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Předpověď meteorologů se naplnila. Silný vichr
lámal stromy a ničil střechy, hasiči měli napilno

Hasiči měli plné ruce práce. V ulici 5. května došlo k poničení několika vozidel; foto miw.cz

Varnsdorf
Silný vítr, který
ve čtvrtek 21. října udeřil na
Českou republiku, páchal škody
také ve Varnsdorfu. Hasiči měli
od ranních hodin napilno.
Prvním výjezdem profesionální
jednotky ve „větrný čtvrtek“ 21.
října 2021 byl spadlý strom v ulici Rybářská. Ten se opřel o elektrické vedení a hasiči ho museli
opatrně rozřezat tak, aby dráty
více nepoškodil. Pak místo události předali pracovníkům ČEZu.
Řidičské umění při tomto zásahu
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předvedl strojník, s hasičskou cisternou musel zacouvat do velmi
úzké uličky.
„Vyhoukán“ byl v tu dobu zásah
i pro dobrovolnou jednotku, ta
měla vyjet do ulice Moravská ke
spadlému stromu. Ještě před příjezdem hasičů ale byla větev odstraněna, hasiči s technikou tady
tak zasahovat nemuseli.
Po jedenácté hodině pak profesionální hasiči vyjeli na Studánku,
kde v místě bývalého radaru spadla větev na projíždějící automobil.
Naštěstí trefila „jen“ přední sloupek automobilu, ke zranění dvou
cestujících osob tak nedošlo.
Když ale hasiči větev odstraňo-

vali, na druhé straně silnice se
jako sirka zlomil vzrostlý smrk. Naštěstí dopadl na druhou stranu,
do lesa – představa, že by
trefil stojící cisternu, byla velmi
nemilá.
Strom, který spadl přes Mandavu v ulici 5. května, s sebou zase
strhl i lampu s rozhlasem a došlo
k poškození tří zaparkovaných automobilů. I sem následně hasiči
museli vyjet a místo zabezpečit.
V průběhu dne také dobrovolná jednotka zasahovala v ulici
Nymburská, kde vítr „podebral“
střechu na budově místní firmy a hrozilo, že ji odnese celou.
Hasiči opatrně, jištěni lanem, na

střechu vylezli, odfouknutou část
otočili zpět a zabezpečili ji tak,
aby s ní už ani tornádo nehnulo.
Další stromy odstraňovali profesionální hasiči například v ulicích Výpadová a Novoměstská,
nebo přímo na hlavní silnici u
kostela na Studánce. Zavítali i ke
kolegům do Krásné Lípy, kde pomohli zabezpečit střechu starší
budovy. Cestu tam si ale museli
doslova prořezat, v lese ležel přes
silnici také spadlý strom.
Posledním „větrným“ zásahem
pak byl odpoledne výjezd k budově polikliniky, kde se na střeše
uvolnily plechy.
Hasiči Varnsdorf
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Mezinárodní den života. Resuscitovat se učily děti i veřejnost
Varnsdorf
V pátek 15. října
se u Městského centra kultury
a vzdělávání konala netradiční
akce. Organizátoři si připravili
ukázky práce a technického vybavení všech složek integrovaného
záchranného systému.
Návštěvníci mohli vidět vozidlo
záchranky, stany s první pomocí,
profesionální a dobrovolné hasiče, ale i auto na odchytávání
zvířat Městské policie Varnsdorf.
Na akci s názvem „Oslavte s námi
Mezinárodní den života“, se bylo
nejen na co dívat, ale hlavně byla
možnost si na spoustu věcí sáhnout, vyzkoušet a zjistit co ví, či co
se doučit. Akce probíhala prakticky
celý den, dopoledne byla určena
pro školy, odpoledne pro dospělé.
Těch však mnoho nepřišlo. Využili jsme na závěr akce přítomnost
hlavního organizátora, jednatele spolku pomoc4all.cz Jaroslava
Hocka a zeptali se ho na pár otázek.
Současná doba akcím moc nepřeje. Jak dlouho vám trvaly přípravy takové akce?
S akcemi pro děti a veřejnost
máme již poměrně bohaté zkuše-

Návštěvníci si mohli vyzkoušet například resuscitaci osoby; foto Jiří Sucharda

nosti. Sice jako samostatná organizace fungujeme teprve čtvrtým
rokem, ale máme již každoročně
desítky akcí a více jak tisíc osob
jsme alespoň částečně seznámili
s poskytováním první pomoci,
mnoho z nich opravdu důkladně
v našich zážitkových kurzech. Jinak
akce byla plánována již před prvními covid opatřeními. Prvně na
den linky 155, která je příhodně
stanovena na 15.5. Opatření skrz
covid vše odsunula až na teď. Mezinárodní den záchrany života nám
přišel jako velmi příhodný termín.
Přípravy samotné samozřejmě
daly zabrat, ale inspirovali jsme se
v akcích, které byly v našem

Vybíráme z činnosti MP Varnsdorf
14.9.2021 v 1:56 hod.
Na služebnu Městské policie
Varnsdorf bylo občankou města
oznámeno, že několik mužů přijelo autem na parkoviště u bazaru za
Červeným kostelem, z vozidla urvali
registrační značky a odešli. Na místo
byla ihned vyslána hlídka městské
policie, která zajistila vozidlo tovární
značky Seat bez registračních značek. Vozidlo bylo odemčené, ze strany spolujezdce byl vylomený zámek.
O celé záležitosti byla vyrozuměna
služebna Obvodního oddělení Policie ČR, která na místo vyslala svou
hlídku z důvodu podezření na krádež tohoto vozidla.
16.9.2021 v 9:24 hod.
Na služebnu městské policie
bylo oznámeno občankou města,
že před jejich domem se již týden
nachází jízdní kolo, ke kterému se
nikdo nehlásí. Vyslaná hlídka městské policie na místě zajistila starší
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městě dříve a my byli řadovými
účastníky.
Myslíte si, že čas věnovaný akci
má smysl?
Když vím, jak jsou lidi ze záchranných složek unaveni nejen
z posledního roku, ale jsou například po noční směně, ve které mají
několik výjezdů, a poté ještě věnují
čas dětem a ostatním, je to pro mě
velká motivace do další činnosti. Považuji se za líného člověka
a má lenost mě neustále přivádí
k nápadům, jak to udělat, abych
se mohl válet. Po sedmnácti letech
u hasičů a šesti letech na záchrance si říkám, že když se bude takto
vzdělávat široká veřejnost, mohli

