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Zastupitelé rozhodovali o osudu školky v Západní ulici

Výstavba nové mateřské školy v Západní ulici se znovu prodraží, tentokrát o třináct milionů; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf    Jednu z největších 
investičních akcí města posled-
ních let doprovází od samot-
ného začátku řada problémů. 
Výstavba nové mateřské školy 
v Západní ulici se znovu prod-
raží.

Moderní, po architektonické  
i energetické stránce velmi po-
vedená mateřská škola vyrůs-
tající nedaleko sportovní haly 
měla být chloubou nejen města, 
ale celého regionu. Jenže stav-
bu, která začala na podzim roku 
2020, doprovází řada problémů. 
Zpočátku stavební práce pozdr-
žela nejen pandemie koronaviru, 
která zasáhla celý svět, ale také 
přeložka páteřního horkovodu, 
která musela být vlivem klima-
tických podmínek realizována  
o několik měsíců později, než 
bylo plánováno. Už tehdy bylo 
jasné, že objekt nebude možné 
dostavět za původní cenu. Sta-
vební materiál letěl raketově  
vzhůru a město muselo cenu díla 
navýšit o téměř sedm milionů ko-
run. 

Další negativní dopad na prů-
běh realizace má válečný konflikt 
na Ukrajině. Opětovný nárůst cen 
stavebního materiálu, pohonných 
hmot, nedostatek pracovní síly ze 
zahraničí a vysoká inflace školku 
opět výrazně prodraží. Zhotovi-

telská firma požádala město o na-
výšení částky a prodloužení ter-
mínu dokončení. „Na stole jsou 
dvě varianty zvýšení ceny. Buď 
osekaná verze, která ale zachová 
funkčnost stavby, nebo podle pů-
vodního projektu. První možnost 
by znamenala navýšení o 13 mi-
lionů bez daně, druhá o 16,“ řekl 
starosta Jan Šimek před jednáním 
zastupitelstva. V obou variantách 

nejvyšší nárůst finančních pro-
středků představují speciální be-
zrámová okna a dveře, která vy-
jdou na několik milionů.

„Možností také je, že si budeme 
trvat na původní ceně. V tu chvíli 
by nám stavební firma řekla, že 
končí,“ dodal Šimek. V takovém 
případě by bylo nutné stavbu 
zakonzervovat a hledat nového 
zhotovitele. To by ale ohrozilo 

čerpání dotace, jejíž podmínky 
by při takovém prodloužení ter-
mínu dokončení nebylo možné 
splnit. Zastupitelé nakonec při-
stoupili k úspornější variantě 
a schválili dodatek ke smlouvě 
ve výši třináct milionů korun 
bez DPH s prodloužením termí-
nu dokončení stavby do 30. září  
příštího roku.                                           

                                                 Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Hasiči: Místo klidné adventní neděle hned několik zásahů

Nerespektoval zákaz řízení, nyní mu hrozí až 2 roky vězení

Ilustrační obrázek; foto miw.cz

24.10.2022 v 7:35 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf byla přijata žádost od 
ZZS Ústeckého kraje ohledně ko-
lapsu muže v prodejně v ulici Kar-
lova. Na místo byla vyslána hlídka, 
která zajisti la muže, který již nebyl 
v bezvědomí, avšak nebyl zdravot-
ně úplně v pořádku. Strážníci do 
příjezdu sanitky muže udržovali 
při vědomí a zajišťovali jeho život-
ní funkce.  Po vyrozumění se do-
stavila sanitka záchranné služby, 
muže si převzala a převezla ho do 

nemocnice k dalšímu vyšetření.

25.10.2022 v 1:20 hod.
Na obrazovce městského ka-

merového systému bylo dozor-
čím směny zjištěno, že se muž 
snaží vylézt na střechu budovy 
autobusového nádraží. Na místo 
proto byla ihned navedena hlídka 
městské policie, která u mladíka 
provedla kontrolu osoby a zjisti la, 
že si při své cestě kopal s míčkem 
a ten mu zalétl až na střechu uve-
dené budovy. Strážníky byla pro-

vedena kontrola střechy, naštěstí  
nebylo zjištěno žádné poškození. 
Mladíkovi následně důrazně do-
mluvili a místo spolu s ním opus-
ti li.

25.10.2022 v 10:15 hod.
Na základě oznámení trenéra 

FK Varnsdorf byli strážníci měst-
ské policie vysláni na fotbalový 
stadion. Na místě bylo zjištěno, 
že jeden z hráčů byl při tréninku 
velice agresivní a své spoluhrá-
če ohrožoval nožem. Dalším do-

tazem bylo zjištěno, že je navíc 
držitelem střelné zbraně, kterou 
má uloženu na pokoji nedaleké 
ubytovny. O celé záležitosti  byla 
informována Policie ČR, jejíž hlíd-
ka se okamžitě dostavila na mís-
to. Při společné kontrole areálu 
byl zadržen výše jmenovaný muž 
a následně byl předveden na Ob-
vodní oddělení Policie ČR k dalším 
opatřením. Strážníci poté muže 
střežili na OOPČR až do příjezdu 
vyšetřovatele.                Marti n Špička,

                                    velitel městské policie

Varnsdorf      Rumburští  poli-
cisté v těchto dnech sdělili ve 
zkráceném přípravném řízení 
podezření z přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí  a vy-
kázání jednatřiceti letému muži 
z Varnsdorfu.

Podezřelý muž byl v pondělí 
28. listopadu 2022 v odpoledních 
hodinách zastaven a kontrolován 
policejní hlídkou v Rumburku na 
ulici Jiříkovská při řízení motoro-
vého vozidla. Policisté následnou 

lustrací zjisti li, že má na základě 
rozsudků Okresního soudu v Dě-
číně vysloveny dva platné zákazy 
řízení všech motorových vozidel. 
Porušením tohoto zákazu tak po-
dezřelému muži v případě uznání 
viny u soudu hrozí trest odnětí  
svobody až na dva roky.

Podvodníci stále využívají dů-
věřivosti  majitelů účtů

Dalším podvodným jednáním 
přes internet se aktuálně zabývají 
děčínští  kriminalisté. Žena z Dě-

čínska nabízela na internetovém 
inzerčním serveru prodej set-top 
boxu. Se zájemcem o koupi se do-
mluvila prostřednictvím mobilní 
komunikační aplikace WhatsA-
pp, na kterou jí údajný zájemce 
o koupi zaslal odkaz, přes který 
si podvodným jednáním sjednal 
přístup na bankovní účet poško-
zené ženy.  Místo očekávané plat-
by za set-top box ženě zbyly jen 
oči pro pláč. Z jejího bankovního 
účtu bylo neznámým pachatelem 

několika bankovními transakcemi 
doslova „vyluxováno“ více než 
500 ti síc korun.

Policie proto apelujeme na ob-
čany: Při prodeji věcí a očekávané 
platby za ně, poskytněte zájemci 
jen číslo svého účtu. Hlavně se 
nepřihlašujte do internetového 
bankovnictví přes zasílané odka-
zy a ani v nich nevyplňujte údaje 
z platební karty. Internetové ban-
kovnictví chraňte jako oko v hla-
vě!                        por. Bc. Eliška Kubíčková

Varnsdorf     Druhá adventní 
neděle byla pro varnsdorfské ha-
siče poněkud hekti cká. Sešlo se 
hned několik zásahů najednou.

Odpoledne v neděli 4. prosin-
ce bylo trošku „zběsilé“. Po šest-
nácté hodině vyjela profesionální 
jednotka k nahlášenému požá-
ru komína v Doubici (společně 
s krásnolipskými kolegy), ale než 
sti hla vyjet z města, na ulici Kos-
telní bylo potřeba otevřít byt. Po-
žární poplach byl tedy vyhlášen 
dobrovolné jednotce, nakonec 
ale i ta profesionální byla otočena 
zpět do města. Na místo tak dora-
zily jednotky obě.

