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Prvního dubna se pro občany otevřel nový sběrný dvůr,
jeho výstavba trvala necelé dva roky a stála 43 milionů

Začíná předprodej vstupenek na slavnosti

V pátek 1. dubna se veřejnosti otevřel nový sběrný dvůr v Plavecké ulici; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Větší, komfortněj-
ší a moderní. Od pátku 1. dubna 
začal občanům sloužit nový sběr-
ný dvůr v Plavecké ulici.

Důvodů k výstavbě nového 
sběrného dvora bylo hned ně-
kolik. Varnsdorf například nedis-
ponoval samostatným sběrným 
dvorem, zároveň si slibuje zvýše-
ní separace odpadu. Areál také 
nabízí větší komfort pro občany. 
Na rozdíl od starého dvora v ulici 
Svatopluka Čecha je celý prostor 
vyasfaltovaný, takže se lidé v deš-
tivém počasí nebudou muset po-
hybovat v blátě. „Další výhodou 
je nájezdová rampa s přistavený-
mi kontejnery. Doposud museli 
občané odpad pracně zvedat do 
vysokých kontejnerů, nyní to bude 
výrazně snazší. Novinkou je také 
mostová digitální váha, budeme 
tak mít přesnější data k separaci 
odpadů,“ vysvětluje starosta měs-
ta Roland Solloch.

Areál byl po stavební stránce 
dokončen koncem minulého roku. 
Provozovatelem sběrného dvora 
je společnost EKO servis Varns- 
dorf a.s. Otevření areálu ale brz-
dila nutná administrativa. „Pro-
vozovatel musel vypracovat nový 
provozní řád, ten je nyní schválen, 

takže můžeme konečně otevřít,“ 
doplňuje Solloch. 

Sběrný dvůr bude mít otevře-
no v pondělí od 8 do 14 hodin, 
ve středu a v pátek od 14 do 18 
hodin, v sobotu od 8 do 14 ho-
din. V úterý, ve čtvrtek a v ne-
děli bude zavřeno. „Sběrný dvůr 
je určen pro občany Varnsdorfu. 
Většina lidí navíc odváží odpad 
po práci, proto jsme dali přednost 

delší otevírací době v odpoled-
ních hodinách či v sobotu, aby to  
v pohodě stihli,“ dodává na závěr 
starosta.

Výstavba sběrného dvora vyšla 
na 43 milionů korun. Městu se 
však na jeho výstavbu podařilo 
získat dotaci z Operačního pro-
gramu Životního prostředí, která 
pokryla 85 % uznatelných nákla-
dů.

Pondělí       08:00 – 14:00
Úterý     zavřeno
Středa     14:00 – 18:00
Čtvrtek     zavřeno
Pátek     14:00 – 18:00
Sobota     08:00 – 14:00
Neděle      zavřeno 

Tomáš Secký

Otevírací doba

Varnsdorf      Městské slavnos-
ti budou mít opět co nabídnout. 
Organizátoři již finišují program 
oslav, které proběhnou ve dvou 
dnech, 17. a 18. června 2022.

V pátek 17. června se od 20.00 
hodin v sálu Lidové zahrady  
Varnsdorf představí Jiří Burian, 
mezi veřejností známý spíše pod 
uměleckým jménem Kapitán 

Demo. Večer bude pokračovat vy-
stoupením DJe. Hlavní část oslav, 
v sobotu 18. června, proběhne 
v areálu sportovní haly v Západní 
ulici. Na podiu se představí napří-
klad Lipo, David Koller s kapelou 
či Skyline. Připraven bude také 
bohatý doprovodný program pro 
děti i dospělé.

Předprodej vstupenek startu-

je 11. dubna na webu divadlo.
varnsdorf.cz. Na páteční večer je 
cena v předprodeji stanovena na 
150 korun, na místě 200 korun. 
Sobotní program vyjde v před-
prodeji na 100 korun, na místě na  
150 korun. Děti do 140 centime-
trů zaplatí na místě symbolických 
20 korun.

                                                         Tomáš Secký
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Pachatel se skrze sklepní okno vloupal do domu a kradl

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

K nehodě několika vozidel v ulici Legií vyjela profesionální jednotka, pak i Unimog; foto miw.cz

Hasiči zasahovali u nehody několika vozidel v ulici Legií
Varnsdorf       V půl páté odpo-

ledne ve čtvrtek 24. března bylo 
na tí sňovou linku nahlášeno, že 
na křižovatce u lékárny v ulici 
Legií došlo k nehodě několika 
osobních vozidel a na místě jsou 
zraněné osoby.

Ze záchranných složek dorazili 
varnsdorfští  profesionální hasiči 
jako první a po rychlém zmapo-
vání situace začali pomáhat s péčí 
o zraněné, provedli proti požární 
opatření, z osobních vozidel od-
pojili baterie a zasypávali unikající 
provozní kapaliny. Na místo ná-
sledně dorazili městští  policisté, 
státní policisté i zdravotníci.

Ve večerních hodinách pak na 
místě zůstalo už jen jedno vozi-
dlo, které však blokovalo provoz 
na komunikaci a bylo potřeba ho 
přemísti t. Proto si velitel zásahu 
vyžádal příjezd Unimoga dobro-
volné jednotky.

S poselstvím „děkujeme, příště 
se připoutáme“ dorazili o tři dny 
později do hasičské stanice jed-
ni z účastníků dopravní nehody, 
aby poděkovali hasičům za jejich 
pomoc. Ti je na oplátku provedli 
garážemi a ukázali techniku.

Unimog opět v akci
Před jedenáctou hodinou ranní 

v pondělí 28. března vyjela profe-
sionální jednotka z Varnsdorfu na 

křižovatku ulic Boženy Němcové 
a Bjarnata Krawce, kde došlo 
k nehodě dvou osobních vozidel. 
Jeden automobil skončil zničený 
na střeše, ten druhý stál naboura-
ný v křižovatce. Vyprošťovat hasiči 
naštěstí  nikoho nemuseli, proved-
li zajištění místa nehody a proti -
požární opatření. Pro zraněnou 
osobu na místo dorazila sanitka.

Zatí mco dopravní policisté ne-
hodu dokumentovali, na místo 
vyjel Unimog varnsdorfské dob-
rovolné jednotky, který následně 
automobil dostal zpět na kola 
a pomohl naložit na podvalník.

 Zapomněli jídlo na plotně
Hlášení: „Zakouřený byt v pane-

láku, nahoře i dole.“ Do Kmocho-
vy ulice ve Varnsdorfu byli vyslá-
ni jak profesionální varnsdorfští  
hasiči, tak dobrovolné jednotky 
z Varnsdorfu i Rumburku. Zatí mco 
jedna část hasičů hledala možný 
zdroj zakouření v horních patrech 
panelového domu, další hasiči 
díky informacím od obyvatelů pá-
trali níže.

Nakonec byli kontaktováni ma-
jitelé jednoho zamčeného bytu 
a po jejich příchodu a otevření 
bylo jasno. Byt byl celý zakouřený 

od zapomenutého jídla na plotně. 
Hasiči hrnec s jídlem odnesli na 
balkon, prostory přirozeně odvět-
rali a zásah ukončili.

