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VOLBY 2021: Nejvíce hlasů ve Varnsdorfu získalo hnutí
ANO, v celorepublikovém měřítku vyhrála koalice SPOLU

K volbám přišlo ve Varnsdorfu 56,27 % voličů; foto Tomáš Secký

Varnsdorf
V letošním roce
přišlo k parlamentním volbám
ve Varnsdorfu 56,27 % voličů,
což je o pět procent více než
před čtyřmi lety.
V říjnu jsme opět po čtyřech
letech vybírali nové poslance.
Volební místnosti se otevřely
v pátek 8. října a uzavřely v sobotu 9. října úderem čtrnácté hodiny. V celorepublikovém
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měřítku zvítězila koalice SPOLU
(27,79 %), následovaná hnutím
ANO (27,12 %), třetí skončila koalice Piráti a Starostové (15,62 %).
Jak se volilo ve Varnsdorfu?
Nejvíce hlasů ve Varnsdorfu
získalo hnutí ANO, které dostalo
2 447 hlasů, tedy 36,82 %. Na
druhém místě skončila koalice
SPOLU s 1 041 hlasy (15,66 %),
třetí místo obsadila SPD s 934
hlasy (14,05 %). Čtvrtí skončili Piráti a Starostové s 922 hlasy
(13,87 %). Zbytek kandidujících
stran dostalo méně než pět pro-

cent hlasů.
Jak se dařilo místním kandidátům?
Z Varnsdorfu se na kandidátních listinách objevilo celkem
devět jmen. Dana Fábryová
(SPD) získala ve Varnsdorfu 120
hlasů, celkem v kraji 283 hlasů,
Pavel Beránek (SPD) 64 hlasů,
celkem v kraji 236 hlasů. Jan Cibulka (TSS) dostal 27 hlasů, celkem
v kraji 119, Pavel Draský (TSS)
15 hlasů, celkem v kraji 88 hlasů. Petru Šmídovi (Aliance pro
budoucnost) dali voliči ve Varns-

dorfu 16 hlasů, celkem v kraji získal 43 hlasů. Zbyněk Šimák (Aliance pro budoucnost) 18 hlasů,
celkem v kraji 27 hlasů. Jan Šimek (PirStan) získal 259 hlasů,
celkem v kraji 935 hlasů, Zdeněk Štěpánek (PirStan) dostal
ve Varnsdorfu 58 hlasů, celkem
v kraji 410 hlasů. Marian Čapek (ANO) 275 hlasů, celkem
v kraji 952 hlasů.
Volební účast ve Varnsdorfu
byla 56,27 %. Před čtyřmi lety to
bylo 51,24 %. V roce 2013 pouze
50,88 %.
Tomáš Secký
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Nemocnice Varnsdorf je připravena aplikovat zájemcům
třetí dávku vakcíny proti koronaviru, registrace spuštěny
Varnsdorf
Celostátní registrační systém od 18. října umožňuje občanům, jenž mají 6 měsíců
od dokončeného očkování, registrovat se k podání třetí posilující
dávky vakcíny proti koronaviru.
Posilující dávka se doporučuje
především seniorům, nemocným
lidem, zdravotníkům, pedago-

gům či pracovníkům v sociálních
službách. Zájemci o třetí dávku se
mohou registrovat na webových
stránkách registrace.mzcr.cz. Po
vyplnění základních údajů si lze
vybrat i jiné očkovací místo, než ve
kterém bylo provedeno základní
očkování.
Nemocnice Varnsdorf i nadále

očkuje bez předchozí registrace. A
to každý čtvrtek od 8 do 11 hodin.
„Prosíme zájemce, kteří mají možnost registrovat se přes internet,
ať tak učiní. Velice nám usnadní
plánování dodávky vakcín i administrativu s tím spojenou. Stále
očkujeme vakcínou Comirnaty od
společnosti Pfizer. Případné dota-

zy zodpovíme na telefonním čísle
412 372 445, linka 215 od 8 do 12
hodin,“ vysvětluje Ivan Sucharda,
vedoucí lékař očkovacího centra
v Nemocnici Varnsdorf.
Tamní nemocnice od začátku
očkování proti koronaviru aplikovala přes osm tisíc dávek vakcín.
Tomáš Secký

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
3.9.2021 v 10:15 hod.
Na služebnu Městské policie Varnsdorf bylo oznámeno
sestrou praktického lékaře, že
jí bylo sděleno, že jedna z jejich
pacientek telefonovala své kamarádce, jež chce spáchat sebevraždu. Hlídka městské policie
byla ihned vyslána do místa bydliště, kde se spojila s volající kamarádkou, která následně
strážníkům otevřela dveře. Ti
na místě zjistili, že žena spolykala tři plata prášků a zapila je

vínem. Během zjišťování skutečností na místo dorazila RZS,
zdravotníci si ženu převzali a převezli do nemocnice v Děčíně.
O celé záležitosti byla vyrozuměna
služebna Obvodního oddělení Policie ČR. Na základě jejich žádosti
byl o celé události sepsán úřední
záznam.

vozidlo značky Mercedes, které je
již druhý týden na stejném místě
a je otevřené. Oznamovatel měl
obavu, aby nebylo kradené. Vyslaní strážníci městské policie na místě zjistili oprávněnost oznámení,
následně byla provedena lustrace
morového vozidla, přičemž bylo
zjištěno, že registrační značky patří na jiný typ motorového vozidla.
Z důvodu podezření na odcize7.9.2021 v 16:15 hod.
Na služebnu Městské policie né vozidlo byla celá záležitost
Varnsdorf bylo oznámeno obča- předána Policii ČR k dalším úkonem města odstavené motorové nům.

