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Varnsdorf začíná připravovat rozpočet na příští 
rok, dokončovat se budou velké investiční akce
Varnsdorf  Radnice zahájila 

přípravy na sestavení rozpočtu 
na příští rok. Vedení města nyní 
sbírá informace od jednotlivých 
odborů. S návrhem rozpočtu by 
se poté měli seznámit zastupite-
lé na pracovním semináři.

Práce na sestavování městské-
ho rozpočtu na nadcházející rok 
začaly. Rada města na svém za-
sedání ve čtvrtek 24. září schvá-
lila harmonogram rozpočtových 
prací. „Nyní sbíráme data od jed-
notlivých odborů a příspěvkových 
organizací, poté je budeme ana-
lyzovat a vyhodnocovat. Čas mají 
do konce října,“ řekla místosta-
rostka Ladislava Křížová.

Rozpočtu se dotkne také situa- 
ce kolem koronaviru. Určitou po-
ložku v rozpočtu samospráv tvoří 
daně z rozpočtového určení daní, 
které přerozděluje stát. Kvůli pa-
ralyzované ekonomice ale přijdou 
obce o miliony korun. To pocítí 
také Varnsdorf. „Zatím je brzy 
odhadovat, o jakou částku pů-
jde, ale bude to v řádech milionů 
korun, za které jsme mohli vybu-
dovat například nová parkovací 
místa nebo zrekonstruovat několik  
set metrů chodníků,“ doplnil sta-

rosta Roland Solloch.
Příští rok bude především ve 

znamení dokončování velkých 
investičních akcí, které se rozjely 
letos, jsou na ně získané dotace a 
musí se v příštím roce předfinan-
covat. A nepůjde o malé částky. 
„Zahájila se výstavba sběrného 
dvora za 35 milionů, práce zača-

ly také na výstavbě nové školky, 
která by měla stát zhruba 80 mi-
lionů. Na obě akce získalo město 
dotace, nicméně je potřeba je 
předfinancovat v plné výši a fi-
nanční prostředky se do rozpočtu 
města vrátí až po úplném dokon-
čení a vyúčtování dotací,“ vysvětlil 
Solloch. Dofinancovávat se bude 

také kompletní rekonstrukce 
provozního objektu technických 
služeb. V plánu je oprava dalšího 
úseku Karlovy ulice nebo investi-
ce do rozhledny Hrádek.

Návrh rozpočtu by měli zastupi-
telé schvalovat v lednu nadcháze-
jícího roku.

                Tomáš Secký

Vedení města zahájilo přípravy na sestavení rozpočtu na nadcházející rok; foto Tomáš Secký
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Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorfští profesionální a dobrovolní hasiči vyjížděli  
na Špičák, šlo o planý poplach. Pálení klestí je lepší hlásit
Varnsdorf      S končící zahrád-

kářskou sezónou je spojen úklid 
a následné pálení materiálu. Ne-
ohlášené pálení pak může vést 
k planému poplachu a výjezdu 
jednotky.

Kvůli nahlášeným plamenům a 
kouři v lokalitě Špičáku vyjížděli ve 
čtvrtek 24. září dopoledne profe-
sionální i dobrovolní varnsdorfš-
tí hasiči. Jak na místě zjistili, šlo  
o planý poplach, jednalo se o pá-
lení klestí v sudu, připravena byla 
i voda na zalití.

Připojme tedy doporuče-
ní: Každé pálení klestí je tře-
ba ohlásit na Krajské operační  
a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Ústí 
nad Labem (HZS ÚK) na tele-
fonním čísle 950 431 010 nebo 
přímo v elektronickém formu-
láři na webových stránkách  
https://paleni.izscr.cz. Operační 
důstojník pak na mapě vidí, že  
v místě nahlášeného požáru pro-
bíhá pálení a než na místo vyšle 
hasiče, vždy si událost telefonic-
ky ověřuje. Během pálení je tak 
důležité mít u sebe také mobilní 
telefon.

Srážka dvou dodávek omezila 
dopravu

Dopravu v Lesném, u dopravní-
ho omezení, komplikoval v pátek 
25. září čelní střet dvou dodávek. 

Místo bylo s opatrností průjezd-
né. Zraněn naštěstí nikdo nebyl. 
Dopravní omezení je způsobené 
nedávným požárem kamionu, 
který poničil komunikaci. 

Požár automobilu v Rumburku
Jednotka ze stanice Varnsdorf 

a dobrovolná jednotka z Rumbur-
ku zlikvidovaly nad ránem požár 
osobního auta v ulici Na valech  
v Rumburku. Hasiči zabránili roz-
šíření požáru na další zaparkova-

ná vozidla, na místo byl povolán 
pes na vyhledávání akcelerantu 
hoření.

Požár střechy rodinného domu 
se naštěstí nepotvrdil

Před pátou hodinou ranní  
v úterý 22. září bylo na tísňovou 
linku nahlášeno, že v Doubicích 
hoří střecha rodinného domu. 
Na místo byly vyslány jednotky  
z druhého stupně požárního po-
plachu (celkem šest jednotek), 

sirény se tak rozezněly v širém 
okolí. Z Varnsdorfu vyjela profesio- 
nální jednotka.

Situace na místě naštěstí na-
konec nebyla tak žhavá. Žha-
vý byl totiž jen kousek trámu 
v přístavbě rodinného domu.  
Hasiči místo rozebrali a prolili jed-
ním vodním proudem. K větší ško-
dě na majetku nedošlo, také díky 
zásahu majitelů před příjezdem 
hasičů.

                                           Hasiči Varnsdorf

Planý poplach. Varnsdorfští hasiči vyjížděli na Špičák, nakonec šlo o pálení klestí; foto miw.cz

22.8.2020 v 21:25 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo přijato oznámení od obča-
na města, že v ulici Plzeňská se 
pohybuje uprostřed silnice muž, 
který je celý od krve. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka, která 
zajistila muže s tržnou ránou na 
hlavě. Strážníci na místě muži po-
skytli první pomoc a odvezli ho 
do nemocnice k dalšímu ošetření 
a vyšetření. Lékařem bylo zjiště-
no podezření na těžší zranění.  

Z tohoto důvodu byla přivolána 
sanitka RZS, která muže převezla 
do děčínské nemocnice.

27.8.2020 v 10:28 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo přijato oznámení od ostra-
hy marketu, že za pokladní čárou 
zadrželi neplatícího zákazníka. 
Vyslaní strážníci na místě zajistili 
muže, který byl podezřelý z pře-
stupku proti majetku. Muž nebyl 
schopen hodnověrným způso-

bem prokázat svou totožnost  
a z tohoto důvodu byl předveden 
na služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR, kde byla jeho totož-
nost zjištěna. Po provedení lust-
race osoby byl předán policii ČR k 
dalším úkonům.

28.8.2020 v 7:30 hod.
Byla přijata telefonická žádost 

o spolupráci ze strany Policie ČR 
dle oznámení, že v ulici Žitavská 
se nachází pohozené jízdní kolo. 

Do uvedené lokality byla vyslána 
hlídka městské policie, která na 
místě zajistila starší model horské-
ho kola. To bylo strážníky převeze-
no na služebnu městské policie a 
dle výrobního čísla byla provede-
na lustrace, zda není hlášeno jako 
odcizené – bez zjištění. Následně 
byl sepsán úřední záznam a kolo 
bylo zaevidováno jako nález na 
MěÚ Varnsdorf.