Po krátkém zásahu profesionál-
ní jednotka zamířila opět do Dou-
bice, bylo potřeba místo požáru 
zkontrolovat termokamerou. Za-
nedlouho ale byla vyžádána další 
pomoc, v ulici Lesní musely silné 
paže hasičů pomoci se zvednutí m 
osoby.

Pomoc zdravotníkům
Dvakrát vyjížděla „do terénu“ 

profesionální jednotka v pondělí 
5. prosince. Otevření bytu na Ži-
tavské ulici nakonec nebylo potře-
ba, dopoledne pak hasiči pomohli 
v centru města posádce sanitky 
s transportem pacienta.

Nehoda ve Šluknově
V pondělí 28. listopadu vyjížděl 

varnsdorfský Unimog k nehodě 
osobního automobilu s vlakem na 

přejezdu ve Šluknově. Po příjezdu 
na místo ale nebyla pomoc potře-
ba, jednotka tak pouze asistovala 
kolegům při vyprošťování osob 
a transportu zraněných.

Požár dodávky
V neděli 27. listopadu vyjíž-

děla varnsdorfská profesionální 
jednotka do Rumburku k požáru 
dodávky.

Poslední směna
Ve čtvrtek 24. listopadu zbývaly 

necelé dvě hodiny do konce po-
slední směny, kterou „na výjezdu“ 
doplnil Rosťa Mertl – dlouholetý 
velitel směny a poté velitel varns-
dorfské stanice. 

Po 27 odsloužených letech kon-
čí u profesionálních hasičů úplně. 
Své působení završil ostrým výjez-
dem na požár, který byl zpozoro-
ván po páté hodině ranní. Plame-
ny zachváti ly uskladněné dřevo 
u rodinného domu v centru měs-
ta.

Profesionální jednotka plame-
ny zlikvidovala během několika 
málo minut. Rosťa se ještě – 
i jako končící vyšetřovatel – zhos-
ti l své již neakti vní funkce a předal 
informace o příčině požáru, který 
mohl nejen zlikvidovat zásoby 
dřeva, ale již začal pohlcovat okol-
ní stromy a ohrožovat sousední 
stavby. Rosťo, děkujeme. Ať se Ti 
daří v osobním životě.

                                            Hasiči Varnsdorf
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Vánoční slovo starosty Jana Šimka a zastupitelů

Termíny pro dotační program a podporu sportu

Vážení občané,
jsem vděčný, že jsem letos 

mohl odpočítat rozsvícení strom-
ku a tí m zahájit předvánoční čas 
v našem městě Varnsdorfu.  Čas, 
kdy se začínají rozsvěcet světýlka 
a hvězdy v našich obydlích, peče 
se cukroví, nakupují se dárky pro 
naše blízké a všichni toužíme za-
žít něco krásného, posvátného 
a mít klidné a pohodové Vánoce.  
Kdy jindy, než o Vánocích se mů-
žeme dostat do jiné reality pro-
střednictvím pohádek a příběhů, 
kde dobro vítězí. Chceme dopřát 
našim chuťovým buňkám něco 
dobrého a lahodného a užívat si 
krásné okamžiky s našimi rodina-
mi a přáteli.

Určitě Vám to všem moc přeji 
a po celoročním snažení a praco-
vání si to všichni zasloužíme.

Chtěl bych prostřednictvím 

těchto řádků moc poděkovat li-
dem z našeho města, kteří objevi-
li kouzlo „pomoci druhým“. Těm, 
kteří nejsou lhostejní k nedostat-
ku jiných, jsou ochotni obětovat 
čas, svoje síly a kteří pomáhají 
i prostřednictvím svých fi nancí. 
Můj velký obdiv mají lidé, kteří 
vidí potřeby druhých a jdou a jed-
nají. V letošním roce se odehráva-

la velká dramata jak na státní, tak 
především globální úrovni. Po-
slední tři roky si uvědomuji křeh-
kost bytí . Přes to všechno jsem 
mohl vidět spoustu zažehnutých 
světel lidského dobra. Zároveň 
jsem vděčný za mnoho mých přá-
tel, kteří jsou pro mě svědectvím, 
že lidstvo má naději.

Město Varnsdorf to nejsou jen 

budovy, parky, kopce a vodní plo-
chy, ale především soubor jeho 
různorodých obyvatel. Nás, kteří 
ovlivňujeme své životy navzájem, 
prolínáme se svými osudy a do jis-
té míry jsme na sobě i závislí. Kaž-
dý jeden z nás má moc nad dalším 
vývojem města a rozhodujeme 
svými rozhodnutí mi a skutky, jak 
se nám tu bude žít.

Náš Vánoční strom na náměstí  
svítí  a rád bych vám připomenul 
myšlenku, která již zazněla, než 
jste si odpočítali jeho adventní 
rozsvícení. My všichni jsme jako 
ozdoby na vánočním stromku, zá-
leží na nás, jak se rozhodneme zá-
řit.  Věřím, že na nás bude v pravý 
čas úchvatný pohled.

Přeji Vám krásné Vánoce 
a mnoho Božího požehnání do 
roku 2023.                         Váš starosta

                                                       Jan Šimek

Jiří Sucharda
místostarosta

Milí spoluobčané. Už třetí m 
rokem spolu prožíváme velmi 
náročné, a ne příliš příjemné 
období plné ekonomických pro-
blémů, restrikcí a omezení. I přes 
to všechno bych vám chtěl po-
přát příjemně strávené vánoční 
svátky a do roku 2023 pro Vás 
a Vaše blízké především pev-
né zdraví, hodně lásky, pohody 
a štěstí .

Jan Šišulák
místostarosta

Vážení spoluobčané, milí čte-
náři, přeji vám radostné prožití  
adventního období, požehnané 
vánoční svátky a v novém roce 
pevné zdraví, lásku a štěstí .

Ladislava Křížová
zastupitelka

Vážení a milí spoluobčané, ráda 
bych vám popřála krásné vánoční 
svátky plné pohody a klidu. Užij-
te si je v kruhu rodinném a také 
si odpočiňte. Dětem bych chtěla 
popřát, aby se jim splnila všech-
na vánoční přání. Do nového roku 
2023 přeji všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, hodně štěstí , hodně 
osobních a pracovních úspěchů 
a lásku svých nejbližších.

Marti n Musílek
zastupitel

Vážení přátelé a spoluobčané, 
přeji vám radostné a pokojné Vá-
noce, hodně dárků pod stromeč-
kem, spoustu lahodného cukroví 
a slastný odpočinek. Do roku 

2023 vám pak přeji hodně zdraví, 
ští hlou linii, spoustu okouzlujících 
zážitků a povznesení se nad tí hu 
všedních starostí , třeba v přítom-
nosti  příjemné hudby, v divadelní 
sedačce nebo při čtení výborné 
knihy!

Pavel Kolár
zastupitel

Vážení občané, přeji Vám i Va-
šim blízkým krásné Vánoční svát-
ky prožité s lidmi, které máte rádi. 
A do těžkého roku 2023 Vám 
přeji hodně sil, dostatek zdraví 
a ať jste si navzájem se svými blíz-
kými oporou. Hodně štěstí .

Marian Čapek
zastupitel

Vážení spoluobčané, blíží se vá-

noční svátky a konec roku 2022. 
Chtěl bych Vám popřát klidné pro-
žití  vánočních svátků v kruhu Vaší 
nejbližší rodiny a přátel. Dětem 
přeji pod stromečkem od Ježíška 
dárky, které jim vykouzlí úsměv 
na tváři. Rodičům zase spokoje-
nost, pokoj v srdci i na duši. Všem 
občanům Varnsdorfu a Studánky 
přeji v roce 2023 zdraví, štěstí , 
lásku, poziti vní myšlenky a sílu na 
to, abychom dokázali překonávat 
překážky, které nám život přináší. 
To Vám ze srdce přeji.

Redakce Hlasu severu oslovila 
všechny zastupitele města 
Varnsdorf s možností  využití  
prostoru k vyjádření vánočního 
přání. Zbylí zastupitelé této 
možnosti  nevyužili.

