Čtrnáctideník pro varnsdorfské občany
www.varnsdorf.cz

31. srpna 2017 • číslo

14

Varnsdorfští hasiči zářili na Světových hasičských
a policejních hrách v Los Angeles!

Varnsdorfští hasiči uspěli i v letošním roce, zleva Jan Hocko, Jan Šeps a Josef Kroupa; foto miw.cz
Tři profesionální hasiči z Varnsdorfu vyrazili společně s jedním kolegou
z Ústí nad Labem na Světové hasičské
a policejní hry, které se konaly v Los
Angeles na počátku srpna letošního
roku. Navzdory počátečním komplikacím při odletu dokázali i tak
zamakat a vybojovat cenné medaile.
Varnsdorfští Josef Kroupa, Jan
Šeps a Jan Hocko vyrazili do USA
společně s Tomášem Sobeckým ze
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stanice v Ústí nad Labem - pro
toho šlo ale o premiérovou účast.
Tři „profíci“ z Varnsdorfu mají
s reprezentací svého města i republiky v zahraničí bohaté zkušenosti,
patří mezi pravidelné účastníky a
díky své skvělé kondici sbírají medaile jako na běžícím páse. Největší
komplikace nastaly ještě před
odletem v Praze. Kvůli technické
závadě na letadle se čas odletu neustále posouval, chvílemi to dokonce
vypadalo, že letadlo vůbec neodletí.
A výprava už začínala tušit problém na další přestup bylo „pouze“ pět
hodin.
Ačkoliv se problémy s letadlem
v Praze nakonec podařilo vyřešit a
hasiči odletěli, kvůli pětihodinovému
zpoždění nestihli přestup a byli
ubytováni v hotelu v Torontu bez
svých zavazadel. Čas do zahájení
her neúprosně běžel, a když se odlet
z Toronta nekonal ani další den, bylo
jasné, že Josef Kroupa přijde o účast
v jedné disciplíně - v jízdě na horském kole. Jak šla minuta za minutou, začali být nervózní i zápasníci
Jan Hocko a Tomáš Sobecký. Nakonec
se vše podařilo zařídit, ve tři ráno

hasiči vyrazili z dočasného hotelu a
s vypětím všech sil výprava dorazila
na místo vážení zápasníků „jen“ dvě
hodiny po oficiálním termínu.
Díky velké vstřícnosti pořadatelů
dostali zápasníci výjimku. Jejich
vážení mohlo proběhnout až před
závodem. Což ale pro Honzu a
Tomáše obnášelo držet dietu o den
déle než ostatní. Naštěstí se zápasníci se všemi nástrahami vypořádali
a úspěšně nastoupili do utkání se
soupeři. Jan Hocko se po soupeřích
z USA utkal ve finále řecko-římského
zápasu s Němcem. Tento souboj
nakonec prohrál a odnesl si tak
z prvního dne stříbrnou medaili.

Následující den si se zápasícími
soupeři poradil ve volném stylu.
Nejprve se utkal s policistou z amerického Memphisu, na body vyhrál.
Z druhého utkání se soupeř omluvil
kvůli zranění a tak následoval další
náročný zápas o zlatou medaili
s Turkem, kdy Honza díky technické
převaze zvítězil 10:0 a vybojoval tak
zaslouženou zlatou medaili.
Na disciplínu TFA (Toughest Firefighter Alive - Nejtvrdší hasič přežije),
která patří mezi světově nejnáročnější
hasičské soutěže, už měli čtyři čeští
hasiči více času. Při této soutěži hasiči
musí ve výstroji absolvovat několik
úseků, které simulují opravdovou
hasičskou zátěž.
„Všichni jsme se shodli, že soutěž
byla opravdu poctivá a náročná.
Většinou je na podobných kláních
tažení figuríny na vzdálenost nejtěžší,
letos to byla část nejlehčí,“ uvedl
Josef Kroupa. Na start individuální
kategorie 45+ se postavil právě Josef
Kroupa a bohužel se nezdařilo - kvůli
několika chybám doběhl s časem
6:27.82 jen o pět desetin vteřiny za
třetím v pořadí. Jan Šeps skončil ve
své kategorii 40+ s časem 6:23.03 také
na čtvrtém místě.
Výprava z Ústeckého kraje ale své
výsledky nehodila za hlavu a všichni
dali večer hlavy dohromady, čekala je
týmová soutěž. Rozdělení bylo jasné
- Jan Hocko - hadice, Josef Kroupa věž se žebříkem, Jan Šeps - figurína a
Tomáš Sobecký (Ústí nad Labem) - dvojitá věž. A zdařilo se! V týmové kategorii 35+ si borci z Ústeckého kraje
urvali stříbrnou medaili a rozšířili tak
svou medailovou a diplomovou sbírku
ve varnsdorfské hasičárně o další
cenné kovy z největších zahraničních
soutěží.
Pozn. redakce: Město Varnsdorf
hasičům po návratu z Los Angeles
poskytlo za nadstandardní reprezentaci finanční odměnu ve výši 20 000
korun. Gratulujeme!
miw.cz
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Ústavní soud zrušil část vyhlášky,
nikoho neomezujeme, tvrdí radnice
Ústavní soud koncem července zrušil
části obecně závazných vyhlášek dvou
severočeských měst Varnsdorfu a Litvínova zakazující sezení na stavebních
částech a zařízeních, které k takovému
účelu nejsou určeny.
Ústavní soud tak vyhověl návrhům
Anny Šabatové, veřejné ochránkyně
práv, podle které obě města omezovala práva občanů. Dnem vyhlášení
nálezu ve Sbírce zákonů se tak ruší
ustanovení čl. 2 písm. c) a čl. 5 obecně
závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku a estetického vzhledu města,
kterou Zastupitelstvo města Varnsdorf
přijalo na zasedání 21. června 2012.
„Vyhlášky Varnsdorfu a Litvínova
vlastně považují každého, kdo sedí
venku jinde než na lavičce, už dopředu
za vandala. To je absurdní a nepřiměřené. Sezení kdekoli není samo o sobě
škodlivou činností a k vandalismu vůbec vést nemusí,“ vysvětluje ochránkyně svůj pohled na vyhlášky. S tímto
názorem se však neztotožňuje vedení
radnice. Vyhláška zcela naplňovala
představy vedení města i občanů, od
kterých přicházely podněty k řešení
veřejného pořádku, především z vyloučených lokalit.
„Je to hysterie, honba médií za
dobře prodejnou zprávou. Vyhláška
má jen jednu a půl strany A4 a kdo
se obtěžuje si ji přečíst, dozví se, že
text neobsahuje nic o zákazu sezení
na zemi. Vyhláška pouze usměrňuje
určitou normu chování v některých
přesně určených částech města, kde
opakovaně docházelo k nadměrnému
hluku, nepořádku a pití alkoholu.
Tam, kde jsou soustředěni obyvatelé,
kteří neznají základní normy slušného
chování, je taková vyhláška nezbytností. Cílem v žádném případě nebylo
omezení práv slušných občanů. Město
se k regulaci rozhodlo po opakovaných
stížnostech těch občanů, kteří tímto
jednáním byli obtěžováni. Svoboda a
právo jednoho přece končí tam, kde
začíná svoboda a právo druhého. Velká část obyvatel města si stěžovala,
že se přes posedávající sousedy na

schodišti nemohou skoro dostat domů
a obtěžuje je nadměrný hluk. Problémoví obyvatelé také často posedávali
na zídkách u zahrádek starousedlíků,
okopávali je a tím je ničili. Za sezení
na zemi nikoho nepokutujeme. Rozhodnutí Ústavního soudu považuji za
šokující,“ říká místostarosta a ředitel
městské policie Josef Hambálek.
Na stranu obou měst se postavilo
také několik Ústavních soudců. Jedním
z nich byl také prof. JUDr. Josef Fiala,
CSc., který respektuje postavení obce
a znalost prostředí. „Ústavní soud
měl respektovat postavení obcí (jako
samosprávných subjektů) a jejich znalost místního prostředí, tj. prostředí,
v němž se mohou vyskytovat různé
jevy, které (na rozdíl od jiných teorií)
svojí intenzitou a kvantitou jsou způsobilé narušit veřejný pořádek a tím
i kvalitu života místních obyvatel,“
zastává názor Fiala.
„Zrušení napadených ustanovení
vyhlášek města Litvínova a města
Varnsdorfu považuji za arbitrární rozhodnutí, rozhodnutí bez adekvátního
respektu k samostatné působnosti obcí
při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku,“ dodává soudce.
Vedení města mělo navíc snahu
ochránkyni Šabatové ukázat a vysvětlit, čeho se vyhláška týká. Na výzvy
starosty města Varnsdorf však nereagovala. „Když budeme používat selský
zdravý rozum, tak na takovéto vyhlášce není nic, co by omezovalo kohokoliv
na svých právech. Když si pozvete návštěvu domů, tak je posadíte na židli
nebo do křesla a nenecháte je sedět na
odpadkovém koši nebo květináči. Paní
Šabatová a soudci ÚS rozhodují bez
znalostí situace jen od stolu. Osobně
jsem paní ombudsmanku zval několikrát na návštěvu Varnsdorfu, nabízel
jí bezplatný pobyt i kancelář zde, aby
mohla reálně posoudit situaci. Vše bez
odezvy,“ komentuje nález starosta
města Stanislav Horáček.
I přesto, že Ústavní soud zrušil části
vyhlášky, je důležité podotknout, že je
stále platná a občané města se jí musí
i nadále řídit.
Tomáš Secký