9.9.2021 ve 2:55 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo oznámeno hostem
jedné z provozoven ve Varnsdorfu,
že obsluha odešla z práce s tím, že
již nehodlá pracovat. Host informoval strážníky, že provozovna zůstala
otevřena a on neví, co má dělat. Na
místo byla vyslána hlídka městské
policie, které se podařilo telefonicky vyrozumět majitele. Ten se krátce po třetí hodině ranní dostavil na
místo a provozovnu si zajistil.
Martin Špička, velitel městské policie

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf,
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst:

Vedoucí / vedoucího Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

Pracovník / pracovnice v orgánu
sociálně-právní ochrany dětí

Nabízíme

Nabízíme

11. platovou třídu (22 980 – 33 790 Kč dle uznané délky praxe)
osobní příplatek
příplatek za vedení
příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
2 dny zdravotního volna
další benefity
Pracovní poměr
na dobu neurčitou
plný pracovní úvazek
nástup dle dohody

11. platovou třídu (22 980 – 33 790 Kč dle uznané délky praxe)
osobní příplatek
příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
příspěvek na stravování
příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
2 dny zdravotního volna
další benefity
Pracovní poměr
na dobu neurčitou
plný pracovní úvazek
nástup dle dohody

Písemné přihlášky je možné odevzdat nejpozději do 29. října 2021 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.
Požadavky včetně veškerých náležitostí a potřebných dokladů naleznete na webových stránkách města Varnsdorf – www.varnsdorf.cz nebo na úřední desce.
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Proběhly první dva workshopy zaměřené na podnikání
Varnsdorf Město ve spolupráci s projektem Podnikni to!
organizuje pro občany města a
přilehlých obcí kurz podnikavosti zdarma. Téměř třicet zapojených zájemců má za sebou první
dva semináře.
Semináře probíhají v prostorách Městského centra kultury a
vzdělávání. Na úvodním kurzu se
přítomným představila kurzová
manažerka projektu Podnikni to!,
místostarostka města Ladislava

Křížová a Jan Šimek, zakladatel a
majitel Hosana Café, který semináře vede. „První kurz nesl název Start v podnikání. Zájemci se
snažili objevit definici podnikání,
zamyslet se nad pojmy jako je přidaná hodnota nebo ziskové řešení. Zaměřili jsme se na motivaci,
zboření překážek v hlavě, naučili
se používat nástroje k hledání nápadu, a jak s ním pracovat,“ řekl
Šimek.
Díky městu mají účastníci kurz podnikavosti zdarma; foto miw.cz

Tomáš Secký

Varnsdorf začíná s přípravou městského rozpočtu na příští
rok, zastupitelé ho chtějí schválit na prosincovém zasedání
Varnsdorf
S příchodem
podzimu začala varnsdorfská
radnice s přípravou městského
rozpočtu na nadcházející rok.
V minulých letech schvalovali
zastupitelé rozpočet vždy v lednu daného roku, nově ho chtějí
schválit již v prosinci.
Práce na sestavování městského rozpočtu na nadcházející rok
jsou v plném proudu. Rada města na svém zasedání ve čtvrtek
7. října schválila harmonogram
rozpočtových prací. Návrh bude
vycházet z podkladů a žádostí

jednotlivých odborů městského
úřadu, vedení města, organizací
zřízených městem a dalších příjemců. „První verzi budeme mít
v ruce na konci října, následně ji
budeme analyzovat a vyhodnocovat,“ říká starosta města Roland Solloch. Během listopadu se
s návrhem seznámí také finanční
výbor a již tradičně proběhne pracovní seminář zastupitelů.
Také v příštím roce je plánováno několik velkých investičních
akcí, zároveň se budou dokončovat rozjeté akce. Řeč je například

o nové mateřské školce v Západní
ulici, práce budou pokračovat i
na vyhlídce Hrádek, kde se bude
dokončovat terasa. V plánu je i rekonstrukce spodního parkoviště a
přístupové komunikace. Kompletní rekonstrukcí za desítky milionů
korun by měla projít ubytovna
v ulici T. G. Masaryka, na kterou
město získalo evropské peníze.
Počítá se také se zateplením a
úpravou balkónů na domě s pečovatelskou službou. Nový kabát
by měla dostat administrativní
budova v areálu Nemocnice Varn-

sdorf, střechu zase ZŠ Východní.
Proměnou by mohl projít park
v ulici Bjarnata Krawce. „Myslíme
i na komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Chceme řešit situaci
s parkováním na sídlišti v ulici
Karolíny Světlé a u pošty. Rádi bychom pokračovali s rekonstrukcí
Karlovy ulice, tentokrát směrem
k nemocnici,“ dodává Solloch.
Finální podobu rozpočtu Varnsdorfu na rok 2022 by měli zastupitelé schvalovat na svém zasedání
ve čtvrtek 2. prosince.
Tomáš Secký

Sauna v plaveckém bazénu prošla kompletní rekonstrukcí
Varnsdorf
Sauna ve varnsdorfském plaveckém bazénu
prošla v posledních týdnech
kompletní rekonstrukcí.
Po deseti letech od otevření
vykazovala finská sauna známky opotřebení. Město proto
z důvodu bezpečnosti a vzhledu
přistoupilo před zahájením sezóny ke kompletní renovaci roštů,
výměně dřevěného obložení a
odpočinkových lavic. Jako materiál byl použit tradiční severský
smrk. Rekonstrukce sauny vyšla
městský rozpočet na 230 tisíc korun.
Tomáš Secký Finská sauna v plaveckém bazénu prošla po deseti letech rekonstrukcí; foto REGIA a.s.
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V ulicích Pohraniční stráže, Severská, Turnovská a Šumavská
začne rekonstrukce vodovodních řadů a zborcené kanalizace
Varnsdorf
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci
pro rok 2021. V ulicích Pohraniční stráže, Severská, Turnovská a
Šumavská provede rekonstrukci
zkorodovaných poruchových vodovodních řadů a děravé, místy
zborcené, kanalizace pro zhruba
60 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které je investorem nové dešťové kanalizace a
nového vodovodního přivaděče.
V předmětné lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN
50 z roku 1937. Řady jsou značně inkrustované, celkově dožilé,
s narůstajícím počtem poruch.
Kanalizace v ulici Pohraniční stráže je tvořena potrubím z betonu
DN 400 z roku 1899. Část stoky
(od ulice Severské) byla v roce
2015 opravena z PVC DN 300 (v
délce 15 metrů). Zbytek stoky je
rovněž v havarijním stavu, chybí
dno, je viditelná zemina, vznikají

