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Varnsdorf chce pro městskou policii pořídit mobilní radar

Výstavba nového sběrného dvora se blíží do finále

Varnsdorf  Radnice plánuje 
ještě v letošním roce nákup mo-
bilního radaru. Měřit s ním bu-
dou strážníci městské policie.

Na konci srpna to bude již de-
vatenáct měsíců od doby, kdy 
byly vypnuty a odinstalovány pro-
najaté statické radary na třech 
místech ve Varnsdorfu a na Stu-
dánce, kvůli kterým došlo také  
k výměně vedení města. Radni-
ce nyní plánuje nákup mobilního 
měřicího zařízení, které budou  
mít k dispozici strážníci městské 
policie. „Během července a srpna 
jsme jednali s několika firmami, 
které se zabývají mobilními ra-
dary. U zařízení jsme porovnávali 
srovnatelné parametry – váhu, 
velikost, složitost přípravy měření, 
ale také složitost celého zařízení 
včetně doplňkových funkcí jako 
jsou přenos dat do systému přes- 
tupkového řízení či statistika mě-
ření,“ řekl místostarosta města Jiří 
Sucharda.

Jiří Sucharda společně s ře-

ditelem městské police během 
letních měsíců navštívili několik 
měst, ve kterých používají mobilní 
měřicí zařízení. „Na základě získa-
ných informací rozhodne městská 
rada na zářijovém jednání o náku-

pu nejvhodnějšího zařízení,“ dopl-
ňuje Sucharda.

Měření bude provádět městská 
policie na předem vybraných a 
schválených místech. Cílem bude 
zvýšit bezpečnost občanů a zklid-

nit dopravní situaci na komunika-
cích. Radnice s nákupem mobil-
ního zařízení počítala, peníze na 
něj jsou připraveny v městském 
rozpočtu pro letošní rok.

                                                  Tomáš Secký

Měřit by se mohlo na vybraných místech od podzimu letošního roku; foto Tomáš Secký

(pokračování na str. 4)

Varnsdorf     Se stavbou no-
vého sběrného dvora o rozloze 
přes šest tisíc metrů čtverečních 
začala realizující firma minulý 
rok v srpnu. Po roce míří staveb-

ní práce do finále, během září by 
měl být areál dokončen.

Varnsdorf se pro výstavbu no-
vého sběrného dvora rozhodl  
z několika důvodů. „Ve Varnsdor-
fu bydlí patnáct tisíc obyvatel, 
přesto jsme nedisponovali sa-
mostatným sběrným dvorem pro 

vytříděné složky komunálního od-
padu. V areálu technických služeb 
jsme měli pouze vyčleněnou část 
pro nakládání s odpady, která je 
nedostatečná. Zároveň chceme 
zvýšit možnosti separace odpadu 
a občanům nabídnout větší kom-
fort,“ popsal situaci starosta měs-

ta Roland Solloch.
Sběrný dvůr, jenž bude mít vjezd 

z Plavecké ulice, bude disponovat 
obrovskou nájezdovou rampou, 
ze které bude možno pohodlně 
vhazovat odpady do přistave-
ných kontejnerů dle druhu od-
padu. Další komfortní službou... 
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Opilý řidič srazil chodce, ten vážným zraněním podlehl

V Horním Podluží se na přejezdu střetlo auto s vlakem,  
na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů a dva vrtulníky

Varnsdorf      K tragické udá-
losti došlo v sobotu 24. července 
večer v Bratislavské ulici.

Vzhledem k závažnosti doprav-
ní nehody byla na místo vyslána 
jak profesionální, tak dobrovol-
ná jednotka hasičů z Varnsdorfu. 
Střet osobního vozidla s chodcem 
skončil tragicky. „Zraněný chodec 
utrpěl vážná zranění, kterým i 
přes veškerou snahu při resusci-
taci podlehl,“ řekl mluvčí zdravot-
nické záchranné služby Prokop 
Voleník.

„K dopravní nehodě došlo okolo 
půl desáté večer. Zkouška na alko-
hol byla u řidiče pozitivní,“ uved-
la policejní mluvčí Jana Slámová.
Doprava v ulici byla několik hodin 
kompletně uzavřena z důvodu 
dokumentování a vyšetřování.  
V místě tragické nehody vzniklo 
během několika hodin pietní mís-
to.

 
Osoba uvízla ve výtahu
Do jednoho z domů v ulici 

Kmochova vyjížděla ve čtvrtek 
12. srpna profesionální jednotka 
zachránit osobu z výtahu. Hasiče 
pak následoval opravář výtahů a 
správce, kteří si místo převzali – 
už ale bez uvíznuté osoby.

 Sebevrah v Doubicích
Ve středu 11. srpna večer vyjíž-

děla varnsdorfská profesionální 
jednotka do Doubic, kde se měl 
na skále nacházet sebevrah. Po-
voláno bylo také lezecké družstvo 
z Děčína. Na místě už zasahovali 
policisté a zdravotníci, člověk byl 
zajištěn a šel do sanitky, hasiči 
proto nijak zasahovat nemuseli.

Výjezd do domova pro seniory
Do domova pro seniory v Krás-

né Lípě vyjížděli varnsdorfští pro-
fesionální hasiči 2. srpna 2021 
dopoledne. Nahlášen byl únik 
blíže nespecifikované kyseliny  
v uzavřeném prostoru. Vyžádána 
byla také dobrovolná jednotka  
z Rumburku, která je předurčena 

na případnou dekontaminaci.
Jak hasiči v dýchací technice 

na místě zjistili, v místnůstce pro 
úklidové prostředky došlo k rozlití 
několika litrů Persterilu. Persteril 
má význačné dezinfekční vlast-
nosti, je to ale žíravina a hořlavi-
na III. třídy. Hasiči, stále vybaveni 
dýchací technikou, celou místnost 
vytřeli, podruhé pak i vodou. Me-
zitím byly prostory odvětrány. Ke 
zranění osob nedošlo.

Únik neznámé látky do řeky
Profesionální i dobrovolní hasiči 

vyjeli v sobotu 31. července od-
poledne k Mandavě, nahlášen byl 
únik neznámé látky do řeky. Ha-
siči na místě zjistili, že se jednalo  
o malé množství zřejmě splaškové 
vody, místo spláchli vysokotlakým 
proudem.

Střet auta s cyklistou
Krátce před polednem v so-

botu 31. července byla vyslána 
profesionální jednotka na kři-

Horní Podluží     Ke střetu 
osobního automobilu s vlakem 
jedoucího z Varnsdorfu do Ryb-
niště došlo v pátek 13. srpna 
krátce po desáté hodině na pře-
jezdu v Horním Podluží.

Nahlášeny byly dvě zaklíněné 
osoby v osobním vozidle, na mís-
to proto letěl vrtulník záchranné 
služby z Ústí nad Labem. Za ha-
siče vyjela profesionální jednot-
ka z Varnsdorfu, hasiči z Horního 
Podluží, Rumburku a drážní hasiči  
z Liberce. K události vyjeli i policis-
té a zdravotníci.

Po příjezdu na místo se naskytl 
dosti hrozný pohled. Vlak stál ně-
kolik desítek metrů od přejezdu, 
pod sebou měl slisované vozidlo 
s dvěma lidmi uvnitř. Hasiči okam- 
žitě zahájili vyprošťovací práce, 
zdravotníci na místo povolali také 
druhý vrtulník – tentokrát z Liber-
ce.

Hasiči pomocí hydraulických 
nástrojů vozidlo „otevřeli“ a vy-
prostili nejprve člověka ze sedad- 
la spolujezdce, po dalším stří-
hání pak i ze sedadla řidiče. Oba 
lidé skončili v péči zdravotníků, 

do nemocnice Ústí nad Labem a  
Liberce je transportovaly vrtulní-
ky.