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. Do-

tační program včetně všech po-
drobných informací a všech příloh 
je zveřejněn na www.varnsdorf.cz 
v záložce Město – Dotační progra-
my. Žadatelé mohou podat žádosti  
na předepsaném formuláři včetně 
kopií povinných dokladů v zalepe-
né obálce označené textem: „Do-
tační program města Varnsdorf 

pro rok 2023“ od 02.01.2023 do 
31.01.2023 do podatelny MěÚ 
Varnsdorf nebo poštou na adresu 
nám. E. Beneše 470.

Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf shrnuje formy 
a způsoby podpory sportu, včetně 
podmínek, za jakých je možné při-
dělovat účelovou neinvesti ční do-

taci na sportovní akti vity. Veškeré 
informace včetně žádostí  jsou 
k dispozici na webových stránkách 
města www.varnsdorf.cz v záložce 
Město – Dotační programy. Uzá-
věrka k podání žádostí  v rámci 
Koncepce podpory sportu ve měs-
tě Varnsdorf pro rok 2023 je sta-
novena na 17. února 2023.      OŠKT
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Autobusová doprava v Ústeckém kraji přichází s novinkami

Školní zahrada gymnázia se stala Zelenou oázou

Autobusová doprava v Ústeckém kraji přichází s novinkami. Mapa oblasti , ve které platí  jízdenky a tarif DÚK pro rok 2023; foto DÚK

Varnsdorf  Od července le-
tošního roku zajišťuje doprav-
ní obslužnost ve Šluknovském 
výběžku Dopravní společnost 
Ústeckého kraje (DSÚK). Ta pře-
vzala závazek od fi rmy Autobusy 
Karlovy Vary, která již za původ-
ních podmínek neměla zájem 
dopravu provozovat.

Společnost DSÚK převzala 
i závazek provozování dopravní 
kanceláře na autobusovém ná-
draží ve Varnsdorfu a také provoz 
městské hromadné dopravy. Na 
provoz autobusových spojů ve 
Šluknovském výběžku by mělo 
být od příští ho roku nasazeno až 
dvacet nových třinácti metrových 
autobusů.

Na zajištění dopravy vytváří 
Ústecký kraj již dvě desítky let in-
tegrovaný dopravní systém, který 
od května 2014 známe pod ozna-
čením Doprava Ústeckého kraje 
(DÚK). Tento systém zahrnuje 
železniční, autobusové, lodní lin-
ky a některé MHD spoje v Ústec-
kém kraji, na některých místech 
přesahuje i do krajů sousedních. 
Integrace spočívá v zavedení jed-
notného tarifu, smluvních pře-
pravních podmínek, číslování 
linek, některých součástí  infor-
mačního systému pro cestující, 
v projektování linkového vede-
ní, návazností  a prokladů mezi 
spoji různých linek a druhů dopra-
vy.

Doprava Ústeckého kraje si při-
pravila několik novinek. Jedná se 
především o nové linkové vedení 
páteřních linek 401 Ebersbach-
Jiříkov-Rumburk-Seifh ennersdor-
f-Varnsdorf-Groβschönau a linky 
409 Dolní Poustevna-Rumburk

-Krásná Lípa-Chřibská, u kterých 
byly zachovány vzájemné přestu-
py v Rumburku. Tyto linky zajiš-
ťují přímé spojení z Filipova do 
Varnsdorfu a také spojení Dolní 
Poustevny, Mikulášovic a Starých 
Křečan do Varnsdorfu s přestu-
pem v Rumburku. Nejvytí ženější 
relace Jiříkov-Varnsdorf má nově 
interval 30 minut.

Do provozu se konečně podařilo 
dostat i několik let připravovanou 
linku +401 na trati  Ebersbach-Ji-
říkov-Rumburk-Seifhennersdor-
f-Varnsdorf-Groβschönau (TRIXI 
park). Tento společný česko-ně-
mecký projekt Ústeckého kraje 
a okresu Görlitz na své trase 4x 

překračuje státní hranici a je 
pojmenován podle německého 
standardu +BUS. I v něm platí  
tarif DÚK i dopravního svazu 
ZVON.

Posledními dvěma novinkami je 
celoroční provoz linky 434 v ná-
rodním parku a podpora Českého 
Švýcarska po nedávném požáru. 
DÚK nově zajišťuje zimní provoz 
třemi páry spojů turisti cké linky 
na trase Děčín-Hřensko-Jetřicho-
vice-Krásná Lípa a to v 8, 12 a 15 
hodin, a to včetně víkendového 
spojení ke Kyjovským vodopá-
dům. V rámci podpory Českého 
Švýcarska byly vytvořeny vouche-
ry DÚKpass pro bezplatnou veřej-

nou dopravu DÚK. Tyto vouche-
ry platí  pro hosty ubytované na 
2 a více nocí a generuje je ubyto-
vatel v backoffi  ce aplikaci. Host 
po zadání DÚKpassu v aplikaci 
DÚKapka získá na každý den celo-
denní síťovou jízdenku.

A nezapomeňte, že pokud po-
užíváte aplikaci DÚKapka nebo 
platí te v přepravě kreditní kartou, 
získáte u jednotlivých jízd dese-
ti procentní slevu na jízdné! Více 
informací o dopravě v Ústeckém 
kraji a dalších akcích a výhodách 
naleznete na krajských stránkách 
v sekci Doprava Ústeckého kraje - 
www.kr-ustecky.cz.

                                                    Jiří Sucharda

Varnsdorf     Projekt s výsti ž-
ným názvem „Namísto stave-
niště rozkvetlé útočiště“ vznikl 
na základě iniciati vy studentů 
z Gymnázia Varnsdorf zapoje-
ných do programu DofE Česká 
republika (tj. vzdělávací pro-
gram osobnostního rozvoje pro 
mládež s názvem Mezinárodní 

cena vévody z Edinburghu) a byl 
přihlášen do grantového progra-
mu Zelené oázy, který vyhlašují 
Nadace Partnerství a společnost 
MOL Česká republika.

Plán na zútulnění prostředí 
školní zahrady vzešel spontánně 
od studentů, kteří přišli s nápa-
dem, jak by mohli zahradu u gym-

názia ještě více otevřít k trávení 
volného času. Projekt navazoval 
na předchozí úpravy, při nichž 
byla za laskavého fi nančního při-
spění rodičů vybudována venkov-
ní učebna a outdoorová posilov-
na. 

Studenti  se svým projektem 
„Namísto staveniště rozkvetlé 

útočiště“ uspěli v rámci celoná-
rodní grantové výzvy Zelené oázy, 
která usiluje o rozšíření zeleně 
a vodních prvků ve městech 
a obcích. „Je radostné a záslužné, 
že se studenti  rozhodli svou po-
moc směřovat právě škole. Sami 
vytvořili návrh zahrady a osazo-
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Školní zahrada gymnázia se stala Zelenou oázou

Aplikace Seniore pod záštitou Varnsdorfu je na světě

Nejstarší přístroj v Česku dosloužil. Nemocnice
v Rumburku má nové CT, vyšetření je rychlejší

vací plán. Zabývali se výběrem 
vhodných rostlin, vybírali inven-
tář, přemýšleli o tom, kdo a jakým 
způsobem bude zahradu udržo-
vat,“ vysvětluje vyučující Štěpán-
ka Dlouhá, pod jejímž vedením 
sepsali grantovou žádost a s po-
mocí dalších učitelů a spolužáků 
postupně svůj nápad realizovali. 
To vše jen na bázi dobrovolnictví. 
Z téměř stovky projektů se tento 
projekt dostal mezi dvacet nej-
lepších a byl podpořen částkou ve 
výši téměř 60 000 korun.

Studenti  se s vervou chopili 
nářadí a pusti li se do zahradních 
úprav pod odborným vedením 
a proměnili zahradu na perfektní 
místo k učení, pohybu či relaxa-
ci pod širým nebem. Mnohé se 
přitom naučili a získali k pozem-
ku úplně jiný vztah, když na něm 
sami pracovali. A nejen to, také 
tato práce významně přispěla ke 
stmelování celého kolekti vu dob-
rovolníků. 