K neštěstí  nedošlo
Žhnutí  v motorovém prostoru 

dodávky na parkovišti  u Lidlu bylo 
v pátek 18. března dopoledne na-
štěstí  zpozorováno brzy. Když na 
místo dorazila profesionální jed-
notka, zasahovat tak nemusela. 
Hasiči pouze odpojili baterii a vše 
důkladně zkontrolovali termoka-
merou.                         

 Hasiči Varnsdorf

17.2.2022 v 7:05 hod.
Při preventi vní kontrole města 

bylo zjištěno, že komunikace smě-
rem na Studánku je zablokována 
a neprůjezdná. Hlídka Městské 
policie Varnsdorf vyjela do obce 
Studánka, kde byl spadlý strom 
přes vozovku. Strážníci usměrňo-
vali dopravu do příjezdu přivola-
ných hasičů, kteří strom rozřezali 

a odklidili z pozemní komunikace. 
21.2.2022 ve 12:07 hod.
Na služebnu městské policie 

telefonicky oznámeno občanem 
města, že v ulici Západní je již del-
ší dobu odstaveno osobní vozidlo 
černé barvy, které má pravé zadní 
okno zcela otevřené a nikdo se 
v okolí vozidla nepohybuje. Byla 
provedena lustrace vozidla přes 

Obvodní oddělení Policie ČR, kde 
byl zjištěn majitel vozidla, který 
byl následně kontaktován a s po-
děkováním si vozidlo zabezpečil. 

22.2.2022 v 12:30 hod.
Dozorčí směny přijal žádost od 

ostrahy marketu o příjezd hlídky 
do jejich prodejny, kde mají za-
drženého zákazníka podezřelého 
z krádeže. Na místo byla vyslána 

hlídka městské policie, která za-
jisti la ženu podezřelou z krádeže. 
Strážníci provedli kontrolu totož-
nosti . Dále byla provedena lustra-
ce osoby v centrální evidenci pře-
stupků, na jejíž základě byl ženě 
uložen příkaz na pokutu ve výši 
500 korun.

Marti n Špička,
velitel městské policie

Varnsdorf     Varnsdorfští  po-
licisté ve zkráceném přípravném 
řízení sdělili třiceti letému muži 
z Rumburku podezření ze spá-

chání přečinů krádeže a porušo-
vání domovní svobody. 

Podezřelý muž se již na konci 
ledna vloupal do neobývaného 

domu, kam se dostal rozbití m 
sklepního okna. Z domu násled-
ně odcizil různé předměty a svým 
jednáním způsobil škodu za té-

měř dvanáct ti síc korun. V přípa-
dě uznání viny před soudem muži 
hrozí až tři roky za mřížemi.

                        prap. Bc. Eliška Kubíčková
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Informace z varnsdorfské radnice: 11. a 12. týden

Quick Bus se vrací s pravidelnou linkou z výběžku do Prahy

 11. týden na radnici
Tyto týdny se stejně jako při 

začátku pandemie Covid-19 zapí-
ší do historie. Vedení státu, krajů 
i obcí se od jedenáctého týdne 
potýká s řešením druhé největší 
uprchlické krize od konce druhé 
světové války v Evropě. Obyvatelé 
na severu Čech mají ještě v živé 
paměti  divoké období převádění 
obyvatel bývalé Jugoslávie v le-
tech 1992 - 1995, kdy přes naše 
území prchaly ti síce lidí na vy-
toužený Západ. V současné době, 
díky válečnému běsnění Ruska na 
Ukrajině, přichází na naše území 
několik set ti síc uprchlíků před 
následky války. Ve zmiňovaných 
dvou týdnech se celkem čtyřikrát 
sešli na online konferencích zá-
stupci měst a obcí na Panelu hu-
manitárních organizací Ústeckého 
kraje a třikrát se sešli na online 
jednáních zástupci všech pově-
řených obcí (ORP) s hejtmanem 
a zástupci kraje.

Mimo to se začátkem jedenác-
tého týdne uskutečnilo natáčení 
dalšího dílu Varnsdorfského ma-
gazínu pro regionální televizi RTM 
Tv, který se těší nejen v televizi, 
ale i na internetu trvale dobré 
sledovanosti . Archiv magazínů je 
dostupný na www.rtmplus.cz. Na 
druhé straně mediálního spekt-

ra stojí aplikace Mobilní rozhlas 
(nově pod názvem Munipolis), 
která zprostředkovává nejnověj-
ší informace do mobilní aplikace 
a zároveň přebírá informace 
o problémech občanů – závady, 
výtluky a další (varnsdorf.munipo-
lis.cz). O možnostech většího roz-
šíření aplikace mezi občany města 
jednal místostarosta Jiří Sucharda 
s jeho zástupci. 

Aby vedení města získalo co 
nejvíce informací o činnosti  Kraj-
ského asistenčního centra pomo-
ci Ukrajině (KACPU), zúčastnili se 
členové JSDH Varnsdorf včetně 
místostarosty dvou dvanácti ho-
dinových směn (denní a noční) 
v ústeckém centru pomoci. 

V obou týdnech také probíha-
la jednání o dalším osudu auto-
busové dopravy ve Varnsdorfu, 
a to konkrétně o změně autobu-
sového dopravce ve Šluknovském 
výběžku s účinností  od 1. čer-
vence, kdy stávajícího dopravce 
Autobusy Karlovy Vary po osmi 
letech vystřídá Dopravní spo-
lečnost Ústeckého kraje (DSÚK). 
S tí m je spojena řada organizač-
ních i smluvních změn. Zejména 
v provozování dopravní kance-
láře, občerstvení a provozu ve-
řejného WC na autobusovém 
nádraží, ale také i blížící se nové 

výběrové řízení na provozování 
místní hromadné dopravy (MHD), 
která je součástí  dopravní obsluž-
nosti  nejen Varnsdorfu. Poziti vní 
změna by měla nastat i pro cestu-
jící, kdy s novým provozovatelem 
chce město přepracovat systém 
poskytování informací na světel-
ných tabulích tak, aby na nich byly 
zobrazovány veškeré spoje všech 
dopravců, kteří na autobusové 
nádraží vjíždějí.

12. týden na radnici
V úterý dvanáctého týdne se 

v kanceláři starosty města Rolan-
da Sollocha sešli zástupci měst a 
obcí v rámci ORP, aby projednali 
dopravní a organizační zajištění 
letošního ročníku mezinárodní-
ho cyklisti ckého závodu žen Tour 
de Feminin, který se pojede na 
začátku července. Zda se závod 
bude letos konat, zejména z fi -
nančních důvodů, se rozhodne až 
v květnu. Hned po této schůzce 
jednal starosta města se zástup-
ci spolku DRUG-OUT Klub, kteří 
v budově bývalé dětské polikliniky 
provozují poradnu pro závislosti .

Za účasti  Jiřího Suchardy jed-
nali předsedové Klubu českých 
turistů Varnsdorf a Krásná Lípa 
v Krásné Lípě. Tématem jejich 
schůzky bylo umístění pamětní 

tabule ke 120. výročí založení 
místní organizace varnsdorfské-
ho turisti ckého spolku na budovu 
nádraží. 

