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Jak jsme volili
v krajských volbách
S oficiálními statistikami se
můžete seznámit kdekoliv, nejlépe na http://www.volby.cz/pls/
kz2016. Čtenáři našeho časopisu
si už zvykli, že se pro ně snažím připravit kromě oficiálních
výsledků také řadu zajímavostí,
které krajské volby doprovázejí.
Volby v našem městě vyhrálo
hnutí ANO 2011, které získalo
celkem 1042 hlasů a vítězství ve
12 okrscích ze 13. Na druhém
místě se umístila ČSSD s 432 hlasy, na třetím KSČM s 383 hlasy.
Na dalších místech s postupem
do krajského zastupitelstva se
umístila pouze Koalice SPD+SPO
a ODS. Hnutí JsmePro!Kraj 2016
a Starostové a nezávislí dále
nepostoupili. Pokud přičteme
hlasy z našeho města k dalším
v ústeckém kraji, dojdeme k tomu, že v 55 členném zastupitelstvu kraje získalo hnutí ANO 2011
celkem 20 křesel, KSČM 13, ČSSD
10, ODS 7 a SPD+SPO 5 křesel.
Tolik suché statistické výsledky
krajských voleb a teď pojďme
k zajímavostem. Za předpokladu, že se nebudou „přepouštět“
mandáty, tedy nikdo neodstoupí a
nenechá svůj mandát náhradníkovi, bude v krajském zastupitelstvu
sedět 48 mužů a pouze 7 žen, což
činí 12,72 %. Co se týká věku,
nejstaršími zastupiteli jsou Jaroslav Kubera (ODS) a Petr
Pokračování na str. 4
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Za budovu polikliniky se již nemusíme stydět

Na konci měsíce září byla dokončena četná dvouletá rekonstrukce
obvodového pláště a přístupových
ploch budovy městské polikliniky.
Stavební práce plynule navázaly na
již zrekonstruovanou střechu z roku
2014. V loňském roce došlo k výměně

okenních výplní a instalaci dveřních
systémů. Následovalo zateplení I. a
II. nadzemního podlaží s respektováním původního historického rázu
fasády jedné z nejhodnotnějších veřejných budov. V letošním roce práce
spočívaly především v kompletním

vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace, sanaci spodní stavby,
vybudování bezbariérového přístupu,
přepojení horkovodu a výstavbě nových parkovacích míst pro potřeby
lékařů a pacientů.
Pokračování na str. 2

Milan Hrabal získal Gogolovu cenu
za překlady z ukrajinštiny
Překladatelství je zajímavé, ale
náročné řemeslo. Jednou z jeho
vrcholných disciplín je bezpochyby
překlad poezie. Každý, kdo se pustí
do tohohle dobrodružství se slovy,
zaslouží obdiv, zvláště pak, když jeho
umění ocení v rodné zemi autorů.

Takového uznání se dostalo Milanu
Hrabalovi za jeho překlady ukrajinských veršů do češtiny. Mezinárodní
literárně-umělecká akademie Ukrajiny mu za vlastní tvůrčí přínos k propagaci ukrajinské literatury v Čechách
Pokračování na str. 4
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Zprávy

Za budovu polikliniky
se již nemusíme stydět

MŠ Seifertova se dočkala
zásadní proměny

Dokončení ze str. 1

Přední část přístupových ploch
byla vyhotovena z žulové mozaiky a
byla doplněna novým mobiliářem,
stejným jako v parku u knihovny. Celkové náklady na stavbu činily bezmála
14 milionů korun včetně DPH, z nichž
4,5 milionů korun město získalo
z dotace z Operačního programu životní prostředí na snížení energetické
náročnosti budov.

Patřičný dojem z opravené budovy kazí dožité oplocení a přilehlé
chodníky s veřejným osvětlením,
jejichž oprava bude pokračovat
v příštím roce v závislosti na schválení
městského rozpočtu. Závěrem patří
poděkování lékařům, pacientům a
ostatním návštěvníkům za toleranci
a trpělivost při průběhu stavby.
Jaroslav Beránek, Tomáš Secký

Naše nejstarší městská školka
z roku 1936 se po dlouhých letech
dočkala nové fasády a střechy. Již
v roce 2015 město uspělo s žádostí
o dotaci na zateplení obvodového
pláště a výměnu oken. Stavební práce
na základě výběrového řízení prováděla firma V-Building Praha s.r.o., která
splnila veškeré podmínky a doložila
referenční zkušenosti. Skutečnost na
stavbě byla ovšem jiná a spokojenost
s kvalitou prováděných prací a přístupem firmy včetně dodržení termínu
byla opravdu špatná. Konec konců
jediným nedodělkem v minulém roce
byla z klimatických důvodů finální
vrstva probarvené omítky, která byla
naštěstí úspěšně dokončena v září letošního roku.
Okna a dveře na této stavbě dodala jako subdodavatelská společnost
Samat Jiřetín pod Jedlovou a svým
přístupem pomohla splnit termínové
a technické dotační podmínky fondu.
Celková cena této investiční akce byla
1,3 milionu korun bez DPH, z nichž

1 milion uhradil Státní fond životního prostředí. O letních prázdninách
město Varnsdorf pokračovalo na MŠ
Seifertova opravou střechy a krovu,
která byla vyvolána havarijním stavem dožilých dřevěných konstrukcí
a střešní plechové krytiny. Stavební
práce provedla společnost SWADOSCH Varnsdorf, která instalovala
zcela novou hliníkovou krytinu Prefa
antracitové barvy, jež je svými technickými parametry dle projektové
dokumentace nejvhodnějším řešením.
Projektovou dokumentaci na zateplení i opravu střechy včetně technického dozoru provedla firma forWood
Varnsdorf Ing. Václav Jára. Náklady na
novou střechu představovaly částku
1,1 milionu korun bez DPH.
V následujícím roce, v souladu se
schváleným rozpočtem, město plánuje dokončení rekonstrukce MŠ a to
sanací suterénních prostor a dořešení
odvodu dešťových a splaškových vod.
Jaroslav Beránek,
Tomáš Secký

Debata s podnikateli

Začátkem září proběhlo v městské knihovně setkání vedení města s místními
podnikateli. Přesto, že účast byla velice skromná, padlo zde mnoho zajímavých připomínek a podnětů ze strany přítomných živnostníků.
Roland Solloch, místostarosta
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Reakce na vyjádření ministryně Marksové
Paní ministryně hrubě napadla
minulé i současné vedení města kvůli
nečinnosti se sociálně vyloučenou
lokalitou. Absolutně nechápu její
vyjádření, že nemá páku na obce typu
Varnsdorf a nemůže přikázat, aby
obce něco dělaly. Naše město si samo
sociálně vyloučenou lokalitu, která
neustále zaměstnává pracovníky sociálního odboru města, úřadu práce,
městskou i státní policii, nevytvořilo.
Vznikla příhodnými podmínkami pro
vyplácení sociálních dávek, hlavně
neúměrným doplatkem a příspěvkem
na bydlení a absolutně nekontrolovatelnou výší poplatku za služby spojené s užíváním bytu, což zneužívají
podnikatelé s chudobou. Před rokem
a půl jsem se zúčastnil jednání samospráv s vyloučenou lokalitou s paní
ministryní, která slibovala vytvoření
cenových map nájemného. Do dnešní
doby nic není vytvořeno, i když takové mapy má každá banka, která
poskytuje hypoteční úvěry. Před
2 a půl rokem byli v naší vyloučené
lokalitě ministři Chovanec, Dienstbier a ministryně Marksová. Prohlédli
si lokalitu, vyslechli si problémy
i návrhy řešení, ale nestalo se vůbec
nic. Česká ekonomika roste, míra
nezaměstnanosti je nejnižší v historii, ale výše vyplácených sociálních
dávek dál roste geometrickou řadou.