„Prostředí zahrady nyní slouží 
ke zpříjemnění a zpestření výuky. 
Zároveň však je místem odpo-

činku a setkávání po náročných 
školních dnech. Naší snahou bylo 
vytvořit takovou zahradu, která 
potěší všechny smysly a ve které si 
každý najde svůj oblíbený koutek – 
ať už se chce protáhnout, chvilku 
si relaxovat, přečíst si pár stránek 
knížky nebo se třeba pohrabat 
v hlíně,“ říká Štěpánka Dlouhá. 
„Speciální poděkování si určitě za-
slouží studentka Bára Pohludková 
(G6), která vytvořila úplně první 
plán zahrady, psala grant a na 
zahradě také vlastníma rukama 
pracovala.“

Třešničkou na pomyslném dor-
tu byla účast ve fi nále soutěže Ze-
lená oáza roku 2022 MOL Česká 
republika, kdy bylo vybráno pět 
nejlepších projektů a mezi nimi 
byla následně realizace proměny 
školní zahrady zvolena jako nej-
vydařenější. „Pro nás, kteří jsme 
na zahradě pracovali, je to zahřátí  
na duši. Pro zahradu to zname-
ná, že bude ještě krásnější, neboť 
s vítězstvím je spojena fi nanční 
odměna,“ s úsměvem říká Štěpán-
ka Dlouhá.

                                           Barbora Hájková

Rumburk   Krajská zdravotní, 
a.s., (KZ) pokračuje v plánované 
revitalizaci svých nemocnic a ob-
nově zdravotnické techniky. Jed-
nou z priorit vedení společnosti  
je zajištění kvalitní a dostupné 
zdravotní péče pro spádovou 

Varnsdorf     V pátek 25. listo-
padu proběhl ve Varnsdorfu 
v prostorách MAS Český sever 
workshop k aplikaci Seniore, 
který měl za cíl představit tuto 
novou aplikaci svým uživatelům. 
Přítomné přivítala za MAS Český 

sever Eva Hamplová. Poté svým 
slovem navázal zakladatel projek-
tu Michal Svoboda, který připo-
mněl jeho prvopočátek a stručně 
shrnul dva roky projektu „Svět, 
kde si sousedé pomáhají“, u kte-
rého je město Varnsdorf hlavním 
partnerem. Na workshop zavítali 
také členové seniorského Klubu 
Pohádka, zástupci německých 
partnerských organizací a progra-
mátorka aplikace Seniore Kateři-
na Hroníková.
Ještě na připomenutí  něco 

z historie. Před několika lety na 
sportovním Cross Parkmaratonu 
v Krásné Lípě Michala Svobodu 
napadla myšlenka o propojení ge-
nerací, jelikož si na trase všiml, jak 

z druhé strany plotu domova dů-
chodců sportovcům horlivě fan-
dili babičky a dědečkové. „Tehdy 
jsem si uvědomil, že uměle vytvá-
říme hranice a stavíme ploty mezi 
světy,“ vysvětluje a pokračuje. 
„Pořádáme akce pro mladé, pro 
staré, pro maminky, pro tatí nky, 
a tak podobně, vše odděleně. Při-
tom bychom měli světy spojovat. 
Trávit čas společně. Obnovit svět, 
který se přiblíží tradičním soused-
ským vztahům, na které byli zvyklí 
ještě naši prarodiče.“ Založil tedy 
s týmem podobně smýšlejících 
lidí projekt „Svět, kde si souse-
dé pomáhají“ s cílem obnovení 
sousedských vztahů mezi všemi 
generacemi i napříč hranicemi 
států.
„Před dvěma lety se na úvodním 

workshopu přemýšlelo o vzniku 
internetové aplikace, která by 
mohla fungovat pro širší okruh 
lidí. Aby kdokoliv na světě mohl 
cokoliv zorganizovat, najít si 

a zapojit dobrovolníky. To se po-
dařilo. Výše zmíněný závod je 
vlastně jen příkladem dalších věcí 
a akcí, u kterých jsme dokázali, že 
tento model propojení generací 
funguje. Je za námi asi dvacet dva 
akcí podobného typu – od organi-
zace závodů po pečení svatomar-
ti nských rohlíčků a rozdávání jich 
v kostele. Projekt ale v prosinci 
letošního roku končí. Aplikace Se-
niore má tedy sloužit k tomu, že 
bude možné v něm pokračovat. 
Nebude potřeba živého koordiná-
tora, který by organizace a dob-
rovolníky propojoval, ale práci za 
něj udělá internet,“ říká Michal 
Svoboda.
Programátorka Kateřina Hroníko-

vá seznámila účastníky worksho-
pu s tí m, jak aplikace funguje, 
jaké má funkce a možnosti . Poté 
se přítomní měli možnost do ap-
likace modelově zaregistrovat, 
přihlásit a sdělit případné při-
pomínky. Podněty pak progra-

mátorka do aplikace zapracuje, 
aby byla uživatelsky co nejpřívě-
ti vější. 
Aplikaci Seniore naleznete na 

internetové adrese app.seniore.
org v češti ně i v němčině. Přihlásit 
se do ní můžete jako organizace 
nebo jako jednotlivec. Organi-
zace zde může zakládat události  
a po vyplnění jejího obsahu a dal-
ších informací může poptat dob-
rovolníky, které by potřebovala 
k realizaci. Jednotlivci zase vidí 
v kalendáři událostí , co se koná 
v jejich blízkosti  a s čím by mohli 
vypomoci. Také je zde k dispozici 
mapa, kde je vše přehledně za-
znamenáno a používat aplikaci je 
možné celosvětově.
I tak ale bude potřeba nalézt 

někoho, kdo by se mohl provozu 
aplikace věnovat. Pokud byste vě-
děli o případném zájemci, stačí se 
ozvat na e-mail zakladatele pro-
jektu michal@seniore.org.
                                               Barbora Hájková

oblast Šluknovského výběžku 
s 55 ti síci obyvateli, kterou repre-
zentují zdravotnická pracoviště 
Nemocnice Rumburk.

V rámci tohoto plánu byl po-
řízen do rumburské nemocnice 
zcela nový, moderní přístroj na 

počítačovou tomografi i (CT). Na-
hradil nejdéle sloužící zařízení to-
hoto druhu v České republice. Jde 
o první větší instalaci zdravotnické 
techniky po přechodu Nemocni-
ce Rumburk pod KZ. CT přístroj 
je umístěn na Radiodiagnosti c-

kém oddělení, pracovišti  RDG 
1 v pavilonu I, U Nemocnice 
1298/6, Rumburk.

„Díky této investi ci se samozřej-
mě zkrátí  doba vyšetření pacientů, 
takže jich dokážeme obsloužit více 
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Právě vychází vlastivědný sborník Mandava 2022

Žáci střední školy pomohli vybrat peníze pro Rozárku

Varnsdorf    Už čtvrt století  
trvá tradice vydávání regionální-
ho vlasti vědného sborníku péčí 
Kruhu přátel muzea Varnsdorf. 
Také v tom letošním, v Manda-
vě 2022, najdou zvídaví čtenáři 
nové zajímavé informace o míst-
ní historii, přírodních poměrech, 
zajímavých osobnostech nebo 
spolkových akti vitách.