              Martin Špička

                  velitel městské policie
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Provozní objekt technických služeb prochází  
kompletní rekonstrukcí za více než 7 milionů

Varnsdorfská poliklinika má po padesáti letech nový výtah

Varnsdorf    Další rozsáhlou 
investiční akcí ve městě za více 
než sedm milionů korun je kom-
pletní rekonstrukce provozního 
objektu Technických služeb měs-
ta Varnsdorf v ulici Svatopluka 
Čecha.

V současné době je v celém 
provozním objektu využíváno 
pouze první nadzemní podlaží, 
které slouží jako šatny a hygienic-
ké zázemí pro zaměstnance spo-
lečností Technické služby měs-
ta Varnsdorf s.r.o. a EKO servis 
Varnsdorf a.s. Nově v něm budou 
kompletně zrekonstruovány šat-
ny s umývárnami, sociální zaříze-
ní, úklidová komora a serverovna. 

Druhé nadzemní podlaží bylo 
původně využíváno jako zase-
dací místnost pro více než sto 
lidí. Rekonstrukcí se však pro-
stor adaptuje na kancelářské  
prostory. V rámci stavebních prací 
vznikne také nové hygienické zá-
zemí. 

Celý objekt zároveň dostane 

nové podlahy, štuky, obklady a 
světla. Celá budova projde zatep-
lením včetně opravy střechy ob-
jektu. Výměna oken a vstupních 
dveří se provádět nebude. Ty byly 

totiž vyměněny před dvěma lety.
Stavební práce za více než sedm 

milionů korun provádí na zákla-
dě výběrového řízení společnost 
KN-STAV  s.r.o. Kompletní rekon-

strukce provozního objektu byla 
zahájena v září letošního roku, 
hotovo by mělo být v polovině 
roku nadcházejícího.

                                                Tomáš Secký

Další investiční akce. Kompletní rekonstrukcí prochází provozní objekt technických služeb; foto Tomáš Secký

Varnsdorf        Pacienti polikli-
niky ve Varnsdorfu, stejně jako 
její zaměstnanci či návštěvníci, 
mají nově k dispozici moderní 
výtah. Původní, vyrobený v roce 
1974, byl již nevyhovující.

Cílem vedení města je zkvalit-
ňovat podmínky zdravotní péče 
pro varnsdorfské občany. Po no-
vém gastroprovozu a dalších in-
vesticích v Nemocnici Varnsdorf 
za více než 35 milionů korun tak 
přišla na řadu výměna nevyhovu-
jícího osobního výtahu v budově 
polikliniky v Poštovní ulici. 1. září 
bylo ukončeno kolaudační řízení 
a nový výtah byl uveden do pro-
vozu.

Během stavebních prací byl pů-
vodní výtah kompletně demonto-
ván včetně zařízení staré strojov-
ny. Šachta výtahu byla vyčištěna 
a stavebně upravena k osazení 
nové technologie výtahu. „Výmě-

na výtahu probíhala za běžného 
provozu. Na nějaký čas jsme mu-
seli omezit komfort pacientů, ale 
výsledkem je moderní a bezpečný 
výtah. Ten původní byl již za svo-

jí životností,“ řekl starosta města 
Roland Solloch.

Nový výtah, jenž má čtyři ná-
stupiště, má celkovou nosnost  
1 000 kilogramů a je až pro 13 

osob. Rozměry kabiny navíc 
umožňují i přepravu lůžka. Sta-
vební práce vyšly městský rozpo-
čet na 1 266 870 korun.

              Tomáš Secký

Původní výtah z roku 1974 byl nahrazen novým moderním až pro 13 osob; foto Tomáš Secký
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Rumburská základna záchranářů převzala nová vozidla

Předseda Senátu navštívil Děčínsko, zavítal i do Varnsdorfu

SPRŠ: Starostové ze Šluknovska jednali v Liberci

Varnsdorf    V úterý 29. září 
navštívil Varnsdorf během své 
návštěvy Děčínska druhý nejvyš-
ší ústavní představitel České re-
publiky předseda Senátu Miloš 
Vystrčil.

Ve Varnsdorfu navštívil Miloš 

Vystrčil městskou nemocnici, kte-
rou si z důvodů zákazu návštěv 
prohlédl pouze zvenku a pak 
otázku zdravotnictví, zejména 
ve vztahu k možnosti poskyto-
vání péče v příhraničních měs-
tech Sebnitz, Ebersbach a Žitava, 

probíral s ředitelem nemocnice 
Václavem Járou. Návštěvu města 
zakončil v restauraci Lidová za-
hrada, kde diskutoval se zhruba 
padesátkou občanů. Odpovídal  
jim především na otázky týkají-
cí se aktuálních témat – své ná-

vštěvy Tchajwanu, situace kolem 
Covid-19, ale také zadluženosti, 
sestavování rozpočtu nebo zá-
chranné služby. Celá návštěva 
proběhla na pozvání senátora 
Zbyňka Linharta.

                Jiří Sucharda

Liberec    Výjezdní jednání 
Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
se uskutečnilo 18. září v Liberci. 

Na programu byla návštěva 
zařízení pro termické zpracová-
ní odpadu – spalovna TERMIZO 
Liberec, a.s. S provozem a mož-
nostmi zařízení starosty seznámil 
předseda představenstva Ing. Pa-
vel Bernát. Ve vzájemné diskusi 
došlo i na problematiku nových 
odpadových zákonů, které pro-
chází v tomto čase Parlamentem 
ČR, a které jsou pro obce velmi 
nepříznivé, celou agendu odpa-
dového hospodářství výrazně 
prodraží, jak obcím, tak násled-
ně i občanům. Akcentují totiž 
zvýšení podílu třídění (separace) 
oddělitelných složek ze směsné-
ho komunálního odpadu, aniž 

by výrazně tlačily na jejich další 
zpracování a využití. Je smutnou 
realitou, že draze vytříděný odpad, 
především plast, končí ze 60-70 % 
zakopán do země na skládkách! 
Spalovna, ač je umístěna v samot-
ném centru stotisícového krajské-
ho města, funguje bez problémů 
a dodávkami tepla do přilehlé 
teplárny významně přispívá do 
centrálního zásobování teplem  
v Liberci. Není bez zajímavosti, že 
spalovna byla původně komunál-
ním projektem. V současné době 
obce Šluknovska zvažují vytvoření 
vlastní společnosti na svoz a likvi-
daci odpadů, po vzoru Šluknova či 
některých obcí v Libereckém kraji.

Další část jednání proběhla  
v Evropském domě, kde sídlí Eu-
roregion NISA. Starosty přivítal 

předseda ERN, zároveň liberecký 
hejtman pan Martin Půta. Ze stra-
ny starostů zaznělo mj. poděková-
ní za nezištnou výpomoc v době 
nouzového stavu, kdy Liberecký 
kraj poskytl obcím na Šluknovsku 
desinfekci a osobní ochranné pro-
středky. Proběhla i krátká diskuse 
o připojení Šluknovska k Liberec-
kému kraji, ke kterému do šede-
sátých let již patřilo. V současné 
době vyjádřilo zájem o připojení i 
Mnichovo Hradiště a okolí. 