bychom být bez práce. Nebo jí mít
aspoň tedy o dost méně.
Akce byla dopoledne pro školy,
proč právě pro ně?
Myslím si, že pro děti se toho
dělá ohledně osvěty a výuky poskytování první pomoci velmi málo.
Taková akce snad aspoň trochu pomůže učitelům, kteří pochopitelně
nemají naše zkušenosti z terénu,
získat zkušenosti, které se prostě
z knížek vyčíst nedají. A v neposlední řadě zaujme i děti, které se mají
možnost setkat i s technickým vybavením složek IZS.
Byli jste spokojeni s účastí?
Ano. Od škol určitě. Zájem byl na
hraně našich možností. Velmi pomohla účast profesionálních i dobrovolných hasičů a městské policie.
O něco větší účast jsme očekávali
od veřejnosti v odpoledních hodinách. Ale na druhou stranu jsme
již trochu zvyklí, že dospěláci se
tak nějak asi trochu obávají nebo
ostýchají vůbec se k sanitě přiblížit,
natož pak k ležící figuríně, která
potřebuje resuscitovat. Chápu to,
ale praxe mě naučila, že štěstí přeje připraveným.
Jiří Sucharda

Městská policie Varnsdorf hledá nového kolegu

horské kolo, které naložila do služebního vozidla a převezla jako nález
na služebnu městské policie. O celé
události byl sepsán úřední záznam
o nálezu a celá záležitost včetně
kola byla předána na Městský úřad
Varnsdorf.

Předpoklady pro výkon funkce:

21.9.2021 ve 12:40 hod.
Na základě žádosti Obvodního oddělení Policie ČR byla vyslána hlídka městské policie na
určenou adresu, kde se měla
nacházet dívka, která utekla z výchovného ústavu. Na místě se
strážníci spojili s matkou dívky, která jim sdělila, že její dcera se zamkla
v bytě a odmítá ho opustit. Se svolením majitelky bytu byl přivolán
zámečník, který byt otevřel. Dívku
hlídka městské policie zadržela a
převezla na služebnu Obvodního
oddělení Policie ČR k dalším úkoMartin Špička,
nům.

- zbrojní průkaz (výhodou),
- trvalé bydliště ve Varnsdorfu nebo Studánce, Dolním a Horním Podluží,
Jiřetíně, Rybništi, Rumburku
- znalost práce na PC (uživatelská)
- řidičské oprávnění sk. „B“

velitel městské policie

- státní občan ČR,
- starší 21 let,
- bezúhonný a spolehlivý dle § 4a a § 4b, zákona,
- tělesně a duševně způsobilý dle §4c
- vzdělání SŠ (maturitní zk.), §4 odst.1f

Požadavky:

Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce :

- životopis,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- ověřený výpis rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
- čestné prohlášení zájemce (§ 4b zákona),
- souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Lhůta pro podání přihlášky je 19.listopadu 2021. Přihlášku v písemné podobě
s označením „Výběrové řízení /MP – k rukám místostarosty města“ odevzdejte na podatelnu Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo přímo
veliteli Městské policie Varnsdorf na adrese Národní 2939.
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V Lesní ulici probíhá rozšíření parkovacích míst
Varnsdorf
Radnice reaguje
na nedostatek parkovacích míst
na největším sídlišti ve městě a
rozšiřuje stávající parkovací plochu v Lesní ulici.
Kapacita parkovacích míst na
největším sídlišti ve městě, v ulicích Lesní a Karolíny Světlé, je
dlouhodobě nedostačující a řidiči
často parkují v křižovatkách nebo
na místech označených žlutou čarou. Situaci navíc komplikuje fakt,
že jeden z marketů v blízkosti sídliště v nejbližší době uzavře své
parkoviště závorovým systémem
a zpřístupní ho jen pro zákazníky
marketu. Závorový systém je již
osazen.
Radnice v létě začala s výstavbou jednoho parkoviště pro třicet
vozidel mezi panelovými domy
s č.p. 3021 a 3022. „Výstavbu parkoviště komplikovalo, a tím pádem i protáhlo termín dokončení,
přeložení inženýrských sítí. Urgovali jsme energetiky, aby to udělali přednostně v co nejkratší době
a my mohli pokračovat. Tímto
se omlouvám všem obyvatelům
za zdržení, ale děláme vše, co je
v našich silách, abychom situaci
s parkováním na sídlišti vyřešili,“

V Lesní ulici dochází k rozšíření parkovacích míst z podélných na kolmá stání; foto Tomáš Secký

říká starosta města Roland Solloch. Výsadba zeleně proběhne
po dokončení stavebních prací,
jakmile to klimatické podmínky
umožní.
K rozšíření parkovacích míst dochází v těchto dnech i v Lesní ulici.
„Pozemek vedle přilehlého hřiště
v Lesní ulici patří městu, proto
jsme se rozhodli pro rozšíření parkovacích míst z podélného stání

na kolmé,“ vysvětluje Solloch.
V současné době proběhlo nutné
vykácení náletových dřevin, následovaly zemní práce a hutnění
podloží. Instalovalo se také nové
veřejné osvětlení. Parkoviště
bude tvořeno ze zámkové dlažby
a městský rozpočet vyjde zhruba
na 600 tisíc korun.
„Zároveň je na dobré cestě jednání s Ústeckým krajem, abychom

do našeho vlastnictví nabyli část
pozemku kolem zbytku hřiště, kde
by do budoucna vzniklo několik
desítek kolmých parkovacích míst.
V příštím roce také necháme zpracovat projektové dokumentace na
rozšíření parkovišť jak v Lesní ulici,
tak mezi ulicemi Pražská a Kmochova,“ dodává na závěr starosta
města.
Tomáš Secký

Zdravotní ústav opět nabízí rozbor vody ze studní či vrtů
Varnsdorf
Zdravotní ústav
si pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty)
k zásobování domácností pitnou
vodu připravil informativní rozbor pitné vody za zvýhodněnou
cenu.