Vyhodnocení velké letní
soutěže s Hlasem severu
Vážení čtenáři Hlasu severu,
doufám, že jste si přes letní měsíce
pořádně odpočinuli, užili dovolenou
v tuzemsku či zahraničí a načerpali
novou energii do života. Nyní se budeme na pultech potkávat pravidelně co
čtrnáct dní. Před prázdninovou pauzou
jsme v posledním čísle vyhlásili velkou
letní soutěž o ceny v hodnotě přes
2 000 korun! Stačilo vyluštit některou
z tajenek a zapojit se do slosování.
Jsem velmi potěšen, že se úvodní
soutěže v Hlasu severu zúčastnilo na
pět desítek lidí. Mohu vám slíbit, že
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pro vás v nejbližší době chystáme další
soutěž o ceny, ale nechte se překvapit.
Je mi ctí vyhlásit výherce velké letní
soutěže.
Soutěž číslo 1 – M. Zapletal, Varnsdorf
Soutěž číslo 2 – J. Poláková, Varnsdorf
Soutěž číslo 3 – J. Rohlena, Varnsdorf
Soutěž číslo 4 – M. Krejčí, Varnsdorf
Všichni výherci byli kontaktováni a
ceny poslány. Děkuji ještě jednou všem
za účast.
Tomáš Secký,
šéfredaktor Hlasu severu

Spalování větví v ulici
Chelčického
Větve vzniklé při kácení nebo
ořezávání městských stromů lze legálně likvidovat dvojím způsobem.
Naštěpkovat je a odvézt na nějakou
kompostárnu nebo je nechat uschnout
a spálit. První způsob, štěpkování, je
poměrně nákladný, odvoz i samotné
uložení na kompostárnu je zpoplatněno, proto byl v našem městě dlouhodobě používán systém druhý, kdy se
větve po uschnutí pálily.
Spalování původně probíhalo v areálu, který mají Technické služby na
ulici Pohraniční stráže. V letošním
roce je větví podstatně více, protože
ve sběrovém dvoře zdarma vybíráme
větve také od občanů města. Spalování jsme proto přesunuli do areálu
v ulici Chelčického, kde probíhají
terénní úpravy. Domnívali jsme se,
že díky větší vzdálenosti od centra

města a vyšší poloze nebude kouř
obyvatele tolik obtěžovat, jako když
se spalovalo v údolí nedaleko Mandavy. Tato úvaha se bohužel ukázala,
jako špatná.
Spalování zajišťovali pracovníci VPP
a přes velkou snahu se nám nepodařilo
systém nastavit tak, aby nedocházelo
ke spalování nedostatečně uschlých
větví. V noci ze 17. na 18. srpna došlo
navíc k zahoření zatím nespalované
hromady, takže v pátek ráno museli
zasahovat místní hasiči. Během víkendu zbytky ještě doutnaly a k jejich
dohašení došlo až během pondělí.
Chtěl bych se tedy touto cestou občanům omluvit za způsobené obtěžování kouřem. Další zelený odpad bude
nutno i přes vyšší náklady štěpkovat
a odvážet.
Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí odboru životního prostředí

Zahoření nespalované hromady museli likvidovat hasiči; foto Jiří Sucharda

Neznámí vandalové ničí pietní
místo zavražděného chlapce
Uběhly již čtyři měsíce od tragédie, která otřásla celým Varnsdorfem. Rodiče i kamarádi zesnulého
devatenáctiletého Dominika zažívají
stále velký smutek. Pravidelně mu na
jeho pomníčku, který vznikl na místě
vraždy v parku u kina Panorama,
zapalují svíčky. Bolest, která je díky
velké ztrátě tíží, je teď však ještě
větší. Pietní místo totiž několikrát
poničili neznámí vandalové.
„Svíčky a dva ručně vyrobené křížky se našly v řece Mandavě. Pohřební
kytici někdo podpálil, stejně tak
i ostatní kytky se stuhami. Kamínky
byly rozházené po pietním místě,“
popsal Děčínskému deníku otec zavražděného studenta, v jakém otřesném stavu se nyní nachází pomníček
v parku před Panoramou.
Bohužel to nebylo poprvé, kdy k poničení pomníčku došlo. První incident

se odehrál krátce po smrti mladíka,
kdy kdosi odcizil čepice, které měly
připomenout chlapcovu oblibu tohoto hudebního stylu a zapálil plyšové
hračky a osobní dopisy, které na pietní
místo přinesli Dominika kamarádi.
Podruhé vandalové poničili pomník
na konci května letošního roku.
„Rozkopali svíčky okolo křížku, ležely možná pět metrů daleko. Tyto
dvě události jsme nahlásili policii a
poměrně dlouho byl klid.“ dodal pro
Děčínský deník otec.
K vraždě mladíka došlo v noci na
Velikonoční pondělí v parku u kina
Panorama. Pachatele dopadla policie
ještě tentýž den. Okresní soud v Děčíně ho obvinil a poslal do vazby, kde
nyní čeká na jednání před krajským
soudem. V případě prokázání viny mu
hrozí několikaleté vězení.
Hana Bučková
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Co jste hasiči v létě dělali?

Na fotografii zachycen jeden z nedávných požárů; foto miw.cz
Ani v době prázdnin a dovolených
nemají dobrovolní hasiči chvilku klidu. O letošních prázdninách, kterým
ještě není konec, vyjížděli celkem
7x, což je o 3x méně, než v loňském
roce. Pokud odečteme zásahy na požáry, kde je vidět, že jim lidská ruka
napomohla, (balíky slámy, opakující
se požáry v bývalé slévárně, zapálené
stromy a travní porost apod.), byl by
počet zásahů prakticky srovnatelný.
A to napůl požáry a napůl dopravní
nehody, nebo technické zásahy. Tak

jako vloni byl největším zásahem
požár domu na Studánce se zraněním
(psali jsme o něm v HS č. 14/2016),
letošním nejhorším požárem byl
28. července požár zahradní chatky
v ulici K. Světlé s velmi vážným zraněním uživatelky. V oblasti dopravních
nehod to byla nehoda 5 osobních vozidel se zraněním dvou dětí 8. srpna.
Prázdniny nám ještě nekončí, ale my
doufáme, že v posledních dnech se
statistika těch vážných událostí již
nezmění.
JS

Co bude dál s azylovou
ubytovnou v Lounské ulici?
Tato 84 let stará budova s číslem
popisným 2335 byla postavena v roce
1933 jako továrna na nábytek Wilhelma Richtera. Její osud po válce není
známý, v archivu stavebního úřadu se
nachází až dokumentace k přestavbě
z roku 1967, kdy jí národní podnik
Velveta podle projektu Stavoindustrie
Bratislava, se souhlasem okresního
hygienika, přestavěl na ubytovnu,
později využívanou zejména kubánskými pracovníky. V roce 1991 připravila Velveta projekt celkové rekonstrukce, v rámci níž by byla ubytovna
přestavěna na 16 bytových jednotek
s parkovacími plochami a zázemím.
Tato akce, dotažená až do schválené
projektové dokumentace, se však již
z důvodu finančního nezajištění nezrealizovala a v listopadu roku 1999 se
objekt stal součástí směny s městem.
Na základě požadavku města provedla
REGIA napojení objektu na horkovod
a požadované stavební úpravy tak, že
město zde v listopadu 2001 zprovoznilo 18 ubytovacích prostorů (garsonky
a 1+1), kanceláře, ochrannou službou
a klubovnu jako azylovou ubytovnu.
V roce 2007 byl v přístavku vytvořen
Domov na půl cesty, který byl provozován po dobu cca 2 let. K 30. červnu
2014 město činnost azylového domu
ukončilo a objekt byl vyklizen. Od

té doby se stává pravidelně útokem
zlodějů kovů, nájezdu vandalů a přespávání bezdomovců.
Prodej objektu byl vzhledem k minulým zkušenostem v této lokalitě
shledán jako problematický. Vzhledem ke stavebně-technickému hledisku objektu pro něj nemá město
v současné době žádné využití a tak
zastupitelstvo města rozhodlo o jeho
demolici. V současné době připravuje
Ministerstvo pro místní rozvoj dotační
titul na odstranění nevyužívaných objektů, jehož podmínkou je i následná
revitalizace území po demolici. Město
by chtělo v tomto titulu uspět, proto
nechává zpracovat projektovou dokumentaci na odstranění stavby (demolici objektu) a zvažuje využití tohoto
území, což je nutné uvést při podání
žádosti. Možné využití musí spočívat
ve zlepšení podmínek života v dané
oblasti. Komise správy majetku a výstavby doporučuje menší oddychovou
zónu. Pro nalezení vhodné možnosti
se město s návrhem na vyjádření
obrátilo také na obyvatele přilehlého
panelového domu v ulici Žitavská.
V případě že tento dotační titul nebude vyhlášen, nebo město neuspěje
s žádostí o jeho získání, bude objekt
v současné podobě dále ponechán a
bude čekat na další možné využití. JS