Činnost ERN představil jednatel 
pan Ondřej Havlíček. Euroregion 
Neisse - Nisa - Nysa je organizace 
působící v prostoru Trojzemí, tj. 
hraniční oblasti mezi Spolkovou 
republikou Německo, Českou re-
publikou a Polskou republikou, 
které vzniklo na základě iniciač-

ní konference „Dreiländereck“ 
v Zittau v květnu 1991. Sdružení 
usiluje na svém území o vytvoření 
společného, rozmanitého prosto-
ru pro přeshraniční spolupráci. 
Sdružení usiluje o zlepšení výmě-
ny informací, přeshraniční komu-
nikace, zpracování a stanovení 
priorit rozvoje euroregionálního 
prostoru.  Ze Šluknovska jsou čle-
ny tyto obce: Dolní Podluží, Dolní 
Poustevna, Doubice, Horní Pod-
luží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou, 
Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, 
Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, 
Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov. 
Prostřednictví ERN plynou do re-
gionu významné prostředky z fon-
dů EU na přeshraniční spolupráci.

                     Jan Kolář, 
          předseda SPRŠ

Rumburk       Malé Vánoce, 
akorát 3 měsíce dříve, mají za 
sebou záchranáři v Rumburku, 
kteří dostali dárek v podobě  
2 nových záchranářských vozidel. 

V minulé dodávce se jedna-
lo o výjezdové vozidlo RLP (RZP) 
VW Crafter s nezaměnitelným 
zvukem sirény Martins Horn, na 
kterou už jsme si pomalu zvykli, 
tentokráte se jednalo o dvě vo-
zidla RV (Rendez-vous), které po-
stupně nahradí vozidlo Škoda Yeti 
4x4, které doprovází sanitky od 
začátku roku.

Vozidlo RV slouží k dopravě 
lékaře buď primárně na místo  
zásahu nebo dojíždí za po-
sádkami RZP. Systém je více 
flexibilní a umožňuje efek-
tivnější poskytování předne-
mocniční neodkladné péče  
v oblasti, kde dojezdová vzdále-
nost do cílového zdravotnického 

zařízení se omezením provozu 
Lužické nemocnice citelně pro-
dloužila. Systém Rendez-vous je  
v rámci ZZS Ústeckého kraje  

použit pouze ve Šluknov-
ském výběžku, a to zejmé-
na s ohledem na situaci  
v Lužické nemocnici.

Novými vozidly jsou opět Ško-
dovky, tentokráte ale větší typy 
Škoda Kodiaq 2,0 TDi 140kW 4x4 
s automatickou převodovkou a 
se zástavbou pro Rychlou lékař-
skou pomoc. Vozidla pro řidiče-
záchranáře a lékaře byla pořízena 
z prostředků nadace ČEZ ve spo-
lupráci a přispěním Ústeckého 
kraje, který je zřizovatelem Zdra-
votnické záchranné služby, p. o. 
Vybavení vozidel RV umožnuje 
poskytnutí komplexní neodklad-
né péče na místě zásahu (včetně 
léčiv, prostředků monitorace a 
obnovy srdeční činnosti, umělé 
plicní ventilace na místě zásahu, 
atd.) a je v zásadě shodné s vy-
bavením větších sanitních vozidel 
kromě prostředků pro přepravu 
pacienta, protože k tomuto účelu  
se používají právě sanitní vozidla 
RZP.

                                                 Jiří Sucharda

Rumburští záchranáři převzali dvě nová vozidla; foto Ústecký kraj
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Představujeme: Mateřská škola Sluníčko ve Varnsdorfu

Cena náměstka za významný přínos ve školství putuje 
do Varnsdorfu, ocenění získala Jana Čiháková

Volby 2020: Do krajského zastupitelstva se z Varnsdorfu  
dostal pouze Čapek, senátní volby ovládl v prvním kole Linhart

Varnsdorf       Jsme trojtřídní 
mateřská škola rodinného typu 
se zaměřím na prožitkové učení.

Provoz naší MŠ je od 6 do 17 ho-
din. Jsme zaměřeni i vybaveni pro 
děti od 2 do 7 let. Dětem dovede-
me poskytovat kvalitní podmínky 
včetně úpravy režimu. Děláme 
maximum pro přípravu dětí do  
ZŠ v rámci denních činností  
i individuální péče o každé dítě jed-
notlivě či skupinou dětí s povinnou 
předškolní docházkou v aktivitě 
zvané “Školička“ (probíhá 1x týdně). 
Jsme aktivní MŠ s bohatou nabíd-
kou vzdělávacích činností, otevře-
ná rodičům, s láskou k dětem i ke 
své práci. Denně dětem nabízíme 
ovoce či zeleninu již od samého 

rána, stravu připravujeme dle zá-
kladů zdravé výživy (pedagogové 
i kuchařky pravidelně navštěvují 
různé semináře a školení). Věnu-
jeme maximální logopedickou péči 
zdarma všem dětem. Naší MŠ pra-
videlně navštěvují senioři (školkové 
babičky a dědečkové), kteří s námi 
tráví čas, čtou nám pohádky, chodí 
s námi na vycházky, hrají si, čímž 
se snažíme o propojení generací. 
Vedeme děti k chápání mezilid-
ských vztahů, tolerance, laskavosti 
a úcty ke všem lidem bez rozdílu. 
Nabízíme hudební kroužek, výu-
ku anglického jazyka aj. Výukový 
program soustředíme na rozvoj 
dítěte a jeho schopností učení, na 
osvojení si základů hodnot i získání 

samostatnosti. Podporujeme pra-
videlné, plánované propojování 
různých generací na základě jejich 
vnitřní motivace s cílem objevo-
vání, poznávání, obohacování a 
vzájemné úcty. Vnímáme rodinu 

jako partnera. Zajišťujeme další 
pravidelné i nepravidelné aktivity, 
vytváříme pohodové a přátelské 
klima. Více informací naleznete 
na našich webových stránkách  
www.ms16.cz.                              MŠ 

Varnsdorf    Cena náměstka 
hejtmana Ústeckého kraje za 
významný přínos ve školství pu-
tuje do Varnsdorfu. V kategorii 
mateřských škol byla oceněna 
Jana Čiháková z MŠ Zahrádka.

V pátek 18.  září převzali oceně-
ní na Krajském úřadě nominovaní 
na Cenu náměstka za významný 
přínos ve školství. Ceny předal 
náměstek hejtmana pro oblast 

školství Petr Šmíd spolu s vedoucí 
odboru školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Ústeckého 
kraje Dagmar Waicovou. Celkem 
dvanáct pedagogů bylo oceněno 
ve čtyřech kategoriích – mateřské 
školy, základní školy, střední školy 
a ostatní školská zařízení.

Cena se letos udělovala potřetí 
na základě nominací ředitelů, pe-
dagogů i široké veřejnosti. „Jsem 

rád, že mohu již potřetí ocenit 
pracovníky v oblasti školství, kte-
ří vynikají mezi ostatními a jsou 
pro vzdělávání, ale i školství jako 
takové velkým přínosem. Jako bý-
valý ředitel školy si uvědomuji, jak 
záslužná a náročná tato práce je. 
Proto se domnívám, že je zapotře-
bí si takových pracovníků vážit a 
věnovat jim náležitou úctu. Doba 
je těžká a je třeba hledat pozi-

tivní věci a toto je jedna z nich,“ 
sdělil náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje pro oblast školství  
Petr Šmíd.