Zatí mco starosta Roland So-
lloch projednával provozní zá-
ležitosti  s ředitelkou Domu dětí  
a mládeže Varnsdorf, zúčastnila se 
místostarostka Ladislava Křížová 
jednání představenstva městské 
společnosti  REGIA a.s. Ve čtvrtek 
proběhlo pod zášti tou místosta-
rostky jednání ředitelů všech 
školských zařízení v rámci ORP
Varnsdorf, při kterém se probíra-
ly nejen zápisy do škol, ale také 
současná situace s umísťováním 
dětí  ukrajinských uprchlíků do 
místních základních a mateřských 
škol. Zatí mco kapacita základních 
škol umožňuje přijetí  i většího po-
čtu školáků, a není problém zajis-
ti t i mimoškolní akti vity, kapacita 
mateřských škol umožňuje přijetí  
pouze dětí , kterých se týká povin-
ná předškolní výchova. Předškolní 
děti  mohou využít dvě přípravné 
třídy v IZŠ Karlova, zápis do nich 
proběhne 7. dubna a 12. května. 

Pátek byl slavnostní. Staros-
ta města převzal nový dopravní 
automobil MAN pro dobrovolné 
hasiče. O specifi kaci a předání 
vozu se připravuje samostatný 
článek.                               Vedení města

Varnsdorf     Společnost Quick 
Bus se po nucené pauze vrací 
na pravidelnou linku spojující 
Šluknovský výběžek s Prahou, 
po rozkladu získala novou licen-
ci.
Po čtyřech měsících se vrací spo-

lečnost Quick Bus s pravidelnou 
linkou do Prahy. Spojení musel 
dopravce přerušit poté, co mu 
Liberecký kraj nastavil tvrdé pod-
mínky v nové licenci, čímž prak-
ti cky znemožnil fungování linky. 
Dopravci byl zakázán nástup ces-
tujících na trase od Cvikova až do 
Prahy.
Rosti slav Bošek, ředitel společ-

nosti  Quick Bus, se tak obráti l na 
Ministerstvo dopravy. To mu dalo 

za pravdu a označilo stanovisko 
Libereckého kraje za nezákon-

né. Dopravce tak má po čtyřech 
měsících v ruce novou licenci, 

srovnatelnou s tou původní, když 
linka fungovala. Od 11. dubna tak 
začne pravidelná linka ze Šluk-
novského výběžku do Prahy opět 
fungovat. Quick Bus začne se tře-
mi spoji denně, v pátek se čtyřmi. 
„Začínáme pozvolně, uvidíme, 
jaká bude poptávka. Máme reak-
ce od bývalých cestujících, že jim 
stávající spojení nevyhovuje,“ řekl 
pro server zdopravy.cz Rosti slav 
Bošek. Za jízdenku z Varnsdor-
fu do Prahy zaplatí  lidé 160 Kč, 
z České Lípy 120 Kč. Na roz-
díl od autobusů zavedených 
Libereckým krajem končících na 
Střížkově budou jezdit do Hole-
šovic.
                                                         Tomáš Secký

Skvělé zpráva, společnost Quick Bus se vrací s pravidelnou linkou do Prahy; foto Quick Bus
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Vzniká komunitní centrum pro lidi prchající před válkou

Kostka Krásná Lípa nabízí retrostipendia pro studenty

Dům dětí a mládeže Varnsdorf: Děti si užily jarní prázdniny,
aktivity pro uprchlíky, výtvarná soutěž a velikonoční výzva

Varnsdorf   O činnosti  nově 
vzniklé iniciati vní skupiny Varns-
dorf pro Ukrajinu jsme vás in-
formovali v minulém čísle Hla-
su severu. I nadále její akti vity 
pokračují, spolupracuje s míst-
ními organizacemi a dalšími 
dobrovolníky jak ve Varnsdorfu, 
tak i napříč Šluknovským výběž-
kem. 

Aktuálně v prostorách církve 
Hosana vzniká komunitní cen-
trum pro uprchlíky s nabídkou 
poradenství, setkání a sdílení po-
třebných informací. Stanoveným 
dnem je čtvrtek od 15:00 do 18:00 
hodin. Dobrovolníci připravují pro 
návštěvníky drobné občerstvení, 
dětský koutek a zároveň je zde 
prostor pro zodpovězení otázek 
a řešení různých situací vztahují-
cích se k pobytu v našem regionu.

Na druhé setkání ve čtvrtek 
24. března přijal pozvání Vác-
lav Prchal z neziskové organiza-
ce Poradna pro integraci cizinců 
v Ústeckém kraji, který si připravil 
přednášku na téma začleňování 
ukrajinských jednotlivců do české 
společnosti . „Zazněly veškeré dů-
ležité informace týkající se zařizo-
vání administrati vních náležitostí , 
jako je například zřízení cizinec-
kých víz, bankovního účtu či zdra-
votního pojištění. Pan Prchal se 
dále zaměřil na oblast vzdělávání 
a zaměstnání. Tato zhruba hodi-
nu a půl dlouhá prezentace ob-
sahovala vše, co naši ukrajinští  
přátelé potřebují vědět k životu 
tady u nás. Zároveň vzhledem 
k tomu, že se tyto informace  aktua-
lizují každým dnem, byl i pro nás, 
dobrovolníky, tento výklad velice 

přínosný,“ shrnuje Valérie Svačin-
ková, členka týmu Varnsdorf pro 
Ukrajinu. 

Dobrovolníci dále mapují 
pracovní nabídky, možnosti  mi-
moškolních akti vit pro děti , kur-
zů češti ny, pomáhají s hledáním 
školských zařízení, lékařskou péčí, 
duchovní služby a další. V místě 
setkávání také vznikla nástěn-
ka, kde jsou veškeré informace 
v ukrajinšti ně a příchozí si je mo-
hou v klidu prohlédnout a zapsat. 
Dle potřeby mohou uprchlíci 
využít i sklad potravin, drogerie 
a oblečení, do kterého svými dary 
přispívají obyvatelé našeho měs-
ta a okolí. Tato sbírka v Hosana 
Café probíhá i nadále, seznam 
potřebných věcí se nachází na 
webových stránkách www.hosa-
nalidem.cz/ukrajina/.

Zároveň Kateřina Dlasková 
uspořádala ve dnech 24. – 25. 
března materiální sbírku trvan-
livých potravin pro ukrajinské 
uprchlíky ubytované ve Šluknov-
ském výběžku. Sběrná místa byla 
zřízena opět na rumburském 
a varnsdorfském gymnáziu, vy-
bíralo se i v rumburské kavárně 
Bohemian Coff ee House. S logis-
ti kou a skladovacími prostory po-
mohl Pavel Popovič ze Šluknova. 
Na organizaci se podíleli studenti  
výše zmíněných škol, jejich vy-
učující a vybrané potraviny byly 
po ukončení akce distribuovány 
přímo do potřebných rodin v na-
šem regionu. Na německé straně 
se v následujících dnech připojí se 
sbírkou i partnerská škola v Seif-
hennersdorfu.  