Azylová ubytovna posledních několik let chátrá; foto Tomáš Secký

Nové díly Varnsdorfského magazínu
V desátém čísle Hlasu severu letošního roku jsme vás informovali
o zahájení spolupráce s regionální
televizí rtm+, jejímž cílem je přiblížit naše město a dění v něm obyvatelům Libereckého kraje a blízkému
okolí. Prostřednictvím televize se
snažíme informovat o probíhajících
a plánovaných projektech ve Varnsdorfu, pozvat turisty na různé kulturní akce, a jiné. Přes letní měsíce
vyšly dva nové díly Varnsdorfského
magazínu. Červnový díl je zaměřen
na Destinační fond Lužických hor,

jak jsou pro město přínosné služby
Technických služeb města Varnsdorf,
ale především na městské slavnosti
a oslavy 110. výročí varnsdorfského
fotbalu.
Červencový díl je věnován opravám
a rekonstrukcím školských zařízení,
dokončení další etapy revitalizace
Mašíňáku, Varnsdorfského triatlonu
a Štěkatlonu či reportáži z Tour de
Feminin. Všechny díly Varnsdorfského
magazínu naleznete na serveru YouTube na kanálu Město Varnsdorf.
Tomáš Secký
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Tour de Feminin, závod žen
Město pořídí tisíc kompostérů,
chce podpořit domácí kompostování O cenu Českého Švýcarska se jel po třicáté
Město uspělo se žádostí o dotaci na
pořízení 1000 ks kompostérů. Chceme
tak podpořit domácí kompostování,
což je důležitý způsob snižování množství odpadů. Hlavním cílem je podchytit kompostovatelné rostlinné odpady,
které zatím končí v popelnicích.
Začátkem srpna skončilo výběrové
řízení a jsme před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem. S dodáním
kompostérů se počítá v průběhu září.
Občanům je bude město poskytovat k
užívání bezplatně po podepsání dohody. Město bude disponovat kompostéry
tří velikostí (400, 700 a 950 litrů) a
bude je přidělovat podle velikosti zahrady. Podmínkou je závazek žadatele,

že bude důsledně třídit odpad a to nejen kompostovatelné odpady, ale též
plasty, papír, tetrapaky, kovy a sklo.
O kompostéry nemohou žádat zájemci,
kteří již využívají hnědé nádoby na
bio-odpad a zatím ani majitelé samostatných zahrádek.
Do kompostérů patří veškeré zahradní bio-odpady, ale také rostlinné
odpady z kuchyně (například slupky
od brambor, cibule, zbylá rýže a podobně). Z hygienických důvodů tam
nepatří odpady živočišného původu.
Vytvořený kompost bude samozřejmě
majetkem jeho uživatele.
Ing. Přemysl Brzák,
vedoucí odboru životního prostředí

Tomáš Klus zavítal do Varnsdorfu
Podívejte, kdo to asi vystupuje
z toho žlutého auta? No přeci česká
pěvecká hvězda Tomáš Klus! Kolem
zaparkovaného vozu se okamžitě
tvoří dav zvědavých nadšenců.
Výstižněji už bychom tuto chvíli,
kdy do Varnsdorfu v rámci dalšího ročníku Roadshow rádia Contact Liberec
zavítal tento sympatický blonďák, asi
ani nemohli popsat. Tradiční akce se
uskutečnila v pondělí 24. července, a
jak je již zvykem, konala se po trase
Rumburk, Varnsdorf, Jablonec a Liberec.
Ve Varnsdorfu umělec vystoupil
kolem patnácté hodiny odpolední.
Náměstí E. Beneše bylo částěčně zaplněné natěšenými fanoušky, částečně
zvědavci. Před kostelem čekal připravený stoleček pro autogramiádu.

Mezitím, co Tomáš Klus zběsile podepisoval památníčky, trička, ruce a
dokonce i sádru, moderátor akce mezi
zúčastněnými rozdával plechovky piva
a lístky na festival. Po autogramiádě
následovalo focení. Mladý zpěvák
se mezi slečnami cítil velmi dobře a
zastávku ve Varnsdorfu si zajisté užil.
„Tomáš Klus tu energií nešetřil.
Oplýval vtipy, s mnoha dívkami se
dokonce objímal, a také si sem tam
zatančil. Bylo fajn ho vidět na vlastní
oči,“ rozplývala se nad osobním setkáním paní Jana. A nebyla jediná.
Odpolední krátkou návštěvu muzikanta si tu užil každý příznivec.
Poté, co zpěvák kolem čtvrté hodiny rozdal poslední podpis, vydal se
plánovanou trasou do dalšího města.
Hana Bučková

Tomáš Klus rozdával úsměvy na všechny strany; foto Ivo Šafus
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Jiří Vích (vlevo), organizátor Tour de Feminin; foto Ivo Šafus
Letošní ročník závodu, který je
zařazen do seriálu světového poháru
2. kategorie, se uskutečnil v termínu
6. – 9.7.2017. A byl pro naše obyvatele
zajímavý tím, že se neomezil jen na
čtvrteční průjezd městem a nedělní
start, ale užili jsme si také tu čest,
mít ve městě cíl. A protože závěrečný
spurt po široké ulici se líbil nejen divákům, fotografům a zástupcům médií,
ale i závodnicím a organizátorům, můžeme se na čtvrteční cíl těšit patrně
i příští rok! Komu stačí „jen“ výsledky
letošního ročníku, ten se může rovnou
otočit na sportovní stranu tohoto čísla,
ale 30 let, to už je více jak jedna generace a tudíž dobrý důvod k malému
ohlédnutí. O pohled zpátky, tedy
o malou rekapitulaci od roku 1988,
jsme požádali osobu nejpovolanější,
ředitele a duchovního otce závodu,
Jiřího Víchu z Krásné Lípy.
Třicet ročníků už je opravdu
velká tradice, kolik to je ujetých
kilometrů?
Letos jsme v Rybništi pokořili 10 tis.
ujetých kilometrů, celkem se už ujelo
10.078 km ve 139 etapách.
Máte přehled, kolik se závodu za
těch třicet let zúčastnilo závodnic?
Tak do letošního roku to bylo 2237
závodnic z celého světa (od pátého
ročníku je závod mezinárodní pozn.
red.) a když připočteme letošních rekordních 183 jezdkyň, tak je to celkem
2420 závodnic v sedle.
Závod byl původně určen pro
české dívky, v posledních letech je
ale obsazován hodně zahraničními
závodnicemi leckdy i ze vzdálenějších destinací, odkud závodnice
pocházejí?
Kromě účasti českých a evropských
závodnic se již řadu let v závodě utkáváme se závodnicemi z celého světa.
Ten seznam by byl asi poměrně dlouhý,
na startu se během let prezentovaly
závodnice ze 47 států, tak snad zmíním
jen ty z těch nejvzdálenějších zemí a
těmi jsou Nový Zéland, Japonsko, Austrálie, Brazílie, Kanada, USA, Argentina, Kolumbie, Kostarika a Mexiko.
Za těch třicet ročníků, se závodů
zúčastnila řada zajímavých osobností, vzpomněl byste si na nějaké?
Velmi silný byl ročník 2005, kdy se