Místo bylo předáno drážním 

hasičům a kriminalistům, kteří se 
postarali o dokumentaci a odstra-
nění následků nehody. Ve vlaku 
cestovalo celkem jedenáct lidí, 

průvodčí utrpěla lehké zranění. 
Pozdější vlakové spoje nahradily 
autobusy.                  

                          Hasiči Varnsdorf, redakce

žovatku ulic Národní, Žitavská a 
Mladoboleslavská, kde došlo ke 
střetu cyklisty a osobního vozidla.  
V době příjezdu hasičů na místo 
již zasahovali zdravotníci a městští 
i dopravní policisté.

 
Zaparkoval v příkopu
Jako nehoda s vyproštěním 

osob byla ve středu 21. červen-
ce dopoledne nahlášena událost 
u nemocnice, v příkopu mělo 
být havarované vozidlo a v něm  
zaklíněná minimálně jedna oso-
ba. 

Velké překvapení však čekalo 
na profesionální jednotku, která 
dorazila za pár minut od nahlá-
šení. V autě nikdo nebyl, jen bylo 
dost nešikovně „zaparkované“  
v příkopu. Lidé z něj v poklidu vy-
stoupili a šli na očkování.

Protože nedocházelo k úniku 
provozních kapalin a nikdo nebyl 
v nebezpečí, hasiči se vrátili zpět 
na stanici.

                         Hasiči Varnsdorf, redakce

V Horním Podluží se střetlo auto s vlakem, dvě osoby byly transportovány do nemocnic; foto miw.cz
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Přehled organizace školního roku 2021/2022

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf Období školní-
ho vyučování ve školním roce 
2021/2022 začne ve všech zá-
kladních školách, středních ško-
lách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích ve stře-
du 1. září 2021.

Vyučování bude v prvním 
pololetí ukončeno v pondělí  
31. ledna 2022. Období školní-
ho vyučování ve druhém polo-

letí bude ukončeno ve čtvrtek  
30. června 2022. Podzimní 
prázdniny připadnou na středu  
27. října a pátek 29. října 2021. 
Vánoční prázdniny budou zahá-
jeny ve čtvrtek 23. prosince 2021  
a skončí v neděli 2. ledna 2022. 
Vyučování začne v pondělí 3. led-
na 2022.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 4. února 

2022. Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou pro okres Děčín 
stanoveny od 14. do 20. března 
2022. Velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 14. dubna 
2022.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od pátku 1. července 2022 do 
středy 31. srpna 2022.

                                                

                                                Tomáš Secký

1.7.2021 ve 20:24 hod.
Dozorčí směny spatřil na ka-

merovém systému v prostoru 
křižovatky ulic Národní x Otáha-
lova, jak tři muži nahánějí dalšího 
muže, který jim pravděpodob-
ně nechce vydat cestovní tašku,  
kterou má u sebe. Vyslaná hlíd-
ka se za použití výstražného za-
řízení dostavila okamžitě na ur-
čené místo za účelem prověření 
situace. Na místě byla strážníky 
zadržena osoba podezřelá z pře-
činu „krádeže“. Na místě se dále 
nacházeli svědci celé události, a 
to zaměstnanci ostrahy marke-
tu Albert.  Následně se na místo 
dostavila přivolaná hlídka Obvod-
ního oddělení Policie ČR, která si 
celou událost převzala k dalšímu 
šetření.

4.7.2021 ve 4:15 hod.
Dozorčí směny spatřil na měst-

ském kamerovém systému v pro-
storu náměstíčka „u věžičky“ mla-
díka, jak z okrasného stojanu na 

kytky vyjmul květináč a následně 
odešel směrem k marketu Billa. 
Do uvedené lokality byla směřo-
vána hlídka, která mladíka zajistila 
v ulici Legií. Mladík uvedl, že kyt-
ku potřeboval pro svou maminku 
k svátku. Květináč byl vrácen zpět 
na místo. Strážníky byla prove-
dena kontrola totožnosti mladíka 
a jeho lustrací bylo zjištěno, že 
se jedná o jeho první prohřešek 
proti zákonu. Z tohoto důvodu byl 
strážníky vyřešen pouze domlu-
vou.

5.7.2021 v 8:10 hod.
Cestou operačního střediska 

RZS Ústeckého kraje byli strážníci 
městské policie vysláni k aktivaci 
AED (Automatický Elektronický 
Defibrilátor) ke starší paní, které 
se zastavilo srdce. Hlídka byla na 
místě do tří minut. Strážníky byl 
přiložen defibrilátor, ten však vý-
boj nedoporučil. Následně byla 
prováděna masáž srdce až do pří-
jezdu sanitky s lékařem.

10.7.2021 v 15:15 hod.
Na služebnu městské poli-

cie bylo telefonicky oznáme-
no občanem města, že v ulici  
Na Náspu nejspíš někdo vypa-
luje kabely. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka, která zajistila 
dva muže, kteří odpalovali pyro-
technické výrobky. Za porušení  
obecně závazné vyhlášky města 
byli oba řešeni na místě příkazy 
na pokutu.

12.7.2021 v 17:15 hod.
Dozorčí směny městské policie 

přijal oznámení od ostrahy mar-
ketu Penny, že mají problém s ag-
resivním zákazníkem. Po příjezdu 
hlídky na místo se agresivní zá-
kazník v obchodě již nenacházel. 
Pracovník ochranky hlídce sdělil, 
že byl fyzicky napaden a potře-
buje lékařské ošetření. Strážníky 
byl převezen do nemocnice a po 
ošetření byl, i se svědkem udá-
losti, převezen na Obvodní oddě-
lení Policie ČR k podání trestního 
oznámení.

13.7.2021 v 15:05 hod.
Při preventivní kontrole města 

byl strážníky nalezen velký černý 
vlčák, který byl agresivní a ohro-
žoval bezpečnost silničního pro-
vozu. Hlídka městské policie psa 
odchytila a umístila do záchyt-
ného kotce. Poté byla provede-
na kontrola psa čtečkou na čipy  
s negativním výsledkem. Po třech 
dnech byl pes eskortován VMP 
do útulku pro opuštěná zvířata  
v Děčíně.

Martin Špička, 
velitel městské policie

Ze zahrady zmizela kola
Policisté pátrají po nezná-

mém pachateli, který ve Varns- 
dorfu vnikl na oplocenou za-
hradu u rodinného domu, kde 
se vloupal do dřevěné kůlny. 
Majitele připravil o dvě jízdní 
kola, celková škoda byla vyčís-
lena na více jak čtyřicet tisíc 
korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro pře-
činy krádeže a porušování do-
movní svobody, zloději hrozí 
v případě dopadení až tříletý 
pobyt za mřížemi.

Auta zůstala bez kol
Policisté pátrají po ne-

známém pachateli, který ve 
Varnsdorfu vnikl na pozemek, 
kde ze čtyř odstavených aut 
demontoval a odcizil všechna 
kola. Ze dvou aut navíc odcizil 
rádia, celková škoda byla před-
běžně vyčíslena na více jak 
třicet tisíc korun. Pokud se po-
daří zloděje dopadnout, hrozí  
mu až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Krádež katalyzátoru
Až dvouletý trest odnětí 

svobody hrozí neznámému 
pachateli, který ve Varns- 
dorfu odcizil ze zaparkova-
ného vozidla katalyzátor. 
Oznamovatel vyčíslil celkovou 
škodu, kterou zloděj na autě 
způsobil, na více jak osmatři-
cet tisíc korun, policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže.