V kategorii mateřských škol 
uspěla varnsdorfská Jana Čiháko-
vá, učitelka z MŠ Zahrádka. Čihá-
ková je učitelkou v mateřské škole 
již 33 let. Jiní ji zase mohou znát  
z pěveckého sboru Náhodou.

Tomáš Secký

Varnsdorf        Sečteno. Lidé 
ve Varnsdorfu volili své zástupce 
do krajského zastupitelstva, ale 
také do Senátu.

Krajské volby v Ústeckém kraji 
vyhrálo hnutí ANO s 25,88 pro-
centy (51 746 hlasů). Na druhém 
místě skončila ODS, která získala 
12,37 procent (24 739 hlasů). 
Třetí skončili Starostové a nezá-
vislí s 11,17 procenty (22 339 hla-
sů). V zastupitelstvu Ústeckého 
kraje bude nakonec osm stran a 

hnutí. To je o tři více než doposud.
Z celkových jednadvaceti varns- 

dorfských kandidátů se do kraj-
ského zastupitelstva dostal 
pouze Marian Čapek (ANO). 
Šluknovský výběžek ale bude 
mít v pětapadesátičlenném za-
stupitelstvu větší zastoupení.  
Z Rumburku získal mandát Lumír 
Kus (ANO) a Jiří Pimpara (ODS).  
Z Krásné Lípy Zbyněk Linhart 
(STAN), z Lipové starosta Pavel 
Svoboda (STAN).

Volební účast ve Varnsdorfu
O volby byl větší zájem než před 

čtyřmi lety. Tehdy přišlo k voleb-
ním urnám 27,96 % voličů. Letoš-
ní účast lehce překročila hranici 
třiceti procent – 30,47 %.

Jak se hlasovalo ve Varnsdorfu
Nejvíce hlasů ve volbách do 

krajského zastupitelstva získalo 
ve Varnsdorfu hnutí ANO. Zde jim 
voliči dali 926 hlasů. Hned v závě-
su skončili Starostové a nezávislí  
s 917 hlasy. Třetí SPD, která získa-

la 408 hlasů.
Senátní volby ovládl v prvním 

kole Linhart
V senátních volbách za obvod 

Děčín uspěl už v prvním kole se 
ziskem 52,77 procent (15 787 hla-
sů) Zbyněk Linhart z Krásné Lípy 
a obhájil tak svůj mandát. Druhý 
skončil Jiří Anděl, třetí Leoš Mora-
vec. Zisk více než padesáti procent 
hlasů znamená, že druhé kolo vo-
leb do Senátu za obvod Děčín se 
konat nebude.                 Tomáš Secký
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Pivovar Kocour Varnsdorf se pyšní novým sálem
Varnsdorf      V Pivovaru Ko-

cour byl dokončen nový moderní 
sál pro 200 lidí. Během posled-
ního koronavirového půlroku se 
podařilo vybudovat i druhý bar 
v patře sálu a vytvořit recepci. 
Nová chlouba Varnsdorfu je na 
světě.

Podstatná část tohoto článku 
vznikla v době před koronavirem. 
Nový sál v pivovaru v tu dobu če-
kal ještě na vybudování druhého 
baru a recepce. V březnu přišel 
dosud neznámý virus, nouzový 
stav a s ním spojený lockdown  
(v překladu izolace), až na vý-
jimky plošné uzavření obchodů, 
restaurací a prakticky veškerých 
služeb, zrušily se plánované akce. 
Běžné redakční články typu – co 
se kde nově staví – byly v tu dobu 
logicky upozaděny s tím, že se  
k těmto tématům vrátíme po kri-
zi. Nyní jsme sice čtyři měsíce po 
skončení nouzového stavu, ale  
s koronavirem stále nemáme vy-
hráno. Situace je evidentně ještě 
komplikovanější, než byla na jaře. 
Němci Českou republiku vyhod-
notili jako rizikovou oblast, čímž 
prakticky uzavřeli hranice, tím 
velká část zdejších živnostníků 
znovu přišla o nezanedbatelnou 
část svých zákazníků. Restaura-
cím byla omezena otevírací doba, 
jsou omezeny kontakty včetně 
například maximálního počtu 
lidí na svatbách, čekají se další 
restriktivní opatření k zamezení 
šíření viru, v tuto chvíli je opět 
vyhlášen nouzový stav. Většina  
z nás však přes všechna medi-
ální a vládní strašení pravděpo-
dobně vnímá, že s tímto virem 
je potřeba se naučit žít, stejně 
tak, jako žijeme s jinými, mnohdy  
ještě nebezpečnějšími chřipkový-
mi viry.

Naštěstí virus život nezasta-
vil. Nucené uzavření provozoven  
v jarních měsících mnozí podni-
katelé využili k jejich opravám a 
modernizaci. U Kocoura dokončili 
krásný moderní sál pro 200 lidí.

Pravidelný návštěvník pivova-
ru tento sál zná, protože byl už  
v minulosti místem konání mnoha 
různých koncertů a podobných 
akcí.  S tím, jak to tu vypadalo ješ-

tě zhruba před šesti lety, se však 
nový sál dá těžko porovnat. „Ne-
chci tomu dělat nějakou velkou 
reklamu, chci jen, aby lidi věděli, 
že ten nový sál tady je. Prostor se 
hodí k uspořádání velkých svateb, 
konferencí, plesů, koncertů a po-
dobně. Své pravé využití bude sál 
v průběhu času ještě hledat, ne-
chci to nějak dopředu omezovat,“ 
vysvětlil Josef Šusta.

Železobetonová konstrukce bu-
dovy z roku 1912 je technickou 
památkou. Ateliér DOMYJINAK 
dostal za úkol přizpůsobit prostor 
novému účelu. Moderní dvou-
podlažní sál, jehož výstavba trva-
la celkem šest let, nemá se svým 
designem ve Varnsdorfu obdoby. 
„Chtěl bych pochválit pana Šikolu  
z architektonické kanceláře DO-
MYJINAK. Navrhoval mi před 
sedmi lety design naší železniční 
zastávky Pivovar, poté architekti  
z této kanceláře pracovali na návr-
hu pokojů hotelu pivovaru. Spolu-
práce na podobě sálu je již naše třetí  
v pořadí,“ řekl Šusta.