Do letošního vydání se vešlo 
dvaadvacet příspěvků. Úvodním 
textem je jako vždy přehled udá-
lostí  před sto lety, tj. v roce 1922. 
Poté s archeoložkou rumburské-
ho muzea Petrou Kabeláčovou 
nahlédneme do výsledků archeo-
logického průzkumu prováděné-
ho před dvaceti  lety na Lužickém 
náměstí  v Rumburku. Jaroslav 
Berka Melichar navazuje na svůj 
loňský článek o Ronovcích další-
mi zajímavostmi vztahujícími se 
k tomuto rodu. Díky mimořád-
nému sponzorskému daru jsou 
obrazové přílohy k článku ti štěny 
barevně. Varnsdorfskými historic-
kými reáliemi se v poslední době 
intenzivně zabývá Ivo Vondrovský, 
který tentokrát zpracoval historii 
zdejších jatek a Jiholužické želez-
nice. Prostřednictvím sborníku 
zavítáme do dvou katolických 

chrámů: jednak se seznámíme 
s pamětním spisem z doby vý-
stavby kostela sv. Franti ška 
z Assisi na Studánce, vysvěceném 
právě před 150 lety (Jiří Podle-
šák), jednak se záchranou kos-
tela Nanebevzetí  Panny Marie 
v Doubici (Karel Míšek). Feno-
ménu břidlicových obkladů jako 
nepřehlédnutelnému zdobnému 
prvku lidové architektury si všímá 
Arndt Bretschneider. 

Mnohé jistě zaujmou okolnosti  
natáčení fi lmu Hvězda zvaná Pe-
lyněk, jak je pro čtenáře Manda-

vy připravil Filip Stojaník podle 
archivních dokumentů a vzpomí-
nek Jiřího Stránského. K biogra-
fi ckým materiálům tentokrát pat-
ří nekrolog malíře Milana Janáčka 
a článek k životnímu jubileu jeho 
bratra Jiřího. Jak připomíná au-
tor článků Milan Hrabal, oba za-
nechali ve Varnsdorfu výraznou 
kulturní stopu. Jiného druhu jsou 
pohnuté životní osudy Antona Kö-
glera, prostého řemeslníka ze Sta-
rých Křečan, jak je pro náš sborník 
vylíčil jeho syn Herbert. Přírodní 
temati ka je zastoupena úspěš-
ným zahnízděním morčáků na 
Mandavě (Renata Procházková) 
a pravidelným reportem z meteo-
rologické stanice ve Varnsdorfu 
o počasí v předchozím kalendář-
ním roce (Jaroslav Hocko). Po 
čase se do ročenky vrací škol-
ská temati ka, a sice příspěvkem 
o nedávno založené Střední prů-
myslové škole TOS Varnsdorf od 
jejího ředitele Franti ška Hricze. 

Nesmí samozřejmě chybět 
zprávy z muzeí: R. Procházková 
představuje nabídku vzdělávacích 
programů varnsdorfské i rumbur-
ské pobočky Oblastního muzea 
v Děčíně a Josef Rybánský odha-
luje tajemství jednoho starého 

portrétu z varnsdorfského depo-
zitáře. Tradicí v ročence jsou též 
zprávy o dění ve spřátelených 
spolcích - Sdružení Tadeáše Haen-
keho ve Chřibské a Spolku přátel 
Rumburku. Přehled varnsdorf-
ských a regionálních knižních no-
vinek je doplněn informací o ně-
kolika fi lmových dokumentech ze 
Šluknovska. V následujícím oddíle 
je bilancována činnost Kruhu přá-
tel muzea Varnsdorf za předchozí 
rok.

Sborník Mandava 2022 lze 
zakoupit v muzeích (Varnsdorf, 
Rumburk, Děčín), informačních 
střediscích v našem regionu či 
v knihkupectví Papírová loď. Čle-
nové KPMV mají nárok na výti sk 
zdarma, který obdrží ve varns-
dorfském muzeu, pokud si ho již 
nevyzvedli na valné hromadě.

Práce širokého autorského 
a redakčního kolekti vu by ne-
došla svého cíle bez příspěvku 
z Dotačního programu města 
Varnsdorf pro rok 2022, dotační-
ho programu Podpora komunitní-
ho života na venkově pro rok 2022 
a fi nanční podpory řady místních 
fi rem i jednotlivců. Patří jim velké 
poděkování.

                                                               KPMV

Varnsdorf     V rámci Dne ote-
vřených dveří na VOŠ, SPŠ a SOŠ 
Varnsdorf proběhl další ročník 
školního projektu „POMÁHÁME 
UMĚNÍM“. 

Do projektu jsou zapojeni žáci 
uměleckých oborů Grafi cký a Prů-
myslový design. Studenti  darovali 
k prodeji svá umělecká díla, která 
si návštěvníci v rámci dne otevře-

ných dveří mohli zakoupit. Cílem 
projektu je, jak z názvu vyplývá, 
pomoc. Ta je v letošním školním 
roce zaměřena na téměř sedmi-
letou nemocnou Rozárku z Varns-
dorfu.

Rozárka potřebuje ke své-
mu plnohodnotnějšímu živo-
tu speciální sedačku. A právě 
k možnosti  jejího zakoupení 

žáci malou měrou přispěli. Zís-
kané fi nanční prostředky obo-
hacené o částku, kterou mezi 
sebou vybrali studenti  - „neu-
mělci“, předali zástupci studentů 
a vedení školy Rozárce a její ma-
mince. Celkem bylo koncem lis-
topadu předáno 10 000 korun. 
Za příspěvky děkujeme nejen 
studentům, ale i pedagogům, 

přátelům a návštěvníkům. Posky-
tují důvod věřit v to, že všechno 
dobro ze světa ještě nevymizelo, 
a že si umíme podat pomocnou 
ruku. A možná, a v to doufáme, 
tí m inspirují i další k tomu, aby 
se k nám v příští m roce přidali. 
Více na www.pomahame-ume-
nim.cz.

                         VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Nejstarší přístroj v Česku dosloužil. Nemocnice
v Rumburku má nové CT, vyšetření je rychlejší
než doposud. Nehledě na to, že 
nový přístroj je o několik generací 
mladším zařízením a jeho zobra-
zovací vlastnosti  jsou na zcela jiné 
úrovni,“ prozradil generální ředitel 
KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

Instalace nového CT také skvě-

le zapadá do dalších investi čních 
akcí, například dostavby děčínské 
nemocnice. Část operati vy z Děčí-
na bude v příští m roce kvůli rekon-
strukci přesunuta do Rumburku a 
využití  nového tomografu se tedy 
přímo nabízí. „Pořízením nového 
CT investi ce do rumburské nemoc-

nice samozřejmě nekončí. Plánu-
jeme pořízení dalšího vybavení 
v řádech desítek milionů korun,“ 
dodal ředitel zdravotní péče Ne-
mocnice Rumburk MUDr. Michal 
Tichý, Ph.D., MPH.  

Nový tomograf Somatom go 
Top je od fi rmy Siemens a byl 

pořízen za cenu 13 474 794 Kč 
včetně DPH. Investi ce byla fi nan-
cována z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP) 
– projekt „REACT-EU 98 – Poří-
zení přístrojového vybavení pro 
urgentní pracoviště 2. typu Rum-
burk.“                             Tisková zpráva
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Zprávy, inzerce

Bohumila Mašterová oslavila 100. narozeniny 
a stala se nejstarší občankou města Varnsdorf

Úctyhodné 100. narozeniny oslavila Bohumila Mašterová; foto Tomáš Secký

Vánoční jarmark
GYMNÁZIA VARNSDORF

středa 21. 12. 2022 od 15 do 19 hodin
BOHATÝ PROGRAM:

Tento rok proběhne stream vánočního jarmarku na 

prodej vánočních drobností a dárečků

pěvecký sbor Náhodou

Balónkový Baron

Stars Varnsdorf

vánoční dobroty a mnohem více...

Šluknov     Nádherné životní 
jubileum slaví v těchto dnech 
Bohumila Mašterová, která se 
narodila 7. prosince 1922. Záro-
veň se stala nejstarší obyvatel-
kou Varnsdorfu.

Bohumila Mašterová se narodi-
la v roce 1922 v Jihlavě, kde strá-
vila část svého života. Po vyučení 
pracovala ve společnosti  Baťa 
v Třebíči. Následně se v roce 
1945 přestěhovala do Varns-
dorfu, kde začala pracovat jako 
účetní vodárenské společnosti  
až do svého odchodu do důcho-
du. Má dvě děti , dceru a syna. 
Během života ráda sportovala 
a jezdila na výlety. Chodila do So-
kola, akti vně hrála tenis i stolní 
tenis.