                                    
Povedení manželé

Policisté sdělili podezření  
z přečinu krádeže manželům, 
kteří v polovině června ukradli  
v supermarketu ve Varnsdorfu 
jídlo a alkohol v celkové hod-
notě téměř čtyři tisíce korun. 
V minulosti čtyřikrát odsou-
zená žena si zboží naložila do 
tašky a bez zaplacení prošla 
pokladní zónou. Když jí chtěla 
ostraha a zaměstnanci zabrá-
nit v odchodu z prodejny, její 
v minulosti patnáctkrát odsou-
zený muž odstrčil pracovníka 
ostrahy a oba se s ním začali 
o tašku přetahovat, z obcho-
du se jim pak i s ukradenými 
věcmi podařilo utéct. Dále 
jsou podezřelí, že o týden dří-
ve odcizili v jiné prodejně čtyři 
lahve alkoholu za bezmála dva 
tisíce korun, oba manželé jsou 
vyšetřováni na svobodě.

por. Bc. Daniel Vítek

Ilustrační foto; foto archiv
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Výstavba nového sběrného dvora se blíží do finále

Spodní část Karlovy ulice dostala nový asfaltový povrch, 
pokračuje se pokládkou zámkové dlažby na chodnících

...bude mostová digitální váha. Ta 
s velkou přesností zváží při příjez-
du a odjezdu vozidla váhu odpa-
du. „Dokážeme tak získat přesněj-
ší data separace odpadů,“ dodal 
Solloch.

Součástí areálu bude dále ob-
jekt pro uskladnění technických 
prostředků, nebo skladovací boxy 
např. na elektroodpad. V součas-
né době finišují práce na objektu 
pro obsluhu areálu. Sběrný dvůr 
bude v konečné fázi oplocen a 
vybaven kamerovým systémem. 
„Myslíme také na zeleň. Na zele-
ných plochách je vysázeno přes 
třicet kusů stromů a přes čtyři sta 
kusů keřů,“ řekl starosta města.

Během stavebních prací bylo 
nad rámec projektové doku-
mentace nutné vyřešit zpevnění 
podloží a oddělení stávajícího 
překladiště komunálního odpadu 
bezpečnostními sítěmi. Ostatní 
práce probíhaly bez komplikací 

dle harmonogramu.
Náklady na tuto investiční akci 

jsou 42 milionů korun s DPH. Vět-
ší část, 85 % uznatelných nákla-

dů, pokryje dotace z Operačního 
programu Životního prostředí. Po 
administraci a splnění dotačních 
podmínek se sběrný dvůr otevře 

pro občany Varnsdorfu. Podle 
předpokladu by to mohlo být na 
podzim letošního roku.

                                   Tomáš Secký

(dokončení ze str. 1)

Nový sběrný dvůr by se veřejnosti mohl otevřít na podzim letošního roku; foto Jiří Sucharda

Varnsdorf       Začátkem června 
začaly stavební práce na druhé 
etapě kompletní rekonstrukce 
spodní části Karlovy ulice. Úsek 
dostal nový asfaltový povrch, 
pokračuje se pracemi na chod-
nících.

Stavební sezóna je v plném 
proudu a rušno je také ve spod-
ní části Karlovy ulice. Kompletní 
rekonstrukcí tam prochází pět set 
metrů dlouhý úsek od křižovatky 
ulic Karlova x Kostelní po železnič-
ní viadukt v křižovatce ulic Karlova 
x Západní, který naváže na již ho-
tový úsek z minulého roku. Spo-
lečnost Sam silnice a mosty Děčín 
a.s., jenž zakázku pro Varnsdorf 
realizuje, v první fázi odstranila 
starý asfaltový chodník a osadila 
nové betonové obrubníky. „Celý 
úsek prošel úpravou. Došlo k zú-
žení vozovky jako v horní části Kar-
lovy ulice. Tím se zklidní dopravní 
situace, zvýší bezpečnost chodců 

a dětí chodících do IZŠ Karlova. 
Vytvořily se parkovací zálivy a vznik-
ne tam pruh zeleně,“ popsal změny 

starosta města Roland Solloch.
V druhé polovině srpna došlo 

v celém úseku k odfrézování sta-

rého povrchu komunikace a nás- 
sledně k pokládce nového.  

Pokládka asfaltového povrchu komunikace probíhala pomocí tří finišerů; foto Tomáš Secký

(pokračování na str. 6)
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Spodní část Karlovy ulice dostala nový asfaltový povrch, 
pokračuje se pokládkou zámkové dlažby na chodnících

Turistická lávka na Šébru by se měla co nevidět otevřít turistům

Severočeská vodárenská společnost provádí práce v ulicích 
Prašná a Polní, omezení potrvá až do října příštího roku

Pokládka probíhala v celé šíři ko-
munikace během jednoho dne 
pomocí tří finišerů najednou. Kar-
lova ulice tak musela být na něko-

(dokončení ze str. 4)

lik hodin uzavřena. 
Stavební práce budou pokračo-

vat na chodnících, které budou ze 
zámkové dlažby. Investiční akce 

vyjde městskou kasu na více než 
pět milionů korun bez DPH. „Pro-
síme řidiče a obyvatele přilehlých 
domů o shovívavost během prací. 

Věříme, že výsledek, stejně jako 
v prvním úseku, bude stát za to,“ 
řekl obyvatele Solloch.

Tomáš Secký

Varnsdorf  Severočeská vo-
dárenská společnost a.s. (SVS) 
provádí rekonstrukci dožilého 
poruchového vodovodu a rozlá-
mané kanalizace pro zhruba 300 
napojených obyvatel v ulicích 
Prašná a Polní. Stavba je koor-
dinována s městem Varnsdorf, 
které v daném úseku plánuje 
po dokončení prací kompletní 
obnovu povrchu komunikací a 
plynárenskou společností, která 
provádí rekonstrukci plynovodu.

Jedná se o sdruženou a koordi-
novanou stavbu z původních dvou 
samostatných investičních zámě-
rů. Jeden ze záměrů představuje  
v ulici Prašná nutnost rekonstruk-
ce kanalizace z betonu z roku 
1990, a to v úseku od křižovatky s 
ulicí Polní ke křižovatce s ulicí Kos-
telní v délce 68 metrů. Stoka je 
uložena v hloubce 2,7 metrů. Po-
trubí vykazuje netěsnosti, místy 
kaverny a korozi materiálu. Dále 
jsou nevhodně napojené přípojky 
a šachty mají nedostatečný profil 

a chybějící stupadla.
Druhý investiční záměr se týká 

vodovodu a kanalizace v ulici Pol-
ní (směr od ulice Chrudimská po 
ulici Žitná) a ulici Prašná. V Polní 
ulici se nachází vodovodní řad  
z litiny z let 1970 a z období 1896 
až 1931. Vodovody jsou dožilé, 
inkrustované, s narůstajícím poč- 
tem poruch. V ulici Prašná se  
s v souběhu s kanalizační stokou 
nachází vodovodní řad z litiny  
z roku 1970. Řad vykazuje korozi a 
nefunkční armatury.

Kanalizaci v ulici Polní tvoří beto-
nové vejce neznámého stáří, z dů-
vodu špatného technického stavu 
(praskliny, rozlomení, deformace) 
nebylo možné provést kamerovou 
prohlídku v celé její délce. Na tuto 
stoku navazuje potrubí z betonu  
z roku 1990. Hloubka uložení je 
2,2 až 2,5 metrů. Kanalizace vyka-
zuje kaverny, korozi materiálu mís-
ty nad 50 %, netěsnosti ve spojích, 
praskliny, posunuté trubní spoje, 
rozlomení stoky, deformaci, vrost-

lé kořeny, kanalizační šachty mají 
nedostatečný profil. Dále po-
kračuje stoka z betonu, ve které 
hrozilo uvíznutí kamery, nebyla 
tak prozkoumána v celé délce a 
její špatný technický stav je totož-
ný s předchozím úsekem stoky.  
V ulici Prašná (od křižovatky s ulicí 
Polní po křižovatku s ulicí Husova) 
je kanalizace tvořena potrubím  
z betonu a PVC ve stejné dimen-
zi. Kanalizace vykazuje korozi trub 
místy nad 50 %, netěsnosti ve 
spojích, četné kaverny, chemic-
ké narušení tělesa stoky, místy je 
stoka kompletně zborcená. Kana-
lizační šachty vykazují nedosta-
tečný profil a chybějící stupadla.