SVS zahajuje ve Varnsdorfu další investiční akci; zdroj mapy.cz

kaverny.
V Severské ulici pochází kanalizace rovněž z roku 1899 a tvoří
ji potrubí z betonu DN 300. Stoka je zborcená, materiál vykazuje
korozi 50 %, jsou netěsné spoje,
kořeny vrůstají do spojů, ve špatném technickém stavu jsou i kanalizační šachty. V Turnovské ulici
je kanalizace z PVC DN 400 a úsek
z betonu DN 300 z roku 2000.
Tato stoka je v dobrém technickém stavu a není předmětem re-

konstrukce. V Šumavské ulici tvoří
kanalizaci betonové potrubí DN
300 z roku 1899. I zde kamerová
prohlídka prokázala netěsné spoje, kaverny, prorůstající kořeny, a
korozi materiálu 50 %.
Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí
města, rozhodla SVS o provedení
rekonstrukce vodovodu v celkové délce 243 metrů a kanalizace
v celkové délce 289 metrů.
V ulici Pohraniční stráže, Sever-

ská a Turnovská bude provedena
rekonstrukce vodovodu. Dále
budou v ulici Pohraniční stráže
přepojeny čtyři kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci.
V křižovatce ulic Pohraniční stráže
a S. K. Neumana bude provedeno
propojení stávajících splaškových
stok. Součástí prací je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet a výstavba nových
revizních šachet na nové splaškové kanalizaci. Do nového kanalizačního řadu budou přepojeny
všechny nalezené funkční splaškové přípojky. Všechny přípojky
uličních vpustí budou napojeny
na rekonstruovanou stoku. Pro
novou stoku bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových
DN 300. Pro nový vodovod bude
použito potrubí z polyetylenu PE
100 RC DN 90 v délce 171 metrům a DN 63 v délce 72 metrů.
Investorem stavby je SVS, dokončena by měla být do 31. srpna
2022. Severočeská vodárenská společnost

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022 byl schválen
Varnsdorf
Rada města
schválila na svém říjnovém zasedání Dotační program města
Varnsdorf pro rok 2022. Město
vyhlašuje každoročně program
na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení.
Dotace může být poskytnuta až
do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Je možno
žádat maximálně 30.000 korun na
jeden projekt.
Inzerce

4

Finanční podpora formou neinvestiční účelové dotace je zaměřena na podporu kulturní,
sportovní a další činnosti dětí,
mládeže a pro širokou veřejnost.
Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a
sportovního života ve městě, ke
zvýšení vzdělávání a estetického
cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpoč-

tu města pro Dotační program
města Varnsdorf pro rok 2022
bude zřejmě činit jako v loňském
roce 1 500 000 korun. Žadatel
o dotaci nemusí mít sídlo ve Varnsdorfu, podmínkou však je, že akce
či činnosti musí probíhat na území
města Varnsdorf.
Dotační program včetně všech
příloh je zveřejněn na webových
stránkách www.varnsdorf.cz –
v záložce Město – Dotační programy. Žadatelé o neinvestiční účelo-

vou dotaci podají žádosti na předepsaném formuláři včetně kopií
povinných dokladů v zalepené
obálce označené textem: „Dotační program města Varnsdorf pro
rok 2022“ v termínu od 03.01. do
31.01.2022 do podatelny MěÚ
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470
nebo poštou, přičemž rozhodným
bude datum poštovního razítka.
Termín odevzdání je závazný pro
všechny žadatele.
Tomáš Secký
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Beethovenova mše Missa solemnis zazněla u příležitosti
190. výročí v kostele svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu
Varnsdorf U příležitosti 190.
výročí světové premiéry liturgického uvedení Beethovenovy
Missy solemnis, skladby složené
pro olomouckého arcibiskupa
Rudolfa Jana, vystoupili v neděli
3. října ve varnsdorfském kostele sv. Petra a Pavla Český filharmonický sbor Brno, Karlovarský
symfonický orchestr a komorní
sbor Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec.
Missa solemnis D dur op. 123

Ludwiga van Beethovena byla
skladatelem vytvořena mezi lety
1817 a 1823. Je považována za
jedno z Beethovenových nejvýznamnějších děl a řadí se mezi
nejznámější mše západní klasické
hudby.
Kompozice tohoto díla je spjata s Beethovenovým přátelstvím
s arcivévodou a kardinálem Rudolfem Janem Habsbursko-Lotrinským. Arcivévoda byl asi od roku
1808 skladatelovým žákem hry na
klavír a komponování a jeho dlou-

holetým podporovatelem v materiálním ohledu. Proto Beethoven
věnoval svému příteli několik ze
svých nejvýznamnějších skladeb,
například také svou jedinou operu Fidelio.
Teprve v roce 1823, tři roky po
plánovaném prvním uvedením
mše, předal Beethoven svému
příteli, kardinálu a arcibiskupovi olomouckému Rudolfu Janu
Rakousko-Toskánskému,
jemu
věnovanou Missu solemnis. Části mše (Kyrie, Credo, Agnus Dei)

byly poprvé provedeny nikoli
v rámci liturgie, nýbrž při setkání
Filharmonického spolku v Petrohradě 7. dubna 1824 a poté
7. května 1824 v c. k. Divadle
u Korutanské brány ve Vídni. Jako
součást liturgie zazněla celá Missa
solemnis až v roce 1830 v kostele
svatých Petra a Pavla ve Varnsdorfu.
Mše znovu zazní ve varnsdorfském kostele při dvoustém výročí
v roce 2030.
Tomáš Secký

SPRŠ: Starostové řešili zdravotní péči a kůrovcovou kalamitu
Šluknov
Společné jednání
starostů obcí Šluknovska se konalo v tomto volebním období
podvanácté, hostitelem bylo
tentokrát město Šluknov.
Starostka města Mgr. Eva
Džumanová v úvodu představila investiční aktivity Šluknova
v posledním období, pohovořila i o plánovaných akcích, např.
o rozsáhlé rekonstrukci sladovny,
kulturní památky. Měl by v ní být
umístěn minipivovar, restaurace
a ubytování, počítá se s náklady
až 120 mil. Akce bude rozložena
do několika let. Z problémů byla
zmíněna především problematika šluknovského sídliště, které je
sociálně vyloučenou lokalitou a
je pro město velmi problematickým. Úklid veřejných prostranství
a následná likvidace komunálního
odpadu významně zatěžuje městský rozpočet. Situace se neustále zhoršuje, migrace obyvatel
je obrovská. Přes veškeré přísliby
centrálních orgánů chybí obcím
systémové řešení a nástroje k aktivnímu řešení tohoto problému.
Dalším bodem jednání bylo
vystoupení ředitele dvou významných cyklistických závodů
na Šluknovsku Mgr. Jana Novoty.
Zrekapituloval průběh závodů,
a to jak Tour de Feminin, tak i
Tour de Zeleňák. Obě akce byly
hodnoceny úspěšně, kvalitativní
úroveň a bezpečnost závodnic se

