náměstí, jmenovitě Mar-
celu Novotnému a jeho týmu kucha-
řek, za výborné školní obědy. Sama 
jsem měla možnost ochutnat několik 
jídel, vzhledem k onemocnění mých 
dětí. 
Touto cestou bych chtěla vyzdvihnout 
kvalitu jídla, náš salon se od této 
doby stane příležitostným odběrate-
lem obědů. 
               Monika Javůrková Hüblerová

 
22.-23.10.2022   
MDDr. Bolfí k Ondřej  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

29.-30.10.2022   
MUDr. Hladík Pavel   
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    27.10. a 03.11.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V prodeji je stolní kalendář
města Varnsdorf na rok 2023

Děti z mateřské 
školy Na Kopečku 
vystavují obrázky 
v MK Varnsdorf

Varnsdorf   Děti  z MŠ Na Ko-
pečku poprvé pořádají výsta-
vu výtvarných prací v městské 
knihovně.

Tématem byl „Podzim očima 
dětí “. Obrázky si bude možné 
prohlédnout v oknech městské 
knihovny do konce listopadu. 
Až půjdete kolem na procházku, 
přijďte se podívat.          MŠ Národní

V Nemocnici Varnsdorf i na-

dále funguje očkovací cen-

trum. Čtvrtou (druhou po-

silující) dávku zdravotníci 

aplikují zájemcům nejméně 

čtyři měsíce od třetí  dávky. 

Ordinační hodiny jsou vždy ve 

čtvrtek od 08:00 do 12:00 pro 

registrované, od 08:00 do 11:00 

pro neregistrované zájemce. 

I přesto nemocnice doporučuje 

objednání předem na stránce 

www.reservati c.com/ockovani.

Varnsdorf    Od poloviny října 
je v prodeji nový stolní kalendář 
města Varnsdorf na nadcházející 
rok 2023. 

Kalendář je zaměřen na histo-
rii texti lního průmyslu ve městě 
a další zajímavosti  s tí m spojené. 
„Obraz na ti tulní straně zobrazu-
je Varnsdorf ještě před nástupem 
industrializace. Vidíte na něm 
bělidlo fi rmy Fröhlich, které bylo 
v roce 1852 situované v soused-
ství nejrušnější varnsdorfské uli-
ce (dnešní Národní), plné chodců 

i vozů naložených zbožím, mířícím 
k místní celnici,“ popisuje v úvod-
ním slovu Josef Rybánský, autor 
textů v kalendáři u jednotlivých 
fotografi í. 

Zájemci si mohou kalendář 
v omezeném množství kou-
pit v Městském informačním 
centru v Otáhalově ulici za 
cenu 69 korun. V prodeji bude 
také nástěnný kalendář zachy-
cující Varnsdorf z ptačí perspek-
ti vy.                                                   

                                                Tomáš Secký
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Varnsdorfské volejbalistky rozjely naplno svou sezónu

Šachisté vstoupili do první ligy, drží se v polovině

Šipkaři válí, své soupeře drtí a vedou tabulku

Jiří Šusta si vyjel zlato a získal tak titul Mistra ČR

Varnsdorf    Během září se 
rozjely všechny volejbalové sou-
těže. Ve všech kategoriích pro-
běhne soutěž systémem každý 
s každým, a poté dle umístění 
dojde k rozdělení do výkonnost-
ních lig.

Nejstarší děvčata odstartovala 
sezónu turnajem v Novém Boru, 
kde sehrála dvě utkání. Jedno 
se Schrödingerovo Insti tutem 
a druhé s SK Ještědskou Liberec. 
Mladé družstvo na loňské vítězky 
v kategorii kadetek nestačilo 
a prohrálo 2:0. S děvčaty z Ješ-
tědské to byl již jiný boj, bohužel 
se ve třetí m setu přiklonilo štěs-
tí  k soupeřkám a po bojovném 

výkonu to byla opět prohra 1:2. 
K dalšímu turnaji budou děvčata 
odjíždět do Turnova. 

Starší žákyně sbírají zkušenosti  
v kategorii kadetek, což se začíná 
vyplácet. Ve své soutěži zahájily 
turnaj v Turnově dvěma výhrami 
a jednou prohrou. Jediné druž-
stvo, na které nestačily, byla pou-
ze Jiskra Nový Bor. Naopak dvě 
výhry 2:0 nad Frýdlantem a Bižu-
terií Jablonec pomohly ke zlep-
šení nálady a dodání energie do 
dalších víkendů.