Z uvedených technických důvo-
dů, a v koordinaci s investiční akcí 
města a plynařů, rozhodla SVS o 
provedení rekonstrukce vodovo-
du v celkové délce 811,50 met-
rů a kanalizace v celkové délce 
837,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde 
k výměně stávající kanalizace a 

vodovodu včetně propojů nava-
zujících vodovodních řadů a pře-
pojení stávajících kanalizačních 
a vodovodních přípojek. Stavba 
bude prováděna v otevřeném 
výkopu. Rekonstruovaný vodo-
vodní řad bude při rekonstrukci 
odstaven a zásobování okolních 
nemovitostí pitnou vodou bude 
zajištěno provizorním povrcho-
vým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stav-
ba byla zahájena protokolárním 
předáním staveniště 24. června 
2021. Podle smlouvy o dílo má 
být část stavby dokončena do 
konce října (v případě rekonstruk-
ce kanalizace v ulici Prašná, kame-
nina DN 400 v délce 68 metrů za 
původní stoku z roku 1990) a za 
16 měsíců od data předání stave-
niště v rámci rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace v ulici Polní a 
Prašná, tj. do 24. října 2022.

Jiří Hladík, 
útvar komunikace a PR,

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Varnsdorf     V průběhu září by 
měla turistům začít sloužit nová 
lávka přes frekventovanou sil-
nici první třídy z Rumburku na 
Nový Bor.

Lávka pomůže propojit turis-
tické, běžecké a cyklistické trasy, 
které právě v tomto místě pře-
cházejí z Libereckého do Ústec-
kého kraje. Most tak pohodlně 
a bezpečně spojí Lužické hory a  
Žitavské hory s Českým Švýcar-

skem. Zároveň bude součástí 
připravované dálkové turistické 
trasy Nová hřebenovka, která by 
měla vést celým naším krajem  
po hřebenech Lužických hor a 
Krušných hor až do Karlovarského 
kraje.

V průběhu jarních měsíců se 
pracovalo na samotné lávce, kte-
rá byla instalací 150 cm vysoké-
ho pozinkovaného zábradlí na 
konci měsíce června téměř do-

končena. Intenzivně se pracova-
lo a nadále pracuje na několika 
stech metrech dlouhých přístu-
pových cestách. Mezitím se do  
práce pustili značkaři Českého 
klubu turistů.

Investorem stavby je Ústecký 
kraj. Lávka vyjde na více než 19 
milionů korun. „Do provozu by 
měla být uvedena v září,“ potvr-
dil mluvčí Ústeckého kraje Martin  
Volf.                                       Tomáš Secký
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Proběhl workshop Digitální sousedé – propojení generací

Téměř dvě stovky dětí si užily léto s DDM Varnsdorf

Varnsdorf      Workshop probě-
hl v rámci projektu „Svět, kde si 
sousedé pomáhají“, který má za 
cíl rozvíjet vztahy mezi obyvateli 
Šluknovského výběžku mimo jiné 
i za pomoci aplikace seniore.org, 
o které jsme vás již informovali  
v únorovém čísle Hlasu severu. 

Město Varnsdorf se rozhod-
lo tento projekt podpořit a stalo 
se jeho patronem. Spolupracuje 
s německým spolkem Valten-
bergwichtel z města Neukirch a  
s dalšími českými a německými 
neziskovými organizacemi. Pro-
jekt také nabídne mezigenerač-
ní setkání, možnost podílet se 
na lokálních akcích nebo přispět  
k obnově svého okolí.

Ve středu 11. srpna v sále pivo-
varu Kocour ve Varnsdorfu probě-
hl partnerský workshop s názvem 
Digitální sousedé – propojení ge-

nerací, který měl za úkol genero-
vání nápadů pro úpravu aplikace 
Seniore. Cílem aplikace je obno-
vení sousedských vztahů mezi vše-
mi generacemi i napříč hranicemi 
států.

Workshop zahájil manažer 
celého projektu a varnsdorfský 
rodák Michal Svoboda, úvodní 
slovo pronesl Roland Solloch, sta-
rosta města: „Náš společný mezi-
národní projekt je pro Varnsdorf 
pěknou vizitkou a jsem rád, že 
jsme v něm přijali účast. Senioři 
jsou pro nás pokladem s obrov-
skými zkušenostmi. Mám radost, 
že budeme obnovovat vztahy  
a nastartujeme sousedskou pospo-
litost.“

Pozvání také přijal starosta 
Neukirchu Jens Zeiler: „Jako sta-
rosta jsem rád, že se německým 
partnerem nového projektu pro 
město Varnsdorf se stává spolek 
Valtenbergwichtel a již se těším 
na výsledky spolupráce, které 
se budu samozřejmě velmi rád 
účastnit. Mnoho seniorů pracuje 

s chytrým telefonem a toto propo-
jení bude určitě prospěšné. Jeden  
z našich cílů je společná spolu-
práce se seniory na rozvoji cyk-
lotras.“ Akce se zúčastnili i další 
zástupci německé i české strany 
a senioři, kteří celé odpoledne  
společně pracovali. Všichni pře-
mýšleli, jak aplikaci Seniore vy-
lepšit, jakým akcím se věnovat  
a jak k tomu efektivně využít inter-
net. 

Skutečně se podařilo vygenero-
vat spoustu zajímavých nápadů na 
vývoj aplikace, například kalendář 
událostí, kde se bude možné bez-
pečně přihlásit ať už jako účast-
ník, nebo jako dobrovolník. Stej-
ně jako možnosti propojení dvou 
seniorů na druhé straně hranice.  
S podněty budou zástupci pro-
jektu dále pracovat a pokračovat  
v programování aplikace Seniore. 

Důkazem toho, že projekt běží 
na plné obrátky, je i to, že se varns- 
dorfští senioři z Klubu Pohádka 
chystají spolupracovat s organi-
zátory sportovní akce Cross Park-

maraton v Krásné Lípě. Právě 
před dvěma lety na tomto závo-
dě Michala Svobodu (zakladatele 
projektu) napadla myšlenka o pro-
pojení generací, jelikož si na trase 
všiml, jak z druhé strany plotu do-
mova důchodců sportovcům hor-
livě fandili babičky a dědečkové. 
„Tehdy jsem si uvědomil, že uměle 
vytváříme hranice a stavíme ploty 
mezi světy,“ vysvětluje. „Pořádáme 
akce pro mladé, pro staré, pro ma-
minky, pro tatínky, a tak podobně, 
vše odděleně. Přitom bychom měli 
světy spojovat. Trávit čas společ-
ně. Obnovit svět, který se přiblíží 
tradičním sousedským vztahům, 
na které byli zvyklí ještě naši pra-
rodiče.“

Veškeré informace o projektu, 
dalších akcích a workshopech se 
dozvíte na webových stránkách 
sousede-nachbarn.org nebo na 
facebookovém profilu s názvem 
Sousedé-nachbarn.org. Samozřej-
mě vás budeme o novinkách i na-
dále informovat prostřednictvím 
Hlasu severu.              Barbora Hájková

Varnsdorf       I když do posled-
ní chvíle před prázdninami ne-
bylo příliš jasné, v jakém režimu 
budou letní tábory a akce probí-
hat, nakonec vše dobře dopad-
lo. Samozřejmě bylo při akcích 
nutné dodržet všechna aktuální 
hygienická opatření (mezi která 
patřilo mj. testování). Ani tato 
nařízení neměla vliv na velký zá-
jem rodičů a dětí.

Pracovníci Domu dětí a mláde-
že Varnsdorf připravili pro děti 
šest jednodenních tematických 
akcí, z toho jednu s přespáním, 
sedm příměstských táborů, které 
jsou v dnešní době velmi vyhle-
dávané, a jeden pobytový tábor. 
Děti se naučily mnoho nových 
věcí, sportovaly, chodily na výlety,  
do přírody, tvořily, hrály nejrůz-
nější hry a navazovaly nová přá-
telství.