                                           Barbora Hájková

Varnsdorf     Ve Šluknovském 
výběžku více jak 10 % dětí  ne-
dokončí základní školu, další 
skupina opustí  střední školu 
a učiliště pár měsíců po začátku 
výuky.

Jejich cesta často vede do evi-
dence Úřadu práce, rekvalifi kace 
není víceméně možná a pracovní 
uplatnění je minimální. To se snaží 
Kostka Krásná Lípa měnit jednak 
sociální prací, ale také podpo-

rou studentů k dokončení studia. 
V roce 2021 podpořila 29 studen-
tů na různých oborech a školách 
ve Šluknovském výběžku, a to 
celkovou částkou 251 000 korun. 
Z toho devět úspěšně dokončilo 
střední školu nebo učiliště, čtyři 
opusti li program z důvodu nepl-
nění podmínek. 

Aktuálně podporujeme 18 stu-
dentů, z nich i osm z Varnsdorfu. 
Do programu se může přihlásit 

student před začátkem i v prů-
běhu studia, pokud alespoň je-
den z rodičů má pouze základní 
vzdělání. Následně student spo-
lupracuje s poradcem, dokládá 
absenci a výsledky ve čtyřech 
vybraných předmětech. Každý 
měsíc jsou studentovi proplace-
ny účty za pomůcky nebo nákla-
dy na bydlení ve výši 1 000 nebo 
1 500 korun. V případě studij-
ních úspěchů je pro studenta 

připraven bonus za vysvědčení 
ve výši 2 000 korun.

Retrosti pendijní program zajiš-
ťuje Kostka Krásná Lípa ve spolu-
práci s Člověkem v tí sni a Nadací 
Albatros. Termín pro přijímání 
nových přihlášek je 30. dubna 
2022 na e-mailu lunakova@ko-
munitnicentrum.com nebo tele-
fonicky na 775 441 238.

                     Kateřina Luňáková,
                        Kostka Krásná Lípa

Varnsdorf      Po dvouleté 
pauze se Dům dětí  a mládeže 
Varnsdorf o jarních prázdninách 
vráti l ke svým oblíbeným akti vi-
tám, kterých se zúčastnila téměř 
stovka dětí . 

Ať už to byl Sportovně turisti cký 
a Barevný den s PajÁlou, výlet do 
Nového Boru a Liberce nebo tur-
naje ve stolním tenisu, všechny 
akce se setkaly s velkým zájmem 
a děti  si je pořádně užily. „Na veli-
konoční prázdniny pak plánujeme 

velikonoční speciál Expedice Paj-
Ála a dvojboj stolní tenis – stolní 
fotbálek. Podrobnosti  k akcím při-
pravujeme a budou zveřejněny na 
facebookových a webových strán-
kách Domu dětí  a mládeže Varns-
dorf,“ doplnila ředitelka Marcela 
Louková. 

Zároveň probíhá výtvarná sou-
těž „Pálení čarodějnic“. Zapojit 
se se svým výrobkem mohou 
všechny děti  a použít tradiční i 
netradiční výtvarné techniky či 

tvořit prostorová díla. Nejkrásněj-
ší čarodějnice budou mít tu čest 
být upáleny poslední dubnový 
večer při velkém ohni na náměstí . 
Termín odevzdání je do pondělí 
25. dubna v kanceláři DDM Varns-
dorf.

Dům dětí  a mládeže také rea-
guje na současnou situaci a nabízí 
volnočasové akti vity ukrajinským 
dětem a jejich maminkám. Děti  
se mohou přihlásit do již pro-
bíhajících zájmových kroužků, 

menší děti  mohou navštěvovat 
pondělní dopolední Školičku. 
Maminkám s malými dětmi na-
bízí DDM Varnsdorf pro vzájem-
né setkávání čtvrteční a páteční 
dopoledne v čase 9-12 hodin 
v Klubu maminek. Všechny akti vity 
jsou nyní pro ukrajinské maminky 
a děti  bezplatné. 

Dům dětí  a mládeže Varnsdorf 
se již podruhé zapojil do veli-
konoční výzvy, kterou vyhlásil...

(pokračování na str. 6)
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Radka Ramešová obsadila třetí  místo v celostátní pěvecké soutěži; foto ZŠ Náměstí 

Dům dětí a mládeže Varnsdorf: Děti si užily jarní prázdniny,
aktivity pro uprchlíky, výtvarná soutěž a velikonoční výzva

Radka Ramešová uspěla v pěvecké soutěži

Nabídka jazykových kurzů pro uprchlíky z Ukrajiny

Ukončení týdenního 
a zimního svozu 
nádob na směsný 
komunální odpad

Dotace na sport

...Domeček Hořovice ze Středo-
českého kraje. „Pojďme podpo-
řit poziti vní náladu mezi lidmi 
a propojit v krátkém čase co nej-
více obcí a měst s heslem – Píp, 
píp, píp, ať je líp!,“ napsali organi-
zátoři. Cílem je také podpořit ve-
likonoční výzdobu a v neposlední 
řadě najít obci, která bude mít 
nejvíce vytvořených kuřátek na 

jednoho obyvatele. Vítězná obec 
pak získá ti tul „Velikonoční Kuřát-
kov 2022“.

Místní dům dětí  a mládeže 
se tedy pasoval do role „obecní 
kvočny“ a shromažďuje údaje o 
počtu vyrobených kuřátek v na-
šem městě. Zapojit se může každý 
– základní a mateřské školy, rodi-
ny, jednotlivci i různé organizace. 

Pravidla jsou následující. Vytvořit 
kuřátka o velikosti  alespoň 30 cm 
z libovolného materiálu a vidi-
telně je vystavit do okna, či před 
dům. Pak své výtvory spočítat, 
vyfoti t a fotky poslat na e-mail 
a.spirochova@gmail.com „obec-
ním kvočnám“ z Dua PájÁla, kte-
ré si vedou podrobnou evidenci. 
Termín konce sčítání byl stanoven 

na Velikonoční pondělí 18. dubna.
K datu uzávěrky Hlasu severu 

28. března bylo zatí m přihlášeno 
99 měst a obcí z celé České re-
publiky. O výsledcích Velikonoční 
výzvy vás budeme informovat. 
Inspiraci pro tvorbu můžete také 
sledovat v celorepublikové face-
bookové skupině Neposedná ku-
řátka 2022.                 Barbora Hájková

Karlovy Vary     Hlasy nejtalen-
tovanějších zpěvaček a zpěváků 
ze základních škol z celé repub-
liky zazněly ve dnech 21. března 
až 23. března 2022 v Karlových 
Varech na celostátní soutěži Kar-
lovarský skřivánek. 

Talentované děti  mají příležitost 
ukázat své dovednosti  před od-

bornou porotou. Soutěž je určena 
pro děti  a mládež ze základních 
škol (6 až 15 let), víceletých gym-
názií, základních uměleckých škol 
nebo jiných školských zařízení. 
V porotě zasedají pedagogové, 
kteří vyučují na konzervatořích. 