Svou soutěž také zahájila děvča-
ta v kategorii mladších žákyň. Ve 
čtyřkovém volejbale má TJ Slo-
van Varnsdorf hned tři družstva. 

Všechna zajížděla ke kvalifi kační-
mu turnaji do Turnova. Družstvo 
A (Eliášová, Hanykýřová, Poláčko-
vá, Burgerová, Švecová) si jednou 
prohrou a jednou remízou zajisti -
lo pro příští  kolo účast ve druhé 
výkonnostní lize. Družstvo B (Be-
ránková, Křížková, Jandová, No-
váková) si se soupeřkami poradilo 
o trochu lépe, a po jedné prohře 
okusí příště ligu první. Družstvo 
C složené z nejmladších mlad-
ších žákyň (Málková, Holubcová, 
Králová, Nováčková, Hušáková, 
Hronková) odehrálo vyrovnaný 
turnaj. A i když to byl jejich úplně 
první počin ve větším volejbale, 
nedaly soupeřkám nic zadarmo. 

Skóre 3:3 jim do dalšího turnaje 
zajisti lo třetí  ligu.

Letos hrají mladší žákyně také 
svou první sezónu v šestkovém 
volejbale. Spojené družstvo A a B 
tak nastoupilo ke svému prvnímu 
turnaji ve varnsdorfské sportovní 
hale. V systému každý s každým 
je na domácí palubovce čekala 
utkání s TJ Bižuterií Jablonec nad 
Nisou, TJ Turnov a Jiskrou Nový 
Bor. „Děvčata zaslouží velkou po-
chvalu, jelikož na hřišti  makala 
jako jedno tělo a jediným, kdo je 
dokázal porazit, bylo zkušenější 
družstvo novoborské Jiskry,“ zní 
z klubu.

                                    Michaela Damnitzová

Varnsdorf       První šachová 
liga družstev mládeže má za 
sebou úvodní tři kola, která již 
naznačila, s jakými ambicemi 
a šancemi na tom jednotlivé 
týmy jsou.

V čele tabulky je klub Štěpán 
Praha, který zatí m všechny své 
soupeře deklasoval. Bez ztráty 
bodu jsou také hráči celků Karlo-
varský ŠK Tietz a VHS Kralupy, vel-
mi silný tým má i DP Praha. 

Varnsdorfské družstvo, kte-

ré po dvou debaklech v Pra-
ze s domácím DP Praha (0: 6) 
a VHS Kralupy (1: 5) deklaso-
valo v domácím prostředí ŠK 
Teplice (5,5: 0,5), je zatí m na 
sedmém místě dvanácti členné 
tabulky a stále platí , že záchrana 
v soutěži by byla velkým úspě-
chem, neboť je tým proti  loňsku 
výrazně oslaben. Varnsdorf navíc 
první tři kola neodehrál v nejsil-
nější sestavě, v prvních dvou ko-
lech měl navíc o jednoho hráče 

méně. Sestava: Křelina (1 bod), 
Maco (1), Hejný (1,5), Straka (1), 
Sikora (1). Ve třetí m kole doplnil 
sestavu Forkert (1). Další dva zá-
pasy čekají varnsdorfské šachis-
ty 10. prosince v Teplicích, kde 
budou soupeři týmy z Karlových 
Varů.

V Liberci se mezití m odehrál 
tradiční turnaj v rapidu Liberec 
Open. Mezi 54 startujícími byli 
i tři varnsdorfští  hráči. Nejlépe 
dopadl Václav Paulus, který obsa-

dil celkové 5. místo se ziskem 6,5 
bodu. Matěj Hejný po skvělém 
startu do turnaje nakonec zůstal 
na 4 bodech a Jakub Sikora uhrál 
3 body. Velmi pěkný výsledek 
uhrál i varnsdorfský odchovanec 
Michal Papoušek, který získal 5,5 
bodu. Vítězem turnaje, který se 
odehrál v prostorách liberecké 
průmyslovky, se stal Taron Ša-
gbazjan před velmistrem Petrem 
Neumanem.

                                                 Václav Halba

Varnsdorf      Šipkařský tým 
The Forge odehrál další diviz-
ní utkání. Uspěl také v Poháru 
a postoupil hladce do další fáze.