„Letní aktivity jsme plánovali 
celé jaro a do poslední chvíle jsme 

sledovali, jaká nařízení či omezení 
nás čekají. Z loňského roku jsme 
měli v tomto ohledu dost zku-
šeností, a nakonec vše proběhlo 
výborně. Letošní letní prázdniny 
hodnotíme jako zdařilé a velmi 
si vážíme důvěry rodičů, že nám 
opět svoje děti svěřili,“ uvedla ře-
ditelka DDM Marcela Louková.  

První srpnový týden se uskuteč-
nil druhý ročník pobytového tá-
bora MASH, který byl inspirovaný 
vojenskou chirurgickou nemoc-
nicí. Děti si pod vedením skuteč-
ných zdravotnických záchranářů 
vyzkoušely, jak postupovat v ne-
čekaných situacích, naučily se 
různé dovednosti týkající se po-
skytnutí první pomoci. O oblíbe-
nosti tábora MASH svědčí fakt, že 
všechna volná místa na příští třetí 
ročník se okamžitě zaplnila. 

V současné době také běží ná-
bor do zájmových kroužků, kte-
rých letos DDM nabízí 44. „Kromě 

těch tradičních letos otevíráme  
i všechny loňské novinky, které se  
z důvodu omezení nemohly po-
řádně rozběhnout. Jedná se na-
příklad o Mechatroniku či Kuchtí-
ky zaměřené na zdravé vaření, ke 
kterým letos přibyde populární 
Náramkování, Cácorky a po roční 
pauze se vrací opět Jóga pro děti 
a teenky. Zároveň zůstává výraz-
ně rozšířená také nabídka pro 
předškolní děti, tyto kroužky jsou 

dlouhodobě velmi žádané,“ řekla 
Marcela Louková. „Doporučuje-
me odevzdání přihlášky neodklá-
dat, protože jsou kapacity krouž-
ků omezené,“ dodala. Podrobné 
informace k jednotlivým zájmo-
vým činnostem jsou zveřejněny 
na webových stránkách ddm.
varnsdorf.cz, nebo se můžete při-
jít informovat přímo do DDM, rádi 
vám s výběrem poradí.

                                          Barbora Hájková

Počet pobytových táborů
Přehled počtů účastníků na letních akcích 

Domu dětí a mládeže Varnsdorf

2019

4

6

-

174

2020

4

7

1

170

2021

6

7

1

189

Počet jednodenních akcí

Počet příměstských táborů

Počet pobytových táborů

Celkem účastníků
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Mandava Jazz nabídne koncerty pod širým nebem

Varnsdorfští studenti se zapojili do mezinárodního 
projektu, vyvíjí evropský logistický informační systém

Varnsdorf     S blížícím se pod-
zimem se do našeho kraje vrací 
každoroční česko-německý hu-
dební festival Mandava Jazz, 
tentokrát však i s koncerty pod 
otevřeným nebem.

První zářijový víkend se v letní 
zahradě Centra Panorama ode-
hrají tři koncerty zařazené do 
festivalu Mandava Jazz. V sobotu  
4. září zahrají od 19:00 hodin 
kapely B/Y Organism a Brasil 
Electric, v neděli pak od 17:00 ho-
din O.V.J. Dixie. 

Trio B/Y Organism je složené  
z mladých a zároveň zkušených 
hudebníků (Daniel Bulatkin – 
hammond, piano, syntezátory, 
Kirill Jakovlev – kytary, balalaj-
ka, duduk a Petr Nohavica – bicí 
nástroje), což je na jejich hudbě 
znát. Čiší z ní radost, svěžest a 
spontánnost, a nebojí se využívat 
nové zvuky a nová propojení roz-
ličných hudebních žánrů.  Opro-
ti tomu německá kapela Brasil 
Electric, soustředěná kolem ostří-
leného kytaristy Stephana Panko-

wa, se specializuje na jihoameric-
kou hudbu, latino rytmy, a to vše 
ve spojení se současným jazzem. 

Nedělní odpoledne bude ve 
znamení pravého neworleanské-
ho jazzu v podání libereckého sou-
boru O.V.J. Dixie. Hraje ho přesně 
tak, jak se hrál před sto lety v del-
tě Mississippi, a i dnes umí tato 
hudba rozproudit krev v žilách a 
donutit posluchače k tanci. Vstu-
penky je možné koupit v předpro-
deji na webových stránkách Měst-
ského divadla (divadlo.varnsdorf.

cz) nebo přímo na místě. 
Program celého festivalu Man-

dava Jazz naleznete na www.
mandavajazz.cz. Festival pořá-
dají spolek S radostí a organi-
zace Hillersche Villa, finančně 
je podpořen Česko-německým 
fondem budoucnosti, Státním 
fondem kultury ČR, Ústeckým 
krajem, městem Varnsdorf, měs-
tem Rumburk, Kulturstiftung des 
Freistaates Sachsen, Sparkasse 
Oberlausitz-Niederschlesien, 
Sachsen Energie.        Martin Musílek

Inzerce

Varnsdorf    Studenti varns- 
dorfské VOŠ, SPŠ a SOŠ oboru 
Informační technologie se i přes 
všechna „covidová“ opatření 
tento rok účastnili projektu s ná-
zvem „JID – The Journey is the 
destination“ („Cesta je náš cíl“). 

Jde o projekt, který je realizo-
ván v rámci programu Erasmus+. 
Kromě vybraných studentů a uči-
telů varnsdorfské školy je do pro-
jektu zapojena i partnerská škola 
Zespol szkol zawodowych im. 
Sandora Petofi z polské Ostródy.

Hlavním cílem je výměna me-
todiky a osvědčených postupů  
v oblasti logistiky a informačních 
technologií. Laicky řečeno – obě 
školy pochází z tranzitních re-
gionů, které stále řeší problém 
přepravy materiálu a zboží.  Ve 
Šluknovském výběžku jde o sil-
niční dopravu, v Polsku o silniční 
a lodní dopravu. Tvůrci projektu 
tedy spojili znalosti a zaměření 
studentů dvou partnerských škol, 
kteří spolu s vyučujícími vyvíjejí 
webovou aplikaci ELIS (Evropský 
logistický informační systém). 

Úkolem této aplikace je vytvá-
řet, registrovat a sledovat zásilky, 

které jsou dodávány z určitého vý-
chozího místa do vzdáleného cíle.
Aplikace umožní z nasbíraných 
dat vytvořit přehledy a analýzy. 
Tyto výstupy by mohly být vyu-
žívány v plánování mezinárodní 
silniční a lodní dopravy. Studenti 
polské školy mají ve vývoji aplika-
ce na starosti logistiku, studenti 
varnsdorfské školy zase část, která 
je zaměřena na informační tech-
nologii. Práce v projektu má také 
prohloubit znalosti kultur obou 
partnerských zemí. Mezioborově 
získané zkušenosti a vzdělávací 
materiály mohou vyučující pro-
mítnout též do výuky. Studenti 
obou zemí si vývojem webové ap-
likace zároveň zvýší nejen odbor-
né znalosti, ale zejména jazykové. 
Komunikace všech zúčastněných 
totiž probíhá v anglickém jazyce. 
Účastníky také čekají výměnné 
pobyty. Polská strana dorazila do 
Čech v druhé polovině června, 
kde proběhly různé debaty, spo-
lečné workshopy a studenti si 
vyměnili své zkušenosti. Zúčast-
nili se také různých exkurzí do 
místních firem, kde nabrali cenné 
praktické zkušenosti. Pokud to 

epidemiologická situace dovolí, 
čeští studenti vyrazí do polské Os-
tródy na podzim. Součástí poby-

tu našich studentů bude i výlet 
do lodních doků v Gdaňsku a ve 
Švédsku.                      Marie Kucerová

Studenti vyvíjí logistický informační systém; foto VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
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VZPOMÍNKA