významně zvyšuje. Zároveň jsou
již rovněž na hranici organizační
kapacity, je potřeba se zamyslet
nad dalším vývojem. Závody jsou
vynikající pozitivní prezentací regionu, v případě Tour de Feminin,
díky mezinárodnímu obsazení i ve
světě. Poděkování na závěr mířilo i k přítomným starostům, kdy
jejich sdružení i obce samotné
akce podporují, nejen finančně,
ale i materiálně a dobrovolnickou
prací.
Opakovaně také starostové řešili negativní dopady kůrovcové
kalamity na majetek obcí. Především cesty velmi trpí, těžkou technikou jsou poškozovány krajské,
obecní i lesní. Pohyb po lesích je
komplikovaný. Situaci na místě
objasnil a na velmi kritické připomínky reagoval lesní správce LS
Rumburk, společnosti Lesy ČR s.
p. Ing. Roman Kratochvíl. Zdůraznil, že kalamita je na Šluknovsku
momentálně nejsilnější v ČR, jsou
těženy mnohonásobky obvyklých
objemů dřeva, které je nutné
v relativně krátkém čase z lesa vyvézt, aby se přibrzdilo další množení kůrovce. Personálně jsou
LČR na hranici kapacity. Připustil,
že řada najímaných dodavatelů a
dopravců je problematických, LČR
je sankcionují a následně je již případně nevyužívají. Byla přislíbena
lepší komunikace se samosprávami a snaha o minimalizaci nega-

tivních dopadů.
Dalším bodem jednání byl stav
a provoz nemocnice v Rumburku.
Potíže nemocnice v Rumburku trvají již dlouhou řadu let. Během
minulých let došlo k změnám
vlastnické struktury, kdy nejprve
nemocnici vlastnilo a provozovalo město Rumburk, které časem
nebylo schopno finančně udržet
výrazně ztrátový provoz. Následně proběhlo insolvenční řízení,
kdy po významném tlaku ze strany obcí regionu i široké veřejnosti
nemocnici odkoupil Ústecký kraj.
Nejprve ji sice poněkud nelogicky zařadil do Krajské majetkové,
a.s., ale následně ji již nové krajské vedení zařadilo jako provozní
středisko Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ta je s více než devíti tisíci
zaměstnanci jedním z největších
poskytovatelů zdravotní péče
v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.
Pokud se tedy vše zdá v pořádku
a současné organizační nastavení
dává naději, že adekvátní zdravotní, a i akutní lůžková péče zůstane v regionu zachována a nadále
rozvíjena. Vážné ekonomické a
personální problémy provází nemocnici několik posledních let a
nic zásadního na této situaci nezměnily ani výše uvedené transformační kroky. Stále dochází

k náhlému omezování rozsahu
poskytované péče, jak interní, tak
chirurgické! Vznikající ztrátu vyplývající z nedostatečných výkonů
ponese Krajská zdravotní, a.s., což
jistě není také trvale udržitelné.
Náhlé a těžko předvídatelné omezování péče působí samozřejmě
prioritně velké problémy našim
občanům, ale i praktickým lékařům i Nemocnici Varnsdorf, která
není např. způsobilá plně nahradit
výpadky rumburských pracovišť.
K aktuální situaci v nemocnici
i k plánům do budoucna podal
informace ředitel zdravotní péče
pracoviště Rumburk MUDr. Michal Tichý. Potvrdil vážné personální a následně organizační
potíže, které jsou negativním důsledkem předchozího období. Informoval o připravované modernizaci objektu tzv. chirurgie v řádu
700 mil. Kč i dalšího vybavení za
cca 150 mil. Kč. Mělo by se jednat o dotační finanční prostředky, schváleny však zatím nejsou.
Ze strany starostů zazněly vážné
obavy nad dalším personálním
vývojem i rozsahem poskytované péče, obrátí se tedy dopisem
na předsedu vlády A. Babiše se
žádostí o podporu při zajištění
financí na základní lůžkovou péči
v regionu. Příští jednání se bude
konat v prosinci v Dolní Poustevně.
Jan Kolář, předseda SPRŠ
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Mobilní rozhlas: Nahlášení poruch je nyní ještě snazší
Varnsdorf
Radnice již několik měsíců využívá novou komunikační platformu s občany.
Aplikaci Mobilní rozhlas. Ta například umožňuje hlášení poruch ve městě.
Mobilní Rozhlas kombinuje možnost rozesílání informací přímo do mobilního telefonu
prostřednictvím notifikací, SMS
zpráv, hlasových zpráv a e-mailů,
čímž umožňuje přímou komunikaci mezi úřadem a občany. Důležitá zpráva tedy příjemce zastihne, ať už je kdekoli. Občané zase
mohou využít mobilní aplikaci a

jedním kliknutím posílat vedení
města i úředníkům podněty. Stačí
se jen zdarma registrovat na webu
varnsdorf.mobilnirozhlas.cz, kde si
každý může zvolit, jaké typy zpráv
jej zajímají. Registrovat se lze také
přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro systémy Android i iOS.
Město Varnsdorf pracuje s aplikací Mobilní Rozhlas už několik
měsíců a využilo ho například pro
anketu mezi občany o zdravotní
péči a bezpečnosti v našem městě. Další důležitou funkcí je tzv.
hlášení. Přes aplikaci lze totiž nahlásit prakticky jakýkoliv problém

týkající se např. poškozeného
dopravního značení, veřejného
majetku, výtluky v komunikaci,
přeplněných kontejnerů či černé
skládky.
A jaký je postup? Většina z nás
má u sebe telefon s fotoaparátem
a GPS. Pokud občan uvidí ve městě konkrétní problém, otevře si
ve svém telefonu aplikaci Mobilní
Rozhlas, vybere kategorii Podněty
od občanů, nahraje fotky a odešle je spolu s geolokačními údaji
na varnsdorfskou radnici. Tam už
se podněty od občanů ručně roztřídí a odesílají se kompetentním

úředníkům, kteří se jimi budou
zabývat. O řadě problémů se totiž
vůbec nemusí úředníci a vedení
města dozvědět, když v dané lokalitě nežijí, nebo ji pravidelně
nenavštěvují. Občané tedy nemusí kvůli hlášení problému telefonovat či osobně chodit na úřad,
ale mohou k tomu jednoduše využít aplikaci Mobilního Rozhlasu.
V neposlední řadě je určitě efektivnější a rychlejší nahlásit problém touto cestou, než ho řešit
např. na sociálních sítích. Zasílání
podnětů je samozřejmě zdarma.
Barbora Hájková