Radka Ramešová, žákyně ZŠ 
Náměstí  ve Varnsdorfu, obsadila 

v pondělí 21. března třetí  místo 
v celostátní soutěži dětí  a mlá-
deže v sólovém zpěvu Karlovar-
ský skřivánek. Soutěž vyhlašu-
je Mezinárodní pěvecké centrum 
A. Dvořáka spolu se Základní 
a uměleckou školou Karlovy Vary. 
Doprovod na klavír Mgr. Karel Ši-
mandl.                                    ZŠ Náměstí 

Varnsdorf          Oznamujeme 
vám, že od 25. do 29. dubna pro-
běhne poslední svoz nádob na 
směsný komunální odpad označe-
ných bílou známkou (zimní vývoz) 
a červenou známkou (kombino-
vaný vývoz). Nádoby s červenou 
známkou budou vyváženy jednou 
za čtrnáct dní, a to každý lichý tý-
den.

Pro snadnější orientaci uvá-
díme několik termínů vývozu: 
09. května – 13. května, 23. květ-
na  - 27. května, a další. 

Varnsdorf    Zastupitelé na břez-
novém zasedání schválili neinves-
ti ční dotace na přímou podporu 
sportu ve městě.

Mezi sportovce bylo rozděleno 
1 374 043 korun. Celkem bylo pod-
pořeno sedmnáct žádostí . 

                                         Tomáš Secký

Varnsdorf       Město ve spolu-
práci se školami nabízí jazykové 
kurzy pro uprchlíky z Ukrajiny.
Řada válečných utečenců 

z Ukrajiny projevila zájem o kur-
zy češti ny, město tak ve spolu-
práci s místními školami nabízí 
kurzy českého jazyka zdarma, 

a to ve třech variantách. Pro 
žáky I. stupně základní školy 
(1. – 5. třída), pro žáky II. stupně 
základní školy (6. – 9. třída) a do-
spělé.
Pro žáky I. stupně ZŠ každé úterý 

od 15.00 - 17.00 hodin v budově 
ZŠ Brati slavská 994, Varnsdorf. 

Kurz zajišťuje ZŠ a MŠ Brati slav-
ská, Mgr. Bc. Petr Šmíd, tel.: 770 
102 595. Pro žáky II. stupně ZŠ 
každé úterý od 15.00 - 16.00 
hodin v budově ZŠ Východ-
ní 1602, Varnsdorf. Kurz 
zajišťuje ZŠ Východní, Mgr. 
Helena Šmídová, tel.: 737 

205 470. Pro dospělé každou 
středu od 15.00 - 16.00 hodin 
v budově Městské knihovny 
Varnsdorf, Otáhalova 1260, Varns-
dorf. Kurz zajišťuje ZŠ Edisonova, 
Mgr. Bc. Ladislava Křížová, tel.: 
412 371 740.

Tomáš Secký
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Zprávy, inzerce

Varnsdorfští studenti pracují na dokumentárním fi lmu

Velká jarní soutěž 
Českého rozhlasu Sever

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Varnsdorf 98.5 FM | 88.8 FM | R-SEVER | vyhrajtetrakturek.cz

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Varnsdorf      V rámci projektu 
„Svět, kde si sousedé pomáha-
jí“, který je pod zášti tou města 
Varnsdorf, proběhlo v minulém 
roce několik akcí a workshopů. 
I v letošním roce organizační tým 
nezahálí a plány jsou skutečně 
zajímavé, jedním z nich je vznik 
fi lmu o místním regionu. 

Spolu se studenty Biskupského 
gymnázia Varnsdorf a Filmkids 
Oberlausitz právě vzniká doku-
mentární fi lm o proměnách hrani-
ce za posledních 80 let. „Budeme 
zachycovat subjekti vní vnímání 
této hranice lidmi, kteří na ní žijí. 
Hlavní účinkující jsou pamětníci 
proměn naší hranice. Scénář, ka-
mera, režie, střih, to už zajišťují 
studenti  sami pomocí mentorin-
gu zkušených dokumentaristů,“ 
říká Michal Svoboda. Jedním 
z mentorů je také českolipský 
dokumentarista Rudolf Živec. Na 
české straně hranice vyprávějí 
příběhy lidé, kteří žijí ve Šluk-
novském výběžku, případně při-

lehlých oblastech v Lužických 
horách, či Českém Švýcarsku. 
Německou část příběhu vyprá-
vějí naši sousedé ze Svobodného 
státu Sasko, konkrétně pak regio-
nu Horní Lužice (Oberlausitz), 
zejména okresy Žitava, Budyšín 
a Zhořelec. Studenti  mají za sebou 

metodickou přípravu a nyní už se 
chystají na samotnou realizaci 
a natáčení.

Paralelně se také pracuje na 
vývoji dvojjazyčné aplikace Se-
niore, která bude sloužit tomu, 
aby se v regionu mohli propojit 
lidé, kteří se chtějí potkat nad 

společnými akti vitami. Progra-
mování je velmi náročné a prv-
ní verze bude pravděpodobně 
představena v létě letošního 
roku.

V březnu ve varnsdorfském 
klubu seniorů Pohádka také pro-
běhlo společné Cestovatelské 
odpoledne. Michal Svoboda vy-
právěl své zážitky o cyklisti ckém 
dobrodružství, kdy se vydal z Pra-
hy do Santi aga de Compostela za 
50 dní. Účast byla skutečně hoj-
ná, odpoledne společně strávilo 
více jak pět desítek „sousedů“ 
z Varnsdorfu, Neugersdorfu i Neu-
kirchu.

Další nejbližší pořádanou udá-
lostí  je Pálení čarodějnic (Walpur-
gisfeuer), která se uskuteční 
v sobotu 30. dubna v domově pro 
seniory v sousedním Neugers-
dorfu. Všechny bližší informace 
naleznete na webových strán-
kách projektu www.sousede-na-
chbarn.org. 

Barbora Hájková

Studenti  prošli workshopem práce s kamerou;  foto Sousede-nachbarn.org 



PODĚKOVÁNÍ

Svozy pytlového tříděného odpadu
14.04. a 21.04.2022 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

8

Zprávy 5/2020Společnost 14/2018Zprávy 5/2020SpolečnostZprávySpolečnostZprávy 14/20185/202014/20185/2020Společnost, inzerce 7/2022

VZPOMÍNKA

Úmrtí v březnu

Miloslava Strolená    88 let

Vlastimil Lukeš    81 let

Václav Šindelář    70 let

Hilda Zapletalová    94 let

Jaroslav Fried    98 let

Monika Adámková    79 let

František Lhoták    92 let

Alena Mouleová    56 let

Rudolf Němec    78 let

Maruška Šustová    75 let

Jiří Fila    79 let

Jaroslav Smetana    71 let

Jozef Galbo    94 let

Miroslav Horák    93 let

Irmgard Hejselnová    79 let

Milan Jurica    86 let

Libuše Říhová    67 let

Květoslava Svobodová   91 let

ÚMRTÍ
Dne 14. dubna před 
15 lety jsi nás bez 
rozloučení opustil. 
Čas běží dál a nám 
jen vzpomínky zů-
staly. Vzpomeňte 

s námi na našeho syna Čendu Vodu. 
Děkují rodiče.