28.-29.8.2021  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
412 151 056 

4.-5.9.2021 
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v červenci

Jaroslava Králová  73 let
František Lux  74 let
Václav Nepimach  76 let
Miloslav Houska  76 let
Jarmila Mrkosová  89 let
Jiřina Lojdová  91 let
Ingeborg Zelenková  82 let
Václav Míka  89 let
Brigitta Večeřová  76 let
Marie Blaschkeová  90 let
Edith Málková  92 let
Jarmila Hakenová  74 let
Luboš Svoboda  63 let
Vlasta Menzelová  79 let
Miroslava Lidická  98 let
Anastázia Beniačová  98 let

ÚMRTÍ

Úmrtí v červnu

Alexandra Vodrážková   67 let
Milada Lamačová    73 let
Vlastimila Heřmanová   71 let
Ludmila Hlaváčová    68 let
Květa Richterová    72 let
Jiřina Bučková    75 let
Karel Šimon    64 let
Božena Burešová    81 let
Slávek Frýba    86 let
Hana Rašínová    66 let
Zdeněk Žalský    77 let
Jana Gebyová    70 let
Anna Šimanová    75 let

ÚMRTÍ

Dne 10. srpna uply-
nuly 4 smutné 
roky, kdy nás na-
vždy opustila paní  
Jitka Dušánková. 
Stále vzpomínají 

manžel a synové.

Dne 20. srpna uply-
nul rok, co nás na-
vždy náhle opustil 
náš milovaný syn 
Kamil Hartman ve 
věku 43 let. Věnujte 

mu, prosím, s námi tichou vzpomín-
ku. Maminka Stáňa a Ivan, tatínek 
Míra a Drahuška, bratr Míra, sestra 
Ivanka a ostatní kamarádi.

Dne 31. července 
uplynulo 11 let od 
úmrtí mojí babičky 
Zdeňky Polcaro-
vé. Stále vzpomíná 
vnučka Šárka s ro-

dinou.

Kdyby sudičky před 
osmi roky nechtě-
ly jinak, oslavila 
by dne 12. čer-
vence naše drahá, 
obětavá a srdeč-

ná maminka, babička, prababička  
Františka Ramešová 83. narozeniny. 
Stále vzpomínají synové Miroslav, Jiří 
a dcera Irena s rodinami.

Z celého srdce děkuji paní Aleně 
Jaškové z Dolního Podluží, hasičům 
a policistům z Varnsdorfu, kteří se  
1. června 2021 podíleli na mém vy-
prošťování z mého domu, kde jsem 
bez hnutí ležela, z lůžka vstát ne-
mohla a prakticky o sobě nic nevědě-
la. Oni ale přišli a postarali se o to, 
že ještě žiji, proto jim všem z celého 
svého srdce vyslovuji svůj dík. Erika 
Pietschmannová z Dolního Podluží

Krásné narozeniny 
milý Jiříku a vše 
nejlepší a hodně 
zdraví ti z celého 
srdce přejí bábika s 
dědou a Mikeš. Hu-

dební nadání, kterým nám děláš ra-
dost, ať ti vydrží, též ti fandíme při 
studiu a máme tě moc rááádi.

Dne 7. července 2021 manželé Jiří a 
Jiřina Harákovi oslavili 65 let spo-
lečného života. Symbolicky kamen-
nou svatbu potvrdili dne 26. června 
2021 na Obecním úřadu v Katusicích. 
Do dalších spokojených let vše nej-
lepší v životě a hlavně zdraví přejí 
děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 1. srpna uply-
nuly 3 roky od úmrtí 
pana Jána Gerboce. 
Stále vzpomínají 
manželka Milena, 
syn Pavel a Jan.

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.

Najde se šikovný muž-nealkoho-
lik na občasné práce všeho druhu 
do SRN? Platba domluvou, stra-
va zajištěna. Benzin proplacen, 
alespoň částečná znalost němči-
ny. Kontakt: 0049 35932367070 
mobil:0049 15226881971

Pronajmu garáž – Husova ulice. 
Tel.: 777 194 705

Svozy pytlového tříděného
odpadu 9.9.2021 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

PO  - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
          SO 7.00 - 11:00 hod.

Kino Panorama divákům nabídne 
program jako před padesáti lety

Varnsdorf    Kino Panorama 
bylo poprvé pro širokou veřej-
nost otevřeno v sobotu 29. květ-
na 1971.

Padesát let už je pěkná řádka 
let. Plánovanou oslavu v původ-
ním termínu ale zhatila pandemie 
koronaviru, jenž neumožnila po-
řádání akcí. Slavnostní promítání 
programu z roku 1971 tak pro-

běhne s několikaměsíčním zpož-
děním. Promítat se bude v pátek 
17. a sobotu 18. září. Diváci se mo-
hou těšit na filmy Čajkovskij, Bitva  
v Ardenách, Pěnička a paraplíčko, 
Spartakus a My Fair Lady. Jediným 
filmem, který nebude promítán, 
jednak z časových ale i licenčních 
důvodů, je Angelika a sultán.                                

                                                        Tomáš Secký

Původní program kina Panorama z roku 1971; foto archiv kina
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LFA ocenila Vlastimila Gabriela Cenou Františka Hrdličky

Letošní Kolobjeh ovládli Miroslav Šedý a Tomáš Podrazil

Letní Streetballová liga Šluknovska má za sebou dva turnaje

Rallycross: Skvěle! Jiří Šusta si podmanil Sedlčanskou kotlinu

Varnsdorf     V příštím roce 
oslaví varnsdorfský fotbal již 115 
let své existence. Do té se ne-
smazatelně zapsal Vlastimil Ga-
briel, který v klubu působí přes 
šedesát let. Za dlouholetou práci 
v profesionálním klubu mu Li-
gová fotbalová asociace udělila 
Cenu Františka Hrdličky.

Vlastimil Gabriel, rodák z Varns- 
dorfu, poprvé zavítal do Kotliny 
ještě jako žák a postupně prošel 
všemi mládežnickými kategorie-

mi. Byl u vzestupů i pádů klubu. 
V roce 1969 zažil před téměř dvě-
ma tisíci diváky vytoužený postup 
do divize, o dva roky později sla-
vil postup do třetí ligy. Tehdy šlo  
o největší úspěch varnsdorfské 
kopané.

Třetiligová éra vydržela Varns- 
dorfu jen pět sezón, následoval 
znovu pád do divize. Po sestupo-
vé sezóně v roce 1977 požádal 
Vlastimil Gabriel o uvolnění do 
Nového Boru, ve kterém strávil 

následující tři roky. Poté se do 
Varnsdorfu vrátil a odehrál za něj 
dalších devět let.

Postupem času v klubu praco-
val jako sekretář, manažer a dále 
u „áčka“ v roli vedoucího či asis-
tenta trenéra. Velikou měrou se 
spolupodílel na vzestupu A týmu 
od krajského přeboru, přes ČFL a 
účinkování ve FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIZE až k „postupu“ Varnsdor-
fu do nejvyšší fotbalové soutěže  
v roce 2015. Tehdy však skrom-

ný klub ze Šluknovského výběžku 
účast mezi elitou odmítl, hlavním 
důvodem byl nevyhovující sta-
dion. V letošním roce tak zahájil 
již dvanáctou sezónu v druhé nej-
vyšší fotbalové soutěži.

„LFA si váží dlouholetých funk-
cionářů, kteří svým klubům věnují 
všechen svůj čas a sílu. Cena Fran-
tiška Hrdličky je věnována každý 
rok právě takovým osobám, které 
mají velký podíl na chodu klubu 
a jeho působení v rámci celé ligy. 

Varnsdorf  V srpnu proběhl 
jubilejní 20. ročník recesistické-
ho závodu Kolobjeh. Na start se 
postavilo celkem 99 závodníků. 
Na kole zápolilo 53 závodníků,  
v běhu si to rozdalo 46 sportov-
ců. 