Divizní utkání s pořadovým čís-
lem čtyři odehrál varnsdorfský 
tým The Forge v Tanvaldu, odkud 

si přivezl jasnou výhru v poměru 
5:13. O týden později ho čekala 
cesta do Liberce, kde se střetl s tý-
mem Rejnovci. I zde to byla jed-
noznačná výhra 2:16. Se stejným 
soupeřem odehráli varnsdorfští  
šipkaři i dvojzápas v Poháru. Díky 

výhře 31:5 postoupili do další fáze 
turnaje. V Divizi zatí m drží The 
Forge první místo, svým sokům 
odskočil na rozdíl tří bodů. 

V sobotu 8. října se v České Lípě 
konal Memoriál Jaroslava Bobán-
ka Bartoše, kde měl The Forge 

zastoupení v podobě tří hráčů 
– Radima Volavky, Jiřího Pelešky 
a Tomáše Jecha. Turnaj bez jedi-
né porážky ovládl právě Volavka, 
Peleška skončil čtvrtý, Jech devá-
tý.

                                                            Redakce 

Varnsdorf     Závodník Jirka 
Šusta (rallycross) vybojoval zlato 
na slovenském okruhu – Slova-
kia Ring.

Díky bodovým ziskům v kvali-
fi kačních jízdách a celkovému ví-
tězství si nejen pojisti l bodový ná-
skok na špici v šampionátu Zóny 
Střední Evropy, ale stal se tak 

i mezinárodním Mistrem České 
republiky v divizi Super1600.

Šusta je vůbec nejmladší zá-
vodník v kategorii Super1600, za 
14 dnů může v italské Maggioře 
získat ti tul Mistra Střední Evropy 
v divizi Super1600. Mladý závod-
ník tak navázal na výborné vy-
stoupení v maďarském Nyirádu, 

kde vybojoval stříbro a dotáhl tak 
bodovou ztrátu na celkové první 
místo Mistrovství Zóny Střední Ev-
ropy v rallycrossu.  Šusta v Nyirá-
du vyhrál všechny kvalifi kační roz-
jížďky. V semifi nálové a fi nálové 
jízdě mělo bohužel na jízdu velký 
vliv počasí. Díky dešti  byla fi nálo-
vá jízda opravdu boj. 

I přesto se Šustovi, jako jedi-
nému Čechovi v kategorii Su-
per 1600, podařilo dostat se na 
stupně vítězů. Jiří Šusta závodí 
s automobilem Škoda Fabia MK3 
S1600 pod rallycrossovým týmem 
NOPROSU RX za podpory mecha-
niků LMP Racing.

                                                           Redakce
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Fotbalisté bojují v napěchované tabulce o bednu

Veteráni zahájili sezónu doma, ani jednou neprohráli

Varnsdorf hostil mezinárodní turnaj žen ve volejbalu

Abdullahi Tanko (uprostřed) sestřelil Vlašim dvěma góly a zavelel k obratu; foto Tomáš Secký

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 81

Varnsdorf       Už jedenáct pří-
běhů napsala na podzim druhá 
fotbalová liga. Fotbalisté Varns-
dorfu drželi s devatenácti  body 
čtvrté místo. 

O obrovské vyrovnanosti  sou-
těže hovoří fakt, že na první Líšeň 
ztrácel Varnsdorf po 11. kole dva 
body, ovšem třeba dvanácté Tá-
borsko bylo zpět jen o pět bodů. 

V 10. kole Varnsdorf doma po-
razil Vlašim 3:1. Hosté vedli, pak 
šli ale do deseti  a tým z Kotliny 
utkání otočil. Dvakrát se trefi l 
Tanko. „My jsme do utkání ne-
vstoupili špatně, díky rohovým 
kopům jsme si vytvořili tlak. Ale 
z toho posledního jsme po brejku 
dostali branku. Hodně jsme si to 
zkomplikovali, Vlašim hrála velmi 
dobře. Pomohlo nám to vylouče-
ní, pak jsme dominovali a utkání 
otočili. Moc si toho cením, proto-
že často je těžké hrát proti  deseti . 
Jsem rád, že jsme to zvládli,“ pra-
vil Miroslav Holeňák, kouč Varns-
dorfu. 