Něco je tedy špatně… Ten kdo nic
nekoná je vláda a parlament…
Mám velmi jednoduchý recept, jak
ukončit podnikání s chudobou: zrušme
doplatek na bydlení i příspěvek na
bydlení. Byty nezůstanou prázdné,
neboť majitelé nebudou chtít mít
prázdné byty. Jen nájemné klesne na
normální úroveň a stát nebude doplácet nesmyslné částky na nájemné
v nevyhovujících bytech. Důrazně
kontrolujme a zastropujme poplatky
za služby souvisejících s užíváním
bytu. Není přece možné nekontrolovat vyúčtování energií a zaplatit za
ně téměř neomezenou výši. Nemusel
by vůbec vznikat nový zákon o sociálním bydlení, který nic nevyřeší a
spíše města a obce zatíží.
Bylo by dobré, aby se paní
ministryně dříve, než bude příště
něco kritizovat bez znalostí informací, přijela osobně seznámit s realitou. Město Varnsdorf v roce 2007
zřídilo organizační složku Centrum
sociálních služeb, kde dosud provozuje terénní program, noclehárnu
(jedinou ve Šluknovském výběžku)
a nízkoprahové centrum pro děti a
mládež. Od tohoto roku pak nově
sociálně aktivizační službu pro
rodiny s dětmi. Již tři roky pracovníci
města organizují pobyty pro děti ze

sociálně a ekonomicky slabých rodin
z programu prevence kriminality
ministerstva vnitra.
Od ledna tohoto roku Varnsdorf
začal spolupracovat s vládní Agenturou pro sociální začleňování.
Zavedli jsme asistenty prevence
kriminality, kteří pomáhají městské
policii udržovat pořádek v uvedené
lokalitě a společně v součinnosti
s pracovníky sociálního odboru
pracují s dětmi z vyloučené lokality.
Pořádají pěší výlety s různými aktivitami, případně výlety do dalších
měst v okolí. Ve městě velmi dobře
funguje nízkoprahové centrum, kde
si děti mohou psát domácí úkoly.
Město organizuje tábory a víkendové pobyty pro děti ze sociálně
slabých rodin. Pravidelně děláme
kontrolní dny ve vyloučené lokalitě
s důrazem na dodržování povinné
školní docházky dětí a městských
vyhlášek. Upozorňujeme pracovníky
krajské hygienické stanice na nevyhovující podmínky v bytech. Technické služby Varnsdorf již dávno
působí jako částečně sociální podnik,
neboť zaměstnává mnoho lidí pocházejících z vyloučené lokality. Co
podle paní ministryně bychom měli
ještě dělat?
Stanislav Horáček,
starosta Varnsdorfu

Vyjádření ministryně
práce a sociálních věcí
Michaely Marksové
HN: A jsme zase u dohadů s hnutím ANO a Andrejem Babišem.
Mimochodem s ním jste se dohodli
na 200 milionech navíc na sociální
práci v obcích. Myslíte si, že na to
nakonec kývnul i kvůli tomu výroku
o koncentračním táboru v Letech,
který pronesl při návštěvě Varnsdorfu?
Pochybuji o tom, do jaké míry on
vnímá, co je to preventivní sociální
práce. Pochybuji o tom Lety Nelety,
Varnsdorf Nevarnsdorf. A jestli on teď
objevil Ameriku u sociálně vyloučených
lokalit, tak opravdu žasnu a blahopřeji
mu k poznání po tolika letech. Nemyslím si ale, že na to kývnul kvůli tomu.
HN: Co se týče vyloučených lokalit, ty často neřeší ani samy obce.
Nevymýšlí žádné aktivity pro tamní
děti. Aby to neskončilo tím, že jim
dáte 200 milionů a obce je stejně
nevyužijí.
Dotaci dostanou pouze obce, které
si o ni požádají s tím, že chtějí něco
dělat. Nemám páku na obce typu Varnsdorf. Nemohu jim přikázat, aby něco
dělaly. Nic s tím nedělal předchozí
starosta a zjevně ani nové vedení
radnice.
Zdroj:
Hospodářské noviny z 23. září 2016

Obyvatelé sídliště na Kovářské museli opustit domovy kvůli dezinsekci
Specializovaná firma provedla ve
středu 5. října plošnou dezinsekci
sídliště Kovářská. Hygienici ji nařídili
kvůli přemnoženým štěnicím. Zásah
se týkal asi 600 obyvatel, kteří
museli své byty opustit a vystěhovat
všechen nábytek i oblečení. Náklady
na dezinsekci ponesou majitelé
bytů. Město připravilo pro obyvatele
sídliště vyhřívané stany, které jim
pomohly v chladném nepříznivém
počasí.
„Všichni lidi vyhazují nábytek,
někteří ho mají úplně nový. Majitelé
dali akorát kontejnery a tím to

zhaslo. Některé kontejnery už odvezli, tohle jsou už další. Čekáme, až je
odvezou a přivezou další. To je pořád
dokola. Celé sídliště je zamořené
štěnicemi,“ řekla Českému rozhlasu
obyvatelka jednoho z paneláků Marie
Hučková.
Zásah je nutné za měsíc ještě
zopakovat. Výskyt štěnic nemusí
podle hygieniků souviset jen s nepořádkem. Zda se povede hmyz dostat zcela pryč, záleží především na
obyvatelích. Nejčastěji se štěnice
dostanou do bytu se starým nábytkem.
ha
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Zprávy, společnost, kultura

Jak jsme volili v krajských volbách
Dokončení ze str. 1

Vomáčka (KSČM), oba 69 let, zatímco
nejmladší Petře Hyťhové (SPD+SPO),
která je zároveň jedinou z věkové
kategorie 18-29 let, je pouhých 21
let. V kategorii 30-49 let je 26 zastupitelů, nejvíce obsazené je kategorie
50+, kde je 28 zastupitelů a zvyšují
průměrný věk zastupitelů na kulatých 50 let.
A na závěr ještě několik statistických zajímavostí od nás. Jak
jsem psal už výše, hnutí ANO 2011
získalo ve Varnsdorfu 12 vítězství.
Jediný okrsek, kde ANO 2011 získalo až druhé místo, byla Studánka
(okrsek č. 13), kde vyhrálo hnutí
JsmePro! Kraj 2016, což bylo také
jeho jediné umístění v první trojici.
Sociální demokracie získala čtyřikrát
samostatné druhé místo, dvakrát
se o druhé místo dělila s KSČM a
k tomu si ještě přičetla čtyřikrát
třetí místo. Komunisté získali vše
po dvou, tedy dvakrát samostatně
druhé místo, dvakrát druhé místo
společně s ČSSD a dvakrát třetí místo. SPD+SPO obsadili třikrát druhé
místo a pětkrát třetí místo, zatímco
poslední postupující ODS jedno druhé
a dvě třetí místa.
Pro názornost vytvořil Český rozhlas úžasnou interaktivní mapku,
kde po přiblížení můžete pouhým
přejížděním myší vidět, jak volili
vaši sousedi v sousedních okrscích i obcích. Najdete ji na https:
//interaktivni.rozhlas.cz/krajskevolby-v-okrscich/. Zjistíte tu např.