Na kole byl nejrychlejší Tomáš 
Podrazil (8 minut 37 sekund), 

před druhým Matějem Rothem 
(8 minut 40 sekund). Třetí do-
jel do cíle Ondřej Motl (8 mi-
nut 52 sekund). Nejlepší ženou 
byla Viktoria Marschnerová  
(10 minut 05 setin), která byla  
v celkovém pořadí na třináctém 
místě. Druhou nejlepší ženou  
v cíli se stala Adriana Marschne-

rová (10 minut 36 sekund), třetí 
místo brala Anna Dubovecká (10 
minut 56 sekund).

Co se týče běžeckého závo-
du, tak tam slavil vítězství Miro-
slav Šedý (15 minut 40 sekund).  
Druhý doběhl Miroslav Petrá-
šek (15 minut 59 sekund), tře-
tí místo obsadil Karel Valenta  

(16 minut 11 sekund). O post nej-
lepší ženy se podělily dvě závodni-
ce. Se stejným časem 22 minut do-
běhly do cíle Veronika Roudnická  
a Antonie Roudnická. Druhá skon-
čila Valerie Vlková (30 minut 39 
sekund), třetí Marie Millerová (32 
minut 55 sekund).

                                                         Redakce

Varnsdorf   Devátý ročník let-
ní Streetballové ligy Šluknovska 
míří do finále. První dva turnaje 
se odehrály ve Varnsdorfu, závě-
rečný turnaj proběhne 11. září  
v Rumburku. 

Letní Streetballovou ligu Šluk-
novska pořádá za podpory měs-

ta Varnsdorf a dalších partnerů 
Schrödingerův institut. Úvodní 
turnaj, jenž se měl hrát v areálu 
pivovaru Kocour, musel být nako-
nec kvůli nepřízni počasí přesunut 
do vnitřních prostor sportovní 
haly. V kategorii 19+ se z vítězství 
radoval tým XXX, kategorii žen 

opanovalo družstvo pod názvem 
Tým 311. Kategorii U16 si podma-
nil tým Alligátor a U13 tým Váleč-
níci.

Druhý turnaj se odehrál  
v polovině srpna na hřišti pod 
Sokolovnou v Národní ulici.  
V kategorii 19+ tentokrát uspěl 

tým Vasilije academy. Katego-
rii U16 ovládl opět tým Aligátor,  
v kategorii U13 uspěl tým Proč 
znát název. 

Závěrečný turnaj se odehraje  
v Rumburku 11. září na hřišti ZŠ  
U Nemocnice.

Tomáš Secký

Sedlčany      Sedlčanská kotli-
na hostila začátkem srpna další 
závod mistrovství Zóny střední 
Evropy společně s republikovým 
šampionátem. Divizi Super1600 
opanoval Jiří Šusta.

Finále Divize Super1600 při-
chystalo divákům skvělou po-
dívanou. Jiří Šusta, vítěz dvou 
rozjížděk a semifinálové jízdy, 

zaspal tak trochu na startu a 
hned v úvodu se před něj dos- 
tali Ratajský, Buda i maďarský  
Körmöczi. Varnsdorfský jez-
dec tak logicky v prvním kole  
zamířil do jokerlapu, což se 
nakonec ukázalo jako skvě-
lý taktický tah. Trpělivou jíz-
dou si nakonec Jiří Šusta dojel 
v Sedlčanech pro prvenství.  

„Už po tréninku jsem  
věděl, že dokáži zajet velmi 
rychlá kola. To se mi celý víkend  
dařilo. Takže, i když se mi něko-
likrát nepovedlo dobře odstar-
tovat, správným načasováním 
jokerlapu, jsem se před soupeře 
dostal,“ řekl pro webový server 
Rallycross.cz Jiří Šusta.                       

                                            RedakceJiří Šusta (uprostřed); foto Noprosu RX
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Tenis: Jubilejní Senior Lob ovládli Šlambor s Dvořákem

MOL Cup: Povinná výhra a postup do druhého kola 

Varnsdorf       Rok s rokem se 
sešel a na tenisových dvorcích 
se konal jubilejní 10. ročník 
deblového turnaje hráčů nad 60 
let – Senior Lob.

Ohledně pořádání turnaje visel 
ve vzduchu otazník. Mohla za to 
především pandemie koronaviru. 
„Po mnoha peripetiích a nejistotě, 
jak a jestli vůbec turnaj zorgani-
zujeme, se nakonec vše na po-
slední chvíli vyřešilo. Počasí nám 
přálo,“ řekl s úsměvem na tváři 
Milan Klusoň, jeden z organizáto-
rů turnaje.

Turnaj byl nejen jubilejní, ale i 
rekordní ve více směrech. „Přijelo 
15 dvojic. Hráči z Prahy, Opočna, 
Teplic, Žebráku, velká skupina  
z Děčína, Velkého Šenova, Krásné 
Lípy, Jiříkova, Filipova a samozřej-
mě místní z Varnsdorfu,“ pochva-
loval si a pokračoval. „Tím, jak 
stárneme, se zvyšuje i průměrný 
věk jednotlivců. Letos to bylo 68,7 
roků a celkový součet věku zú-
častněných byl úctyhodných 2063 
let,“ zdůraznil. Nejstarším účast-
níkem byl Zbyněk Hanuš z Prahy, 
kterému je 79 let. Se spoluhrá-
čem Pavlem Cittou se stali záro-
veň i nejstarším párem, v součtu 
nádherných 155 let.

„Zastihla nás i jedna nepříjem-

nost. Loňská jediná žena v tur-
naji, Anička, se přišla ráno skoro  
v slzách omluvit, že nemůže hrát, 
protože její parťák z Jablonce nad 
Nisou jí na poslední chvíli zatelefo-
noval, že nepřijede,“ mrzelo Kluso-
ně. „Všichni hráli naprosto férovou 
hru s vysokým nasazením, přesto 
gentlemanským vystupováním 
a většinou s úsměvem na rtech, 
občas v očích smrt z vyčerpání. Ni-
kdo se nezranil a v podstatě nikdo 
neprohrál. Zvítězil sport a nadšení 
ze hry a ze života,“ dodal Klusoň. 
Putovní pohár si odvezli loňští ví-

tězové z Děčína – Milan Šlambor 
a Jiří Dvořák (součet 138 let), kte-
ří ve finále porazili až po velkém 
boji překvapení turnaje, kluky  
z Varnsdorfu – Romana Mládka a 
Milana Hrazdíru (součet 124 let). 
O třetí místo si to rozdali Tonda 
Krejčí s Mirkem Součkem (součet 
130 let) se čtvrtým nejstarším 
párem, varnsdorfskou dvojicí 
Zdeňkem Barboríkem a Milanem 
Klusoněm (součet 146 let). Pora-
zili je a tím je odsunuli na celkové  
4. místo.

„Všem sponzorům patří velký 

dík a uznání. Jmenovitě: Jaroslav 
Bradík, František Čelko, Pivovar 
Kocour Varnsdorf, Hledambyt.cz – 
Lenka Prskavcová, TJ Slovan Varns- 
dorf, město Varnsdorf, Centrum 
Českého Švýcarska Krásná Lípa, 
Severochema Varnsdorf, REGIA 
a.s., lékárna Dr. Max, Hoza, OBY, 
Haas a Sohn Jiřetín pod Jedlovou, 
Elektro Bukáček, Bazar Milan 
Seitl, 102 Style, Stap Vilémov, PC 
Obchod Varnsdorf, Maso-uzeniny 
Vohnout, Italská móda,“ poděko-
val závěrem Milan Klusoň. 

                                              Redakce

Varnsdorf     MOL Cup je tu-
zemskou pohárovou soutěží, 
které se každý rok účastní více 
než stovka klubů z různých sou-
těží v rámci celé České republiky. 
Varnsdorf se ho účastní pravidel-
ně od sezóny 1993/1994. Jeho 
pořadatelem je FAČR.