Ke stoletému výročí popřál Bo-
humile Mašterové v Domově pro 
seniory Šluknov, kde v současné 
době žije, osobně starosta měs-

ta Jan Šimek. „Přeji vám hodně 
štěstí , pohody, a především zdraví 
do dalších let,“ blahopřál starosta 

a předal oslavenkyni kyti ci. Ke 
gratulaci se připojili také za-
městnanci organizace, hejtman 

Ústeckého kraje a zástupci České 
správy sociálního zabezpečení.

                                               Tomáš Secký
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Úmrtí v listopadu

Štefan Bomboš  72 let
Petr Křen  59 let
Miroslav Novák  87 let
Marie Stankovičová  63 let
Soňa Danková  51 let
Margita Růžičková  90 let
František Marczi  79 let
Ondřej Pups  31 let
Janina Schneiderová  68 let
Dorothea Krzáková  85 let
Mária Klomínková  86 let
Ivan Suchý  68 let

ÚMRTÍ

Dne 14. prosince 
uplynul rok, co nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
tatínek, strýc a dě-
deček Pavel Greňo. 
S láskou vzpomínají 

manželka, synové, vnuk a ostatní pří-
buzní.

Děkujeme studentům-grafi kům SŠ 
Mariánská 1100, Varnsdorf, za uspo-
řádání prodejní výstavy svých gra-
fi ckých prací, a studentům tříd za-
měřených na práci s počítači, kteří 
mezi sebou vybrali fi nanční hotovost. 
Celou částku věnovali naší Rozálce na 
zakoupení speciální autosedačky. Moc 
si toho vážíme, a ještě jednou ze srd-
ce děkujeme. Jetýlkovi.

Dne 23. prosince oslaví 60 let man-
želství Ella a Josef Kumrovi. Do dal-
ších společných let přeje hodně štěstí 
syn Pavel s rodinou.

Dne 30. listopadu uplynuly dva velmi 
smutné roky bez mojí milované ma-
minky Gizely Hindrákové. Stále na 
Tebe maminko vzpomínáme. Rodina, 
příbuzní a přátelé.

 
   
17.-18.12.2022 
MUDr. Plyushchakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
Tel. 732 329 007

24.-25.12.2022   
pohotovost nebude sloužena  

31.12.2022   
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

   (parkoviště na Národní ul.)
Sobota 17.12.2022

8.00 – 16.30 hod.

VARNSDORFSKÉ 
PRODEJNÍ TRHY

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    22.12., 29.12.2022 od 9.00 hod.

5.1., 12.1.2023 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.

Firma Ing. Aleš Matušek -
TECHMA přijme zámečníka 
nebo strojního zámečníka. 
informace na telefonu - 
602 107 550.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Školky přivítaly adventní čas

Varnsdorf     Ve čtvrtek 
24. listopadu se slavnostně děti  
z mateřských škol setkaly u vá-
nočního stromu na náměstí , aby 
společně přivítaly adventní čas.

Již tradičně setkání pořádá MŠ 
Sluníčko za pomoci dotačního 
programu města Varnsdorf. Díky 
tomu byly mimo jiné pořízeny vá-
noční stromky pro všechny mateř-
ské i základní školy. Děti  z mateř-
ských škol nazdobily stromečky na 
náměstí  u městského vánočního 
stromu, zatí mco děti  ze základ-
ních škol ozdobily stromečky v bu-
dovách městského úřadu.

Vánoční atmosféru navodily 
vánoční koledy, které si všichni 
přítomní společně zazpívali. Děti  
prozradily svá vánoční přání. Sta-
rosta Jan Šimek i místostarosta 
Jan Šišulák promluvili k dětem mi-
lým slovem a popřáli všem veselé 

Vánoce, přítomen byl i zastupitel 
Pavel Beránek. Těšit se s dětmi na 
Vánoce přišlo i spousta rodičů, 
zaměstnanců městského úřadu, 
veřejnost a nechyběly ani „škol-
kové“ babičky. Andílci všem nabí-
zeli domácí cukroví a věnovali ka-
ždé mateřské škole dáreček. Děti  
si společně s učitelkami napsaly 
přání na „andělský“ balónek, 
pošeptaly do dlaně „kouzelným“ 
semínkům a poté je společně 
poslaly Ježíškovi. „Za ekologicky 
rozložitelné balónky děkujeme 
Balónkovému Baronovi Danovi. 
Na závěr jsme si všichni společně 
zazpívali i zatančili na píseň od 
Ewy Farne – Vánoce na míru. Za 
video z akce děkujeme Jindřichu 
Škorňovi a za foto Tomovi Plešin-
gerovi,“ dodala ředitelka mateř-
ské školy.

                                        MŠ Sluníčko

Děti  přivítaly adventní čas; foto Tom Plešinger

PROGRAM ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VARNSDORF 
NA ČAS ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

Varnsdorf – kostel sv. Petra a Pavla

Informace o svozu vánočních 
stromků v roce 2023

Varnsdorf   Svoz odstrojených 
vánočních stromů proběhne ve 
čtyřech termínech.
Svoz odstrojených vánočních 
stromů bude probíhat po tra-
se pytlového tříděného od-
padu včetně sídlišť ve Varns-
dorfu a na Studánce, a to ve 
dnech: 10.01.2023, 17.01.2023, 
24.01.2023 a 31.01.2023.

(případné změny v bohoslužbách naleznete v kalendáři na 
webových stránkách farnosti  www.dekanstvi-varnsdorf.cz)

   pátek 16.12.2022
16:30 – Tichá adorace
17:00 – Roráty pro děti 

   neděle 18.12.2022
4. neděle adventní
10:00 – Modlitba růžence
10:30 – Mše sv.

   středa 21.12.2022
6:30 – Roráty pro dospělé

   pátek 23.12.2022
16:30 – Tichá adorace
17:00 – Roráty pro děti 

   sobota 24.12.2022
Štědrý den
16:00 – Mše sv. se slavností  Naro-

zení Páně
24:00 – Mše sv. se slavností  Naro-
zení Páně „půlnoční“ (Jiřetí n pod 
Jedlovou)

   neděle 25.12.2022
Slavnost Narození Páně
10:00 – Modlitba růžence
10:30 – Mše sv.

   pátek 30.12.2022
Svátek Svaté rodiny
8:30 – Tichá adorace
9:00 – Mše sv.

   neděle 1.1.2023
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10:00 – Modlitba růžence
10:30 – Mše sv.
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Fotbalisté za sebou mají účast v zimní Tipsport lize

Skvělý počin, basketbalisté podpořili sbírku pro Vojtu

Registrace na Silvestrovský běh jsou v plném proudu

Varnsdorf    Fotbalisté za se-
bou mají účast v zimní Tipsport 
lize. V celkovém pořadí skončili 
na 10. místě z dvaceti  účastníků.

V úvodním duelu skupiny 
A změřil Varnsdorf síly s Chrudi-
mí (0:2). Ta poprvé udeřila hned 
v šesté minutě. Po rohu se míč 
dostal až na druhou stranu hři-
ště, odkud přišel lehký centr do 
vápna. Hlavička Látala se ještě 
neujala, ale na odražený balon si 
počkal Petr Juliš, který již zakončil 
přesně. O deset minut později už 
to bylo o dvě branky. Po průniku 
skrze varnsdorfskou obranu střílel 
téměř z nulového úhlu Juliš, od-
ražený míč ale skončil u Davida 
Látala, který ho pohotově uklidil 
za Šerákova záda. 

V druhém zápasu FK Varnsdorf 
přejel mladíky z Hradce Králo-
vé (6:1), hatt rickem se blýskl 
Abdullahi Tanko. Votroci do zá-
pasu vstoupili ve velmi omlaze-
né sestavě, prostor dostali pře-
devším hráči rezervního týmu 
hrající ČFL. V sestavě Varnsdorfu 
se ukázalo také několik nováč-
ků, kteří budou bojovat o místo 
v sestavě – Josef Švanda (Teplice 
B), Petr Kurka (Pardubice B), Jiří 
Plachý a Dušan Kubr z tamního 
dorostu.