rychle a snadně, jak přítomnost
problematické lokality v Kovářské
ulici ovlivňuje voliče a jak v tomto
volebním okrsku získávají preferenční hlasy populistické strany zaměřené směrem k extremismu, kde je
v našem městě vyšší věkový průměr
způsobující příklon voličů spíše k levicovým stranám a kde naopak bydlí
střední populace a podnikatelé nebo
kde se přiklánějí spíše k pravici a
spoustu dalších zajímavostí.
Na výsledku voleb to ale nic nemění, neboť první podmínkou úspěchu
pro všechny kandidující je překonání
magické hranice 5 % – tedy postup do
krajského zastupitelstva a pak, vzhledem k tomu, že u nás není přímá volba, tvrdé a nekompromisní vyjednání
silných volebních hráčů, kteří získali
dostatek mandátů. Tak se také může
stát, že vítěz se stává poraženým a
končí v opozici, což mají u nás za sebou
snad všechny velké politické strany a
hnutí. A pokud se vám náhodou nelíbí
současný výsledek nebo naopak chcete vítěze podpořit, pak mám pro vás
dobrou zprávu: po dobu následujících
10 let, tedy až do roku 2026, si užijeme voleb do sytosti, neboť budou
každý rok minimálně jednou, někdy
také dvakrát a dvakrát dokonce tři
v jednom roce. Tak na ně nezanevřete
a nezapomeňte, že svobodné volby
nejsou zadarmo a je zapotřebí je vždy
co nejlépe využít.
Jiří Sucharda

Výsledky voleb ve Varnsdorfu a
počty hlasů pro místní kandidáty
ANO – 1042 hlasů
Josef Hambálek – 342 (727 pref.)
Stanislav Horáček – 315 (742)
ČSSD – 432
Petr Jakubec – 75
Kateřina Kovářová – 55
KSČM – 383
Nikdo místní nekandidoval
Koalice SPO a SPD – 380
Petr Šmíd – 81
Josef Pizur – 62
Dana Fábriová – 56
Jaroslav Nedvěd – 48
Jarmila Burešová - 7
JsmePRO!Kraj2016 – 242
Martin Louka – 79
Marek Hartych – 67
Michal Dlask – 61
Václav Jára – 44
ODS – 241
Jiří Sucharda – 48
Karel Dubský – 30
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Dělnická strana
sociální spravedlnosti - 145
Jiří Moravec – 38
Milan Hánl – 33
Miloš Štefan – 22
Jakub Andrle – 25
Lenka Hánlová – 14
Milan Zerner - 0
Piráti a Strana zelených – 93
Martin Musílek – 20
Zdeněk Štěpánek – 13
TOP 09 – 92
Michal Bubílek – 22
Jan Hodničák - 22
Starostové a Sportovci - 54
Zdeňka Vajsová – 21
Zbyněk Šimák – 19
Miroslav Novotný – 6
Ne ilegální imigraci peníze raději pro naše lidi – 9
Vladimíra Hozmanová – 0
Andrea Koktová - 0
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Milan Hrabal získal Gogolovu
cenu za překlady z ukrajinštiny
Dokončení ze str. 1

udělila Literární cenu Michaila Gogola.
„V každém případě je to jisté
povzbuzení pro další práci s poezií.
Ceny se v současnosti nosí a mohou
i pomoci, i když já osobně si nemyslím, že by tím pro mě začala nějaká
zásadně pozitivní etapa na cestě
za literaturou. Pro mě je nadmíru
příjemné, že je to právě gogolovská
cena, protože autora Revizora a Mrtvých duší jsem velmi rád četl. Učarovala mi především jeho novela Taras
Bulba. Ta cena mě s ním vnitřně ještě
víc sblížila. Musím však podotknout,
že Ukrajina se nyní nachází ve složitém období zápasu o samostatnost a
je přirozené, že má zájem o co nejširší kontakt s přáteli ze zahraničí.
Považují si každého, kdo je ochoten
pro jejich propagaci něco udělat,“
říká skromně Milan Hrabal.
Varnsdorf ský spisovatel
přeložil spolu
s
ukrajinistou
Petrem
Kalinou sbírku
Teťany
Dzjubové, několik
básní
Serhije Dzjuby
a naposledy slavnou píseň romantického básníka Michajlo Petrenka (1817-1862) s názvem
Dívám se na nebe. Překlady vyšly mj.
v prestižním internetovém časopise
Dobrá adresa, časopisech Rozrazil a
Světlik a nejnověji ve skvělé liberecké
antologii Kalmanach 2016-2017. Kromě toho také v rozsáhlé internetové
knize v Kanadě a Petrenkova báseň
v ukrajinských Literárních novinách.

Milan Hrabal toho stíhá hodně.
Vedle práce v hudebním oddělení
městské knihovny ještě edituje knihy,
překládá také z polštiny, němčiny a
především z lužické srbštiny. „A co
mi dělá velikou radost je důvěra dvou
mých slepých spoluobčanů, kteří mi
svěřili moderování jejich besed pro
děti. Jejich vůle žít plnohodnotně
i přes vážný hendikep je obdivuhodná
a spolupráce s nimi mě posiluje. Těším
se ovšem také, že se brzy vrátím intenzivněji k vlastní tvorbě,“ svěřuje
se Milan Hrabal, který se navíc stal
nedávno členem Mezinárodní literárně-umělecké akademie Ukrajiny.
„V této chvíli se nejvíc těším na svou
první samostatnou německou sbírku,
pro kterou mou poezii přeložila Róža
Domašcyna a jež by měla ještě letos
vyjít v lipském nakladatelství Leipziger Literaturverlag,“ doplňuje varnsdorfský držitel Literární ceny Michaila
Gogola Milan Hrabal.
Michal Haller
Teťana Dzjuba
Vytáčím čísla,
která znám zpaměti,
v době, kdy nikdo nezvedne
sluchátko.
Jen tehdy mohu uslyšet to,
po čem tak dlouho toužím.
**
Dějiny jsou jako hlava
profesora Dowella:
všechno vědí, ale mají za to, že
lepší je
mlčet.
**
Spadl kaštan
a otevřela se
duše.
Z ukrajinštiny přeložili
Petr Ch. Kalina a Milan Hrabal