Ve Varnsdorfu proběhl Český den proti rakovině, prodej
žlutých kytiček v ulicích města vynesl téměř 8 tisíc korun
Varnsdorf Celostátní sbírka
Ligy proti rakovině Praha patří
mezi tradiční, letošní ročník byl
jubilejní 25. Tato nezisková organizace existuje už přes třicet let
a jejím primárním cílem je snížit
úmrtnost na nádorová onemocnění. Soustavně tedy informuje
veřejnost o nádorové prevenci,
snaží se zlepšovat kvalitu onkologických pacientů a v neposlední řadě podporuje onkologický
výzkum, kvalitní výuku a investiční modernizaci onkologických
pracovišť.
Letošní Český den proti rakovině byl trošku jiný než v minulých letech, přesunul se z měsíce
května na září kvůli nepříznivé
epidemické situaci. Prodej kytiček
v ulicích byl rozšířen z jednoho
dne na tři a konal se od středy 29.
září do pátku 1. října. Na zaregistrovaných pevných místech (např.
v obchodech, knihovnách nebo
kavárnách) bylo možné kytičky
nabízet dle otevírací doby až do
neděle 3. října.
Do prodeje jsou obvykle zapojeny školy, které vysílají do ulic své
žáky, ale kvůli dlouhé distanční
výuce mnoho škol po celé republice prodej odřeklo a Liga proti rakovině se potýkala s nedostatkem
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rakovině letos zapojilo dvanáct
tisíc. „Internetové výzvy jsem si
všimla v podstatě na poslední
chvíli. Oslovila jsem e-mailem
paní Janu Mauleovou, která měla
sbírku na starosti. Ta mi poradila
s přihláškou a s dalšími náležitostmi, které byly potřeba k registraci
dobrovolníka. Ve Varnsdorfu jsem
v době přihlašování byla jedinou
potencionální prodejkyní, ale dle
pozdějších informací zde prodávali kytičky i studenti Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie Rumburk. V našem výběžku se
také zapojili žáci z Dolní Poustevny,“ říká Hájková. Před konáním
sbírky se dobrovolník seznámí
s tematickým zaměřením, které
letos bylo o prevenci nádorového
onemocnění ledvin, močového
měchýře a prostaty. Ta spočívá
v dodržování pitného režimu, dostatku pohybu, zdravém stravování bez uzenin, smažených a grilovaných mas a důležité je nekouřit
a omezit alkohol.
A jak se kytičky dostanou
k dobrovolníkům? „Organizace
Bára Hájková prodejem kytiček vybrala téměř 8 tisíc korun; foto B. Hájková
mi zaslala balíček s potřebnou
dobrovolníků. Na internetu byla
Dobrovolníkem se stala i redak- dokumentací, podrobným návozveřejněna výzva a mohl se zapojit torka Hlasu severu Bára Hájková. dem, pokladním vakem, kytičkav podstatě kdokoliv, kdo měl čas a Jen pro představu, po celé repub- mi, preventivními letáčky, plnou
(Pokračování na str. 7)
chuť pomáhat.
lice se jich do Českého dne proti
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Ve Varnsdorfu proběhl Český den proti rakovině, prodej
žlutých kytiček v ulicích města vynesl téměř 8 tisíc korun
(Dokončení ze str. 6)

mocí, žlutým tričkem, plakáty a
dalšími drobnostmi. Vše jsem musela pečlivě zkontrolovat, a pak už
jen zbývalo se připravit na samotnou sbírku. Počet kytiček, které
pak máte k dispozici na prodej,
si určujete dopředu, což byl pro
mě celkem oříšek. Velmi špatně
se mi odhadovalo, kolik jich zvládnu sama prodat,“ popisuje Bára
Hájková.
Výše příspěvku za kytičku je
dobrovolná, ale minimální prodejní cena je 20 korun. „Peníze
se hází do látkového pokladního
vaku, který je ušitý a zabezpečený
tak, aby se nedaly vyndat. Dobrovolníkům se obecně doporučuje
setrvávat při prodeji na jednom
místě, aby si je lidé, kteří mají zájem přispět, snáze našli,“ vysvětluje. Ve dnech sbírky také fungovala v mobilní aplikaci Den proti

rakovině mapa prodejců, ve které
jste mohli aktuálně vidět, kde se
pohybují. Aplikace má i spoustu
jiných funkcí, od možnosti koupit
si e-kytičku prostřednictvím DMS
po preventivní kalendář, který
vám pomůže připomínat preventivní prohlídky.
„Jelikož předpověď počasí nebyla úplně příznivá, poprosila jsem
Honzu Šimka, zda si mohu v kavárně Hosana v prodejních dnech
sbírky od středy do pátku udělat
malé stanoviště. V pátek odpoledne mi ještě pár desítek kytiček
zbývalo, ale sbírka v ulicích byla
u konce. Mohla pokračovat ještě
o víkendu na pevných prodejních
místech, ale v Hosaně mají v sobotu zavřeno, tak jsem přemýšlela, co s tím. Nakonec mě napadlo
zeptat se Yvety Hindrákové, která
to s nadšením přijala a sobot-

ní dopoledne jsem ještě strávila
v Dárečcích od Yvet u Billy. Touto
cestou bych ráda oběma poděkovala za jejich ochotu a vstřícnost.“
Po skončení sbírky se pokladní vak odevzdává na pověřené
poště, kde ho pracovnice rozstřihnou, peníze spočítají a ihned je
pošlou poštovní poukázkou na
účet Ligy proti rakovině. „Nejbližší
taková pobočka byla v Rumburku,
kde jsem pokladní vak odevzdala
a s napětím sledovala, kolik peněz
se nakonec dohromady vybralo.
Prodala jsem 239 kytiček a na
sbírkový účet za ně putovalo krásných 7 885 korun a 5 euro! Všem,
co přispěli, patří obrovský dík!“
Po sbírce se neprodané kytičky a
další věci zabalí a posílají se zpátky organizaci, aby se mohly využít
i v dalším roce. „Pokud budu mít
energii a čas, ráda bych se zapo-

jila do sbírky i v příštím roce. Pak
bych vše připravila s větším předstihem a dopředu informovala i
prostřednictvím Hlasu severu,“
dodává s úsměvem Bára Hájková.
Pokud byste i vy, naši čtenáři,
rádi přispěli, můžete tak učinit
buď prostřednictvím dárcovské
SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo
DMS KVET 60 nebo DMS KVET
90 na číslo 87 777. Cena DMS je
30/60/90 Kč, LPR Praha obdrží
29/59/89 Kč. Druhou možností je
sbírkový účet Českého dne proti
rakovině 65 000 65/0300, kam
je možné přispívat až do konce
listopadu 2021. Celoročně můžete podpořit projekty Ligy proti
rakovině příspěvkem na běžný
účet 8888 88 8888/0300. Více
informací naleznete na webových
stránkách www.cdpr.cz. Redakce