Velice děkuji sociální pracovnici paní 
Vajdové, která zařídila převoz mojí 
nemocné maminky z českolipské ne-
mocnice a vzornou a obětavou péči 
celého oddělení LDN II.  Děkuji všem 
za vzornou péči o moji maminku.  
                    Scholze Martin

Dne 12. dubna tomu 
budou 4 roky, kdy 
nás opustil náš dra-
hý manžel, tatínek, 
dědeček František 
Borovička. S láskou 

vzpomínají manželka Helena a syno-
vé s rodinami.

Dne 6. dubna by oslavila námi milo-
vaná Gizela Hindráková své 82. na-
rozeniny. Stále vzpomínáme. Rodina 
a přátelé.

Dne 17. dubna vzpo-
menu 5 bolestivých 
let od tragické 
události zavraž-
dění mého syna 
Dominika Bergera 
z Varnsdorfu. Čest 

Tvé památce. Miluji Tě, táta.

9.-10.4.2022
MDDr. Barcal Pavel   
J. Š. Baara 692/26, Děčín  V   
412 507 588 

16.-17.4.2022  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín 1  
Tel. 412 151 056

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

ZUBNÍ POHOTOVOST
Hodinový manžel a zámeč-
nictví. Tel. 607 716 983, 
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, prác
ce se dřevem, montáž a opra-
vy nábytku, drobné zednické 
práce, ořez stromů a keřů.

Hudba Berger. Hraji svatby, 
narozeniny. Cena dohodou. 
Tel: 778 035 858

ŘÁDKOVÁ INZERCE

POMÁHÁME UMĚNÍM

Aukce prací studentů a přátel 
SOŠ Mariánská 1100 proběhne 
25. dubna 2022 v 16.30 hodin. 
Výtěžek bude tentokrát věnován 
na pomoc ukrajinským uprchlí-
kům. Přijďte, těšíme se na vás.

Díky, které nejde vyjádřit slovy…

PÍŠETE NÁM

Každá válka na světě je velikou křiv-
dou vůči lidem, ať už v zákopech 
bojů nebo v krytech či na cestě za 
záchranou života. Válka není ne-
utrální slovo – je smutné, tragické a 
beznadějné.
Zkrátka v dnešních dnech se na 

Ukrajině děje to, co jsme si ani 
v nejhorších představách nechtěli 
připusti t. Je to tragédie nejen ukra-
jinského, ale i ruského národa. Říká 
se, že každý národ má vládu, jakou 
si zaslouží. Je těžké soudit, zda to 
tak doopravdy je. Věřím, že oba 
národy na tu válku budou dlouho 
a bolestně vzpomínat. Jen čas a od-
puštění dokáží zacelit všechny rány.
Chtěl bych, jako každý, aby to co 

nejdříve skončilo. Týká se to kaž-
dého, koho znám. Solidarita, která 
panuje mezi českými občany je 
ohromující a obdivuhodná. Ča-
sem nadšení opadne, ale už teď 
jste udělali pro mé krajany ne-
smírně mnoho, za což vám patří 
velké díky. Spousta uprchlíků má 
v plánu se vráti t co nejdříve domů, 
bude-li to možné. Každý s obavami 
sledujeme důsledky války, a to i na 
svých složenkách za nájem, energii, 
ale také zdražení pohonných hmot 
a potravin. Ale přesto lidi přijímají 
ženy s dětmi do svých obydlí. Darují 
co mohou ze svého nadbytku i ne-
dostatku.
Mohu-li citovat Ježíše, štědrého 

dárce. Ať se každý, kdo má dvě koši-
le rozdělí s tí m, který nemá žádnou. 
Přesně tak jste se zachovali. Ačkoli 
mnoho z vás se ke křesťanství ne-
hlásí, ale jeho podstatu znáte: Jste 
dobří přátelé a ti  se poznají v nesná-
zích. Žiji tady s rodinou přes 20 let, 
potkal jsem spoustu různých lidí, ale 
ti , s kterými mne svedla tato udá-
lost dohromady, dojali nejen mne.
Nevím, jak mám vyjádřit vděč-

nost všem dárcům, jedno slo-
vo DÍKY určitě nestačí. Dár-
ců je mnoho, fi rmy jako ABX, 
Drylock, Haas- Sohn Rukov. Nezis-

kové organizace: Skauti  Rumburk, 
i lékárna Varnsdorf (v ulici Legií), 
Kavárna Hosana, reustaurace 
„U bílého jaka“ Vilémov. Lidé ze 
Schrödingerova Insti tutu, Charity 
Rumburk a Jiřetí na po Jedlovou, 
Agentura Pondělí, jejichž zástupci 
společně s evangelickým farářem 
z Rumburku a zároveň Varnsdorfu 
jsou akti vními organizátory koor-
dinačního štábu pro Šluknovský 
výběžek. Zástupci okolních obcí, 
římskokatolická farnost Varns-
dorf v čele s farářem. Rodiče 
a děti  z lyžařského kroužku Varns-
dorf. A mnoho lidí, o kterých ne-
vím a pomáhali i jinak a jinde. Od 
všech těchto dárců jsme obdrželi 
materiální, fi nanční ale i morální 
podporu. Velké díky. Nezapomí-
nám ani na řemeslníky, kteří na 
své náklady a ve svém volném čase 
prováděli různé pomocné činnosti  
pro uprchlíky.
Díky dobře organizované spo-

lupráci nastoupilo spoustu dětí  
do škol, jejich matek do fi rem, 
kde zaplní prázdná místa. Na-
štěstí  těch míst zatí m je dost, 
v opačném případě by se z víta-
ných uprchlíků rázem mohli stát 
nevítané „kukačky“. Chraň Pán-
bůh, aby se to stalo. Také bych 
chtěl apelovat na zástupce fi rem, 
aby nedocházelo na pracoviští ch 
k útlaku českých pracovníků. Bylo 
by to nedůstojné a pohoršující pro 
všechny.
Tato doba je složitá a těžká pro 

všechny, proto pomoc, kterou jste 
poskytli je nesmírně cenná. Všem 
ještě jednou velké díky za nezišt-
nou pomoc.
Záměrně jsem nevyjmenovával 

ani zástupce fi rem, které pomá-
haly. Jednak, že všechny je známe, 
a také abych na někoho neza-
pomněl. Mnoho dárců ze své 
skromnosti  ani nechce být jme-
nováno. Všichni jste hrdinové 
současnosti . Bůh vám žehnej 
ve všech dobrých záměrech. 
S pokorou a vděčností  za pomoc 
krajanům.                           Ihor Prystejovyč
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Všechno je jinak, ve Varnsdorfu bude celostátní liga

Basketbalisté nestačili na Teplice, čeká je bitva o bronz

Stolním tenistům chybí áčko, odešel nejlepší hráč

Šipky: Zadina zářil doma i v Hrádku nad Nisou

Varnsdorf   Velké přemýšlení 
o tom, co bude dál, je konečně 
u konce. Sálovkáři týmu FUTSAL 
Varnsdorf se nakonec rozhodli, 
že se přihlásí do celostátní ligy. 
Naposledy sice hlásili, že hráči 
ligu hrát nechtěli, situace se ale 
změnila. 