závodu zúčastnila úřadující mistryně
světa Judith Arndtze SRN a zároveň
medailistka z paralympiády v Athénách Sara Tretola ze Švýcarska jezdící
bez pravé ruky. O čtyři roky později
v závodu startovala legenda ženské
cyklistiky, francouzka Jeannie Longo
ve věku 51 let. Pro české fanoušky
byl zajímavý ročník 2012, kdy se jej
poprvé zúčastnila olympijská vítězka
a mistryně světa rychlobruslařka Martina Sáblíková a hned oblékla modrý
dres nejlepší vrchařky. Zajímavá byla
i účast v letošním ročníku, kterého
se zúčastnila úřadující mistryně světa
v cyklokrosu Cant Sanne z Belgie.
Nejméně závodnic startovalo v roce 1989 (25 závodnic), v posledních
dvou letech byla účast nad 180 závodnic, což je téměř o třetinu více,
jak před deseti lety. Bude se počet
závodnic i nadále zvyšovat?
Počet startujících určuje pořadatel.
Ale pro zdárný a bezpečný průběh je
maximální počet do 200 závodnic.
Musíme brát v úvahu nejen ubytovací
kapacitu, ale i propustnost silnic,
prodlužující se dopravní omezení a
organizační a technické zajištění.
Závodnice během závodu najedou více jak 400 km, v roce 2010
dokonce 450 km. Jakou průměrnou
rychlostí se závod jede?
Vzhledem k tomu, že se jedná
o velmi náročný závod s velkými převýšeními, pohybuje se průměrná rychlost
kolem 33 km/hod, nejrychlejší průměr
byl v roce 2013 – 37,9 km/hod. Když
si vezmete, v jakém náročném terénu
se závod jede, je průměrná rychlost
velmi vysoká.
Co říct závěrem? Máte slovo.
Rád bych poděkoval všem sponzorům, organizačnímu štábu, představitelům všech města a obcí, kudy závod
projíždí, ve vašem městě konkrétně
státní a městské policii, hasičům, technickým službám, nemocnici, lékařské a
záchranné službě a nespočtu dobrovolných pořadatelů, bez jejichž pomoci by
se takový závod nemohl uskutečnit.
Letošní jubilejní 30. ročník měl ještě
nečekané zakončení. Od příštího roku
přebírá ředitelské žezlo Šárka Pešková
(Víchová), držitelka dvou etapových vítězství v letech 1992 a 1993 a držitelka
bronzové medaile z roku 1993.
JS
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Ptali jsme se vás, jak jste
strávili letošní léto
Někteří z vás si užívali u moře a
sluníčka
„Letošní dovolenou jsme s přítelem
strávili na krásném řeckém ostrově
Zakynthos. Hned druhý den jsme jeli
na vyjížďku lodí kolem celého ostrova.
Nejhezčí zastávka této projížďky byla
jedna z nejkrásnějších pláží světa pláž
Navagio. Při koupání v tyrkysové vodě
se vám naskytl pohled na vrak staré
pašerácké lodě, nádhera. Součást
vyjížďky byly také jeskyně s průzračnou a velmi slanou vodou Blue Caves,
nebo přírodní lázně Xigia, které jsou
vyhlášeny pro svůj blahodárný vliv na
dermatologické problémy. My si léto
užili!“
Bohunka a Pepa
„Letos jsme s přítelkyní vyrazili
k moři do Turecka. Chtěli jsme do teplých krajin, pořádně prohřát kosti, a
v této zemi jsme ještě nebyli. Často
se nás lidé ptali, jestli se nebojíme,
ale nebylo čeho, což se také potvrdilo.
Další dovolenou chystáme až na příští
rok.“
Tomáš a Klára
Další obdivovali krásy horských
masivů.
„Letošní léto pro nás bylo výjimečné
tím, že to bylo první léto s naším miminkem. Já, jakožto maminka na mateřské dovolené, jsem si užila spoustu
času venku v přírodě s naší malou holčičkou. Jako rodina jsme vyrazili, ještě
společně s několika přáteli, na týden
do rakouských Alp. Byl to úžasný týden
plný pěších výletů v okolí letoviska Sölden. Díky nosítku jsme se i s miminkem
mohli podívat téměř kamkoliv. Partner
si v Alpách také poprvé vyzkoušel lezení po feratách. Byl z toho tak nadšený,
že během dovolené vyzkoušel tři feraty různé obtížnosti. Léto plné nových
zážitků a zkušeností.“
Verča a Přemek
Jiní sportovali a trávili příjemné
chvíle se svými přáteli.

„Prožili jsme velmi pěkné léto s častými vyjížďkami na kole. Byla jsem poprvé na vodě a oslavila své narozeniny
se skvělými lidmi. I když počasí nebylo
kdovíjak slunečné, léto vydařené.“
Petra a Karel
„Jako studentka jsem měla o prázdninách víc času na všechno, takže i na
spánek. Čas, který jsem neprospala,
jsem věnovala kamarádům, rodině a
občas i práci. Kromě Filmového víkendu v turnovském letním kině (mohu
jen doporučit!) jsem nikam vyloženě
na dovolenou nejela. Místo toho jsem
obešla několik kaváren a dobrých restaurací, takže se ze mě stal kavárenský povaleč.“
Lucka
„Jelikož to byly mé možná poslední
plnohodnotné prázdniny (kvůli blížící
se vysoké škole), snažila jsem se, užít
si je na 100 %. Na začátku prázdnin
jsem jela, jako správný Čech k moři,
ne do Chorvatska napakovaná paštikama a řízkama, ale do Bulharska.
Chodila jsem na párty s přáteli a užívala si každou volnou chvilku. Poprvé
v životě jsem byla na festivalu Finlandia Mácháč, na kterém jsem poznala
spoustu nových lidí, atmosféra tam
byla neuvěřitelná. Na konci prázdnin
ještě navštívím Street fest, na kterém
si to plánuju hodně užít!“
Domča
Léto jsme s přítelkyní trávili navštěvováním nejrůznějších míst po
Čechách. Nechyběl lom Velká Amerika,
nově otevřená Stezka korunami stromů
v Krkonoších, návštěva zámku Hluboká
poblíž Českých Budějovic. Do konce
léta se nám snad ještě podaří navštívit
zahraniční zámek Neuschwanstein.
Jirka a Terka
Každý si prázdniny užil po svém, jak
jen to šlo. Snad i vaše léto bylo plné
zajímavých zážitků! A teď hurá do práce a školních lavic. S úsměvem.
Barbora Krajčovičová

Piano na ulici aneb přijďte si zahrát
Začátkem června letošního roku
jsme vás prostřednictvím webových
stránek a Hlasu severu informovali
o tom, že se město Varnsdorf chce
připojit k akci Piana na ulici. Nevíte, o
co jde? Nevadí. My vám to prozradíme.
V plánu bylo umístit piano v blízkosti
prostoru u věžičky, kde se mimo jiné
koná řada městských akcí, jako je například adventní zpívání či Svatomartinská oslava. Hudební nástroj by měla
chránit tzv. zamykatelná skříň, která
se bude každé ráno odemykat a večer
zamykat. A díky vám, našim občanům,
můžeme tento projekt realizovat!
Darovali jste nám dvě piana, čímž
jste podpořili dobrou věc pro všechny
obyvatele a turisty, kteří k nám zavítají. Během letních měsíců jsme museli piano nechat naladit odborníkem,

který tím strávil dva dny, ale piano
je konečně připraveno k používání.
Následovala výroba a montáž zamykatelné skříně, ve které bude piano
umístěno. Poděkování patří společnosti CZECH PAN s.r.o., která poskytla
městu materiál.
Nezbývá nic jiného, než vás pozvat
na slavnostní odhalení, otevření piana,
které se poprvé rozezní v dopoledním
programu v pondělí 4. září od 10:00
hodin v prostoru u věžičky nedaleko
městské knihovny. Odpolední program
bude následovat od 17:00 hodin zhruba hodinu. Nejste hudebníci? Nevadí!
Přijďte si zpříjemnit den poslechem
u sklenky vína či samotným hraním.
Těšíme se na vás 4. září od 10:00 hodin, odpoledne od 17:00 hodin.
Tomáš Secký

Piano bylo potřeba před umístěním naladit; foto Tomáš Secký

Zveme vás na akci
Bezpečně do školy
Preventivně výchovná akce, kterou
pořádá ve spolupráci město Varnsdorf,
Městská policie Varnsdorf, Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf,
Policie ČR a Zdravotní záchranná
služba Ústeckého kraje a další, se koná
první školní den po obědě, tudíž 4. září
od 13:00 hodin. Připraveno je odpoledne plné ukázek výzbroje, výstroje,
vybavení a techniky používané jednotlivými složkami IZS (integrovaný záchranný systém) včetně doprovodných
aktivit pro děti, soutěže, malování

na obličej a drobné občerstvení. Také
proběhne ukázka služební kynologie.
Hlavním cílem akce je přiblížit složky
IZS a jejich práci široké veřejnosti.
Proto přijďte 4. září od 13:00 hodin na
hřiště u sportovní haly ve Varnsdorfu.
Po celou dobu akce bude na místě
přítomen starosta města Ing. Stanislav
Horáček, který bude otevřen setkání
s občany pro případné podněty, dotazy. V případě deštivého počasí se akce
nekoná.
Redakce

Organizace nadcházejícího školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 4. září 2017. A Hlas severu u toho nebude chybět.
O tom vám ale přineseme informace v dalším vydání.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2018. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října
a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne opět ve
středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018 a
jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Děčín stanoveny od
12. února do 18. února 2018. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
29. března a pátek 30. března 2018, přičemž pátek je zároveň státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku
31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Tomáš Secký

Jedním z bodů programu je ukázka služební kynologie; foto Ivo Šafus
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Prázdninové akce ve fotografiích