Spanilá jízda veteránů připomněla 100 let závodů do Šébru
K vidění byl starý Ford, Tatra, Cadillac, Dodge nebo Velorex
Varnsdorf V roce 1921 uspořádal motoklub Nordböhmischer
Kraftfahrerbund první ročník
mezinárodního závodu Schöberbergrennen - závodu do vrchu
Šébr. Po sto letech na den přesně,
v sobotu 9. října, připravili organizátoři spanilou jízdu.
Srdce každého milovníka veteránů muselo zaplesat radostí. Během spanilé jízdy, která startovala
na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou
a vedla přes Mýto, Šébr, Kytlice,
Chřibskou, Doubice, Krásnou Lípu,
Rumburk a Seifhennersdorf až
do Varnsdorfu na náměstí, byly
k vidění takové klenoty jako starý
Ford, Tatra, Cadillac nebo Dodge.
Nechyběl ani Velorex.
„Díky moc všem, bylo to monumentální. Za rok si to zopakujeme,“ oplýval radostí organizátor
Historické stroje zaplnily náměstí ve Varnsdorfu; zdroj sebr.cz
akce Pavel Bulejko.
Zájemci si na závodu navíc moh- plaketu, po sto vyrobených kusech všech strojů a fotogalerii je možné
stránkách akce sebr.cz,“ dodal na
li zakoupit také vzpomínkovou se jen zaprášilo. „Video z průjezdu zhlédnout na webových
závěr Pavel Bulejko.
Tomáš Secký
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 20. října to byly
už 4 roky, co navždy
utichlo
předobré
srdce našeho milovaného tatínka, dědečka, pradědečka
Miloslava Hromka. S bolestí v srdci
stále vzpomínají dcery s rodinami.

Ve čtvrtek 21. října
oslaví krásné 90.
narozeniny
naše
maminka, babička a
prababička Blažena
Štěpánková, bývalá pracovnice Velvety a TOSu Varnsdorf. Hodně zdraví a štěstí do dalších
let přejí syn Miroslav Štěpánek a dcera Věra Süssová s rodinami.

Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo
na věčnost spát. Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách.
Dne 12. října by oslavila 86. narozeniny paní Anna Bryknarová. Odešla
náhle 8. září. Za celou rodinu dcera
Eva.

ÚMRTÍ
(čtvrtek)
71
74
94
72
81
77
67
95
87
84
79

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZUBNÍ POHOTOVOST
23.-24.10.2021		
MUDr. Šetek Vladislav		
Fügnerova 600/12, Děčín 1		
412 539 310
30.-31.10.2021		
MUDr. Pojtingerová Hana		
Bezručova 569/12, Děčín IV		
Tel. 412 586 361
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

setkávání, který již několik let MŠ
Národní realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací Mezi
námi, o. p. s. Poděkování patří
všem zúčastněným a neméně
také ZUŠ Varnsdorf za poskytnutí
prostor pro toto úžasné taneční
setkání.
Bc. Marie Rejfová

Starokatolická farnost Vás zve na
tradiční:
Dušičkovou vzpomínku – na modlitbu, vzpomínku na všechny naše
zesnulé. V úterý 2.listopadu od
16.00 hod. na městském hřbitově
(u kašny).

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.
cz. Opravy vodo, elektro, práce se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Střední průmyslová škola TOS
Varnsdorf s.r.o. přijme pracovnici na zkrácený pracovní úvazek do školní jídelny a na úklid
školy. Vhodné i jako přivýdělek
k důchodu nebo k mateřské.
V případě zájmu volejte
412 351 801, nebo pište na
email: info@spstosvarnsdorf.cz
Najde se šikovný muž-nealkoholik na občasné práce
všeho druhu do SRN? Platba
domluvou, strava zajištěna,
benzin proplacen. Alespoň
znalost němčiny částečná.
Kontakt:004935932367070,
mobil 0049 15226881971.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU

SBĚRNÝ DVŮR
TS

Svozy pytlového tříděného odpadu
4.11.2021 od 9.00 hod.

PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 11:00 hod.
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Varnsdorf
Koncem září se
děti z MŠ Národní – Na kopečku
setkaly se seniory z Domu s pečovatelskou službou z Lesní ulice,
aby si pod vedením tanečního
mistra pana Velety společně zatančili a užili si spoustu legrace.
Akce je pokračováním úspěšného projektu mezigeneračního

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Úmrtí v Vydání
září

Jindřich Bognar 		
Václav Čížek 		
Waltraud Hrušková 		
Miluše Chlanová 		
Vladimír Popelka 		
Karel Ortman 		
Miroslav Blažej 		
Helena Vodičková 		
Milan Junek 		
Anna Kunkelová 		
Jaroslava Matějková 		

Taneční setkání dětí
z MŠ Národní a seniorů

Děti z MŠ Sluníčko
předávají radost seniorům
Varnsdorf
MŠ Sluníčko
získala v červnu letošního roku
značku Mezigeneračně. Šlo
o ocenění za pravidelné aktivity
dětí se seniory. V aktivitách děti
pokračují i nadále.
Děti z MŠ Sluníčko moc rády tráví čas se seniory, kteří mateřskou
školu pravidelně navštěvují. „Senioři s námi chodí na vycházky, ale
také tvoří či malují barevné a veselé obrázky,“ přibližuje Štefanie
Plešingerová, ředitelka školy.
Několik takových obrázků také

namalovaly děti pro pacienty
v místní LDN. Obrázky vykouzlily
úsměv na tváři nejen pacientům,
ale i personálu nemocnice. Další společnou akcí bylo tancování dětí se seniory pod vedením
tanečního mistra Petra Velety.
„Jsme rádi, že radost ze společně
strávených chvil je oboustranná
a že máme tu čest, být součástí
úžasného projektu Mezigeneračně,“ dodala na závěr Plešingerová.
Redakce
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Hokejisté stoupají tabulkou, sebrali už dvě výhry
Varnsdorf
Hokejisté mají
za sebou čtyři zápasy v rámci
Krajské ligy Libereckého kraje.
Po čtyřech zápasech si zapsali dvě vítězství a drží se na třetí
místě tabulky.
Ve druhém kole přišla domácí premiéra, která ale Vikingům
nevyšla. Tým, který vede Radek
Hron, nestačil na Turnov, když
padl jasně 3:9. „Měli jsme hrozný vstup do zápasu, při prvním
střídání jsme dostali gól. Na něco
jsme se připravovali, přesto další
góly padaly po situacích, o kterých jsme před zápasem mluvili.
Postupně jsme dorovnávali hru.
Jenže vždy, když jsme snížili, tak se
hráči přestali soustředit a soupeř
rychle odpověděl. To nás poslalo