„Kluci mi říkali, že nechtějí hrát 
ani krajskou soutěž ani ligu. Zkusi-

li jsme se přihlásit do futsalu pod 
hlavičkou FIFA. Oslovili jsme před-
sedu svazu, který nám nabídl di-
vizi. To obnáší odehrát celkem 22 
zápasů od Chomutova, Kadaně, 
Liberce až po Dobřichovice,“ pro-
zradil Marcel Mikolášek, vedoucí 
týmu. 

V březnu tak proběhla další 
schůzka vedení s hráči. „Vše jsme 

jim vysvětlili, a nakonec jsme si 
odsouhlasili celostátní ligu. Nyní 
je na nás, na vedení, sehnat 
fi nance a pokusit se o vhodné do-
plnění kádru,“ pokračuje Mikolá-
šek. 

Varnsdorf by na nejvyšší sou-
těže v sálové kopané potřeboval 
sehnat zhruba sto ti síc korun. 
„Co se týče hráčů, tak jsem jednal 

s trenérem dorostenců FK Varns-
dorf a s hráči futsalu z Liberce 
a České Lípy. Uvidíme, kdo 
nakonec do Varnsdorfu dorazí. 
Snad se nám podaří dobře při-
pravit na ligu a potrápit kvalitní 
soupeře jako pražskou Spartu, 
Chemcomex, Zlín nebo Brno,“ do-
dal Mikolášek. 

Redakce

Varnsdorf  Basketbalisté 
v semifi nále play-off  nestačili na 
Teplice. V bitvě o třetí  místo je 
čeká tvrdý soupeř z Mostu. Oba 
zápasy proti  Teplicím okomento-
val trenér Jakub Relich. 

TJ Slovan Varnsdorf 55
BK Teplice A   84

„Již od prvních minut bylo jasné, 
že budeme tahat za kratší konec. 
Možná i vinou končících jarních 
prázdnin, kdy půlka týmu ještě 
„stála v lyžákách“. Soupeř v prv-
ní části  trefi l hned osmkrát za tři 
body, my se naopak v útoku trápili 

a prvních sedm minut hry nedali 
ani bod. Zlepšený výkon přišel ve 
druhé polovině, kdy jsme soupeře, 
který již neměl takovou kondici, 
dokázali donuti t ke ztrátám. To 
bohužel stačilo pouze k zastavení 
v navyšování skóre,“ komentoval 
první duel Relich. 

BK Teplice A  76
TJ Slovan Varnsdorf 69

„Odveta play-off  Severočeské 
ligy se odehrála na teplické Letné, 
do které jsme vstupovali s man-
kem 29 bodů. Mohli jsme tedy 
maximálně překvapit. Minimálně 

jsme chtěli teplické alespoň jed-
nou v sezóně pokořit. A hlavně 
zlepšit herní projev a vyzkoušet 
herní varianty na zápas o třetí  
místo. Po analýze posledního vý-
konu a sebetrýznění u videa jsme 
poslední dva tréninky věnovali 
hlavně rozestavení v útoku a efek-
ti vitě na útočné polovině. Dá se 
říci, že úspěšně. Tepličtí  byli našim 
útokem zaskočeni. Jako by proti  
nim hrál jiný tým než v předcho-
zím utkání. Úvodní dějství jsme 
vyhráli o sedm bodů. Zkušený sou-
peř se zdravě naštval a vzal otěže 
utkání do svých rukou. I přes ná-
skok z předchozího duelu bylo vi-

dět, jak Teplice neradi prohrávají. 
Náš náskok se do poločasu rozply-
nul a skóre se srovnalo. Bohužel 
jsme zaspali začátek třetí  čtvrti ny, 
soupeř během prvních tří minut 
druhého poločasu odskočil na roz-
díl jedenácti  bodů. I přesto jsme 
věřili v poziti vní výsledek. Tým se 
ještě zvednul, dokázali jsme se 
dvě minuty před koncem přiblížit 
na dostřel čtyř bodů. To bylo ov-
šem z naší strany vše,“ zhodnoti l 
druhý zápas trenér Jakub Relich.

Zápas o třetí  místo proti  sou-
peři z Mostu zahájí basketbalis-
té na domácí palubovce v pátek 
8. dubna.                                Redakce

Varnsdorf      Stolní tenisté TJ 
Slovanu Varnsdorf mají aktuálně 
tři celky, které hrají okresní pře-
bor. Paradoxem je, že aktuálně 
chybí A tým. Ten měl hrát krajský 
přebor II. třídy skupinu C. 

Těsně před startem soutěže 
se ale z kraje odhlásil. „Je to tak, 
navíc jsme museli plati t pokutu 
a já byl tak trochu za blbce. Kluci 
to nakonec nechtěli hrát. Hlavním 

důvodem byl odchod našeho nej-
lepšího hráče Žatečky do Filipova, 
kde se hraje divize. Bez něj bylo 
jasné, že moc šancí nemáme. Teď 
vlastně „áčko“ neexistuje. Hráči, 
co tam byli, se rozdělili do našich 
zbývajících týmů,“ přiznal Roman 
Buřič, předseda oddílu stolního 
tenisu ve Varnsdorfu. 

Okresní přebor na Děčínsku už 
skončil, varnsdorfské týmy ob-

sadily druhé, třetí  a čtvrté mís-
to. „Bohužel jsme do kraje ne-
postoupili, tam jde jenom první 
tým. Okres vyhrála Malá Veleň B,“ 
podotkl Buřič. S hráči Varnsdorf 
problém nemá, krajskou soutěž 
by ale chtěl opět vybojovat. „Tady 
je problém, že Žatečka prostě 
okres hrát nechce. Je to krajský 
hráč, kde měl úspěšnost kolem 70 
procent. Chtěl by se vráti t, ostat-

ní kluci se k němu zase přidají. 
V okresu by se trápil. Jezdil jenom 
kvůli partě, ale zápasy mu nic ne-
dávaly,“ připomněl. 

„Samozřejmě jsou tady časové 
důvody. V okrese jezdíte méně 
než v kraji. Navíc se hraje v pátek. 
Kluci mají rodiny, je to jeden dů-
vod k druhému. Ale kraj si chceme 
zahrát, na něj už přijdou i nějací 
diváci,“ dodal Buřič.             Redakce

Varnsdorf     Šipkové série 
Giga Tour dospěly do závěrečné 
fáze. Na Kovárně ve Varnsdorfu 
se odehrálo místní fi nále, které 
rozhodlo o postupujících do Ob-
lastního fi nále.

Vítězem se stal Jakub Zadina, 
druhé místo bral Tomáš Fedurco, 
třetí  byl Jiří Peleška a čtvrtý Do-
minik Hach. Nejlepší ženou byla 
Kateřina Čížková.