Varnsdorf od úvodních minut 
diktoval tempo hry a prosadil se 
už po deseti  minutách hry. Po 
rohovém kopu se k míči na zadní 
tyči dostal Marti n Kouřil, který ku-
latý nesmysl pohotově uklidil do 

sítě. Druhou trefu po půl hodině 
hry přidal Adam Ondráček, když 
zakončil pohlednou akci poho-
tovou střelou na zadní tyč. Bran-
kář Vlk lovil míč ze sítě potřetí  
v poslední minutě první půle, když 
Abdullahi Tanko z bezprostřední 
blízkosti  propálil vše, co mu stálo 
v cestě.

Byť Hradec udělal do druhé 
půle několik změn v sestavě, byli 
to opět Severočeši, kteří udeřili. 
Abdullahi Tanko se krátce po hviz-
du radoval podruhé, když zakončil 
další povedenou akci svých spolu-
hráčů. Na rozdíl pět branek zvy-
šoval v 57. minutě Patrik Schön, 
když po přihrávce z pravého křídla 
pověsil balón do sítě k vzdálenější 
tyči.

Čestnou branku vsíti li Votroci 
dvacet minut před koncem hrací 
doby, kdy rychlou akci zakončil 
Matěj Hodač. Závěrečné slovo 
měl ale opět Varnsdorf. Po in-
dividuální akci na levém křídle 
zkompletoval hatt rick Abdullahi 
Tanko. 

V posledním zápasu skupiny 
zajížděl Varnsdorf v pátek 9. pro-
since do Mladé Boleslavi. Bojov-
né utkání nakonec skončilo re-
mízovým stavem 2:2. Varnsdorf 
tak v Tipsport lize skončil na cel-
kovém 10. místě. Fotbalisty ještě 
čeká 20. prosince přátelské utkání 
s pražskou Spartou, příprava na 
novou sezónu pak začne v polovi-
ně ledna.

                                                         Redakce

Varnsdorf   V rámci poslední-
ho letošního domácího utkání 
mužů se basketbalisté rozhodli 
udělat něco pro dobrou věc, do-
zvěděli se toti ž o příběhu pěti le-
tého bojovníka Vojty Kotrmana 
z Varnsdorfu.

Adventní doba přímo vybízí 
k dobročinnosti , nápad během 
pár dní zrealizovali. „Vzhledem 
k tomu, že utkání stále navštěvuje 
velký počet diváků, což nám dělá 
velkou radost, domluvili jsme se, 
že při té příležitosti  zkusíme vy-
brat dobrovolné vstupné, které 
následně věnujeme na podporu 
malého Vojty, který kvůli svému 
onemocnění potřebuje k chůzi 
speciální ortézy,“ říkají. Navíc jako 
bonus se současný trenér mužů 
Jakub Relich rozhodl vydražit svůj 
dres a celou částkou také přispět 
ke sbírce.

V pátek 9. prosince večer se 
tribuna sportovní haly zcela za-
plnila. Zápas mužů proti  týmu BK 

Levharti  Chomutov skončil 90:70, 
ale nejkrásnějším úspěchem bylo 
vybraných 15 000 korun na dob-
rovolném vstupném. Šek s vybra-
nou částkou spolu s podepsaným 
tričkem od hráčů byl symbolicky 
předán po zápasu do rukou Vojty 
a jeho tatí nka. Dres trenéra Jaku-
ba Relicha se podařil vydražit na 
Facebooku za 5 000 Kč. Obě tyto 
částky budou připsány přes ofi ciál-
ní platf ormu Donio, kde je sbírka 
zaregistrovaná. 

Vojta se narodil v roce 2017, 
kdy se zdálo být vše v naprostém 
pořádku. Rodiče si prvních kompli-
kací všimli, když bylo Vojtovi deset 
měsíců. Postupně se začaly pro-
jevovat vývojové vady chůze a po 
zdlouhavých vyšetřeních samot-
ného Vojty i rodičů lékaři dospěli 
k závěru, že Vojta trpí geneti ckou 
vadou CMT4A. Choroba Char-
cot-Marie-Tooth je známa pod 
názvem hereditární motorická 
a senzorická neuropati e (HMSN). 

Název CMT choroba nebo HMSN 
neoznačuje jedinou chorobu, ale 
skupinu dědičných onemocnění. 
U pacientů s CMT se postupně 
zhoršuje hybnost dolních (a po-
sléze i horních) končeti n jako ná-
sledek poškození jejich periferních 
nervů. Svaly na periferii končeti n 
slábnou, protože je posti žené ner-
vy dostatečně nesti mulují. Dále 
dochází ke zhoršování funkce sen-
ziti vních nervů, které zprostřed-
kovávají vnímání bolesti , doteku, 
hluboké citlivosti  atd. V současné 
době neexistuje specifi cká léčba, 
pouze rehabilitace, nejrůznější 
podpůrné prostředky a případně 
operace.

Malý Vojta již jednu operaci 
prodělal a další mu nebyla dopo-
ručena, proto potřebuje speciál-
ní ortézy USTO, které se vyrá-
bí pouze v Rakousku a vycházejí 
v přepočtu na cca 160 000 Kč. 
Bohužel je v České republice zdra-
votní pojišťovny ani zčásti  nehradí. 

K ortézám jsou zapotřebí speciál-
ní boty, které také nestojí málo 
a na to jsou navázány další výda-
je.  Tyto ortézy jsou kvůli růstu 
pro Vojtu maximálně na rok, rok 
a půl. Při představě, že tyto ortézy 
mají Vojtu doprovázet přibližně do 
dvaceti  let, je tato fi nanční situa-
ce pro rodiče neúnosná, proto se 
obráti li na nadační pomoc. Vojta 
také jezdí jednou až dvakrát ročně 
do lázní a každý týden absolvuje 
rehabilitace. 

Pokud byste i vy chtěli sbírku 
podpořit, stačí se podívat na inter-
netovou platf ormu Donio, zadat 
Speciální ortézy pro Vojtu a dle 
svých možností  přispět bankov-
ním převodem, či platební kartou, 
nebo Apple Pay. Veškeré informa-
ce o sbírce a Vojtovi naleznete na 
odkazu www.donio.cz/ortezy-pro
-vojtu. Za projevenou podporu 
by rodina Kotrmanova ráda touto 
cestou ze srdce poděkovala.                                                                                                             
                          Barbora Hájková

Varnsdorf     S blížícím se kon-
cem roku běží registrace na šesta-
padesátý ročník Silvestrovského 
běhu a pětadvacátý ročník cyklis-
ti ckého závodu horských kol.

Komise pro vzdělávání, tělový-
chovu a sport Rady města Varns-
dorf společně s oddílem atleti -
ky TJ Slovanu Varnsdorf srdečně 
zvou poslední kalendářní den 

v letošním roce, tj. 31. prosince, 
na 56. ročník Silvestrovského běhu 
a 25. ročník cyklisti ckého závodu 
horských kol, které startují na ná-
městí  E. Beneše. Běžecký závod se 
již tradičně uskuteční pro všechny 
věkové kategorie.

Registrace do závodů je i ten-
tokrát možná dvěma způsoby. 
Online přes internet nebo přímo 

na místě v den závodu. Při online 
registraci mají děti  startovné zdar-
ma. Pro ostatní kategorie je připra-
vena zvýhodněná cena. Také letos 
dostane každý elektronickou čipo-
vou časomíru, díky níž budou vý-
sledky přesnější a zveřejnění rych-
lejší. Online registraci je možné 
vytvořit na webových stránkách 
města Varnsdorf. Registrace přes 

internet bude uzavřena 24 hodin 
před konáním závodu. Důležité 
upozornění: V  případě registrace 
přes internet je přesto nutné do-
stavit se do kanceláře závodu pro 
startovní číslo a čipovou časomíru.