Charitativní hudební festival HelpFest Varnsdorf 2017; foto Facebook
HelpFest Varnsdorf

Tomáš Klus rozdával úsměvy a podpisy na všechny strany; foto Ivo Šafus

Závodnice Tour de Feminin; foto Ivo Šafus

Tradiční závod Kolobjeh; foto Ivo Šafus

Nepřízeň počasí závodníkům Northco Triatlonu nevadila; foto Ivo Šafus

V areálu pivovaru Kocour proběhlo další rodeo; foto Ivo Šafus

Následoval závod Štěkatlon; foto Ivo Šafus

Patnáctý ročník Veteránem severem zavítal do Varnsdorfu; foto Ivo Šafus
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Dvě stě týdnů běhů na Jedlovou a stále nekončí!
Novoroční předsevzetí, uzavřené šílené sázky s přáteli. Všichni to známe
jako své boty, kdo z nás ale kdy nějaké
to předsevzetí či šílenou sázku opravdu dodržel? Pan Karel Valenta z Varnsdorfu před více než třemi lety jednu
takovou sázku uzavřel. A tak jsme ho
vyzpovídali, jak se mu ji daří plnit.
Pane Valento, můžete čtenářům
přiblížit, o jakou sázku se tehdy
jednalo?
Asi tak 200 týdnů zpátky jsme se
s kamarádem rozhodli začít dělat
něco pravidelného. Rozhodli jsme se
pro běh na jedno určité místo a vsadili jsme se, kdo z nás to déle vydrží.
Nejprve jsme vymýšleli trasu. Nakonec
jsme si vybrali Jedlovou a začali jsme
běhat jednou týdně od kina v Dolním
Podluží. Kamarádovi to vydrželo deset
týdnů a pak to vzdal. A tak jsem se
rozhodl, že si budu běhat sám podle
sebe. Teď už tomu bylo na začátku
srpna přesně 200 týdnů.
Zůstávám v šoku. 200 týdnů? Máte
můj obdiv. Neomrzelo vás běhat stejnou trasou na stejné místo?
Ne, neomrzelo, až na těch posledních 300 metrů, které jsou stále stejné
(asfaltová cesta), jinak je tam nahoru
mnoho krásných cestiček. Nejkratší
trasa měla cca 3,5 km a ta nejdelší
přes 30 km. Je pravda, že ze začátku
byl výběh na Jedlovou noční můra,
časem to šlo však lépe a lépe. Máte
ale pravdu, stejná trasa přestala brzy
být zábavnou, tak jsem si to různě
zpestřoval. Začal jsem běhat z různých
míst, například z Varnsdorfu, z Lesné
nebo Chřibské. Měnil jsem dny, podle
toho, jak mi vyšel čas. Zásadou bylo
alespoň jednou za týden na Jedlovou
vyběhnout. Jeden čas jsem byl pracovně vytížený, jezdil jsem z pracovních
cest na víkendy domů, jen abych mohl
na Jedlovou vyběhnout. Dokonce byly
i dny, kdy jsem byl nemocný, tak jsem
tento kopec jen vyšel pěšky, jen abych
svou zásadu neporušil.
Proč byl zrovna cíl Jedlová?
Na Jedlovou se dá běžet z různých
stran, je to „sympatický kopec“ a
nahoře pak na mě čeká občerstvení.
Jinak samozřejmě běhám i na jiné
kopce, například na Klíč nebo na Luž.
Prozraďte, jak jste oslavil toto
neuvěřitelné výročí?
Během (smích). Opravdu, s partou
lidí, bylo nás zhruba 32, jsme běželi
z Chřibské.
Zažil jste při svém běhu nějakou
zábavnou historku?
Ano, jednou asi pět minut před
nedělní půlnocí jsem rychle vyběhl
nahoru, abych to ještě ten týden stihl.
A jsem rád, že jsem to stihl. Poté jsem
jel rovnou z Jedlové na služební cestu.
Nebo v zimě, kdy napadl metr sněhu,
bylo zábavné potkávat jen své vlastní
stopy.
A naopak. Měl jste z běhu nějaké
zranění?

8

km a 4000 výškových metrů a nemyslím, že to půjde vymyslet o dost lépe.
Budeme vám držet pěsti. Děkuji za
rozhovor a přeji mnoho sil do dalších
běžeckých výzev.
Hana Bučková

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Běžecké jubileum oslavil během se svými kamarády; foto archiv Karel Valenta
Běh je sport, při kterém hrozí nějaký
ten úraz. Mně osobně několikrát slezlo
pár nehtů a jednou jsem měl stopku od
běhu celý měsíc. Natrhl jsem si totiž
hýžďový sval a tak jsem na Jedlovou
chodil o trekových holích. Nejvíce mě
mrzí, že jsem musel odložit pražský
maraton na 42 km, tak jsem alespoň
přijel fandit kamarádům.
Vydržet tolik týdnů neporušit
předsevzetí asi stojí hodně sil.
Neříkal jste si někdy, že s tím přestanete?
Když přišlo výročí 150 týdnů, chtěl
jsem s během skončit, jenže se to
nepodařilo a tak běhám stále dál
(smích).
Čím byste motivoval nové běžce?
Hlavně se hýbat. Není důležité, jak

hodně a kde, ale je důležité se vnitřně
přemluvit a zvednout se z gauče. Novým běžcům bych také doporučil se
přidat do Běžeckého kroužku, který
jsem založil spolu s kamarádem Pavlem Vodičkou, který se nyní zabývá během za omezení plýtvání jídlem. Tento
kroužek je určený pro všechny, kteří
rádi běhají a nechtějí trénovat sami.
Otázka na závěr. Plánujete v nejbližší době zdolat nějaký další osobní rekord?
Ano, plánuji s kamarády překonat
jednu z výzev, kterou sleduji. Jmenuje
se Prominentní vrcholy Lužických hor
a znamená to přeběhnout 18 přesně
daných vrcholů do 24 hodin se startem
a cílem na stejném místě. Prozatím
mám nakreslenu trasu, která má 109

PRÁCE v Německu.
Česko-německá personální agentura nabízí pomoc při hledání práce v NSR, především pro alespoň
částečně hovořící. Zajišťujeme
jazykovou průpravu pro rychlé
a efektivní zvládnutí základní
konverzační němčiny - jednoduše,
levně – situace na německém trhu
práce nikdy nebyla pro Čechy lepší. vermittlungsagentur.nicke@seznam.cz, 774 530 676
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Inzerce

Řádková inzerce
Nemovitosti
Pronájem bytu 1+1 ve Varnsdorfu, Pražská ul. Nájemné 4.000
Kč+2.850 Kč měs. platby+kauce.
Bližší info na tel. 604 291 366

Různé

CA HEMTRANS JOSEF HEMELÍK
Vás zve na PODZIMNÍ ZAHRADU
ČECH LITOMĚŘICE. Cena dopravy:
180,- Kč, Den: 16. 9. 2017 (sobota).
Odjezd: nám. E. Beneše, Varnsdorf
– 11:00 hod. Nutná rezervace míst
formou sms na tel. č. 723 470 950.
Cena zahrnuje dopravu, kávu. Cena
nezahrnuje vstupné.
www.ca-hemtrans.cz
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Sousedská moštárna ve Varnsdorfu vykoupí vaše přebytky
kvalitního ovoce (jablka, hrušky,
švestky, rybíz i jiné) bez chemického postřiku. Nutno vidět před
sběrem. Nevykupujeme jablka od
silnice. Cena dle jakosti. Volejte:
603 529 825
Studio Relax, Edisonova 2914,
Varnsdorf, vás zve do kadeřnictví
Dámské, Pánské, Dětské. Otevírací doba PO-ST-PÁ od 8-14 hod.,
ÚT-ČT od 12-16.30 hod. Tel. 606
672 644. Budu se na vás těšit.
A. Ponertová

Nová vinotéka „Vinařství U Kapličky“
v obchodní pasáži Kaufland Varnsdorf.
Právě v prodeji také částečně zkvašený hroznový mošt.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Společnost, kultura

Neohlížej se, jde za námi kůň!