Ztratily se vagónky na dětském
dopravním hřišti
Tak takovou zprávu obdržela ve
středu večer městská policie. Situace
je však méně dramatická, i když v některých ohledech možná ne. Stav vagónků, které byly umístěny na dětské
dopravní hřiště před mnoha lety díky
velkému úsilí tehdejšího vedoucího
odboru dopravy pana Stromka, začal
být neúnosný.
Vagónky, které byly vyrobeny na
podvozcích důlních vozíků v dílnách
VOŠ a SŠ, měly sloužit hlavně rodičům a dětem jako ochrana před
případnou nepřízní počasí. Postupně
se ale staly útočištěm teenagerů,
kteří vagónky okupovali a využívali
jako své prostory. Téměř ihned z nich
byly strženy polepy sponzorů a i přes

běžnou údržbu a nátěry se postupně
stávaly spíše vraky a hrozilo v nich
nebezpečí úrazu. Proto přišli mistři
z dílen VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf s návrhem na celkovou opravu vagónků.
Ty byly ve středu 21. září za pomoci
dobrovolných hasičů demontovány a
převezeny do dílen v Ladově ulici,
odkud se vrátí v novém kabátě, na
který se již všichni těšíme.
Co je smutnější, že hned první den
večer se pokusili neznámí pachatelé
odcizit přivařené podvozky, které
zůstaly po dobu opravy na hřišti. Naštěstí všímaví občané upozornili hlídku strážníků, která jednu z náprav
na místě zajistila a do doby opravy
uložila na bezpečné místo.
js
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Týden zdraví v Benteleru
Poslední týden v září se vedení
našeho největšího zaměstnavatele
ve výběžku společnosti BENTELER
rozhodlo uspořádat akci, která byla
pojmenována Týden zdraví. V podniku, kde pracuje téměř 1000 osob
v nepřetržitém provozu, bylo nabídnuto velké množství aktivit, které
podporují život a zdraví člověka.
V první řadě je potřeba zmínit
vyšetření z lékařských oborů. Během
vyšetření očí, srdce, kůže, vnitřních
orgánů ultrazvukem atd. bylo odhaleno několik nálezů, které vyžadují
další odborné vyšetření a sledování.
Díky specializovaným vyšetřením odborným zdravotnickým personálem
si zaměstnanci mohli nechat změřit
svou hladinu cukru, cholesterolu,
tlaku a další. Díky tomu se lidé mohou zaměřit na řešení vznikajících
komplikací.
Zaměstnanci si mohli individuálně
pohovořit o svých problémech s odborníky jako např. fyzioterapeuty,
kteří se snažili odbourat špatné
návyky v pracovním postoji a to jak
při manuální činnosti, tak i sedavé
kancelářské práci.
Aby celá akce nebyla pouze a
jenom o hledání již vzniklých problémů, tak pořádající organizace
RESCUE-SERVIS nabídla se svými dodavateli i chutnou a zdravou stravu
ve stylu RAW. Jako malé zpestření
„jiného“ stravování byla připravena
ukázka přípravy hmyzu předním českým entomofágem Davidem Švejnohou. Všichni zúčastnění si tak mohli
pochutnat na cvrčcích na másle,
kobylkách, švábech a zophobasech
neboli velkých moučných červech.
Během velmi poutavé přípravy se
většina posluchačů s chutí pustila do
všech nabídnutých pochutin bílkovinové stravy. Ke spláchnutí končetin
hmyzu posloužily 100% mošty vyráběné v nedalekém okolí - v Lažanech.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Reality

Pronajmu byt 3+1 v přízemí,
po rekonstrukci (plastová okna, zateplení), se zahradou a parkovacím
stáním, v rodinné vile ve VDF., ul.
Dvořákova. Kauce! Tel. 602 104 610

Různé
Hodinový manžel a zámečnictví. Opravy vodo, elektro, malování, práce se dřevem, opravy plotů,
branek, stříhání živých plotů,
stromů a keřů. Tel. 607 716 983,
e-mail josef.knourek@post.cz

V několika kurzech se mohli účastníci dozvědět o první pomoci při
dopravních nehodách, jak pomoci
dětem v akutních případech ohrožení
zdraví a ostatních závažných případech ohrožujících lidský život. Interaktivní školení se týkalo i ukázky
práce profesionálních hasičů a jejich
boje s ohněm.
Jako jeden z nejjednodušších způsobů zvyšování fyzické kondice byl
zařazen do aktivit běh. Díky instruktorovi a několikanásobnému účastníku maratonů Milanu Roudnickému
se zaměstnanci několikrát vydali
posílit svůj kardiovaskulární systém.
Vytrvalci v posledním dni obdrželi
dárkové poukazy na nákup v našem
specializovaném obchodě nejen na
běhání v rumburském RINA sportu.
Plně využitý byl i masérský koutek,
který byl velkou odměnou pro všechny účastníky. Díky přímému kontaktu
se podařilo navázat vztahy s lékaři
v našem výběžku, kteří jsou ochotni
pomáhat i nad rámec své pracovní
doby. Velmi oceňovaná byla prezentace výrobků a služeb místního prodejce brýlí a optiky 4square optik.
Není pochyb o tom, že vedení
společnosti BENTELER si cení zdraví
svých zaměstnanců a i v nelehkých

podmínkách závodu se snaží udělat
maximum a nad rámec svých povinností pro své zaměstnance. Na
celém projektu se podílelo 56 osob
a několik významných dodavatelů,
jako Varnsdorfská nemocnice, Neurologie s.r.o. v Jiřetíně pod Jedlovou a
RINA sport. Děkujeme, že pomáháte
zlepšit životy a zdraví pracujících lidí
ve Šluknovském výběžku.
Jaroslav Hocko, RESCUE-SERVIS,
foto Michal Šafus
(REKLAMNÍ ČLÁNEK)

Sportovci rumburského gymnázia úspěšní
ve finále odznaku všestrannosti
Plnění
Odznaku
všestrannosti
olympijských vítězů patří již delší
dobu mezi pravidelné aktivity při
hodinách tělesné výchovy na Gymnáziu Rumburk. V průběhu školního roku vylepšují žáci své výkony
v devíti povinných a třech volitelných
disciplínách. Za své výsledky mohou
získat nejen sportovní odznaky ve
čtyřech úrovních (bronzová, stříbrná,
zlatá a diamantová), ale ti nejlepší
se přes okresní a krajská kola soutěže
mohou probojovat až do republikového finále.
Letos na výkony svých předchůdců
navázali Matěj Semerád, který finálovou účast okusil již loni, a Sabina
Krákorová, pro kterou to byla finálová premiéra a která poprvé zajistila pro svou školu účastnické místo
i v dívčí kategorii. Finále proběhlo
8. – 10. září na stadionu VUT v Brně.
V počtu 600 účastníků bylo zahrnuto
i celkem devět reprezentantů ze
Šluknovského výběžku a počet soutěžících pak rozšířila i družstva z Maďarska, Německa a Polska. „Soutěž
byla skvělá – nádherné letní počasí,
bezproblémová organizace, přátelská
atmosféra, úžasné sportovní areály
s modrým tartanem. Někdy jsme si
připadali jako na jiné planetě. Kromě
mladých sportovců se akce zúčastnilo

více než 50 olympioniků z historie
i současnosti (např. Šárka Kašpárková, Jarmila Kratochvílová či Vítězslav
Mácha) a při slavnostním zahájení
byla minutou ticha připomenuta
i olympijská a sportovní legenda Věra
Čáslavská,“ shrnuje průběh finále
Stanislav Hocko.
Díky vynikajícím výkonům především v silových disciplínách (shy-

by, kliky, leh-sed) Matěj nakonec
v urputném a napínavém souboji
o medaile vybojoval bronzovou příčku s náskokem tří bodů před čtvrtým
soutěžícím a ztrátou pouhých šesti
bodů na pozici stříbrnou. Ani Sabina
se neztratila a při své první republikové účasti si vybojovala krásné 17. místo. Oběma soutěžícím gratulujeme!
rrn, red
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Společnost, děti a mládež

Úžasný závěr sezony

VZPOMÍNKA
Dne 19. října to byl
rok, co odešel manžel
Herbert Marenec.
Vzpomínáme stále.
Manželka.