Kancelář závodu včetně zázemí 
pro účastníky závodu bude v le-
tošním roce nově v budově ZŠ Ná-
městí .                                      Redakce
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Hokejisté se trápí, doma padli s posledním Frýdlantem

Vikingové doma podlehli Frýdlantu; foto Jiří Laštůvka, foto-noviny.cz
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Varnsdorf  Dosavadní zápa-
sová bilance HC TS Varnsdorf 
v Krajské lize mužů Libereckého 
kraje je negati vní. Jen ve třech 
z deseti  dosud odehraných utká-
ní dokázali zvítězit.

Šanci na změnu měli v dalším 
domácím utkání, když 3. prosince 
přivítali souseda z tabulky, muž-
stvo HC Frýdlant, které je na tom, 
co se zápasových stati sti k týká, té-
měř shodně.

V první třeti ně byli opti cky lepší 
domácí. Více se tlačili do útoku, 
ale měli problém se zakončením. 
Hosté dobře kontrolovali střední 
pásmo a v obranném si počínali 
velmi efekti vně. Varnsdorfští  si 
sice vypracovali několik slibných 
šancí ale ani jednu nedotáhli do 
úspěšného konce. Zato frýdlantští  

byli ve svém snažení efekti vní. Prv-
ní branku vstřelili v šesté minutě 
po nenápadné kombinaci celého 
útoku. Na konci sedmé minuty 
pak Šimůnek navyšoval na 0:2.

Ve druhé třeti ně varnsdorfští  
přidali, ale na dobře organizova-
nou obrannou činnost hostů jen 
snaha nestačila. Ve třicáté druhé 
minutě se jim nabídla šance v po-

době přesilovky pět na tři. Jenže 
domácí ji nesehráli dobře a ke 
střele se odhodlali až v jejím závě-
ru. Nabídnutou výhodu nevyužili. 
Ve třicáté páté minutě se přece 
jen dočkali, Adam Pešek procedil 
puk do sítě a vykřesal naději na 
zvrat – 1:2. Ten se ale nekonal. 
Dvě minuty před druhou sirénou 
kontrovali hosté a odskočili opět 
na dvoubrankový rozdíl.

V poslední třeti ně se skóre 
měnilo až v 58. minutě. Vikingo-
vé snížili na rozdíl jediné branky, 
následné power play domácích 
ale využili hosté, když do prázdné 
brány uzavřeli na konečných 2:4. 
Utkání s druhým Turnovem, které 
se mělo hrát v sobotu 10. prosin-
ce, bylo odloženo.

                                      Jiří Laštůvka, redakce

Holeňák mluvil o podzimu, oporách i progresu Tanka
Varnsdorf   Trenér fotbalistů 

Miroslav Holeňák po posled-
ním domácím utkání zhodno-
ti l celou podzimní část sezóny 
a postavení v tabulce. Dále 
mluvil o atakování barážových 
příček a vyrovnanosti  soutěže, 
oporách týmu či progresu Ab-
dullahi Tanka.

O podzimní části 
„Díky tomu, že Vlašim v posled-

ním kole vyhrála nad Karvinou 
a nám se podařilo porazit Líšeň, 
jsme po podzimní části  obsadili 
čtvrté místo. Nás to samozřejmě 
těší a vážíme si toho, protože si 
uvědomujeme, že to je docela 
úspěch.

Podepsala se pod tí m pracovi-
tost kluků. Je to o hráčích samo-
zřejmě. Vždycky se říká, když je 
neúspěch, musí to vzít na sebe 
trenér. Když je úspěch, musí ho 
dát hráčům. Takže já ho dávám 
jednoznačně hráčům, je to jejich 
zásluha, že se nám takhle dařilo. 
Já jim za to děkuji.

Před sezónou jsme si dali cíl. 
Chtěli jsme hrát takový fotbal, 
aby hráče i diváky bavil. A po-
dařilo se to i díky tomu, jak jsme 
na sebe byli nároční. Máme 
i další cíle, ale ty zůstanou jenom 

mezi námi v kabině.“
Převzetí  týmu před sezónou
„Hned po prvním zápasu 

s Opavou jsme si s Pavlem Drs-
kem volali a řekl jsem mu, že je 
to ještě jeho vítězství. Těžil jsem 
z jeho předchozí práce s týmem, a 
říkám to od samotného začátku, 
co jsem nastoupil. Byla radost na 
jeho práci navázat, tým byl dobře 
poskládaný. Udělali jsme jen ně-
kolik kosmeti ckých úprav, přišlo 
pár nových hráčů a zapadlo to do 
sebe. Zdravé jádro týmu je spolu 
už poměrně dlouho, kluci drží při 
sobě a výsledky se dostavily.“

Atakování barážových příček
„Dělali jsme si srandu, že ještě 

tak šest sedm bodů a budeme 
zachráněni (směje se). Mluvit teď 
o baráži je předčasné. Na jaře 
může být situaci úplně jiná. Pořád 
se opakuji, tabulka je neskutečně 
vyrovnaná a nikdo se nechce smí-
řit s tí m, že bude poslední. Týmy 
se neustále předhání. Nám se po-
dařilo udržet na horních příčkách, 
ale opravdu za dva tři zápasy to 
může být jinak. V tomhle musí-
me být neustále nohama na zemi 
a nemít úplně přehnané očeká-
vání.

Samozřejmě bychom byli všich-

ni rádi, proto to hrajeme (směje 
se). Když děláte nějaký sport, 
chcete v něm být nejlepší. Ale 
máme respekt a pokoru k soupe-
řům, kteří jsou opravdu kvalitní. 
Jak říkám, nemůžeme lítat v obla-
cích, ale jít krok po kroku.“

Opory v týmu
„Hrajeme opravdu týmově 

a každý z hráčů tomu dává něco. 
Někdo je dobrý do defenzivy, jiný 
zase na brejky či v soubojích. Pro-
to je potřeba vyzdvihnout týmový 
výkon. Z něho potom vyniknou 
ty individuality, které jdou vidět 
hlavně v ofenzivě. Tanko se ro-
zehrál, Schön je kvalitní směrem 
dopředu, Radosta taktéž. Ti hrá-
či, kteří skórují, jsou vidět více, 
ale nesmí se zapomínat na ty 
pocti vé kluky. Tzv. motor týmu je 
za mě Ondra Bláha, ale k němu 
bych dál připojil Rudnytské-
ho, Zbrožka, Ondráčka, Kouřila, 
opravdu bych musel vyjmenovat 
všechny.

Musím ještě zaklepat, že se 
nám vyhýbala zranění. A když, tak 
šlo o jednoho hráče. To samé platí  
pro žluté karty, kdy stál maximál-
ně jeden hráč. Snad nám to vydrží 
i nadále, protože máme úzký 
kádr.“

V roli hlavního trenéra
„Nesmírně si té šance vážím 

a užívám si to, jsem vděčný panu 
Gabrielovi za příležitost. Když 
se takhle daří, je to samozřejmě 
příjemnější. V jiném rozpoložení 
bych mluvil, kdybychom byli v ta-
bulce poslední a nešlo to. Ale taky 
si tí m člověk musí projít, ke sportu 
to patří. Ale bylo by to samozřej-
mě horší, takhle je to příjemnější. 
To přiznávám.“

Progres Abdullahi Tanka
„Tanko udělal obrovský progres. 

Od té doby, co přišel, jsme s ním 
hodně mluvili. Vysvětlovali jsme 
mu, ať si na svou šanci počká 
a on byl skvělý v tom, že byl trpě-
livý. Vůbec se nevztekal, že nemů-
že zasáhnout do hry. Nastupoval 
spíš jako žolík, a i když třeba roz-
hodl zápas, tak další utkání znovu 
seděl. Povedlo se nám načasová-
ní.

Je to kvalitní hráč. Jeho před-
ností  je síla a rychlost. Navíc má 
taková nečekaná řešení, která 
naši hráči nemají. Ale myslím si, 
že by bylo lepší, kdyby tady ještě 
na jaře zůstal. Pak by o něj mohl 
být zájem v první lize. Ale nechci 
předbíhat, výkonnost musí ještě 
potvrdit.“                                    Redakce