VZPOMÍNKA
Dne 30. července
uplynulo 9 let od
úmrtí mojí babičky
Zdeňky Polcarové.
Stále
vzpomíná
vnučka Šárka s rodinou.
V úterý 22. srpna
by se dožil náš milovaný syn Dušan Poncer 22 let. V našich
srdcích žiješ dál.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra
Pája a všichni, kdo tě mají rádi.
Dne 12. července
by se dožil pan Andrej Husár 100 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte si. Dcera
Darina.
Dne 6. září uplyne
již 10 let od úmrtí
pana Milana Liebla.
S láskou vzpomínají synové Martin a
Milan s rodinami.
Dne 27. srpna by
se pan Jaroslav Kropáček dožil krásných
40 let. Nebylo mu
dopřáno.
Stále s láskou
vzpomínáme. Manželka Jitka a děti.
Dne 11. září vzpomeneme 25. výročí
úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a
pradědečka
pana
Jiřího Inemana.
S láskou vzpomínají manželka Marie a děti Jiří, Soňa, Květa a Blanka
s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9. září oslaví Slávka a Jan Belančíkovi 45. výročí sňatku.
Do dalších společných let hodně lásky, zdraví a spokojenosti přejí dcery
Žaneta a Olga s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
2.-3.9. 2017
MUDr. Plyuschakov Oleksandr
Myslbekova 404/23, Děčín I
Tel. 412 519 622
9.-10. 9. 2017
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V
Tel. 412 507 588
Ordinační hodiny o sobotách,
nedělích a svátcích:
08:00 - 11:00 hod.
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Nejde, jen jsme použili název
známého filmu, neboť v sobotu
5. srpna 2017 se v odpoledních hodinách
v areálu varnsdorfského pivovaru Kocour konal již 17. ročník rodea. Počasí
tento rok akci velmi přálo a rodea se
zúčastnilo celkem 33 jezdců z okolí a
sousedního Německa. Všichni zúčastnění si prošli několika disciplínami.
Většinou se jezdí všechny disciplíny
dvoukolově a počítá se lepší čas, ale
jelikož byly letos vysoké teploty a
hodně koní, vše se jelo jednokolově
až na klíčovou dírku. První disciplína
byly barely, které spočívaly v tom,

že stojí 3 sudy dál od sebe ve tvaru
trojúhelníku a kůň s jezdcem je musí
všechny objet. Další disciplínou byl
klasický slalom. Poté následovala
klíčová dírka, na zemi byly vyvýšené
položené dlouhé tyče ve tvaru klíčové

dírky. Jezdec s koněm musí dovnitř
vjet, otočit se a jet zase zpátky do
cíle. Jezdci také ukázali, jak dovedou
zacházet s lasem a nechyběl ani trail.
V trailu musel kůň s jezdcem překonat
lávku, plachtu „elko“ na zemi, poté

PODĚKOVÁNÍ
Díky za život. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkoval dvěma zaměstnankyním varnsdorfské nemocnice, Romaně Böhmové a Janě Posové.
V červenci t. r. jsem cestou na dovolenou v autobusu dostal několik záchvatů, které vyvrcholily bezvědomím,
dušením a zástavou srdce. Nebýt
rychlého a vysoce profesionálního zásahu obou jmenovaných zdravotních
sester, zřejmě bych toto poděkování
asi už nemohl napsat. Děkuji jim za
záchranu mého života a jsem moc rád,
že v naší varnsdorfské nemocnici jsou
zaměstnány sestry na vysoké odborné
úrovni, které prokázaly rozhodnost,
zajistily mi pomoc v nejbližší nemocnici a po celý zbytek cesty mi věnovaly pozornost. Podotýkám, že toto vše
se odehrálo mimo naší republiku, a
sice v Srbsku.
Děkuji a přeji naší nemocnici více
takových zdravotních sester.
Mgr. Pavel Kovář
Touto cestou bych rád poděkoval
všem sponzorům, kamarádům a návštěvníkům za pomoc a finanční podporu při pořádání hudebního festivalu
Help Fest. Ještě jednou děkuji, bez
vás by to nešlo.
Touto cestou bych ráda poděkovala
za projevenou soustrast při posledním
rozloučení s mým manželem panem
Jaroslavem
Levinským.
Zejména
dobrovolným hasičům z Varnsdorfu,
Dolního a Horního Podluží, panu
Langrovi za příjemné pohoštění
v restauraci Fontána a panu Fundovi a
celé pohřební službě Kamélie za velmi
vstřícné a profesionální jednání. Za
celou rodinu děkuji.
Jana Levinská

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

7.9. 2017
od 9.00 hod.

ÚMRTÍ
Úmrtí v červnu
Urszula Čepeláková 39 let
Kamil Žiška
72 let
Hana Eichlerová
79 let
David Tintěra
33 let
Karel Preisler
81 let
Jaromír Funda
72 let
Abdullah Zeyrek
61 let
Jaroslav Levinský 65 let
Alena Rejmanová 51 let
Margit Pappertová 84 let
Vlastimil Mareš
54 let
Anna Hromková
81 let
Irena Kebzová
66 let
Jan Mészaros
75 let

ÚMRTÍ
Úmrtí v červenci
František Kobera
Miroslav Danko
Hana Plocarová
Jiří Mühlbauer
Danuše Kolková
Vladislav Vorlíček
Anna Zbořilová
Ján Savka
Julie Šálková
Vladimír Mísař
Miroslav Matyáš
Alena Dvořáková
Eva Pecháčková
Karel Jiruška

89 let
64 let
70 let
62 let
61 let
71 let
69 let
66 let
65 let
84 let
72 let
76 let
84 let
79 let

přenést pytel ze sudu na další sud.
Letos však chyběla branka, takže trail
byl kratší. Poslední disciplína se nazývá klobouky. Jeden sud je uprostřed
koralu. Jezdec si musí nejdříve připravit klobouk bez měření času, objet
sud, vzít klobouk, dát si ho na hlavu
a hurá do cíle. Celkovou vítězkou
17. rodea ve Varnsdorfu se nakonec
stala Monika Knesplová s koněm Hidalgo. Po skončení podívané se děti
mohly nechat povozit na koních. Večer vystoupila kapela K-Band.
„Už druhým rokem jsem se zúčastnila i já se svým koněm. Měli jsme
malé problémy a moc se nám nedařilo, ale já osobně jsem si to moc užila
a mám na letošní rodeo skvělé vzpomínky,“ podělila se s námi jezdkyně
Adéla Lubúnková.
Barbora Krajčovičová

SVAZ DŮCHODCŮ
Členská schůze
Svazu důchodců ČR
se bude konat
v úterý 12. září od 15 hod.
v seniorkavárně Pohádka
Výbor SDČR

Chcete inzerovat
v Hlasu severu?
Pište na e-mail:
hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Senior lob se vydařil
I letošní šestý ročník turnaje byl
mimořádný - posunuli jsme jej o týden později než ty minulé a počasí se
nám opravdu odměnilo. Déšť v noci na
sobotu krásně namočil kurty, během
dne pak nezapršelo a občasné mraky
zabránily vysokým teplotám. Takže
všichni účastníci (11 párů z Opočna,
Děčína, Velkého Šenova, Rumburku, Jiřetína pod Jedlovou a místní)
si mohli prožít celý turnajový den
v pohodě. A to také v plné míře
udělali! Pořadatelé měli sice chvilku
vrásky s rozlosováním a systémem
hraní, protože v jedné skupině bylo
šest týmů a ve druhé pět. Nakonec se

vše dohodlo a v dopolední části hrálo
systémem každý s každým do 5 gamů.
Po obědě a nezbytném odpočinku
proloženém debatami, fotografováním i vzpomínáním se již zápolilo
o konečné umístění. Boje byly nelítostné, vyrovnané a naprosto férové.
Po slavnostním ukončení turnaje s vyhodnocením, předáním putovního poháru a nezbytným zapíjením sektem
proběhla tradiční tombola se slušnými

cenami pro každého účastníka. Pak už
následovalo posezení s občerstvením,
nikdo domů nepospíchal a pohodová
nálada vytrvala až do konce. Tonda
Krejčí zahrál na kytaru, Láďa „Šany“
Šanovec pomohl se zpěvem, pivo teklo
proudem a i vítězné „panáčky“ bylo
vidět. Obsluha klubovny na úrovni a
posezení venku při příjemném počasí
vykouzlilo skvělou atmosféru. A kdo
že si vlastně odvezl putovní pohár
a dar od starosty města Varnsdorf?
Byli to šťastní borci z Děčína, kamarádi Jarda Šmucr s nováčkem turnaje
Milanem Šlamborem. Ten na poslední
chvíli nahradil zraněného Bédu Kottka, kterého tímto zdravíme a přejeme
brzké uzdravení.
V neděli od 9.00 hodin pokračovala
„dočesná“. Pro hráče z Opočna, kteří
přespali v ubytovně, byla připravena snídaně a ještě poslední deblík.
A na cestu přibalen poslední „kilový
buřtík“ hovězího guláše z řeznictví
Vohnout. A je potřeba připomenout
sponzory, kteří pomohli uskutečnit
tento již tradiční zdařilý turnaj pro
starší sportovce. Děkujeme zejména
panu Bradíkovi a Slavíkovi za peněžité
dary, panu Suchomelovi za tenisové
míče, starostovi města Varnsdorf
panu ing. Horáčkovi za dar vítězům,
Slovanu Varnsdorf a speciálně Jirkovi
Žďárskému, Pivovaru Kocour, lékárně
Dr. Max, Bazaru Seitl, Petru Bartáčkovi, Infocentru Varnsdorf. Těšíme se na
další ročníky a zveme všechny.
Milan Klusoň