Informativní rozbor pitné vody
bude Zdravotní ústav provádět
za zvýhodněnou cenu do konce listopadu letošního roku. Pro
rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotního
ústavu. Nejbližší pracoviště včet-

ně provozních hodin najdete na
webových stránkách www.zuusti.
cz, nebo po telefonické domluvě
na zákaznické lince 245 015 015.
„Mezi lidmi je o tyto informace
trvalý zájem. Jen většinou nemají povědomí jak a kde si takový

rozbor zajistit,“ vysvětlil Radek
Perun z ústeckého Zdravotního
ústavu.
Cena rozboru je 774 korun a
zahrnuje výsledkový akreditovaný
protokol o zkoušce včetně posudTomáš Secký
ku.

Schváleno. Varnsdorf pořídí městské policii mobilní radar
Varnsdorf
Dopravu ve městě by měl zklidnit mobilní radar,
který dostane městská policie.
Rozhodla o tom rada města na
svém jednání a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
Během léta město avizovalo, že plánuje nákup mobilního
radaru, který budou mít k dis-

pozici městští strážníci. „Během
července a srpna jsme jednali
s několika firmami, které se zabývají mobilními radary. U zařízení
jsme porovnávali srovnatelné parametry – váhu, velikost,
složitost přípravy měření, ale také
složitost celého zařízení včetně
doplňkových funkcí jako jsou pře-

nos dat do systému přestupkového řízení či statistika měření,“
řekl místostarosta města Jiří Sucharda.
Měření bude provádět městská
policie na předem vybraných a
schválených místech. Cílem bude
zvýšit bezpečnost občanů a zklidnit dopravní situaci na komunika-

cích. Radnice za nákup mobilního
měřícího zařízení zaplatí něco
málo přes tři sta tisíc korun bez
DPH. Dodavatelem je společnost
ATS-TELCOM Praha a.s. Měřit by
se mohlo po dodání radaru a zaškolení strážníků začátkem příštího roku.
Tomáš Secký
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Zástupci obcí z Šluknovského výběžku a Novoborska řešili odpady
Varnsdorf
Ve dnech 12. až
14 října se zástupci obcí ze Šluknovského výběžku, Novoborska
a MAS Český sever zúčastnili
pracovního výjezdního setkání
se speciálním zaměřením na nakládání a likvidaci odpadů.
První den navštívili představitelé obcí nejdříve Dobrovolný svazek obcí EKOD ve Mšeně,
který tvoří dvanáct obcí s cílem
společné realizace odpadového
hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do
praxe s cílem uspořit prostředky
jednotlivých obcí. Tento účelový
svazek obcí patří k nejmladším
v republice. V odpoledních hodinách navštívili Technické služby Dolnobřežanska s prohlídkou
Dolních Břežan. TS Dolnobřežanska se starají o komplexní služby
pro minimálně 7 okolních obcí.
V rámci návštěvy Dolních Břežan byl navštíven i BIOCEV –biotechnologické a biomedicínské
pracoviště Akademie věd ČR a
Univerzity Karlovy – jedno z nejmodernější zařízení na světě, kde
pracuje řada špičkových světových odborníků.
Druhý den začala pracovní cesta návštěvou společnosti SOMPO
Pelhřimov, která funguje od roku
1992 a má 117 členských obcí. Je

Zástupci obcí se seznámili s možnostmi likvidace odpadu; foto Jiří Sucharda

nástupnicí Sdružení obcí pro nakládání s odpady, vlastní skládku
odpadů v Hrádku u Pacova, překládací stanici odpadů v Humpolci a Počátkách a velkokapacitní
dotříďovací linku separovaných
odpadů z roku 2017. V rámci exkurze byla navštívena zmiňovaná
skládka v Pacově s novou dotříďovací linkou. Odpoledne patřilo
firmě ESKO-T Třebíč jehož zakladatelem je Svazek obcí pro komunální služby. Společnost dlouhodobě působí na poli odpadového
hospodářství v regionu Třebíčsko,
kromě dotříďovací linky vlastní
i středisko enviromentální výchovy. Jak dotříďovací linku, tak
i skládku s kompostárnou v Petrůvkách a enviromentální stře-

disko v Třebíči si zástupci obcí
prohlédli.
Třetí den navštívili zástupci obcí
společnost LIKO Svitavy, jejímiž
vlastníky jsou Svitavy, Litomyšl,
Polička, Moravská Třebová a okolní obce. Společnost má celkem
80 akcionářů, od roku 1995 se
jako první začala zabývat separací
komunálního odpadu. Provozuje také pro cca 60 tisíc obyvatel
překladiště odpadů a sběrné dvory. Její nejmenší z navštívených
dotříďovacích linek ve Svitavách
si účastníci setkání také osobně
prohlédli.
Posledním zastavením byla
obec Kněžice, která hospodaří jako ESO, tedy ekologicky
soběstačná obec. V rámci obec-

ního hospodářství provozuje bioplynovou stanici s kogenerací a
přímé spalování fytomasy. Tím
si zajišťuje zdroj finančních prostředků a také teplo pro obyvatele obce.
Třídenní pracovní setkání bylo
pro všechny velmi přínosné, a to
jak z představení společností, které se odpady zabývají již desítky
let a prošly se mnoha úskalími,
tak i z hlediska obcí, které podobně jako naše obce ve Šluknovském výběžku v oblasti odpadů
teprve začínají a hledají to nejlepší a cenově nejpřijatelnější řešení
pro své občany. V rámci setkání
byly diskutovány i otázky realizace menších spaloven, v přibližně
stejné kapacitě jako uvažuje město Varnsdorf, ale i ty nejmodernější řešení v podobě termického
zpracování, nebo plazmového
spalování. Většina těchto řešení
ale po likvidaci nejsou zcela vhodná, nebo představují několikanásobně dražší řešení oproti stávajícím.
Výjezdní zasedání bylo realizováno v rámci projektu DSO Tolštejn: Posílení spolupráce a rozvoje obcí Šluknovského výběžku
podpořeného MMR, podprogram
číslo 117D8210K6611.
Jiří Sucharda