V Hrádku nad Nisou se ode-

hrál závěrečný turnaj série Giga 
Tour, kde opět zazářil Jakub Za-
dina. „Chtěl jsem naposledy za-
bojovat o co nejlepší umístění 
a získat nějaké body do ta-
bulky. To se mi povedlo na 

výbornou a po skvělém 
a napínavém fi nále, kdy jsem 
rozhodující leg zavřel dvanáctou 
šipkou, jsem celý turnaj vyhrál,“ 
usmál se Zadina.

                                                          Redakce



6 
K

č- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 1 700 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor 
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevy-
žádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafi cké zpracování Marek 
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 7. dubna 2022. Příští číslo vyjde 21. dubna 2022. Redakční uzávěrka 11. dubna 2022.

Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevy-

Blamáž v Drnovicích, přátelské klání proti týmu z Ukrajiny

Varnsdorfští siláci budou na mistrovství Evropy prakticky doma

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 70

Varnsdorf       Fotbalisté měli 
poměrně klidný konec března. 
Díky reprezentační pauze se jim 
odložilo utkání s Brnem. Ještě 
předtí m ale ztrati li stoprocent-
ní jarní bilanci v Drnovicích, kde 
podlehli Vyškovu 0:2. 

Hosté přijeli na Moravu dost se-
bevědomě, ale po celý zápas prak-
ti cky nic nepředvedli. I trenér Pa-
vel Drsek po utkání krouti l hlavou 
na tí m, co s jeho hráči inkasovaný 
gól z 20. minuty udělal. „Celkové 
hodnocení je jednoduché. Domá-
cí byli do zápasu lépe nastavení. 
My jsme od první minuty nebyli ve 
hře. Chtěli jsme hrát nějakým způ-
sobem, který tady hrát nešel, ale 
hlavně jsme si sami naběhli vlast-
ními chybami. Domácí vyhráli za-
slouženě, a také proto, že se těžké-
mu terénu přizpůsobili líp. My jsme 
se nedokázali prosadit kombinační 
hrou a ve vzduchu nám to domá-
cí zavřeli,“ přijal kouč Varnsdorfu 
sportovně pro něj asi nečekanou 
porážku.

Severočeši si pak domluvili přá-
telský zápas s ukrajinským celkem 

FC Polissya Zhytomyr, který nastu-
puje v tamní druholigové soutě-
ži. Varnsdorf vyhrál 1:0, jedinou 
branku vstřelil v 58. minutě Hušek.

„První poločas Zhytomyr domi-
noval, na těžkém hřišti  se nebáli 
hrát kombinační a technický fot-
bal. My jsme se nemohli dostat 

do tempa a najít rytmus. Druhý 
poločas jsme se zlepšili, dostávali 
jsme se více do kombinace a hodně 
nám pomohlo, že hned po ztrátě 
míče na útočné polovině jsme byli 
schopni ho získat okamžitě zpět, 
a tí m se dostávat do dalších šancí. 
Na vyplnění reprezentační pauzy 

to bylo určitě kvalitní utkání,“ libo-
val si právě Lukáš Hušek, který se 
vyjádřil pro ofi ciální klubový web.

Duben bude pro Varnsdorf 
z hlediska termínové listi ny ne-
uvěřitelně natřískaný. Od 2. do 
30. dubna sehraje celkem osm zá-
pasů!                                          Redakce

Varnsdorf    V uplynulých le-
tech se celosvětový sport potý-
kal s nespočtem omezení, které 
způsobila pandemie koronaviru. 
Silový sport, kulturisti ku a kon-
krétně klub OST Varnsdorf tato 
nelehká doba taktéž posti hla. 

Nyní se zdá, že díky odstranění 
většiny restrikcí, bude vše snad-
nější a snad se vše vrátí  do původ-
ních kolejí. Krásná to myšlenka, 
bohužel přišlo rychlé vystřízlivění 
v podobě válečného konfl iktu na 
Ukrajině, který významnou mě-
rou zasáhl celou společnost. Od-
díl silového trojboje Varnsdorf 
měl letos poměrně velké cíle, 
a to i přes slabší členskou základnu. 
V plánu jsou tradiční tuzemské 
soutěže, ale taktéž nadnárodní 
soutěže v podobě mistrovství svě-
ta a mistrovství Evropy.

Mezití m, co světový šampionát 
v silovém trojboji bude pořádat 
Slovenská republika, mistrovství 
Evropy měla uspořádat Ukrajina, 
a to v přímořském městě Oděsa. 
Bohužel, okupace Ukrajiny jedno-
značně vyloučila pořádání „Evro-
py“ na jejich území, a tak federace 
GPC rozhodla přesunout evropský 
šampionát do České republiky. 
„K soutěžím musím dodat, že 
první nás čeká již v dubnu, kdy 
proběhne MČSR pod hlavičkou 
Slovenské federace v Nitře. Ná-
ledovat bude již mistrovství Evro-
py v Trutnově, mistrovství světa 
v Trnavě a na závěr MČR v mrt-
vém tahu ve Vrchlabí,“ prozradil 
předseda oddílu Jan Pianka. 

Mnoho změn doznala člen-
ská základna. Jeden z nejlepších 
trojbojařů v současnosti , Matěj 

Syrovátka, v přípravě dosahuje 
velmi dobrých výsledků, očekává 
se pokoření dalších rekordů. Do 
bojů o nejcennější kovy zasáhne 
nejmladší člen oddílu Daniel Pian-
ka ve věku pouhých třinácti  let. 
Ze stálých členů pravděpodobně 
nastoupí i jeho otec Daniel Pian-
ka, a po leti té pauze a po zranění 
se předpokládá taktéž start Jana 
Pianky. 

„Do oddílu jsme přivedli Marti -
na Tučka, což je elitní benchpre-
ssař, který se již nyní pyšní svě-
tovými ti tuly. Následně se k nám 
připojili Zdeněk Marvan a Klára 
Haičmanová, kteří již mají taktéž 
zkušenosti  se světovými šampio-
náty,“ dodává Pianka a pokračuje. 
„Letošní rok ale není pro OST pou-
ze ve znamení silového trojboje, 
naše akti vity už dávno zahrnuje 

i odvětví kulturisti ky. Po opravdu 
vynikajícím výkonu Davida Koval-
číka, který se v loňském roce stal 
vicemistrem Čech, má pro letošek 
další velké plány. Kromě tuzemské 
presti žní mezinárodní pohárové 
soutěže Diamond Cup v Praze si 
David vyzkouší také velmi atrak-
ti vní mezinárodní soutěž, která se 
uskuteční ve Španělsku. Cíle jsou 
to nemalé, ale příprava jde pro-
zatí m skvěle a na výsledek se už 
teď velmi těšíme. V záloze máme 
ještě další jména z řad nadějných 
kulturistů ze Šluknovského výběž-
ku. I přes velmi zvláštní dobu stále 
věříme, že letošní rok bude nejen 
pro náš sport konečně obdobím 
radosti  ze sportovních výkonů bez 
další obavy promarněné snahy či 
přípravy.“

                                               OST Varnsdorf

Varnsdorf (v černém) vyhrál proti  Zhytomyru 1:0; foto Tomáš Secký