VARNSDORFŠTÍ na INLINE 24 EXTREME
Otevřeného Mistrovství ČR v extrémním 24 hodin in-line maratonu
dvojic a čtveřic se na sklonku června
zúčastnil také tým Varnsdorfáci,
konkrétně Lukáš Franěk s Martinou
Andělovou. Cílem závodu bylo ujetí
co možná největšího počtu okruhů
(km) ve stanoveném limitu 24 hod.
na inline bruslích na 4 500 m dlou-

hém okruhu kolem přehrady Olešná
u Frýdku-Místku. Závod byl určen
nejen pro výkonnostní bruslaře,
ale všechny, kdo si chtějí ověřit své
schopnosti a mají zájem zažít neopakovatelnou atmosféru tohoto závodu.
Lukáš s Martinou (kategorie věk
31-50) startovali v hobby-mixech a
mezi sedmi týmy soupeřů, především
moravskými, skončili ve své kategorii
čtvrtí. Ovšem 82 okruhů, tedy 369
ujetých kilometrů je přeci jen nějaký
výkon! Vítězný tým Krvinek z Českého Těšína a Morávky (věk 31-50) najel
dokonce 130 kol a 585 km.
Na dotaz, zda do toho půjdou za
rok znovu, Lukáš odpověděl: „V prvních chvílích po závodě jsme si říkali,
že nechceme brusle měsíc vidět, což
nám vydrželo dva dny. Závod se vysílal online na webu, sledovala jej tak
spousta kamarádů a chodilo nám moc
povzbuzujících SMS zpráv. My výsledky nesledovali, nechtěli jsme se tím
nechat strhnout, ale podpora byla
tak velká a fantastická, že určitě
v příštím roce pojedeme znovu. A teď
už vím, že nepojedeme sami.“ ZdS

ME v silovém trojboji 2017 v Polsku
Ve dnech 25. 6. – 1. 7. 2017 se
v polském městě Biaľa Podlaska konalo
Mistrovství Evropy v silovém trojboji
GPC, na kterém z varnsdorfského OST
(oddíl silového trojboje) do soutěže
zasáhli Matěj Syrovátka, Richard Šos,
Jan Pianka a Daniel Pianka. Cílem bylo
předvést co nejlepší výkony ve vlastních váhových kategoriích a především
prosadit se do absolutního pořadí bez
rozdílu vah ve věkových kategoriích.

První den patřil mrtvému tahu EQ
(podpůrný dres). V kategorii Junior se
představil Richard Šos ve váze do 100
kg. Zahájil základem na čince o váze
240 kg, pak přidal 255 kg a třetí pokus
na 270 kg se již nezdařil. Ovšem v absolutním pořadí výkon vynesl výborné
druhé místo. Daniel Pianka (váha do 60
kg) zahájil ve věkové kategorii Masters
na 190 kg a posunul se na zdárný pokus
na váze 200 kg, což znamenalo nový
světový rekord. Na 211 kg byl neúspěšný a v součtu absolutního pořadí to
znamenalo čtvrté místo. Kategorii EQ
uzavřel Jan Pianka (váha do 60 kg) ve
věkové kategorii Open. Zdolal 190 kg,
dále nevytáhl 200 kg, ale stejnou váhu
třetím pokusem úspěšně zapsal, za což
Honza získal výborné první místo v absolutním pořadí Masters.

Další den soutěží vyplnil benchpress
RAW, kde nastoupil Matěj Syrovátka
v kategorii dorostu do 90 kg. Zahájil na lehkých 160 kg, poté pokořil
172,5 kg a své vystoupení uzavřel světovým rekordem na 181 kg. Matějovi
to však nestačilo, nechal si naložit na
čtvrtý pokus 185 kg, které zdolal a ještě vylepšil svůj světový rekord.
Závěr soutěží patřil mrtvým tahům
v kategorii RAW (bez podpůrných dresů). Daniel Pianka (váha do 60 kg) začal
v kategorii Open na váze 170 kg, udolal
i činku o váze 182,5 kg a stanovil nový
světový rekord. Pokus na váze 192,5 kg
nebyl úspěšný, ovšem dosažený výkon
mu vynesl třetí příčku. Jan Pianka (váha do 60 kg) si v kategorii Masters
počínal podobně. Byl úspěšný na 170 kg
i na 180 kg, avšak 195 kg nezvládl. Závěr obstaral v dorostu Matěj Syrovátka.
Na úvod dal 260 kg a pohrál si i s činkou vážící 280 kg. Ale prokletí třetích
pokusů se stalo osudné i jemu, a tak
290 kg nezapsal. Přesto to znamenalo
první místo v absolutním pořadí dorostu.
V celkovém sumáři z ME jsme předvedli nejeden světový rekord a zároveň
se čtyřikrát prosadili do absolutních
výsledků všech soutěží, čímž náš oddíl
předvedl nejlepší výsledek z celé ČR.
Dále se podařilo bodovat i v pořadí národů a navíc ukořistit fantastické první
místo pro ČR v mrtvém tahu EQ a také
třetí místo v mrtvém tahu RAW.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, co nám fandí a podporují. Především Městu Varnsdorf, které náš tradičně finančně podporuje v rámci sportovní koncepce a nesmíme zapomenout
ani na Fit-Centrum OST Varnsdorf, kde
probíhá naše příprava. OST Varnsdorf

Cyklisté a cyklistky výběžku
bodují v poháru
Polovinu z porce čtrnácti závodů
má odjeto letošní Českolipský silniční pohár. Těmi prvními byly Kol-Ja
Jabkenice, Okolo Vlčí hory, časovka
jednotlivců Českolipské Kozly a premiérový závod seriálu Okolo 80 dubů
v Grabštejně. Především na „Vlčárně“ a v okolí Grabštějna startoval
nemalý počet cyklistů všech kategorií ze Šluknovského výběžku. A mnozí
z nich se solidními výsledky! Ty z Vlčí
hory byly uvedeny již v HS 10, takže
doplňujeme, jak si vedli cyklisté a
cyklistky z výběžku na dalších akcích.
U několika z nich jsou navíc uvedena
i umístění na závodech Kol-ja, resp.
Kozly.
OKOLO 80 DUBŮ: Děti do 10 let:
2. Rosťa Synek (průběžně je v seriálu
4.); Mladší žáctvo 11-12 let: 4. Jana
Kovářová ml. (4.); Starší žáci 13-14
let: 1. Jonáš Kudláček (4.); Dívky

15-18 let: 1. Nikola Boczanová (1.);
Ženy od 19 let: 2. Anežka Lhotáková
(1.), 5. Jana Kovářová (7.), 7. Dana
Divišová (11.), 8. Kateřina Zezulová
(5.); Junioři 17-18 let: 1. Filip Srbecký (1.); Muži 19-29 let: 11. David
Stárek (19.); Muži 30-39 let: 6. Jan
Novota (7.); M 50-59 let: 3. Milan
Spurný (Kozly 2. - průběžně mu patří
6. místo); Jiří Fabry (Kol-Ja 12., Kozly 4. - průběžně 12.), Radko Kamenický (Kozly 3. – 17.); M nad 60 let:
6. Herbert Michel (22.).
MARATON ČESKÁ LÍPA – krátká trať
50 km - ženy nad 19 let: 1. Anežka
Lhotáková, celkově skončila 4. i mezi
muži. Muži 19-29 let: 11. David Stárek (19.)
TOUR DE MALÁ SKÁLA – M-70:
4. Herbert Michel (22.).
Pohár zakončí pět zářijových cyklistických akcí.
ZdS
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Američanky byly nejrychlejší
Jubilejní 30. mezinárodní etapový
závod žen TOUR DE FEMININ opanovaly cyklistky USA. Vítězkou se stala
Ruth Winder, která byla nejrychlejší
cyklistkou v prvních dvou etapách
s cíly ve Varnsdorfu (s velkým náskokem) a v Jiříkově (ve hromadném
spurtu). Odvezla si také oranžový
trikot za výhru v bodovací soutěži.
Té vrchařské v modrém trikotu
dominovala její stájová kolegyně
Tayler Wiles (celkově druhá) a pouze

bílý trikot pro nejlepší závodnici do
23 zůstal v Evropě, připadl Francouzce Séverine Eraud. Také soutěž
družstev vyhrál tým USA. Českým
závodnicím pšenka nekvetla, až 57.
dojela Pavla Havlíková a 84. Tereza
Korvasová. Jubilejní ročník závodu
ozdobil rekordní počet cyklistek, na
silnicích Šluknovského výběžku byly
vidět např. i závodnice Japonska
nebo Nového Zélandu.
ZdS, foto Ivo Šafus