Pozor na energošmejdy, kteří spotřebitelům nabízejí „pomoc“
ČR
Energetický regulační
úřad (ERÚ) zachytil první stížnosti na energetické šmejdy, kteří se
snaží zneužít ukončení dodávek
energií od společností ze skupiny Bohemia Energy. Spotřebitelům nabízejí pomoc s výběrem
nového dodavatele, jejich služby
ale mohou přivést zákazníky do
ještě větších problémů.
„Šmejdi opět dokazují, proč si
své jméno zaslouží. Znovu se vydávají za pracovníky našeho úřadu, nebo si rovnou vymýšlejí pohádky o úřadu zcela novém, který
má pomáhat lidem, kteří nyní
spadají pod dodavatele poslední
instance. Stížností zatím máme
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jen několik desítek, ale spotřebitelé si svou chybu většinou uvědomí
až později, když po nich někdo vymáhá pokuty, což je pozdě. Proto
naše varování přichází teď, než
stížností budou tisíce,“ říká Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.
To, že telefonát nepochází
z ERÚ ani jiného úřadu, lidé poznají snadno. Žádný úřad totiž
neprodává energie a nesmí doporučovat konkrétní dodavatele
energií. Dalším charakteristickým
rysem podvodníků bývá tvrzení,
že nic není závazné a lidé si své
rozhodnutí mohou kdykoliv rozmyslet.
Podobné rádoby nezávazné na-

bídky bývají samozřejmě závazné.
Spotřebitel totiž může smlouvu
uzavřít i po telefonu. Dostat se
z ní bývá o poznání složitější, a
když od smlouvy nestihne včas
odstoupit, do 14 dnů, končí taková nabídka zpravidla sankcí.
„Napřímo se mohou lidem ozvat
například dodavatelé poslední instance, ale i ti většinou posílají dopisy, nebo spotřebitelé volají jim,
ne naopak. Nejste-li si jistí, s kým
hovoříte po telefonu, je postup jednoduchý. Nechte si zaslat smlouvu
písemně. Žádný ze slušných dodavatelů Vás nebude nutit, abyste
odsouhlasili do sluchátka něco,
nad čím se potřebujete pořádně

zamyslet,“ doplňuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
V současnosti řeší ERÚ se spotřebiteli především dotazy týkající
se přechodu do režimu dodavatele poslední instance, kterých přicházejí denně stovky. V běžných
časech ale spotřebitelé potřebují
pomoc nejčastěji právě kvůli nekorektnímu jednání zprostředkovatelů, kteří stojí za více než polovinou
spotřebitelských podání na úřad.
Kompetence nad zprostředkovateli přitom ERÚ bude mít až od
příštího roku, přičemž ani registr
zprostředkovatelů nevyčistí trh od
nekalých praktik hned.
Tisková zpráva
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SPRŠ: Starostové píší ministrovi školství Robertu Plagovi
Varnsdorf
Starostové obcí
Šluknovského výběžku píší dopis
ministrovi školství ve věci krácení
normativů pro církevní střediska
volného šasu. To by se mělo dotknout Schrödigerova institutu.
My, starostové osmnácti měst
a obcí Šluknovského výběžku
s velkým znepokojením sledujeme
kroky vaší náměstkyně Ing. Katzové a jejího finančního týmu, kteří
rozhodli o krácení normativů pro
vybraná církevní střediska volného času v České republice.
Jedním z těchto patnácti subjektů, kterého by se mělo toto
opatření dotknout je i Schrödingerův institut, středisko volného
času, které má v našem příhraničním regionu Šluknovska nezastupitelnou funkci v práci s dětmi
z vyloučených lokalit, s dětmi
z problémových rodin a dětí ze sociálně slabého prostředí.
Nyní, na základě rozhodnutí
paní náměstkyně Katzové, má mít
Schrödingerův institut zkrácenou
dotaci přibližně o osm milionů korun, a v souvislosti s nemožností
vytvářet a vykazovat aktivity během čtrnáctiměsíčního lockdownu, pak přijde o další dva miliony
korun.
Snížit rozpočet Schrödingerova
institutu bezmála o padesát procent je pro tuto organizaci v zásadě likvidační. Od nového roku
2022 nebude za těchto podmínek

schopen udržet stávající rozsah a
kvalitu péče o naše děti z našich
měst a obcí, tak, jak jsme tomu
byli v uplynulých deseti letech
zvyklí.
Je nepochopitelné, že ve chvíli,
kdy střediska volného času hrají
extrémně důležitou roli při návratu dětí frustrovaných z mnohaměsíční izolace do společnosti
a k návratu k normálnímu životu,
Ministerstvo školství místo podpory těchto organizací, připravuje
jejich likvidaci. Kroky Ministerstva
školství se nám zdají nepochopitelné a nezodpovědné.
Schrödingerův institut vznikl
jako přímá reakce občanů na sociální a rasové nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011.
Z tohoto pohledu se jedná o aktivitu republikově velmi výjimečnou
a mimořádně důležitou.
Za deset let své existence nejenže významně přispěl ke zklidnění
situace ve společnosti a mezi dětmi, zaznamenal výrazné úspěchy
při začleňování romské populace
do většinové společnosti (v některých našich obcích se jedná
již o cca 15 % obyvatelstva), svou
prací se školními dětmi významně podporuje aktivity našich škol
při eliminaci školní neúspěšnosti,
eliminaci absencí a předčasných
odchodů dětí ze základního vzdělávání. Nelze přehlédnout i jeho
význam podpoře kvalitních vol-

nočasových aktivit našich dětí a
mládeže.
S rozsahem a kvalitou práce
nemá Schrödingerův institut v našem regionu srovnání. Ročně se
věnuje téměř čtyřem tisícům dětí,
to je skoro polovině dětí, které ve
Šluknovském výběžku žijí. A nepřímo tak pomáhá nám, starostům,
řešit problematiku sociálně vyloučených komunit a romské menšiny.
Téměř na každém našem společném jednání Sdružení pro
rozvoj Šluknovska se zabýváme
řešením sociálních problémů,
otázkami bezpečnosti a veřejného pořádku v našich obcích. Náš
region je významně postižen negativními strukturálními sociálně ekonomickými dopady souvisejícími s rozpadem tradičního
průmyslu, následným úbytkem
pracovních příležitostí, postupným vylidňováním a úbytkem především mladých lidí, kteří odchází
za lepšími příležitostmi do větších
center. Nechceme se dožít dalších protiromských demonstrací,
které pramení z izolace Romů,
z neznalosti a neschopnosti lidí
najít společnou řeč. Schrodingerův institut všechny tyto problémy
řeší velmi přátelskou a přirozenou
formou, prostřednictvím výchovy
naší dětské populace, zájmových
a volnočasových aktivit. Potřebujeme Schrodingerův institut,