Následoval výjezd do Drnovic, 
kde na tým ze severu Čech čekal 
nebezpečný Vyškov. Varnsdorfu 
se utkání, hlavně směrem dopře-
du, nepodařilo. „Je velká škoda, že 
jsme dnes prohráli, protože herně 
se nám dařilo. Ovšem fotbal se 
hraje na góly a v nich byl lepší 
Vyškov, který proměnil dvě šance 

a dal dvě branky. My jsme bohužel 
z našich akcí neudeřili. Zápas tak 
rozhodla laciná branka v prvním 
poločasu, které se dalo zabránit. 
Neměli jsme ji vůbec dostat, je to 
hrozná škoda. Poté jsme převzali 
iniciati vu, přehrávali jsme sou-
peře, hráči se snažili, ale bohužel 
jsme to nedokázali zlomit. Vyškov 

opravdu dobře bránil a moc nám 
toho nedovolil. Potom následo-
vala druhá branka a bylo rozhod-
nuto. Ztráta bodů nás mrzí,“ řekl 
k zápasu Miroslav Holeňák.

V neděli 16. října pak hrál Varns-
dorf opět v Kotlině, když přivítal 
rezervu pražské Sparty (2:0).   

                                              Redakce

Varnsdorf    V sobotu 8. října 
odstartovala v Ústeckém kraji již 
48. sezóna sálové kopané. 

Zahájili ji ti  dříve narození 
a zkušenější sálovkáři v Benešov-
ské stavebniny Veteráns lize Ústec-

kého kraje. První turnaj se odehrál 
v místní sportovní hale. Domácí 
Futsal Varnsdorf neprohrál, ale 
v dramati ckém utkání s Bělou re-
mizoval, další dvě utkání zvládl 
a se sedmi body je třetí . Varnsdorf-

ští  nejprve porazili 4:1 Eurosport 
Teplice, ve druhém utkání jasně 
přehráli 7:2 Dumbo Děčín. S Bě-
lou si po remíze 1:1 body rozdělili. 
Nejlepším hráčem prvního kola 
byl vyhlášen domácí Tomáš Jägr. 

Po prvním turnaji vede duo Au-
tocentrum Jílové a Jamajka Děčín, 
oba týmy jsou zatí m bez ztráty 
bodu. Druhé kolo se odehraje 
29. října v Libouchci.

                                                              Redakce

Varnsdorf    Na přelomu září 
a října proběhl ve sportovní hale 
ve Varnsdorfu turnaj volejbalo-
vých velikánů. Na turnaj pořá-
daný TJ Slovan volejbal – mládež 
dorazily týmy VK Dukla Liberec 
(CZ), PVK Olymp Praha (CZ), VC 
Wiesbaden (DE) a Volley Wroc-
law (POL).

Jelikož se jedná o špičky ve 
svých zemích, tak do varnsdorfské 
haly dorazily hráčky z celého svě-
ta (Brazílie, Chorvatsko, Holand-

sko). Během turnaje také mimo 
jiné proběhlo ocenění sportovců 
TJ Slovan Varnsdorf za vzornou 
reprezentaci na Olympiádě dětí  
a mládeže v Olomouci (N. No-
váčková – volejbal, O. Zajíček, 
F. Hanzalík – atleti ka) a za repre-
zentaci na MČR juniorů, doros-
tenců na dráze v Ostravě (J. To-
mašov). Dále také byla oceněna 
trenérka atletů Jaroslava Skalická, 
která v tomto roce oslavila životní 
jubileum a umísti la se na 1. místě 

v celorepublikové soutěži pořáda-
né Olympijským výborem „Cviči-
telka roku“. „Tímto jí ještě jednou 
gratulujeme i za oddíl volejbalu,“ 
zní z klubu. Všechny týmy sehrály 
velmi pohledné a napínavé zápa-
sy. Během soboty do varnsdorfské 
haly dorazilo přibližně sto diváků. 
A jelikož se jednalo o přátelský 
turnaj, tak se i atmosféra a celý 
průběh nesly v podobném duchu. 
Pomyslné první místo si odvezl 
tým VC Wiesbaden, druhé Volley 

Wroclaw, třetí  VK Dukla Liberec 
a 4.místo PVK Olymp Praha.

„Jsme rádi že vše proběhlo 
k maximální spokojenosti  všech 
družstev a těšíme se na příští  rok, 
kdy proběhne již pátý ročník. Dále 
bychom chtěli poděkovat všem 
sponzorům, kteří se do turnaje 
zapojili: Město Varnsdorf, Euro Air 
CZ, Czech Pan, UADK, Regia a.s., 
sportovni-pomucky.cz a Global 
Ballgames,“ dodali na závěr orga-
nizátoři.               Michaela Damnitzová