2. listopadu to
bude pět let, co nás
opustil syn Pavel
Marenec.
Vzpomínáme. Máma, sestra, manželka a děti.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ředitelce Evě Tesařové
a celému kolektivu MŠ Jeřabinka za
trpělivost a lidský přístup k mému
hyperaktivnímu synovi Dáňovi. Velký
dík za prima vstup do života.
Ludmila Bartošová

NAROZENÍ
* Šimon Dranačka
Simona Štefanová
Filip Dranačka
* Jaroslav Wimmer
Romana Ďurošková
Jaroslav Wimmer
* Mia Gieselová
Petra Gieselová
Ervín Giesel
* František Hrabčák
Kristýna Psotná
František Hrabčák
* Kryštof Kříž
Andrea Šťastná
Radek Kříž

ZUBNÍ POHOTOVOST
22.- 23. 10. 2016
MUDr. Rita Rambousková
Riegrova 773/72, Děčín II
tel. 412 526 250
28.- 30. 10. 2016
MUDr. Olga Sudová
Fügnerova 600/12, Děčín 1
tel. 412 513 989
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích od 8.00 do
11.00 hod.

SVOZ BIOODPADU
Svoz hnědých nádob
na biologicky rozložitelný odpad

v úterý 1. listopadu
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Jak jsme již psali, letošní sezona byla od začátku povedená.
Celosezónní (celý školní rok od září
až po červen) každotýdenní práce
s mládeží letos nepřestávala ani
o letních prázdninách. Nejelo se sice
na oblíbený hasičský tábor, ale členové se přesto dle možností scházeli minimálně jednou za 14 dní. A výsledky
se brzy začaly ukazovat. A s výsledky
se našli i hodní sponzoři, kteří nám
pomohli s vybavením a úhradou nákladů sezony.
Když pominu první polovinu sezóny, čítající loňský rok, tak jenom
v roce 2016 přivezli mladí hasiči do

Farní obec Starokatolické
církve
vás zve na
DUŠIČKOVOU VZPOMÍNKU.
Modlitba a vzpomínka na
všechny naše zesnulé
se uskuteční
ve středu

2. listopadu od 16 hod.
na městském hřbitově
(u kašny).

PORADNA ČOI
Česká obchodní inspekce
poskytuje bezplatně rady
a informace občanům,
zejména o právech spotřebitelů, uplatňování reklamací
apod.

2. listopadu
od 10 do 14.30 hod.

v zasedací místnosti
MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše
(přízemí, dveře č. 25)

Oznámení o zahájení
zimního a kombinovaného
svozu nádob na směsný
komunální odpad

města celkem 9 medailí (4 zlaté,
4 stříbrné a 1 bronzovou), 2 putovní
poháry (včetně varnsdorfského) a
také 2. místo v kreslení z okresního
a krajského kola celostátní hasičské soutěže Plamen. Pověstným
vrcholem, byla poslední soutěž
v požárním útoku v Rybništi, odkud
mladší a starší přivezli zlato v obou
kategoriích!
Kromě soutěží a příprav na závody se mladí hasiči také podílejí na
úpravách prostor klubovny, šatny a
pomáhají dospělým v úklidu a údržbě
hasičárny. Velkou zkušeností byl i
letošní celodenní výlet do Liberce,

kde navštívili nejen profesionální hasiče na jejich stanici, ale prohlédli si
i specializovanou techniku na stanici
drážních hasičů. Dlouhodobá je i spolupráce s oddílem mládeže sousedního Großschönau, kteý se účastní
i naší soutěže.
V oddílech mladých hasičů (a hasiček) je v současné době 10 mladších,
9 starších žáků a 3 dorostenci, kteří
se již připravují na to, až dospějí a
doplní své výjezdové kolegy. V závěru
mi dovolte poděkovat městu Varnsdorf za podporu, sponzorům a také
aktivním rodičům, bez jejichž pomoci
by to určitě nešlo.
Jiří Sucharda, foto A. Hubka

David Jára triumfoval na domácím
šampionátu leteckých modelářů
V sobotu 8. září se závodníci Vojtěch Petrásek, Miloslav Řezníček,
Sarah Staudigelová, David Szollosi,Vít
Šulc a David Jára zúčastnili modelářského mistrovství mládeže ve volném
letu. Celkem se zúčastnilo 120 závodníků. Většina družstva odevzdala
standardní výkon ve své kategorii.
Nejlepšího výsledku dosáhl David
Jára, který se stal juniorským mis-

trem republiky v kategorii F1G pro
rok 2016 a ještě stačil získat třetí
místo v kategorii P30. Na tomto pro
varnsdorfské modeláře mimořádném
úspěchu se podílela i dobrá fyzická
příprava a trenérská asistence nejlepších závodníků ve volném letu
našeho klubu, pánů Stanislava Rudinského, Pavla Formánka a Eugena
Bely.
Josef Bartík, LMK Varnsdorf

Oznamujeme Vám, že od 17.10.
2016 byl zahájen zimní a kombinovaný svoz nádob na směsný komunální odpad. Nádoby jsou označeny
bílou a červenou známkou, budou
vyváženy 1x týdně, a to ve stejné
dny jako ostatní nádoby.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

ve čtvrtek 3. listopadu

Stupně vítězů kategorie P30, ve které získal David Jára bronzovou medaili.

Medaile z Mistrovství světa
v silovém trojboji v Srbsku
Ve dnech 18. - 24. 9. hostil srbský
Knjaževac Mistrovství světa v silovém
trojboji, benchpressu a v mrtvém tahu
federace GPC. Za OST Varnsdorf vyjela
bojovat o cenné kovy pětice powerlifterů, a to Jan Pianka, Daniel Pianka,
David Kovalčík, Matěj Syrovátka a
Lukáš Tomášov. Pro poslední tři jmenované to byla premiéra v celosvětovém
měření sil.