Společně s kmenovými zaměst-
nanci pivovaru se na výstavbě sálu 
podíleli z devadesáti procent míst-
ní firmy. „Rád dám práci právě 
zdejším firmám, už proto, že s řa-
dou z nich mám dobré zkušenosti. 
Abych jmenoval alespoň některé, 
tak třeba: Kuranda nebo JVB Engi-

neering,“ řekl investor.  
Pivovar vznikl před 12 lety. V té 

době zde byla pouze degustační 
místnost pro zhruba 30 lidí. Pro-
tože kapacita přestávala stačit, 
vybudovala se restaurace. Ta se 
neustále zvětšovala až na sou-
časných 150 míst. Stejně tak se 
rozšiřuje ubytování. Moderní ho-
tel s 32 lůžky zde funguje od roku 
2018. Návštěvníci mohou využít 
antukové hřiště na nohejbal a 
volejbal. Areál je netradiční tím, 
že se zde volně pohybují pávy, 
ovce, kozy i drůbež. V ohradách 
se pasou koně, krávy i osli. Šus-
ta na otázku, zda věděl už před 
osmnácti lety, kdy objekt bývalé 
keramičky zakoupil, co zde všech-
no bude, odpověděl: „Vůbec ne. 
Všechno vznikalo postupně, jedno 
si vyžádalo druhé. Jsem rád, že 
pivovar je úspěšný.Teprve úspěch 
pivovaru a oblíbenost souvisejí-
cích kulturních akcí, které se tu 
pořádají, přinášejí s sebou myš-
lenky na potřebu dalších úprav a 
rozšíření prostor.“

Vaří se zde 8 základních druhů 
piva plus sezónní speciály. V úno-
ru pivovar vyhrál první místo na 
mezinárodním pivním festivalu  
v Českých Budějovicích. Z prvního 
místa s pšeničným pivem Kocour 
Weizen 13 postoupil na soutěž do 
Francie. Zároveň na jaře posílal 

pivo do soutěže do Velké Británie. 
Bohužel obě zahraniční soutě-
že byly nakonec kvůli koronaviru 
zrušeny. Obvyklá denní letní pro-
dukce zdejšího pivovaru odpovídá 
zhruba jednomu „cékáčku“, tedy 
pivnímu tanku o objemu zhruba 
3300 litrů.

Přestože virus život nezasta-
vil, po letošním jarním zhruba 
dvouměsíčním úplném uzam-
čení mnoha malým pivovarům 
po republice hrozil krach. Aby 
se uvařené pivo nemuselo vy-
lít, objevily se webové platformy 
jako například Zachraň pivo. Pivo 
a jídlo směly restaurace prodá-
vat pouze přes výdejní okénko. 
Některé restaurace začaly nově 
nabízet rozvážkovou službu. Přes-
tože se koronavirová opatření na 
léto uvolnila, nastupující restrikce 
v současné době způsobují, že 
letošní rok může být pro mnoho 
živnostníků a podnikatelů z hle-
diska přežití firmy opravdu krizo-
vý. Drobní živnostníci a podnika-
telé jsou pro fungování služeb ve 
městě nepostradatelní. Zároveň 
jsou významnými zaměstnava-
teli. Napište nám do redakce,  
jak se s koronavirovou krizí vypo-
řádává právě vaše firma, případ-
ně jakou pomoc od města byste  
uvítali.

          Renáta Hambálková (RH)

Pivovar Kocour se pyšní novým moderním sálem pro 200 lidí; foto DOMYJINAK
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Festival Mandava Jazz bude pravděpodobně měnit svůj program

V divadle proběhla vernisáž s koncertem skupiny Evan
Varnsdorf    Ve čtvrtek 24. září 

se ve varnsdorfském divadle usku-
tečnila vernisáž k výstavě snímků 
nejrůznějších světových kinosálů 
berlínského fotografa Richarda 
Thielera v rámci mezinárodního 
Filmového festivalu Nisa/Nysa/
Neisse.

Lákadlem pro návštěvníky byl 
také koncert hudebního uskupení 
Evan, které je posíleno o nové čle-
ny. Zpěvačka Eva Vodičková si svým 
charismatickým projevem přítom-
né publikum ihned získala. Hudba 
byla opravdu skvěle vyladěná a po-
sluchačům hodinový koncert utekl 
rychlostí blesku. 

Bohužel festivalová delegace, 
ani sám autor Richard Thieler, kvů-
li opatřením ohledně koronaviru 
nedorazila, takže návštěvníci obdi-
vovali fotografie již bez slíbeného 
rozhovoru s tvůrcem. Výstava po-
trvá v prostorách foyeru divadla do  
20. října.                              Barbora Hájková Vernisáž fotografa Richarda Thielera doplnilo vystoupení skupiny Evan; foto Ivo Šafus

Varnsdorf     Festival Manda-
va Jazz už má poměrně dlouhou 
historii, která sahá až do osmde-
sátých let dvacátého století, kdy 
prvotně vznikl jako happening 
německých studentů. Po letech 
jeho různých forem se k němu 
vrátili současní hlavní organi-
zátoři Steffen Tempel a Martin 
Musílek, kteří mu dali přeshra-
niční rozměr, který už dobře zná-
me a postupně si buduje tradici  
i v našem městě. Hlavní myšlen-
kou festivalu je šířit hudbu ve 
všech směrech skrze hranice ze 
Saska do Čech a zpět. 

Mandava Jazz začal 2. října v ně-
meckém Oderwitz a končit bude 
23. října v Žitavě. Jak se připravu-
je festival v době plné nečekaných 
změn a omezení kvůli koronaviru? 
Na to jsme se zeptali právě jedno-
ho z hlavních organizátorů Mar-
tina Musílka, ředitele Městského 
divadla Varnsdorf.

„Nyní je pár dní před festiva-
lem (pozn. redakce – článek byl 
sepsán před začátkem festivalu) a 
pořád se dějí změny, které se tý-
kají uzavírání hranic. V současné 
chvíli je pro celou republiku ome-
zený vstup do Německa, ale vůbec 

není jisté, jak to bude následující 
dny, natož do konce festivalu. Pro 
nás to jsou komplikace jak v or-
ganizaci, jelikož máme například 
jednoho zvukaře, který zajišťuje 
koncerty jak u nás, tak v Němec-
ku. Dále samozřejmě v cestování 
návštěvníků z Německa do Čech 
a obráceně, tak i v určité nejisto-
tě, zda se sem zahraniční uměl-
ci opravdu dostanou,“ popisuje 
Martin Musílek. 

Oproti loňskému ročníku Man-
dava Jazzu byl původní program 
festivalu bohatší. Jedinou zásadní 
plánovanou změnou bylo neu-
spořádání koncertu ve vlaku spo-
lečnosti Trilex. Ten po domluvě 
s dopravcem raději organizátoři 
nezařazovali do programu právě 
kvůli nejisté době a jejím opatře-
ním, takže se na něj můžeme těšit 
zase příští rok. 

Na festivalu se podílí více men-
ších organizací z Čech a Němec-
ka, které poté zajišťují jednotlivé 
koncerty. Jako první se vždy řeší 
žádosti o financování, které se ale 
mnohdy ukazuje jako velmi pro-
blematické. „Příkladem toho je 
například Ústecký kraj, který ak-
tuálně zásadně omezil finance na 

regionální kulturu, tudíž nám žád-
né peníze na festival neposkytl. To 
pro mě bylo opravdu velké rozča-
rování. Oproti tomu německá 
strana má úplně jiný přístup. Když 
nastane krize, peníze se do kultu-
ry přidávají a u nás je to přesně 
naopak. Naštěstí nám mimo jiné 
vyhověl Státní fond kultury ČR,“ 
vysvětluje Musílek.

Na výběru programu spolupra-
cují hlavní organizátoři. Hlavním 
těžištěm je samozřejmě jazz, ale  
v nabídce jsou i další žánry. 