potřebujeme jeho práci, a proto
je pro nás nepřípustné, aby zanikl
jenom kvůli překotným úsporám
na Ministerstvu školství.
Vážený pane ministře, jestliže
rozhodnutí vašich úředníků ušetřit na Schrödingerově institutu několik milionů korun zastaví nebo
omezí jeho činnost, bude to mít
velmi neblahé důsledky pro celou
společnost Šluknovského výběžku, ve všech našich městech a obcích, kde institut působí.
Věříme, pane ministře, že můžete toto nešťastné a z našeho
pohledu nekoncepční rozhodnutí
vašich úředníků zvrátit a zastavit
tak likvidaci aktivit nejen Schrödingerova institutu, ale i ostatních
čtrnácti středisek volného času,
které působí obdobným způsobem i v ostatních problematických
regionech České republiky.
Proto Vás žádáme, pane ministře, abyste v této záležitosti konal
co nejdříve a nedopustil, aby rozhodnutí úředníků, bez předchozí
otevřené diskuse s dotčenými
subjekty vstoupilo v platnost, a
likvidovalo tak kvalitní práci pedagogů v sociálně vyloučených lokalitách, aby působilo v neprospěch
nejen středisek volného času a
Schrödingerova institutu, ale také
v neprospěch měst a obcí Šluknovského výběžku a jeho pětapadesáti tisíc obyvatel.
Jan Kolář, předseda SPRŠ

Bohužel. Regionální knižní minitrh nebude ani v letošním roce
Varnsdorf Zhoršující se epidemie koronaviru a nová opatření nedovolí Městské knihovně Varnsdorf uspořádat tradiční
knižní minitrh. Už druhý rok po

sobě.
Cílem knižního minitrhu je
propagace regionální literatury, tedy knih, které v uplynulém roce vyšly buď v našem

regionu nebo pojednávají o našem
regionu. V loňském roce přistoupila knihovna k představení nových knih alespoň skrze videa na
sociální síti YouTube, letos to

má v plánu také. Nezbývá než
doufat, že se příští rok minitrh uskuteční v normálním
režimu.
Tomáš Secký
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Prodeji spodního prádla se Jiřina Švirbelová věnuje přes 20 let
Varnsdorf
Tentokrát jsme
pro vás připravili rozhovor s Jiřinou Švirbelovou, která už přes
dvacet let podniká a provozuje
obchod Módní textil na ulici Národní 486 (v budově poblíž dnešního hypermarketu Albert).
Zákazníci zde najdou široký výběr dámského spodního prádla,
nočních košil, pyžam, plavek, triček, tunik, šatů, kardiganů a dalšího zboží. Z pánského oblečení
jsou to pyžama, noční košile a
různé typy spodního prádla (např.
trenky, boxerky) i s tematickými
obrázky, jako jsou vánoční nebo
valentýnské motivy.
Jiřina Švirbelová se věnuje prodeji textilu celý život. Vyučila se
v obchodu Tep, poté prodávala
v podnikové prodejně varnsdorfské Velvety, později i v dalších
obchodech s metráží, galanterií,
oblečením a doplňky. Jednoho
dne dostala nabídku k pronájmu
nebytových prostor a rozhodla
se, že zkusí podnikatelskou dráhu.
V roce 1998 otevřela svůj obchod
s názvem Módní textil, vybudovala si svou klientelu a jezdí za ní
zákazníci z celého Šluknovského
výběžku i širšího okolí.
Hlavním sortimentem obchůdku je kvalitní dámské spodní
prádlo, především podprsenky
od tradiční české značky Triola.
„Snažím se, abych měla velký výběr různých velikostí a stylů pro
všechny typy ženských křivek.
Nabízím podprsenky vyztužené,
polovyztužené, push-up, ale i bez
kostic a mnoho dalších typů pro

Jiřina Švirbelová se prodeji spodního prádla věnuje přes 20 let; foto Barbora Hájková

menší i větší prsa,“ popisuje Jiřina Švirbelová. Pokud mají ženy
zájem, ráda poskytne odborné
poradenství, co se týče správné
velikosti a výběru typu prádla. „Se
spoustou žen přijdeme společně
na to, že mají špatně zvolenou
velikost, případně střih a typ podprsenky. To se samozřejmě odrazí
jak na držení těla, které může způsobovat bolest zad a hlavy, tak i na
sebevědomí. Když si pak zákaznice
zkusí správně padnoucí prádlo,
oblékne si tričko a vyjde ven z kabinky, je to opravdu výrazná změna,“ říká.
A jak žena pozná, že má na sobě
tu správnou? „Měla by sedět obvodově, kostice nesmí zasahovat
do podpaží ani do prsou. Přední

část podprsenky neodstává ani
z ní nic tzv. nepřetéká. Samozřejmostí jsou správně nastavená ramínka a zapínání. Také je důležité
do podprsenky správně prsa usadit. Pokud podprsenka správně
sedí, není s ní celý den potřeba
manipulovat, rovnat ji a popotahovat,“ říká Jiřina Švirbelová.
Pokud by se náhodou stalo, že
nějaké přání nemůže zákaznicím
splnit, není problém po domluvě
zboží doobjednat.
V dnešní době je obrovská nabídka levného spodního prádla.
I když se trend kvalitní „pomalé
módy“ (slowfashion) začíná vracet, spoustu lidí dává přednost
nákupům oblečení v obchodních
řetězcích. Jak se tomu dá konku-

rovat? „Ano, to je pravda. Ale kvalitu poznáte po pár týdnech nošení a praní. Levné podprsenky mají
často neošetřené kostice, které
mohou časem svým majitelkám
způsobit nepříjemné zdravotní
problémy v podobě otlaků, škrábanců a vyrážek. Také prádlo ztrácí tvar, pružnost a barevnost. Myslím, že nepotřebujeme mít doma
deset různých podprsenek, které
nám úplně nesedí, a necítíme se
v nich příliš dobře. Dle mého stačí
dvě až tři kvalitní, naučit se s nimi
správně zacházet, ukládat a prát
a vydrží nám opravdu velmi dlouho,“ vysvětluje.
Jak sama Jiřina Švirbelová říká,
nejkrásnější zpětnou vazbou jsou
pro ni spokojení zákazníci, kteří
se rádi vracejí a doporučí ji svým
známým, to je ta nejlepší reklama. „Jsem pyšná, že jsem vybudovala vlastními silami svůj obchod,
který funguje a dělá mi radost.“
Protože se pomalu blíží vánoční
svátky, tradiční otevírací doba se
bude maličko lišit. „Před Vánoci budu v obchodě pro zákazníky
od úterý 30. listopadu každý den
i v nedělní dopoledne až do Štědrého dne, kdy ještě někteří shání
dárky na poslední chvíli.“ Krásné
prádlo jako vánoční dárek jistě
potěší nejednu ženu. A pokud
si nejste jistí s výběrem, můžete
zde zakoupit i dárkové poukázky
v různých částkách. Aktuální informace a nové zboží najdete na
facebookovém profilu Prodejna
Textil Švirbelová.
Barbora Hájková