První soutěžní den v kategorii EQ
(použití podpůrných dresů) David
hravě zvládl základní pokus na 190 kg,
ale další dva na kvalitních 205 kg a 210
kg už byly nad jeho síly. V konečném
účtování to vyšlo na první místo ve váhové kategorii dorostu do 100 kg. V kategorii OPEN EQ – muži Dan dal základ
na 190 kg, po té 205 kg a závěrečných
215 kg již nezvládl. Honza začal zdárně
na 185 kg a po neúspěchu na 205 kg pokořil 210 kg. Znamenalo to 1. místa ve
svých váhách a zároveň překonání světových rekordů (dále SR). Navíc se oba
dostali do absolutního pořadí mužů,
kde Honza skončil 3. a Dan 2. za vítězným Rusem Zhabinem (váha do 90 kg).
Následovala kategorie RAW (bez použití speciálních dresů) s celou pěticí
našich kluků. V benchpressu David po
160 kg uspěl i se 175 kg (nový český
rekord v dorostu). Pokus na 182,5 kg
nedotáhl, a atak na úrovni SR 193,5 kg

byl též neúspěšný. Ve váze do 100 kg
dorostu z toho však bylo 1. místo. Matěj dal na benchpressu 150 i 162,5 kg,
ale 167,5 a 171 kg nedotáhl. I to stačilo
na výhru v kategorii do 82,5 kg v dorostu. Poslední želízko v benchpressu byl
Lukáš. Uvedl se na váze 130 kg, přidal
úspěšně 137,5 kg, avšak závěrečných
145 kg už ne. Přesto vybojoval 1. příčku v dorostu do 82,5 kg. Vystoupení
zakončil mrtvý tah RAW. Matěj na
úvod zdolal 240, pak 250 kg a končil
se SR na 261 kg. To zajistilo ve váze do
82,5 kg dorostu 1. místo. Lukáš zahájil
opatrně a úspěšně na 220 kg, ovšem
reparát na 235 kg nedal a skončil
2. v kategorii do 92 kg dorostu. Mezi
muži v početně nabité kategorii závodili Honza i Dan. Honza udolal 170, 190
a i 195 kg a vyneslo mu to jak vítězství
ve své kategorii, tak zároveň nový SR.
Dan začal na 175 kg, dále si poradil
se 185 kg a závěrem kontroloval na
190 kg. To byl též nový SR a zároveň
1. místo ve své kategorii. Tím se i prokousal na špici absolutního pořadí mužů
napříč všemi váhami, kde skončil 2. za
vítězným Stoyanem (váha do 125 kg)
z Bulharska.
Varnsdorfský OST se na MS rozhodně neztratil. Promluvili jsme nejen do
nových světových či národních rekordů, ale také jsme se dokázali prosadit i v absolutním hodnocení napříč
váhovými kategoriemi. Nutno dodat,
že MS se zúčastnilo na 700 soutěžících
z 27 zemí celého světa. Poděkování
patří nejen těm, kteří nám fandili
a podporovali nás, včetně rodinných
příslušníků, ale i oddílovým kolegům
v přípravě. Konkrétně se jedná o Luboše a Richarda Šose, Ladislava Žítka,
Fit-Centrum OST Varnsdorf a díky
především Městu Varnsdorf, které nás
finančně podporuje.
Jan Pianka

Krajská finále atletických družstev
Závěr mládežnických soutěží družstev v Libereckém kraji měl úctyhodné
tempo. Mladší žactvo po 3. kole ve
Varnsdorfu (skupina B) končilo soutěž
v Turnově. V nádherném prostředí
stadionu Ludvíka Daňka se představily
i varnsdorfské žákyně. Pro polovinu
družstva to byla teprve druhá příležitost ve výkonnostní atletice. Konkurence byla velmi dobře připravená, ale
i v našich řadách se našly hvězdy. Nejvíce zářila M. Pásková, která zvítězila
s výrazným odstupem v běhu na 300 m
(46,41 s, 11 bodů) a ve výšce za 1,35 m
brala 5 bodů za 6. místo. Radost udělala druhým místem v hodu kriketovým
míčkem (51,67 m, 9 bodů) E. Mendelová. S. Čurdová zlepšila svůj čas na
800 m na 2:43,11 min. a získala 4 body
za 7. místo. Bodík brala ve sprintu B.
Fundová (60 m za 9,03 s). Povedly se
i štafety, když „áčko“ vytvořilo nový
oddílový rekord na 4x60 m časem
35,13 s a bylo dalších 8 bodů. Štafeta
„B“ přidala 6 bodů za 5. místo. Slibný
výkon předvedla i M. Šulcová v běhu
na 800 m. Naše nejmladší závodnice
prohnala velké holky a skončila v rozběhu na 3. místě v čase 2:53,93 min.
I ostatní atletky, jmenovitě Dubovecká, Hanzalíková, Kubrová, Hudecová,
Šanderová, Hanykýřová a Kopecká
si vytvořily nebo zlepšily svá osobní
maxima. Hezké počasí pohodu jen
podtrhlo. Pořadí družstev: 1. TJ LIAZ
Jablonec 207,5 bodu, 2. AC Mladá
Boleslav 157, 3. AC Turnov 63,5,

4. TJ Lomnice n. P. 51, 5. AC Česká
Lípa 45, 6. TJ SLOVAN VARNSDORF 45,
7. TJ LIAZ Jablonec B 26, 8. AC Slovan
Liberec 21,5 bodu.
Své krajské finále absolvovali také
nejmladší žáci. Na perfektním stadionku v Jablonném je čekal atletický
trojboj (50 m, míček, dálka). Nejvyrovnanější výsledky zapsal J. Tomašov
(8,01; 38,82; 3,94 a 233 bodu), dále
M. Janda (8.15; 33, 01; 4,12 a 217 b.),
J. Starý (8,37; 29,66; 3,50 a 168 b.),
M. Košín (8,73; 27,92; 2,92 a 103 b.) a
T. Kalivoda (8,84; 18,59; 3,30 a 94 b.).
Činili se i M. Klaus, J. Hamada, O. Zajíček - ročník 2009 a J. Vaněk - mimo
bodování. K tomu dvě štafety na
4 x150 m braly 80 a 76 bodů. Pořadí
družstev: 1. AC Česká Lípa1 693 bodu,
2. AC Syner Turnov 1 580,5, 3. TJ LIAZ
Jablonec 1 503,5, 4. AC Mladá Boleslav 1 433,5, 5. AC Jablonec 1 283,5,
6. TJ SLOVAN VARNSDORF 1 050,5,
7. AC Slovan Liberec 1 037,5, 8. AC
Rumburk 791,5, 9. TJ Jičín 733 bodu.
Na výkonech varnsdorfských chlapců
je znát, že na ulicích nenajdou kámen,
aby se zdokonalili v házení. Na jejich
omluvu je třeba přiznat, že jsou příliš
mladí. Proti jiným družstvům neměli
mezi sebou ani jednoho „pamětníka“
ročníku 2005. Do finále se probojovali
po absolvování pouhých 2 kol ve skupině, zatímco ostatní závodily ve skupinách třikrát. Příští rok bude handicap
smazán, nikdo snad neuteče, tak se
budeme těšit.
Skalický