Nedobrý vstup do ligy
Po červnovém zahájení letní
přípravy a výhře FK Varnsdorf na
turnaji v Benátkách n. J. sehrál
tým v červenci další herní prověrky.
První tři s porážkami (FC Bautzen
0:2, FC Hradec Králové 2:3 (góly
Zieris 2), OFC Neugersdorf 0:3) a až
s libereckou U21 si varnsdorfský tým
napravil gólovou reputaci výhrou
7:2 (Kocourek, Kozma po 2, Švantner,
Luňák, Šulc). Pokračoval povzbudivým
vítězstvím nad FK Teplice 4:1
(Durdevič 2. Barac, Švantner) a také
Souš v pohárovém MOL CUPU odešla
poražena 3:0 (Durdevič, Dordič, Šulc).
Vzápětí již bylo na programu 1. kolo
FNL, ve kterém prohrál FK v Kotlině
0:1 s Třincem. Osmou druholigovou
sezonu tak klub nezačal dobře. Jen
pro zajímavost, v roce 2010 ve svém
prvním domácím utkání 2. ligy se FK
střetl se stejným soupeřem a vyhrál
2:0, góly tehdy dali P. Rudnytskyy a
J. Procházka. Ve druhém kole FNL
přivezl Varnsdorf cennou remízu 0:0 ze
Žižkova, ovšem přišly další neradostné
výsledky. Pohárový souper, ambiciózní
Živanice a účastník ČFL dokázal ustát
jednobrankové vedení od začátku
utkání (vlastní branka FK) a v MOL
CUPU tak postoupil výsledkem 1:0 dále.
Do Kotliny poté ve 3. kole FNL zavítaly
České Budějovice, které po poločase
1:2 dovedly zápas do vítězného konce
s výsledkem 2:3 (domácí branky Dordič,
Kozma). A dále los určil Varnsdorfu
příští dva ligové zápasy venku během
čtyř dnů. Ve Vlašimi se v nedělním
podvečeru ujal vedení už ve 2. min.
brankou Fenina, domácí do půle stav
otočili na 2:1 a nakonec si připsali tři
body za výsledek 4:1.

Tým nadále trpěl neproměňováním
šancí a ani marodka nezela
prázdnotou - trenér Frťala měl na
trénincích dvanáct hráčů. V duelu
v
Příbrami
vedl
FK
gólem
Chlumeckého ze 48. min., soupeř
rychle srovnal, pak přidal ještě
dva góly a vyhrál 3:1. Doma poté
varnsdorfský tým marně dobýval
obranný val Vítkovic a soupeři ze
dna tabulky se tak rozešli smírně 0:
0. Hosté si z Kotliny po jarní výhře
1:2 nyní odvezli bod, který je určitě
potěšil.
Letní posily Varnsdorfu: O. Kocourek (Slavia), J. Král (Mladá
Boleslav), J. Barac, M. Chlumecký, J.
Šulc (Liberec) a M. Fenin. Do kádru
se dostali také dorostenci M. Vaňák
a M. Luňák (zraněn). Před střetnutím
s Vlašimí přišel ještě D. Breda
(Jablonec) a před Příbramí Brazilec
Wesley dal Silva (Liberec).
ZdS

LOS FK – PODZIM 2017

NE 30.07. FK VDF – Třinec 0:1
NE 06.08. Žižkov – FK VDF 0:0
NE 13.08. FK VDF – Č. Budějovice 2:3
NE 20.08. Vlašim - FK VDF 4:1
ST 23.08. Příbram - FK VDF 3:1
NE 27.08. FK VDF – Vítkovice 0:0
SO 09.09. 10:15 Ol. Praha - FK VDF
NE 17.09.16:30 FK VDF – Hr. Králové
PÁ 22.09. 18:00 Ústí n. L. - FK VDF
NE 01.10.16:00 FK VDF - Sokolov
SO 14.10. 18:00 Opava - FK VDF
NE 22.10.15:30 FK VDF - Frýdek-Místek
SO 28.10. 10:15 Pardubice - FK VDF
NE 05.11.14:00 FK VDF - Znojmo
SO 18.11. 13:30 Táborsko - FK VDF
NE 26.11.13:30 FK VDF - Žižkov

Northco triatlon 2017
Kolobjeh pošestnácté
Téměř 90 pravidelných sportovců,
ale i více či méně pohybuchtivých
nadšenců
si
zpestřilo
poslední
červencové sobotní odpoledne. Na
kole, koloběžce, běžmo či pěšmo
vyrazili v celkem parném počasí na
tradiční trasu Kolobjehu. Humoru bylo
jako vždy plno, po zdolání kopce na
Studánku hrála skupina Tohard, jedlo
se, zapijelo, tancovalo a také losovaly
ceny pro všechny zúčastněné.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA KOLOBJEHU
2017
BĚŽCI (31 startujících, uvádíme
prvních 15): 1. Karel Valenta
17:05 min., 2. Lukáš Hemer 19:12,
3.
Veronika
Svobodová
19:25,
4. Martin Dubovecký, 5. Jan Pospíchal,
6. Ondřej Cechl, 7. Mirulín Štěbra,

8. Věra Davidová, 9. Petr Richter,
10. Karel Sládek, 11. Tereza Sladkovská,
12. David Holub,13. Jitka Rozborová,
14. Marie Milerová, 15. Jiří Endál.
KOLA, KOLOBĚŽKY (58, uvádíme
prvních 15): 1. Herbert Schwarz 9:27
min., 2. Ondřej Motl 9:37, 3. Matouš
Dubovecký 9:40, 4. Aleš Vohánka
9:50, 5. Daniel Nosek 10:00, 6. Milan
Spurný, 7. Zdeněk Kohout, 8. Karel
Kříž, 9. Ota Králíček, 10. Miroslav
Vohnout, 11. Karel Bezchleba,
12. Ondřej Zábranský, 13. Petr
Kolda, 14. Čestmír Honzátko, 15.
Radek Mlynář. Z koloběžkou byl v cíli
nejdříve Jiří Pešek, stihl zdolat trasu
za 18:02 min. Komplet výsledky na
http://www.kolobeh.estranky.cz
ZdS

V sobotu 15. července 2017 proběhl
na varnsdorfském Mašíňáku další
ročník Northco triatlonu. Podvanácté,
podruhé s logem MandaOne a přece
letos leccos jinak. Už jen fakt, že se
tentokrát soutěžilo v sobotu byl velkou
změnou. Bohužel, počasí se poslední
roky opakuje, tzn., že akci zrovna
moc nepřeje. Sem tam sluníčko, aby se
neřeklo, ale především zima a opakující se déšť. Ale ještě k těm změnám prostor Mašíňáku prochází poslední dobou velkými úpravami, takže byla nová
běžecká i cyklistická trať. To ostatní
dle zvyklostí - první jako vždy dětská
část. Po vyhlášení výsledků dětský
Duatlon v režii Schrödingerova institutu. A samozřejmě, pak hlavní závod
jako součást kvarteta akcí MandaOne.
Podle výsledkové listiny 13 štafet a
60 jednotlivců. Dále uvádíme výběr
z výsledků. Kompletní jsou na http:
//triatlon-varnsdorf.mandaone.cz/
vysledky/
DĚTI
ročník
2002-2009
(9
startujících): 1. M. Hanyk r. 2002, AC
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Turnov 0:20:20 hod. ….. 6. Martina
Srbecká r. 2005, ATC Team 0:28.30;
ŠTAFETY (13, z toho HERBY SERVIS
nasadil 5 týmů): 1. (J)elita (J. Novota,
J. Strož, M. Petrášek) 0:56:14 hod.,
2. Herby Servis (D. Tvrdá, H. Schwarz,
K. Valenta 0:59:07 …… 4. Mistr Team
(O. Koštejn, Matouš Dubovecký, Martin
Dubovecký 1:04:19 hod., 5. Retos
Varnsdorf (Martin Jirásek, Zdeněk
Kohout, Jan Koštejn 1:05:57, 6. ATC
Team (M. Menc, N. Boczanová, M. Menc
(vítězi kategorie Junior) 1:09:59 hod.
JEDNOTLIVCI (60): 1. J. V. Francke
(vítěz M30), Haven 0:58:07 hod.,
2. P. Jindra (2. v M30), Multisport Team
0:59:03, 3. O. Petr (vítěz M20), Haven
0:59:04, 4. F. Srbecký (vítěz Juniorů),
ATC TEAM 0:59:05 ..... 11. J. Svoboda
(vítěz M50), ATC TEAM 1:08:17 …..
13. A. Vohanka (3. V M30),CC Varnsdorf
1:08:51 …..16. Matouš Dubovecký
(3. v Juniorech) 1:09:49 …..
18. J. Stránský, ATC TEAM 1:10:53,
19. V. Zemler (2. v M50), Nazdařbůh
1:11:23 ….. 22. L. Dospělová (vítěz Ž20),
ATC TEAM 1:13:36 hod. Ivo Šafus, ZdS
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6 Kč

Když se hlavní peloton přiřítil v první etapě do cíle na varnsdorfském
náměstí, vítězka Ruth Winder se už věnovala více jak minutu rozhovorům
pro média.