Ve Varnsdorfu se měla odehrát 
tři vystoupení. V neděli 11. října 
bylo v plánu vystoupení African 
Project. „Takovou zajímavostí je, 
že hudebníci mají před vystoupe-
ním dvě až tři hodiny dlouhou zvu-
kovou zkoušku, kdy každý nástroj 
samostatně ladí k dokonalosti,“ 
poznamenal Musílek. O čtyři dny 
později mělo svůj um předvést  
v Pijánofce české duo iris nejde  
s Davem. V sobotu 17. října byl 
plánován koncert české kapely 
Fanfán Tulipán. Bohužel, ani jedno  
z těchto představení se nakonec 
neuskuteční kvůli koronavirovým 
opatřením. Hlavní hvězda progra-
mu, britská zpěvačka a písničkářka 

Bee Bakare, byla bohužel nucena 
kvůli mimořádné situaci zrušit své 
turné, koncert se tedy ve čtvrtek 
22. října v Pivovaru Kocour také 
neuskuteční. 

„Opravdu mě mrzí, že budu mu-
set zasahovat do naplánovaného 
programu. O změnách bude veřej-
nost informována. Rád bych také 
ještě upozornil, že se na všech 
koncertech budou dodržovat bez-
pečností a hygienická opatření 
podle aktuálních nařízení,“ říká 
Martin Musílek.

Nicméně, doba je jaká je, si-
tuace se tedy může změnit a 
organizátoři akce se budou sna-
žit, aby festival proběhl alespoň  
v omezené formě. Pokud ale bu-
dou nějaké další programové 
změny nutné, naleznete je jak 
na webových stránkách divadla 
www.divadlo.varnsdorf.cz, tak na 
stránkách festivalu www.manda-
vajazz.cz a na Facebooku Měst-
ského divadla Varnsdorf. Nezbývá 
nic jiného než držet palce a po-
přát festivalu co nejvíce spokoje-
ných návštěvníků. 

(pozn. redakce – článek byl ak-
tualizován k datu 5. října)

                         Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA

Dne 2. října uply-
nulo již 15 let, co 
zemřel náš milo-
vaný manžel, tatí-
nek a dědeček pan  
Antonín Jupa. Pro-

sím, kdo jste ho znali, věnujte 
mu tichou vzpomínku. Manželka Ire-
na s rodinou.

Dne 4. října uply-
nuly dva smutné 
roky, co nás navždy 
opustila naše mi-
lovaná maminka, 
babička a prababič-

ka paní Zdeňka Storczerová. Stále  
s láskou vzpomínají dcera Jana s ro-
dinou a syn Pavel. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 29. září osla-
vila své narozeni-
ny milovaná man-
želka, maminka a  
bábika paní Lenka 
Kovalevová starší. 

Děkujeme za podporu a do dalších let 
přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a 
štěstí. Ještě, že Tě máme. Manžel 
Jiří, vnuk Jiřík a dcera Lenka s Du-
šanem.

Velký dík patří Fotbalovému kubu 
Varnsdorf a také Českému atletic-
kému svazu za pečlivě připravené 
sportovní dopoledne pro děti z ma-
teřských škol. Děti byly nadšené, ze 
všech stanovišť se ozýval smích a ra-
dostné nadšení.

       MŠ Čtyřlístek Varnsdorf

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

LIMERSA s.r.o. přijme do svého 
týmu osoby částečně či plně in-
validní na pozice:
1) řidič na rozvoz jídel, ŘP sk. B
2) uklízeč vnitřních a venkovních 
prostor
3) praní a žehlení prádla.
Kontakt: Liridon Alija, 
+420 770 171 775

ZUBNÍ POHOTOVOST

10.- 11.10.2020   
MDDr. Kadlecová Daniela  
Teplická 1850/60A, Děčín  
Tel. 412 531 330

17. - 18.10.2020   
MUDr. Bolfíková Renata  
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930
 
Ordinační hodiny o sobotách, 
nedělích a svátcích: 08:00 - 
12:00 hod.   

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v září

Josef Čech 76 let

Otakar Zita 71 let

Mária Hašková 81 let

Marie Holubcová 97 let

Jiří Špicl 62 let

Hana Vestfálová 57 let

Anna Povýšilová 83 let

Karla Kafková 96 let

Jiří Krupka 77 let

ÚMRTÍ

Hledá se! 
Před rokem se ztratil na Studánce 

pes slyšící na jméno Šmudla. Delší 
bílá srst, hnědočerné uši. Stále věří-
me, že se najde. Ondřejka Linharto-
vá – tel. 605 452 150.

Oznamujeme Vám, že od 
05.10.2020 byl zahájen zimní 
svoz nádob na směsný komunál-
ní odpad (nádoby olepené bílou 
známkou) a týdenní svoz nádob 
na směsný komunální odpad 
označených červenou známkou 

(kombinovaný vývoz). Nádo-
by budou vyváženy 1x týdně,  
a to ve stejné dny jako ostatní ná-
doby.

O termínu ukončení zimního 
svozu budete opět informováni.

                        Odbor životního prostředí

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

BOŘÍK FRÝBA (*16.7.1950 – †27.9.2020) 

Boříku, kamaráde! Smutnou 
večerní poštou mi přišel dopis.  
V podtisku se na mne díváš dob-
rýma očima a Tvoje přízdoba 
klaunským nosem prozrazuje a 
vypráví. Čtu písmenko po písmen-
ku, slabiku za slabikou,slovo za 
slovem: „Dne 27.9.2020 zemřel 
náhle a nečekaně ve věku 70 let 
milující a milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, kamarád, tramp, 
kreslíř, šprýmař, milovník dětí a 
zvířat,dobrý člověk, pan BOŘI-
VOJ FRÝBA alias RINGO-DIN-
G-O-BIVOJ alias DĚDEK RUM.  
Ten, kdo ho znal, ví, kdo nám ode-
šel. S láskou – RODINA.“

Čtu znova a znova a nechápu, 
nechci tuhle zprávu přijmout. Po-
řád čekám, že odněkud na mne 
mrkneš šibalským pohledem a 
pod vousy se budeš smát podaře-
nému vtípku. Jen ta věta v záhla-
ví dopisu - „Tohle ale vážně není 
fór!“ – mě poněkud zviklává a 
někde v nitru cítím roztahovačnou 
tmu. Zaháním ji světlými vzpo-
mínkami na chvíle, kdy se naše 
cesty spojily a kdy jsme šli malou 
chvilku a někdy i dlouhý čas spolu.  
Na první setkání v ubytovně v Po-
lepech na chmelové brigádě, na 
studentské rošťárny, na smuteční 
průvod varnsdorfského Majále-
su, na společnou tvorbu výzdo-
by našeho plesu. V mysli se mi 

odvíjejí obrázky z putování Tvou 
milovanou krajinou při pochodu 
„50 kanadských mil“ s kamarády 
z osady Kanadských dřevorubců 
i z odpočinku na chalupě ve Vlčí 
hoře. Ve velveťácké propagaci 
jsme měli stoly proti sobě, vidě-
li si pod ruku a vymýšleli diva-
delnické lumpárny. Jezdili jsme 
spolu po výstavách a soutěžích 
kresleného humoru – máš z nich 
doma nejedno ocenění.  Tvorba, 
ilustrace, kresba – to byla krás-
ná náplň Tvého života. Jednou  
v roce jsme se v partě spolužáků 
potkávali na Jedlové hoře a loučili 
se se zapadajícím sluncem, aby-
chom ho ráno zase pozdravili na 
východní straně. Rád ses toulal a 
Tvoje toulavé boty Tě v životě za-
nesly do nejrůznějších koutů na-
šeho malého českého světa. A, i 
kdybych chtěl, neumím vypočítat 
všechna Tvá zaměstnání, který-
mi jsi prošel. Byl jsi rád vším, čím 
jsi byl? Určitě ano, vždyť Tvým 
životem procházela láska, která 
hřála Tebe i všechny kolem. Tvůj 
život byl krásný a plný. Posled-
ních pětatřicet let jsi ho prožíval  
v Opavě v přízni celé rodiny – mi-
lované Hanky a dětí Veroniky, On-
dry, Štěpánky i vnoučat. Přesto jsi  
v koutku duše zůstal i varnsdor-
fákem a rád ses vždycky do své-
ho rodného města vracel.  Na-
posled to bylo v úterý 8. září 
při vernisáži výstavy Myšmaš 
Luboš a Bořík, kde jsi návštěvní-
kům nabídl svůj kreslený humor.  
Věř, to slovo naposled mi hodně 
drhne!