Šachové střípky
Jubilejní 40. ročník Fejfarova memoriál se hrál v Novém Boru. Zúčastnilo se jej 30 šachistů, z toho 4 s titulem
velmistrů, kteří se také v konečném
pořadí prosadili. Hrálo se na 2x5 minut
a na 9 kol. Se 7,5 body zvítězil slovenský velmistr J. Markoš, druhý se 7 body
skončil český reprezentant V. Babula
a třetí se 6,5 body byl P. Hába. Varnsdorfský V. Vladyka se s 5 body podělil
o 8. až 13. místo a s řadou kandidátů
mistrů.
V polovině září pořádal TJ Slavia
Liberec šachový turnaj mládeže.
Z 9 varnsdorfských šachistů svoji kategorii vyhráli Václav Paulus (zároveň
i celkový vítěz turnaje) a Michal Papoušek. Druhé místo v kategorii získala
Magdaléna Doležalová.
Turnaj pro registrované i neregistrované hráče a hráčky šachu narozené

v r. 2000 a později se hrál v DDM Varnsdorf i také jako turnaj o přeborníka
Šluknovského výběžku. Umístění domácích v jednotlivých kategoriích:
1. M. Papoušek (celkově 2.); 2. místa:
M. Maco, Matěj Hejný, Miroslav Hejný; 3. místa: K. Hanousek, M. Mikuš,
M. Doležalová, E. Doležal.
Založen byl nově šachový oddíl TJ
Slovan Varnsdorf, který se přihlásil do
krajské soutěže Liberecka. Družstvo je
složeno jak z veteránů nad 50 let, tak
mládeže do 15 let. První mistrovský
zápas odehrál v Kunraticích u Cvikova,
kde družstvo prohrálo 5:3 a nastoupilo
se třemi hráči do 15 let. Body zajistili
především zkušení hráči M. Zapletal
s 1 bodem, po 0,5 bodu přidali K. Sládek, V. Halba, J. Pavlík a také mladý
šachista M. Papoušek.
ZdS, V. Halba

Z nejmladších žáků mohou mít trenéři radost - nahoře zleva Zajíčková, Skalická a Mendel. Před nimi jejich svěřenci Hamada, O. Zajíček a Kalivoda. V pokleku
zleva Košín, Klaus, Tomašov a Janda a zcela vpředu Starý a Vaněk.

Solidní start do Veteráns ligy
Prvním futsalovým turnajem ročníku 2016-2017, ve kterém startují týmy
z našeho regionu, bylo 1. kolo RAF Děčín Veteráns ligy Ústeckého kraje hrané
1. října v Libouchci. Nejlepší zahájení
měly Nota-Slovanka Děčín a tým Varnsdorfu, když získali po sedmi bodech
ze tří utkání. Stejně bodů si připsala
i Bělá, ale hrála o utkání více. Obhájce posledních titulů SK Jílové ztratil
body za dvě remízy, jednou zvítězil a

pět bodů na úvod není k zahození. Na
druhé straně se ziskem pouhého bodu,
navíc ze čtyř duelů, se musel spokojit
celek Rafani Děčín. Hráčem turnaje
byl zvolen varnsdorfský Martin Langer,
nejvíce branek dal Petr Studecký z Eurosportu Teplice, trefil se do sítě šestkrát. Z výsledků turnaje: Varnsdorf –
Proboštov 0:0, - Bělá 3:1, - Ludvíkovice
3:1; Nota-Slovanka – Rafani DC 1:0, Eurosport TP 5:2, - Jílové 2:2.
V.V.
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Basketbalisté zahájili
výhrou u soupeře
Muži A odehráli první zápas nové
sezóny po roce opět v Severočeské
lize, a to v Liberci s USK Slavii. Odjeli v plné sestavě, pouze bez Činky a
početní převahu měli jak co do počtu
použitelných hráčů, tak díky skvělým
divákům také v hledišti. První polovina utkání byla bodově vyrovnaná a
poločas „utrhli“ na konci 2. čtvrtiny
trojkou Lehrocha. Výpadek v útočné
fázi a nepozornost v obraně znamenaly pro Liberec do konce 3. čtvrtiny
dílčí výhru 18:5 a se 4 trojkami! Do
závěrečné části šel Slovan za nepříznivého stavu 53:48. Během dalších
tří minut však povolil soupeři pouze
jeden koš. Šňůrou trestných hodů neomylného Voráčka (8/8) a i Šišuláka
(8/7) pak soupeře bodově nejen dotáhl, ale předstihl pěti body Lehrocha v řadě. Minutu před koncem byl
stav 67:69, ale výhru 68:75 (14:15,
19:21, 20:12, 15:27) si již Slovan nenechal uniknout a zkušeně došel pro
vítězství. Body Voráček 27 (1x3), Lehroch 16 (2x3), Šišulák 9, Houngbedji
6, Buben 5 (1x3), Zamrzla 5, Beran 2,
Relich 2, Schilling 2 a Doležal 1.
BÉČKO hostilo v Oblastním přeboru severních Čech tým BK Skřivánek
Ústí n. L., kterému podlehlo 60:70
(11:20, 15:15, 20:18, 14:17). Body
domácích Lehroch 23 (1x3), Lukeš 14
(1x3), Zamrzla 9 (1x3), Houngbedji 6,
Pasovský 4 (1x3), Ticháček a Šolc po
2. Zatím poslední utkání porazilo BK
Chomutov 80:44.
ŽENY hostily ve 2. lize BaK Plzeň
a měly v herním projevu a v úspěšném zakončení světlé momenty jen
v některých úsecích utkání. K typické
bojovnosti je tentokráte nenabudilo
ani domácí prostředí. Sbírání zkušeností mladého týmu pokračuje. TJ

Slovan Varnsdorf – BaK Plzeň 52:83
(14:18, 15: 26, 9:19, 14:20), body
Hrabáková 19 (1x3), Stodůlková 11
(2x3), Keslerová 6 (2x3), Chlanová
5 (1x3), Martinovská 4, Grobarčíková
4, Ekrtová 2 a Beytlerová 1.
Junioři U19 zajížděli v nadregionální soutěži za soupeřem SKB Strakonice a jasným vítězstvím 39:143
(13:26, 17:32, 5:40, 4:45) mu jeho
úvodní domácí zápas řádně ztrpčili.
Bodově se nejvíce prosadili Vašut 42
(1x3) s Pasovským 30. Další body přidali Novák 22, Ježek 15 (1x3), Lukeš
15 (1x3), Hajdu 8, Strnad 4, Polák 3
(1x3), Kabát a Lehroch po 2.
KADETI U17 – v minulém HS jsme
uvedli, že prohráli v Děčíně 96:64 a
uspěli u BK Brandýs 58:66. Nyní doplňujeme ještě nejpilnější střelce bodů
– v Děčíně Polák 21 (1x3), Petrla 19,
Strnad 6 a Kabát 5, v Bryndýse Polák
25 (2x3), Strnad 20, Kabát 10 (2x3) a
Petrla 5. Doma kadeti odešli poraženi s BA Roudnice n. L. 54:71.
STARŠÍ ŽÁCI U15 neuspěli nevydařeným závěrem utkání v nadregionální soutěži u BK Brandýs n. L. 79:66
(12:19, 23:14, 18:19, 26:14).
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14 se v prostředí
ligových soupeřek Pastelka Mladá Boleslav zalekly jejich drtivého nástupu a první čtvrtina skončila 21:0! To
rozhodlo, a i když se snažily manko
smazat, nevyvedla se jim také třetí
čtvrtina a prohrály 61:35 (21:0,
8:13, 19:9, 13:13). U TJ Lokomotiva
Liberec, posledního týmu tabulky,
hráčky Slovanu předvedly zodpovědný výkon a zvítězily 36:77 (8:19,
5:10, 4:27, 19:21). Z obou utkání
nejvíce bodů zaznamenaly Jirchářová
30, Spirákusová 16, Michalinová 11 a
Divišová 10.
TJ Slovan - basket