zpátky dolů. Tenhle zápas se nám
prostě nepovedl,“ kroutil hlavou
Radek Hron, vedoucí HC Varnsdorf.
První body přineslo sváteční
úterý a domácí souboj se Slavojem Liberec. Varnsdorf vyhrál 6:2,
hattrickem se blýskl Jaroslav Matějka. „Hrábli jsme hned na začátku a předváděli dobrou hru. Byla
tam velká chuť po vítězství. Kluci
byli sebevědomí, to nám v prvních
zápasech chybělo. Utkání vyšlo
první lajně, Matějka dal tři branky, dobře zahrála obrana, vyšly
nám přesilovky, zachytal brankář.
Věřím, že s takovým přístupem
můžeme potrápit všechny týmy
v soutěži,“ zdůraznil Hron.
Další body připsali Vikingové ve

čtvrtém zápase, kdy na vlastním
ledě hostili Českou Lípu. Vyrovnaný zápas nakonec Varnsdorf
vyhrál 4:3, hattrickem výrazně
pomohl Jakub Damnitz. „Do utkání jsme nastoupili trochu zakřiknutě, možná s velkým respektem.
Lípa šla do vedení. Postupně jsme
začali více bruslit a dostávali se
do šancí. Hosty dlouho držel dobře chytající brankář. Po přestávce
jsme pokračovali v tlaku, vyrovnání zařídil šikovnou tečí Heinze,“
hodnotil Hron úvod zápasu.
Skóre se stále přelévalo, Lípu
dostal opět do vedení Havel. Za
dvě minuty ale přišla domácí odpověď. Horák předvedl výborný
důraz, Prokop vystřelil a důrazný
Damnitz vyrovnal. „Stále jsme byli

lepší, na druhou stranu nás podržel brankář Kácha. V poslední
třetině jsme se hnali za vedoucí
brankou, ovšem Lípa využila přečíslení a potřetí v zápase vedla,“
pokračoval Hron. Závěr zápasu
ale patřil Varnsdorfu, hrdinou
okamžiku se stal Jakub Damnitz. „Bojovali jsme, v 52. minutě
našel Horák Damnitze, který vyrovnal na 3:3. Ten samý hráč pak
tři minuty před koncem rozhodl
o našem vítězství. Za tohle utkání
jsem opravdu rád, hlavně za kluky. Třikrát prohrávat a stejně vyhrát jednoznačně svědčí o tom, že
tenhle tým má svou sílu. Nicméně
musíme neustále pracovat,“ dodal Hron.
Redakce

Skvěle! Tomašov si na MČR doběhl pro bronzovou medaili
Mladá Boleslav
Víkend
v druhé polovině září byl pro
starší žáky ve znamení Mistrovství České republiky v Mladé Boleslavi.
„Z našeho oddílu se na republiku nominoval Josef Tomašov, a to hned ve dvou disciplínách. V běhu na 150 a 300

metrů,“ upřesnila Zuzana Zajíčková. Varnsdorfská atletika na mítinku zaznamenala velký úspěch.
Tomašov si s časem 36,80 s na
300 metrů doběhl pro bronzovou
medaili. Také se dostal do finále na 150 metrů, kde skončil na
krásném 7. místě s časem 17,77
s. Součástí tohoto výsledku je i

jeho trenérka Jaroslava Skalická,
která ho na tuto vrcholnou akci
připravila.
Skupina mladších žáků a žákyň pod vedením Pavla Mendela
se zase vydala na Krajské přebory jednotlivců na stadion do
Liberce. Padlo několik osobních
rekordů, a tak byly závody ve

znamení dobré nálady. Nejúspěšnějším atletem byl Filip Hanzalík,
který si přivezl 2 zlaté medaile:
v běhu na 60 a 150 metrů, kdy
dvakrát překonal svá osobní maxima. Atlety čeká už jen několik
závodů v terénu a začne příprava
na halovou sezónu.
Redakce

Premiéra v první lize? Šachistům vyšla na padesát procent
Varnsdorf
Mladí šachisté
vstoupili do nového ročníku prvoligové soutěže.
Šestičlenné družstvo začalo
dobře, první dva zápasy skončily vítězně. V zápase s Karlovarským šachklubem Tietz, který se
odehrál v Lounech, a který trval
čtyři hodiny, varnsdorfští šachisté po dvou rychlých prohrách na

zadních šachovnicích zvrátili nepříznivý stav, a nakonec zvítězili
nejtěsnějším poměrem 3,5:2,5.
Po hodinové přestávce mladý tým
Varnsdorfu proti domácímu ŠK
Louny naopak rychle zabodoval
na zadních šachovnicích a zbytek
týmu udržel vysoké vítězství 5:1.
Za družstvo TJ Slovan nastoupili (od 1. šachovnice): Matyáš

Hrazdira (2 body), Jan Křelina
(1), Adam David (2), Matěj Hejný (1,5), Jakub Sikora (1) a Sofie
Grausgruberová (1).
Další dva zápasy už výhru nepřinesly. Ve stejné sestavě jako
v Lounech podlehl Varnsdorf
v Liberci nejprve Unichessu Praha 2:4 (body David 1, Hrazdira a
Křelina 0,5) a stejným výsledkem

skončilo i odpolední utkání s favoritem celé soutěže ŠK Teplice
(Hejný 1, Hrazdira a Křelina 0,5).
Varnsdorf je po čtyřech odehraných kolech v polovině tabulky.
Další dva zápasy Varnsdorfu jsou
na programu až 4. prosince, kdy
se utká v Litoměřicích s družstvy
Spartak Chodov a ŠK Karlovy Vary.
Redakce

Zápasníci přivezli z Hradce Králové medaile i cenné zkušenosti
Varnsdorf V sobotu 18. září
se pětičlenná výprava varnsdorfských zápasníků vydala na první
turnaj v Hradci Králové.
I přes nucenou tréninkovou
pauzu z důvodu koronaviru do-
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mácí zápasníci přivezli dvě medaile. První místo vybojoval Tomáš Vojta, druhé Martin Němec.
„Je potřeba vyzdvihnout výkon
Jáchyma Vaňka, který všechny své zápasy prohrál pouze

na body. Osobně ho označuji
jako největšího bojovníka. Pozadu však nezůstali svými výkony
ani Jirka Müller a Saša Mazur,
kteří sice nepřivezli medaile,
avšak nasbírali cenné zkušenos-

ti do dalších turnajů, které budou moci zúročit již 30. října na
domácím turnaji u nás ve Varnsdorfu,“ dodala trenérka Petra
Danková.
Redakce