Boříku, kamaráde! Byl jsi dob-
rým sadařem, dobrým pěsti-
telem na poli štěstí. Pečlivě jsi 
sázel úsměvy, aby pak radost 
sklízeli všichni v Tvém okolí.  
Děkuji Ti. A, jak říká Tvá Hanka – 
„Andělé se radují, dostali návště-
vu…“.                               Martin Louka
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Letní streetballová liga vyvrcholila třetím turnajem v Rumburku

Hokejisté vstoupili do ligy nešťastně, první tři zápasy prohráli

Basketbalové soutěže se rozjíždí, jako první šla do akce mládež

Šachistky přivezly ze Sloupu v Čechách čtyři medaile

Rumburk       Vyvrcholení 
8. ročníku Letní streetballové 
ligy Šluknovska patřilo turna-
ji v Rumburku, který se konal 
již po 21. na venkovním hřišti  
ZŠ U nemocnice a přihlásilo se 
do něj bezmála šedesát hráčů a 
hráček.

Sedmnáct družstev začalo své 
boje krátce po desáté hodině 
dopolední, a přestože si většina 
hráčů chtěla hlavně zahrát a po-
bavit se, bylo se opět na co dí-
vat. Tempo hry a dobrou náladu 
pomáhali hráčům udržovat nejen 

přihlížející rodiče těch nejmlad-
ších účastníků, ale také ostatní 
diváci a reprodukovaná hudba.
Celý turnaj proběhl v pohodové 
a přátelské atmosféře a přinesl 
opravdu napínavé zápasy. Tradič-
ně došlo také na oblíbené sou-
těže ve střelbě trestných hodů, 
trojek a pro všechny zúčastně-
né včetně diváků, i na divácky  
velmi atraktivní soutěž ve smečo-
vání.

A jak třetí turnaj ovlivnil koneč-
né pořadí osmého ročníku LSLŠ 
2020? V kategorii mix do 12 let 

zvítězilo družstvo Baskeťačky, 
těsně před Áčkama. V kategorii 
dívek 16+B-Girls, a mix 16+ ovládl 
Černej Humor. Soutěž o nejlepší 
střelce ligy vyhrál Dominik Maš-
čuch.

Umístění všech přihlášených 
týmů v jednotlivých kategoriích 
Letní streetballové ligy Šluknov-
ska 2020 naleznete na stránce 
LSLŠ. Vítězům srdečně blahopře-
jeme a všem ostatním hráčům, ja-
kož i fanouškům, organizátorům a 
sponzorům mnohokrát děkujeme 
za jejich účast, pomoc a podporu.

Partneři 21. ročníku Rumbur-
ského turnaje a 8. ročníku LSLŠ 
2020: města Rumburk a Varns- 
dorf, Café Dlask, pivovary Kocour 
a Konrád, TJ Slovan Varnsdorf, 
ZEPS, RATIO Rumburk s. r. o. a 
Servis výčepních zařízení – Leoš 
Šolc.

Ještě je potřeba dodat, že první 
turnaj se odehrál v areálu varns- 
dorfského pivovaru během léta. 
Druhý turnaj proběhl na hřišti 
pod tělocvičnou v Národní ulici, 
taktéž ve Varnsdorfu.

                     Jan Šišulák, redakce

Varnsdorf        Hokejisté vstou-
pili do Krajské ligy mužů třemi 
porážkami. 

Vedoucí Vikingů Radek Hron 
moc dobře ví, že některé ztráty 
byly zbytečné. Varnsdorf prohrál 
2:3 v Jičíně, v domácí premiéře 
nestačil na Turnov (1:5) a na-
posledy padl v Liberci s tamním 
Slavojem 2:4. „Máme za sebou 

tři porážky. Musím přiznat, že ta 
s Turnovem byla jednoznačná a 
zasloužená,“ přiznal Hron. 

Další dvě porážky ho ale hodně 
mrzí. „Upřímně? Myslím si, že to 
bylo nespravedlivé. V Jičíně jsme 
prohráli o gól, soupeř těžil z naší 
ustrašené první třetiny. Jinak to 
bylo vyrovnané. Dokonce jsme 
dali třetí gól, který bohužel sudí 

neviděl. Naposledy jsme prohráli 
v Liberci. Ale kdybychom promě-
nili všechny naše šance, tak by-
chom museli jasně vyhrát. Trápí 
nás koncovka a v obraně děláme 
fatální chyby. Je to sice jen začá-
tek, ale ani ten bychom si neměli  
nechat utéct,“ dodal zklamaně 
Hron. 

                                        Redakce

Výsledky

Jičín 3:2 Varnsdorf
(2:0, 1:1, 0:1)

Varnsdorf 1:5 Turnov
(0:1, 0:1, 1:3)

Slavoj Liberec 4:2 Varnsdorf
(1:1, 1:1, 2:0)

Sloup v Čechách    Oddíl ša-
chistů má za sebou další úspěšný 
turnaj.

Celkem osm dětí. Čtyři dívky 
a stejný počet chlapců z oddílu 

šachistů se v sobotu 19. září zú-
častnilo tradičního turnaje ve 
Sloupu v Čechách. Ve výtečně při-
pravených prostorách Komunit-
ního centra získala všechna naše 

děvčata medaili. V kategoriích 
D10, D12 a D14 se na třetích mís-
tech umístily Izabela Pospíšilová, 
Zdena Lahučká a Tereza Lahučká. 
V kategorii D14 skončila Alexan-

dra Opočenská na druhém místě. 
Chlapci tentokrát na medaili ne-
dosáhli, i když výkony byly více-
méně obstojné.

                     TJ Slovan Varnsdorf – šachy

Varnsdorf     V nejisté době 
začala nová sezóna pro basket-
balový tým TJ Slovan Varns- 
dorf. Muži začali svou pouť 
Severočeskou ligou v pátek  
2. října na půdě ústecké Slune-
ty (výsledek 94:86). Doma se 

pak poprvé představí v pátek  
16. října, kdy hostí děčínské Vá-
lečníky. 