Fotbalisté klesají tabulkou dolů
Před domácím utkáním s Vlašimí si
varnsdorfský FK zapsal plný bodový
zisk naposledy 9. září ve Vítkovicích,
tedy v tu dobu přesně před měsícem.
Nevyzpytatelný soupeř od legendárního Blaníku dva poslední duely vyhrál
a z pěti posledních získal 10 bodů.
Tím se ze spodních příček tabulky vyšvihl do jejího středu a na Varnsdorf
ztrácel pouhý bod. Svůj lauf potvrdili
hosté vedení bývalým hráčem Sparty
i reprezentantem ČR Martinem
Haškem také v Kotlině. Po bezbrankové půli zužitkovali v 75. po faulu
D. Kozmy (ten navíc po ŽK z prvé půle
viděl ČK) penaltu a šli do vedení 0:1.
Ve zbývajících minutách se už skóre
neměnilo. Vlašim brala tři body a skočila v tabulce před Varnsdorf. Další
kolo FNL zavedlo FK do Znojma, kde
se hrálo opět v přímém přenosu před
kamerami ČT. Hosté měli v 1. půli šance (Dordič, Richter, břevno Zierise),
na vedoucí gól Znojma ale odpověděl

jen kanonýr FNL Alexander Jakubov.
V 64. se ujal domácí tým vedení 2:1,
na které už FK přes veškeré úsilí neodpověděl a patří mu 11. místo.
Dorost U19 předvádí nadále skvělé
výsledky v krajském přeboru. V odloženém střetnutí zvítězil v Litoměřicích 0:1 (0:1), v Krásné Lípě porazil
FK Litvínov 5:2 (3:2) a hladce přehrál
soupeře v Lovosicích 0:6 (0:2). V 9. kole
KP hostil Neštěmice, celek z popředí
tabulky. Ani ten však na Varnsdorf nenašel recept a odjel s těžkým přídělem
5:1 (4:1). Zápas v Lounech pak vyhrál
2:4 (0:2) a vede KP se 6 body náskoku.
Podobně si vede dorost U17.
Soutěž začal třemi porážkami a
jednou výhrou až na PK. Poté už ale
z dalších pěti zápasů plně bodoval a
z jedenáctého místa se vyšvihl na páté.
S mladšími vrstevníky výše uvedených
soupeřů uhrál výsledky 2:3, 1:0,
0:5,8:0 a naposledy v Lounech zvítězil
1:3 (1:2).
ZdS

Malík v Českém poháru zatím pátý
Seriál závodů Českého poháru
v cyklokrosu TOI TOI CUP 2016 měl
úvodní podnik na sklonku září v Táboře. Závodníky kategorie Elite, U23
zde čekalo 9 okruhů po 2 900 m a
nejlépe se s tvrdou tratí vypořádal
M. Boroš, který vyhrál před T. Paprstkou a Belgičanem J. Bel Adam-

J. Nesvatba. Matador R. Šimůnek už
dal o sobě vědět pátým místem a
hned za ním, šestý skončil M. Malík.
T. Podrazil se umístil 22. a připsal si
do celkové klasifikace letošní první
body. Z 57 jezdců na startu dokončilo závod 54 borců.
Průběžné výsledky jednotlivců po

sem. Těchto závodů se již několik
sezon zúčastňují i „varnsdorfáci“
M. Malík a T. Podrazil. V Táboře byla
také početná enkláva cyklokrosařů
ze zahraničí, a tak M. Malík dojel na
11. místě (z Čechů 5.) a T. Podrazil
skončil mezi 65 startujícími na 33.
příčce. Závod nedokončilo sedm borců, mezi nimi i po zranění jedoucí
domácí R. Šimůnek nebo A. Ťoupalík.
Pokračování seriálu viděla Mladá
Boleslav na trati o délce 9x 2 620 m.
Dobrou formu potvrdil T. Paprstka,
druhý byl Slovák M. Haring a třetí

2. závodě kategorie Elite, U23:1.
Tomáš Paprstka 59 bodů, 2. Jan
Nesvadba 55, 3. Martin Haring 53,
4. Jakub Skála 53, 5. Michal Malík
45 ….. 33. Tomáš Podrazil 9 bodů.
Klasifikováno je zatím 45 cyklokrosařů. Příští tři závody se jedou v SO
5. 11. (Holé Vrchy), v SO 12. 11. (Kolín) a ve ČT 17. 11. (Slaný). Další dva
jsou na programu v prosinci (Jabkenice, Uničov) a závěrečný (MČR) uvidí
příznivci 7. 1. 2017 v Hlinsku.
ZdS, foto Jaroslav Svoboda

Ke svému prvnímu utkání v Krajské
soutěži žen LIB-Z1 zavedl los volejbalistky Slovanu k loňskému vítězi
soutěže do Železného Brodu. Varnsdorfské hráčky mají utkání prvních
dvou kol odložená, a tak byla znát
menší rozehranost oproti domácím.
Přes snahu a bojovnost se nepodařilo
vyhrát ani jeden set, což bohužel zní
velmi krutě při solidně předvedeném
výkonu. Druhé utkání bylo ovlivněné
i nepřesným rozhodčím, který nechtěl zmeškat autobus (ověřeno i ze
zdrojů pořadatelů) a podle toho volil
verdikty. TJ Sokol Železný Brod A TJ Slovan Varnsdorf A 3:0 (25:9,
25:21, 25:12), 3:0 (25:17, 25:17, 25:10).
V okresní soutěži hrají kadetky a
starší žákyně v týmu Slovanu C doplněné ženami, vracející se k volejbalu

po mateřské dovolené či po zranění.
V úvodním setu prvního utkání děvčata vzdorovala domácím Mikulášovicím a prohrála až po nervy drásajícím
závěru 25:23. Ve druhém setu jim
nešel příjem, a tak podlehly 25:10 a
0:2 na sety. Ve druhém utkání se dívky zlepšily, ale prohrály až v koncovce prvního setu a druhý jasně vyhrály. V závěrečné zkrácené hře chyběl
dostatek zkušeností, takže odešly
poraženy 2:1 (25:22, 14:25, 15:10).
Trenérka Michaela Damnitzová obě
utkání zhodnotila takto: „Až na
2. set v prvním zápase to byla utkání
plná emocí a pěkného volejbalu. Poprvé jsme si vyzkoušeli hru s liberem,
kde obě naše hráčky odvedly dobrou
práci. Všechna děvčata si přes výsledky zaslouží pochvalu.“
PD
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Dobrá hra volejbalistek, horší výsledky