Fotbalisté bojují o barážové příčky, navíc pokračují i v poháru
Varnsdorf Fotbalový Varnsdorf prožívá velmi dobrou podzimní část. Během reprezentační
pauzy se svěřenci Pavla Drska
vyhřívali na druhém místě tabulky, navíc postoupili do osmifinále MOL Cupu.
Ale pěkně popořadě.Po porážce
v derby na půdě Ústí nad Labem
se Varnsdorf revanšoval hned
v dalším kole. Doma hostil Třinec,
který nakonec tým z Kotliny přejel jasně 5:1. Severočeši rozhodli
o výhře v prvním poločase, který
vyhráli 3:0.
„Do zápasu jsme vstoupili
dobře, první poločas jsme vedli
3:0 a Třinec k ničemu nepustili.
Bohužel jsme špatně začali ten
druhý a nechali Třinec trošku
nadechnout. Pak naštěstí přišel
čtvrtý gól a podle mě bylo po
zápase. Jsme rádi, že jsme tento
těžký zápas zvládli jak herně, tak
výsledkově,“ pochvaloval si varnsdorfský fotbalista Adam Ondráček.
Doma zatím Varnsdorf neztratil ani bod, naopak venku čeká
na první vítězství. Mimo Kotlinu
urval tři body, ten poslední na
půdě Chrudimi za bezbrankovou
remízu. „V zápase jsme působili
ospale. Směrem dopředu jsme

Fotbalisté porazili Brno a jsou v osmifinále MOL Cupu; foto Tomáš Secký

ztráceli hodně míčů v přechodu
do útoku, a i ve finální fázi to nebylo ono. I tak jsme měli dobré
situace po brejku, ale řešení bylo
nekvalitní. Dozadu to taky skřípalo, soupeř měl hodně šancí, při
kterých nás podržel Adam Richter. Pozitivní je, že jsme udrželi
nulu a odvážíme bod,“ řekl Petr
Papoušek, asistent trenéra Pavla
Drska.
Varnsdorfu se daří také v pohá-

ru, kde vyhrál třetí zápas. V rámci
3. kola na vlastním hřišti přivítal
Brno, aktuálního druholigového
lídra. Sedm stovek diváků vidělo
pěkný fotbal, šest branek a vítězství Varnsdorfu 4:2 po prodloužení.
„Byl to velmi dobrý zápas. Začali jsme dobře, mohli jsme vést
klidně 3:0. Brno pak hru srovnalo
a po změně stran šlo do vedení.
Pomohl nám vlastní gól soupeře,

to byla hodně kuriózní situace. To
nás nakoplo, kluci udávali tempo.
Oba celky hrály na brejky, bylo to
nahoru dolů. Naštěstí jsme v prodloužení dvakrát udeřili,“ zhodnotil postupový zápas kouč Varnsdorfu.
V neděli 17. října se odehrálo
jedenácté kolo F:NL, ve kterém
Varnsdorf přivítal pražskou Duklu
(1:3).
Redakce

Skvěle! Basketbalisté vstoupili do nové sezóny pravou nohou
posílal je na čáru trestného hodu.
Tam se Varnsdorfu sice moc nedařilo, ale jelikož faulů bylo opravdu
hodně, tak prakticky celou druhou
čtvrtinu nedělal nic jiného, než že
střílel šestky. Padesátiprocentní
úspěšností se Varnsdorfu podařilo
odskočit na rozdíl dvanácti bodů
v poločasu. Zbytek utkání se nesl
v podobném duchu a většinu času
hosté trávili házením šestek. Díky
mizerné úspěšnosti Litoměřice
chvílemi stahovaly, ale ani jednou
se nedokázaly dostat do vedení.
Basketbalu se opravdu moc nehrálo. Definitivně byl odpor Slavoje
zlomen na přelomu dvou závěrečných dějství, kdy dal Lehroch
v rychlém sledu dvě důležité troj-

ky, na které už domácí nedokázali
zareagovat. Zbytek zápasu už si
hosté pohlídali.
První zápas v Nadregionální lize
zvládli také kadeti U 17. Na domácí
palubovce porazili Sokol Žižkov B
88:75. Do prvního utkání nastoupili mladíci z Varnsdorfu s očekáváním vyrovnaného souboje, což
se jim po celou dobu utkání také
potvrdilo. Širší rotace hráčů, rychlost a přesnost střel za tři body jim
zajistilo vítězství hned v prvním
utkání letošní sezóny. Pochvalu si
zaslouží všichni hráči za viditelnou
chuť hrát, za zakončení z rychlých
protiútoků a za už zmíněnou střelbu z dlouhé vzdálenosti. Zapracovat se musí určitě na obraně, na
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střelbě trestných hodů, na přechodu přes půlku proti vytažené
obraně soupeře, na pozornosti při
hře, a hlavně na komunikaci hráčů
na hřišti. Střelecky se dařilo Ziesemannovi (22 bodů), Mauricovi
(20 bodů) a Luhovi (18 bodů).
Dvě výhry si v oblastním přeboru připsali mladší minižáci U 12.
V Litoměřicích dokázali porazit dvakrát tamní Slavoj 55:33 a
55:29. Napravili tak dvě porážky
z úvodu sezóny, kdy doma nestačili
na Brandýs 17:102 a 34:68. Naopak se v oblastním přeboru nedařilo starším minižákyním U 13.
V Litoměřicích z toho byly dvě jasné porážky 62:35 a 72:12.
Redakce
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Varnsdorf
Naplno se rozjely basketbalové soutěže, vlétly
do nich také týmy z Varnsdorfu.
Mužský celek zahájil svou pouť
v Severočeské lize vítězně, když
na půdě celku Slavoj Litoměřice C
vyhrál 77:68.
Varnsdorf střelecky táhl Vojtěch
Lehroch, který nasázel 31 bodů!
Soupeři se dařilo hru kouskovat a
zpomalovat, dařilo se mu brzdit
rychlé protiútoky Varnsdorfu, což
menší a rychlé sestavě moc nevyhovovalo. První čtvrtina se hrála
„koš za koš“ a ani jeden tým nebyl
schopen jít do trháku. Ve druhé už
hosté naplno využili svůj rychlostní potenciál, kdy je Slavoj dokázal
zastavovat pouze za cenu faulů a