Festival Výběžek free L!VE se představil v odlehčené verzi
Varnsdorf V sobotu 16. října
se v sále Lidové zahrady Varnsdorf uskutečnil festival Výběžek
free L!VE light.
Pořadatelé kvůli nepříznivé
pandemické situaci festival už
dvakrát za sebou odložili, ale nakonec se rozhodli uspořádat alespoň odlehčenou verzi. Jak sami
sdělili, nechtěli být dva roky úplně
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„out“, proto narychlo nachystali
tento odlehčený ročník, který se
uskutečnil v původním plánovaném termínu.
Na pódiu vystoupily celkem tři
kapely. Jako první se představila
rumburská indie-popová kapela
The PIX, dále zahrála pořádající
north-crossová skupina z výběžku
Toxic People a po ní crossovero-

vá kapela F. A. King ze Železného Brodu a okolí. Překvapením
byl dvanáctiletý bubeník Mayor
Drummer z Ústí nad Labem,
který si připravil pět skladeb
a sklidil za svůj výkon obrovský
potlesk. Hudební kapely vystřídal
DJ BUBU s elektronickým
hudebním žánrem drum and
bass.

Příští rok se uskuteční 22. ročník Výběžek free L!VE v krásném a
symbolickém datu 22. října 2022.
Festival je pokračováním tradičního Festivalu free Tibet, u kterého
se pořadatelé rozhodli změnit
koncept a zaměřili se na podporu bližšího místa – Šluknovského
výběžku.

Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA
Dne 2. listopadu
uplynulo 8 smutných let, co nás po
těžké nemoci navždy opustila paní
Jaroslava
Valenti
roz. Adámková. Vzpomíná celá rodina.

S bolestí v srdci,
kterou ani čas nezahojí,
vzpomeneme
6. listopadu 7 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn
Dušan Poncer. Za celou rodinu s láskou vzpomínají rodiče, sestra Pája a
všichni, kdo ho měli rádi.

Dne 9. listopadu
uplynou dva roky od
úmrtí mého manžela
Miroslava Zavřela.
Stále s láskou vzpomínáme.
Manželka
Blanka s rodinou.

ZUBNÍ POHOTOVOST
6.-7.11.2021		
MUDr. Charvát Pavel
J. Š. Baara 692/26, Děčín V		
412 507 588
13.-14.11.2021			
MDDr. Bolfík Ondřej		
Varšavská 1863/7, Děčín VI		
Tel. 737 501 440
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(parkoviště na Národní ul.)
Středa 10.11.2021
8.00 – 16.30 hod.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Sběr šatstva na poliklinice
končí 9. listopadu 2021.
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Vyšla nová kniha Tajemství pokladu Templářů
Varnsdorf
Lidem toužícím
po bohatství už po staletí nedávají spát zmizelé poklady mocného středověkého řádu templářských rytířů.
Jejich hlavní poklad – Svatý
Grál, Archa Úmluvy a Bafomet
– neustále vyvolává bujné představy. Touha po objevení tohoto
pokladu pohání k aktivitě nejenom lovce pokladů, ale i historiky.
Skeptici usuzují, že žádný templářský poklad nikdy neexistoval.
Mnoho odborníků i laiků je ovšem
přesvědčeno, že templáři v podzemí Šalamounova chrámu nalezli
poklad nezměrného významu,
který vedle bohatství hmotného
obsahuje i důležitou část bohatství duchovního.
Po stopách templářského pokladu se vydal i varnsdorfský autor literatury faktu Templarius
Bohemicus. Ve své nejnovější
knize Tajemství pokladu Templářů bohatým výčtem možností spekuluje o tom, co všechno
vlastně tento poklad může obsahovat a současně objasňuje
důvody, které jeho i jiné autory
k takovým spekulacím vedou.
Přínosný je encyklopedický popis
všech lokalit, které byly v souvislosti s tímto pokladem zmíněny
v pověstech, odborných textech
apod. Kniha obsahuje celkem
66 takových lokalit ve 41 zemích

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
18.11.2021 od 9.00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
Čalounické práce,
tel.: 777 883 607

na čtyřech kontinentech. Českého čtenáře nejspíš překvapí, na
kolika místech na českém území templářský poklad byl nebo
mohl být, a také fakt, že k nám
nejspíš zavítal i legendární rytíř
Lancelot.

Bohatě ilustrovanou knihu vydalo osvědčené nakladatelství
Machart Beroun v edici Lexikon a
je k zakoupení mimo jiné ve varnsdorfském knihkupectví Papírová
loď.
Milan Hrabal
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Běžecká akce na Jedlové s charitativním podtextem
Varnsdorf
Tradičně v prvním říjnovém víkendu se konala
sportovně-charitativní akce na
vrcholu ikonické hory Jedlová
v Lužických horách. Letos už potřetí. A tak ten, kdo zamířil na
vrchol Jedlové nemohl minout
skupinky sportovců, které naoko bezcílně pobíhaly po většině
cest v okolí. Cíl měl však každý
z nich, a to absolvovat během 24
hodin co největší počet výstupů
k rozhledně na Jedlové a tím nejen otestovat svou sportovní výkonnost, ale především podpořit
handicapované děti.
Sportovně-charitativní akci Jedlová 24 HRS 2021 připravil Karel
Valenta za Běžecký kroužek Varnsdorf s Milošem Duškem spolu se
SAK Rumburk. Na Jedlovou tahle
akce přilákala 111 přímých účastníků a mnoho dalších kamarádů,
přátel a diváků, kteří se přišli jen
podívat, povzbudit a pozdravit
závodníky. Výstup každého ze
závodníků z předem daných, povinných bodů, umístěných od