Varnsdorfští fotbalisté zvládli 
postup z 1. kola MOL Cupu, když 
na půdě divizních Neratovic vy-
hráli jasně 4:0. „Věděli jsme, že 
jdeme do utkání jako favorit. Po-
mohla nám první branka, která 
naše hráče ještě víc uvolnila a 
mohli v klidu kombinovat. Chybělo 

mi tam více kvalitních centrů ze 
strany od našich krajních zálož-
níků. Ve druhé půli nám chyběla 
kvalita v zakončení, abychom 
mohli vyhrát ještě výraznějším 
rozdílem. Jsem rád, že jsme sesta-
vu z velké části protočili a mohli 
tak některé hráče pošetřit,“ po-

chvaloval si Pavel Drsek.
Nejúspěšnější tažení pohá-

rem zažil Varnsdorf v sezóně 
2013/2014, když dokráčel až do 
osmifinále. V něm podlehl praž-
ské Slavii nejtěsnějším rozdílem 
– 1:0.

                                               Tomáš Secký

Senior Lob má za sebou jubilejní 10. ročník; foto Milan Klusoň

LFA ocenila Vlastimila Gabriela Cenou Františka Hrdličky
Majitelé tohoto ocenění mají ne- 
zanedbatelný přínos pro profesio-
nální fotbal a jeho rozvoj v Česku,“ 
řekl o Ceně Františka Hrdličky Ště-
pán Hanuš, ředitel komunikace a 
PR Ligové fotbalové asociace.

Vlastimil Gabriel je od roku 

2000 předsedou představenstva 
a ředitelem klubu FK Varnsdorf. 
Má neoddiskutovatelný podíl na 
všech fotbalových úspěších i roz-
voji, kterými klub i jeho zázemí  
v posledních letech prochází. 
Jeho práci ocenila i Ligová fotba-

lová asociace, která mu ve čtvrtek 
8. července 2021 udělila Cenu 
Františka Hrdličky. „Rodinný klub 
ve Varnsdorfu se po celou dobu 
svého působení v profesionálním 
fotbale točí kolem jednoho muže 
a tím je právě pan Vlastimil Gabri-

el. Pan Gabriel si za tu dobu získal 
respekt u řady kolegů z ostatních 
klubů, u vedení soutěže i celé fot-
balové veřejnosti. Nejen proto vě-
říme, že Cena Františka Hrdličky 
je proto letos v pravých rukách,“ 
dodal Hanuš.                       Tomáš Secký

(dokončení ze str. 10)
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Fotbalisté zažili dobrý vstup do druholigového podzimu,
střeleckou fazónu předvádí navrátilec v sestavě Dordič

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 41

Varnsdorf    Začátek nové 
sezóny se povedl. Fotbalisté 
druholigového Varnsdorfu za-
chytili úvod podzimní části FOR-
TUNA:NÁRODNÍ LIGY a sbírají 
důležité body.

V přípravě se přitom fotbalis-
tům výsledkově nedařilo. Z šesti 
přípravných zápasů vyhráli pouze 
dvakrát – proti Přepeřím a libe-
recké rezervě. Během léta došlo 
ke změně v realizačním týmu. „Po 
odchodu mého asistenta Martina 
Kotyzy tady máme nového parťá-
ka. Tím se stal Petr Papoušek,“ 
prozradil Pavel Drsek. Papoušek 
dosud fungoval jako trenér libe-
recké juniorky. Změny se udály 
také v hráčském kádru. „Odešel 
Novák, který chtěl zkusit něco ji-
ného. Hasil se vrátil do Teplic, kde 
začal přípravu. Lehoczki s Kazdou 
se zase vrátili do Liberce. Není tu 
ani Macháček, kterému angažmá 
ve Varnsdorfu nevyšlo podle před-
stav,“ pokračoval kouč. Kádr na-
opak posílili Žák z Ostravy, Lauko 
z pražské Dukly, navrátilec Bojan 
Dordič a indický hráč Abnet Bhar-
ti.

Úvodní utkání v Jihlavě se svě-
řencům Pavla Drska moc nepo-
vedlo, Severočeši ho po špatném 
výkonu prohráli 1:2. „Do zápasu 
vstoupila obě mužstva opatrně, 
nikdo nechtěl udělat chybu. Takto 
se to odvíjelo do konce poločasu. 
Bohužel jsme udělali na konci prv-
ního poločasu několik chyb a sou-
peř nás z toho potrestal. Chybělo 
mi tam více odvahy a vůle chtít 
se prosadit. Do druhého poloča-
su jsme vstoupili slušně a mohli 
jsme dát gól, nestalo se tak a za 
chvilku jsme udělali opět hrubku 
a inkasovali podruhé. Poté jsme 
prostřídali a chtěli jsme s tím  
něco udělat, ale kontaktní 
gól přišel pozdě. Panuje velká  
nespokojenost nejenom s výsled-
kem. Musíme přidat i herně,“  

zlobil se Drsek.
Ve druhém kolo musel Varns- 

dorf proti Žižkovu na domácím 
stadionu skóre otáčet. V nastave-
ném čase pak o výhře 2:1 rozhod-
la staronová posila Bojan Dordič. 
„Za stavu 0:1 nás podržel brankář 
Adam Richter. Myslím si, že kluci 
předvedli bojovný a týmový vý-
kon. V nastavení přišla odměna,“ 
podotkl Drsek.

O týden později se tým z Kot-
liny představil opět na domácí 
půdě, když porazil další celek  
z hlavního města. V té chvíli ne-
poražená Sparta B odjela s prázd-
nou, když padla 1:3. „Věděli jsme, 
že má Sparta kvalitní kluky, to 
se potvrdilo. Někteří naši hráči  
nastoupili s respektem. Když jsme 
získali míč, tak přišla zbytečná 
ztráta. Když jsme ho měli pod 
kontrolou, tak byla Sparta hrozně 
rychlá v přepínání do defenzivy. 

Dvacet minut jsme si na to zvyka-
li, pak se to zlepšilo,“ konstatoval 
Drsek.

Pro domácí hrálo v utkání ně-
kolik faktorů. „Sparta má kvalitní 
tým, ale není tolik zkušený. Toho 
jsme využili. Měli jsme dobrý  
elán, a právě tu zkušenost, díky 
tomu jsme to prostě urvali. Na-
víc nám zachytal Adam Richter. 
Všichni do toho dali sto procent. 
Jsem šťastný, že jsme vyhráli, přá-
lo nám i štěstíčko. Hlavně jsme 
dali tři branky, to bylo důležité,“ 
dodal.

Bodová šňůra pokračovala i 
ve čtvrtém kole, kdy Varnsdorf 
remizoval 2:2 v Příbrami. Hosty 
dostal do vedení Lauko, domácí 
pak skóre otočili. Zasloužený bod 
zachraňoval opět Bojan Dordič. 
„Těžké utkání. Vzhledem k soupe-
ři, který ještě minulý rok hrál prv-
ní ligu, ale také kvůli počasí. Dali 

jsme gól, ale paradoxně jsme se 
toho zalekli a trochu zalezli. Pří-
bram dobře kombinovala, měla 
šance a vyrovnala. Druhý polo-
čas jsme začali špatně, dostali 
jsme brzy gól. Na druhou stranu 
si Příbram další šanci nevytvořila.  
Naštěstí jsme se z toho otřepa-
li, začali tlačit a přišel vyrovná-
vací gól. Jen škoda, že jsme ne-
využili nějakou další šanci. Bod 
bereme s pokorou,“ zdůraznil  
Marek Richter, varnsdorfský 
obránce. 

V pátém kole přivítali fotbalisté 
doma nováčka soutěže – MFK Vy-
škov (2:1).

V neděli 29. srpna zajíždí Varns- 
dorf do Brna, o týden později  
v neděli 12. září přivítá v Kotli-
ně Vlašim. Netradičně v pátek  
17. září proběhne severočeské 
derby v Ústí nad Labem.
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Fotbalisté si v začátku soutěže připsali důležité body; foto Tomáš Secký