Varnsdorfská mládež začala  
o něco dříve. Starší žáci U15 vlétli 
skvělým způsobem do Nadregio- 
nální ligy. Mladí basketbalisté, 
které bodově táhne duo Mau-
ric – Ziesemann v prvním kole 
vyhráli na půdě BA Lynx Liberec 
101:95. Pak vyhráli v Mladé Bo-
leslavi přesvědčivě 91:48. A do  
třetice opět vítězství, tentokráte 

na palubovce Juventy Milovice  
v poměru 91:73. 

Do nové sezóny Nadregionální 
ligy vstoupily také starší žákyně 
U15, které dva zápasy vyhrály 
a jeden prohrály. Mladé varns- 
dorfské basketbalistky pora-
zily doma TJ AŠ Mladou Bole-
slav 81:51, následně si poradily  
i s týmem Basket Pastelka Mladá  
Boleslav poměrem 61:50. Ve tře-
tím zápase pak přišla vysoká po-
rážka 111:56 na půdě Bižuterie 

Jablonec nad Nisou. 
Nadregionální liga začala také 

pro varnsdorfské kadety U17.  
A začala také skvěle. Mladíci 
doma porazili BA 2006 Roudnici 
nad Labem 66:57 a pak také „béč-
ko“ děčínských Válečníků 79:43. 

Mladší minižákyně U12 mají za 
sebou start v Otevřené soutěži. 
Doma dvakrát porazily Levharti-
ce z Chomutova, nejprve 55:23 a 
pak 51:29.

                                                        Redakce
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Fotbalisté pět kol neprohráli, doma dvakrát remizovali

Silák Matěj Syrovátka zabodoval i na evropském šampionátu

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 71

Varnsdorf       Varnsdorfští fot-
balisté zatím jedou ve druhé lize 
podle termínového plánu. Sami 
procházejí úspěšně nezbytnými 
testy na koronavirus, po šes-
ti kolech podzimní části FOR-
TUNA:NÁRODNÍ LIGY jsou na  
8. místě tabulky. 

Nejprve si Varnsdorf po re-
prezentační pauze přivezl z Brna  
v souboji s Líšní bod za remízu 
1:1. Za osm dní pak nastoupil 
doma proti nováčkovi z Blanska. 
Zrodil se na chlup stejný výsle-
dek, trenér David Oulehla měl 
ale po vystoupení svých svěřenců 
ke spokojenosti daleko. „Nejsem 
spokojený s naším herním proje-
vem. Bod byl pro nás maximum. 
Ale každý bod se počítá. Na dru-
hou stranu jsme se chtěli doma 
prezentovat lepším výkonem. 
Hráli jsme pomalu, chyběl pohyb 
a přesnost. Nebyli jsme schopni 
vyřešit náběhové situace soupeře, 
to nám dělalo problémy,“ klopil 
oči kouč David Oulehla.

„Trochu nám pomohlo střídání, 
hra se rozhýbala. Před šťastnou 
penaltou jsme byli lepší, byl tam 
úsek, kdy kluci měli optickou pře-
vahu. Ale bez větších šancí. Remí-
za je asi zasloužená. Blansko je 

kvalitní tým, s kvalitním trenérem. 
Celou dobu nás zlobilo z brejků. 
My si to musíme nějak vyhodno-
tit,“ dodal Oulehla. 

O týden později pak hráči ve 
žlutomodrých dresech nastoupi-
li opět v Kotlině. Proti Dukle sice 
prohráli poločas 0:2, po změně 
stran ale dvěma góly vyrovnali a 
vybojovali cenný bod. „Těžký zá-
pas. Dukla má velmi kvalitní tým. 
Měli jsme velmi dobrý vstup a 
velkou šanci, tam jsme měli jít do 

vedení. Bohužel jsme vzápětí in-
kasovali. V závěru poločasu jsme 
udělali zbytečnou penaltu a bylo 
to o dvě branky,“ zlobil se trenér 
Varnsdorfu David Oulehla. 

„Ve druhé půli jsme si řekli, že to 
zkusíme vyrovnat. Kluci hráli vel-
mi dobře a po zásluze snížili. Po-
tom to z naší strany bylo vabank, 
Dukla mohla z brejku rozhodnout, 
ale naštěstí se jí to nepodařilo. Na-
opak jsme z tlaku vytěžili penaltu 
a podle mě zasloužené vyrovnání. 

Musím před kluky smeknout, ode-
hráli opravdu pěkný zápas a bod 
má pro nás velkou cenu. Hlavně 
po morální stránce,“ řekl na konec 
Oulehla. 

V šestém kole zajížděl Varnsdorf 
do Chrudimi. Utkání skončilo 2:0  
z pohledu Chrudimi. Varnsdorf 
je aktuálně na 8. místě tabulky  
se 7 body. Další zápas ho čeká  
v neděli 18. října, kdy v Kotlině 
přivítá Vlašim.

                         Redakce

Trnava      Siláci z klubu OST 
Varnsdorf vyrazili do Trnavy, kde 
se zúčastnili Mistrovství Evropy  
v rámci federaci GPC.

Varnsdorfští borci opět nezkla-
mali a v Trnavě ukázali své umění. 
Matěj Syrovátka začínal trojbojem 
v kategorii do 100 kg junioři. Výsle-
dek? První místo v kategorii, první 
místo absolutně ze všech juniorů. 
Navíc Syrovátka vytvořil výkonem 
352,5 kg v dřepu nový světový re-
kord. Zároveň zvedl vůbec největší 
váhu na dřep ze všech soutěžících. 
Tím však skvělé vystoupení sym-
patického mladíka z Varnsdorfu 
neskončilo. Na benchpressu zve-
dl 222,5 kg, mimochodem to byl 
nový evropský rekord. Na mrtvém 
tahu pak Syrovátka zvedl 325 kg. 
Dohromady to bylo úctyhodných 
900 kilo. Nikoho už asi nepřekva-

pí, že to byl opět nový evropský 
rekord. K tomu všemu Syrovátka 
skončil na druhém místě v celkové 
zvednuté váze ze všech soutěží-
cích bez ohledu na věk a váhu. 

V Trnavě se také představil další 
varnsdorfský borec Daniel Pianka. 
Ten se utkal v samotném dřepu  
v kategorii open equip. Pianka po-
stupně zvedl 175, 185 a 195 kilo. 

Všechny platné pokusy stačily na 
první místo v kategorii a na druhé 
místo absolutně ze všech závod-
níků. Malou kaňkou byl fakt, že se  
Piankovi nepodařil pokus 202,5 kg, 
což by bylo zvýšení rekordu. 

O dva dny později se ještě konal 
samotný benchpress raw, kde se 
představil opět Matěj Syrovátka. 
Výkonem 222,5 kg vyhrál kategorii 
do 110 kg, absolutně ze všech ju-
niorů bral stříbrnou pozici. Společ-
ně s ním závodil i Lukáš Tomašov, 
který si výkonem 192,5 kg vytvořil 
nový osobní rekord a ve své ka-
tegorii do 110 kg skončil třetí. Ze 
všech juniorů pak skončil na pá-
tém místě.

Celý oddíl OST Varnsdorf by 
chtěl poděkovat všem, co klub 
podporují. Zejména městu Varns- 
dorf.                                            Redakce

Fotbalisté stáhli proti Dukle dvoubrankové manko a remizovali 2:2; foto Tomáš Secký

Matěj Syrovátka (uprostřed) si připsal další cenná vítězství; foto OST Varnsdorf