jednoho do zhruba dvou kilometrů od vrcholku byl pořadatelem
zaznamenán a tím vždy připsáno
na charitativní konto 5 Kč.
Závod byl odstartován v sobotu
přesně v poledne u kaple na Křížové hoře, kdy už tam bylo kolem
50 účastníků odhodlaných zkusit
vydržet běhat a chodit co nejdéle, ideálně celých 24 hodin. Na
vrcholu pak bylo centrum závodu včetně zázemí pro závodníky.
Fungovala tam také registrační
kancelář pro ty, kdo si na celou
dobu 24 hodin netroufali, nebo
prostě nemohli. Hned ze začátku
se vedení ujal a nejvíc výstupů
získával rumburský Jaroslav Singh
stíhaný „smečkou“ soupeřů. Souboj to byl vyrovnaný a v polovině
času již měla první pětice na kontě více než 30 výstupů! Vypadalo
to, že rekord jednotlivce z roku
2019, tj. 45 výstupů jistě padne,
ten na celkový počet- 831 byl překonán již za pět hodin závodu!
Závod probíhal ve velmi svižném tempu i v noci a ráno. Kaž-

dý, kdo chtěl uspět a umístit se,
si nemohl dopřát mnoho odpočinku, musel být na trati téměř
nonstop. Tomu odpovídal i konečný výsledek. V nedělní poledne
se časomíra zastavila a stejně tak
i sčítání výstupů, na cifře 1447!
To znamenalo příspěvek od pořadatelů za výstupy ve výši 7235
Kč. Dohromady i s částkou vybranou v dobrovolné sbírce putovalo
na organizaci RWTTC (Running
With Those That Can´t) 11143 Kč.
To je o více než 3000 Kč větší
částka, která byla vybraná loni.
S takovým výsledkem byl pořadatel velmi spokojen. Spokojenější byl snad jen Jaroslav
Singh, který s počtem 56 výstupů s přehledem zvítězil.
V nohách pak měl za 24 hodin
129 km a 8678 výškových metrů.
Výborný výkon však předvedla
celá řada sportovců, vždyť na tento třetí nejvyšší vrchol v Lužických
horách, vystoupilo víc než desetkrát hned padesát závodníků!
A kdo Jedlovou zná, ví, že ani je-

den výstup není snadný.
„Sečteno a podtrženo proběhl, především i díky partnerům
akce, na Jedlové další povedený
event, na jehož již čtvrtý ročník
(1. - 2. října 2022) se už teď můžeme všichni těšit a připravovat.
Můžeme zaručit neuvěřitelnou
spoustu silných zážitků a také trochu bolavé nohy. Celé akce se zúčastnilo mnoho závodníků z blízkého i dalekého okolí. A nemohla
by se konat v takovém rozsahu
především díky našim podporovatelům a sponzorům, kteří velkým
dílem přispěli ke zdaru celého
sportovně-charitativního podniku,“ dodal Karel Valenta.
Výsledky muži: Jaroslav Singh
(Unlimited KM Trading CZ) 56x,
IstvanSzonda (Tj Sokol Praha Libeň) 50x, Tomáš Kolář (Ještěd
Skyrace tým) 47x. Výsledky ženy:
Zdena Singhová (Rumburk) 45x,
Sabina Kalusová (Ty & Já) 43x,
Kristýna Forejtová (Tom & Týna)
40x.
Redakce

Strož uspěl v Kole pro život, MS přineslo mírné zklamání
Varnsdorf Po zisku titulu mistra republiky varnsdorfský cyklista Jan Strož nelenil, naopak. Střihl si další dvě akce.
Se svým profi MTB týmem
D2.mont Merida Cycling Team
uspěl v seriálu Kolo pro život. „Pro
mě a můj tým to dopadlo naprosto
skvěle. Pojistili jsme si celkové vítězství v týmech, podařilo nám to
potřetí za sebou. Navíc jsem vyhrál

i já, to byl příjemný bonus. Musím
ale přiznat, že úplně ideální den to
pro mě nebyl. Moc dobře se mi nejelo, takže o to si toho cením více
a zároveň to byl opravdu super
trénink na nadcházející mistrovství
světa v maratonu,“ ohlédl se Jan
Strož.
V Itálii, kde se konal světový
šampionát, si vyjel Strož 48. místo. „Moc to neodpovídá tomu,

v co jsem doufal. Závod se přitom
vyvíjel neskutečně dobře. První tři
hodiny jsem se pohyboval na samotném čele závodu a cítil se fakt
parádně. Jenže na takový závod
musíte být stoprocentně připraveni. Po všech stránkách. No, já byl
připravený tak na 90 %. Potkaly
mě prostě situace, které jsem podcenil. Nejvíce mě trápilo teplé počasí. To byl asi hlavní důvod, kdy mi

tělo po třech hodinách řeklo prostě
stop. Závod jsem chtěl ale za každou cenu dokončit, protože pro mě
byla čest reprezentovat. Upřímně?
Se závoděním to nemělo nic společného, prožil jsem opravdu slušnou krizi. Je to pro mě a mé trenéry velké ponaučení do příště. Jsem
opravdu rád, že jsem se mohl tak
velkého závodu zúčastnit,“ dodal
Jan Strož.
Redakce

Hokej: Vikingové bojují s absencemi, body tak nesbírají
Varnsdorf
Hokejisté se na
konci října potýkají se zraněními
a nemocemi. Není se tak čemu
divit, že hokejoví Vikingové prohráli jak v Lomnici (2:4), tak doma
s Frýdlantem (1:7).
„Do utkání v Lomnici jsme nastoupili s několika zraněními. Prostě máme nemocemi prolezlé a tím
pádem oslabené mužstvo. Přitom
jsme do zápasu vstoupili dobře,
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vedli 1:0 a kontrolovali hru. Měli
jsme i další šance, které likvidoval
domácí brankář. Stejné to bylo
na začátku třetí třetiny, kdy jsme
přidali druhou branku. Jenže pak
domácí v přesilovce snížili a nám
se defacto rozpadla hra směrem
do defenzivy. Nedokázali jsme si
směrem dopředu vytvořit tlak.
V obraně jsme se dopouštěli laciných chyb a domácí toho plně vyu-

žili. Přesto, že Kácha v naší brance
předvedl výborný výkon, nestačilo
to,“ smutně pravil Radek Hron, vedoucí týmu HC TS Varnsdorf.
Ani proti Frýdlantu se situace
okolo zraněných a nemocných
hráčů ve varnsdorfské kabině nezlepšila. „Tohle v této fázi sezóny
nepotřebujeme. Do utkání vstoupil
lépe Frýdlant, který využil našich
zmatků v obranném pásmu a šel

do vedení. Hra se začala vyrovnávat, přesto hosté zvýšili na 3:0. Sice
jsme hru zpřesnili, více se tlačili do
útoku a snížili, z dalších brejků ale
vedli hosté po druhé třetině 5:1.
Neměli jsme štěstí v koncovce.
Nakonec jsme ještě dostali další
dvě branky. V obraně nám chyběly
zkušenosti, vždyť nejstaršímu hráči
bylo 21 let,“ posteskl si Hron.
Redakce

Nepříjemná zpráva! Fotbalisty Varnsdorfu zastavil koronavir
Varnsdorf Dobře rozehraná
podzimní část druhé ligy dostává
z varnsdorfského pohledu nepříjemné trhliny.
Načala to první domácí bodová
ztráta, kdy svěřenci Pavla Drska
nestačili na pražskou Duklu. „Přitom jsme začátek utkání zachytili.
Rychle jsme rozehráli standardní situaci, což Duklu překvapilo.
Škoda, že z toho nepadla branka,“
kroutil hlavou Pavel Drsek, kouč
poraženého Varnsdorfu. Jinak
ale v prvním poločase kralovala
na hřišti Dukla. „Byli jsme v obraně hodně nedůrazní. Dukla toho
dokázala využít. Má technické a
kombinačně silné hráče,“ zdůraznil Drsek.
Po změně stran se Varnsdorf
prakticky nedostal do větších
šancí. Výkon klubu z Julisky mu to
nedovolil. „Změnili jsme taktiku a
chtěli hrát na dva útočníky. Bohužel Bojan Dordič si pořád sbíhal do
strany, takže nám to moc nevyšlo.
Sice jsme eliminovali hru Dukly, na
druhou stranu jsme si nevytvořili
žádnou velkou šanci. Je potřeba
Dukle pogratulovat, hrála hezký
fotbal,“ dodal Pavel Drsek.

Varnsdorfskou druholigovou jízdu zastavila prohra s Duklou; foto Tomáš Secký

V dalším týdnu přišla z Kotliny
špatná zpráva. Ve varnsdorfském
týmu se objevil ve větší míře koronavir. Výsledek? Odložené zápasy s Líšní a Opavou, nařízená
karanténa. „My už jsme tím byli
ovlivnění v utkání s Duklou. Ta
sice hrála velmi dobře, ale bylo
znát, že někteří naši kluci už asi
v těle něco měli. Pokračovalo to
v pondělí na tréninku, ve středu už
jsme trénink museli zrušit. Příznaky mají neočkovaní, ale i očková-

ní,“ řekl Pavel Drsek a pokračoval.
„Někteří mají těžší průběh, někteří
lehčí. Samozřejmě je to zásah do
sezóny. Bude nás čekat hodně nahuštěný program. Ale musíme se
na to prostě připravit, nic s tím
nenaděláme.“
Varnsdorf navíc pokračuje
v MOL Cupu, los osmifinále mu do
cesty postavil prvoligový Jablonec.
„To, že dostaneme tým z první ligy,
bylo vlastně skoro jasné. Jsem spokojený s tím, že nejedeme někam

na Moravu. Tam by se mi moc
nechtělo. Ale musel bych to brát,
jako fakt. Jablonec? Pro nás vlastně taková perlička. Několik hráčů
prošlo jabloneckými týmy. Já jsem
tam také působil, Jabloncem si
prošel i Petr Papoušek. Bude to
zajímavé. S losem jsem spokojený,
favorité rozhodně nejsme,“ usmál
se kouč Varnsdorfu.
Malou kaňkou pro varnsdorfské
fanoušky je fakt, že jejich druholigoví miláčci nebudou hrát v domácím prostředí. „Mrzí, nemrzí.
Pro naše fanoušky by to samozřejmě bylo super. Bohužel nám
los nepřál domácí zápas. Věřím,
že nás v Jablonci budou fanoušci podporovat v hojném počtu,“
doufá Drsek.
Tým z Kotliny má za sebou už
tři úspěšná kola v MOL Cupu.
V prvním kole vyhrál v Neratovicích 4:0, ve druhém pak na hřišti Povltavská FA 5:0. No a v kole
třetím pak doma přestřílel v prodloužení Brno 4:2. S Jabloncem se
mělo hrát ve středu 27. října, ovšem tento termín se kvůli varnsdorfské karanténě hrát nebude.
Redakce

Hurá! Futsalisté po roce a půl konečně zahájili své soutěže
„mladí“, které čekal úvodní turnaj Miloslav Kučera se stal dokonce Šindelář.
v Libouchci. Prvním soupeřem hráčem prvního kola.
Ve Varnsdorfu se budou hrát
byla Bělá Děčín. Po vyrovnaném
Sestava: Langer – Fiala, Peleška, další turnaje sálové kopané 6. lisprvním poločase se ukázala kva- Knitl, Damnitz, Kučera, Zadina, topadu a 18. prosince.
Redakce
lita varnsdorfského vicemistra,
Inzerce
nakonec z toho bylo vítězství 6:3.
„Do druhého utkání proti děčínGymnázium Varnsdorf
ským Hezounům jsme šli v roli jas...škola na hranici
ného favorita a taky to tak dopadlo. Konečné skóre se zastavilo na
pro šikovné páťáky
stavu 9:1. Ve třetím zápase jsme
šli na Želenice. Soupeř do zápasu
nastoupil, utkání ale bylo pro neBGV dobrá volba
dostatek hráčů předčasně ukončeno. Tím jsme získali další vítězpřípravný kurz na přijímací
ství, kontumace 3:0,“ zhodnotil
zkoušky z ČJL a M
vedoucí týmu Marcel Mikolášek.
Varnsdorf se s devíti body usavíce na www.bgv.cz
dil na průběžném prvním místě,
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6 Kč

Varnsdorf V rámci prvních
turnajů sálové kopané Ústeckého kraje vyběhli na palubovky
futsalisté Varnsdorfu.
Do akce šli veteráni, kteří se
představili na domácí půdě. Prvním soupeřem bylo Jílové A.
I když domácí dvakrát vedli, nakonec odešli z palubovky poraženi
2:4. Druhým soupeřem byla Nota
Děčín, která na domácí tým nestačila a prohrála 5:1. Tři branky
zaznamenal Fišer, jednou se trefil
Mikolášek, Beránek, Skotnica a
Pomíchal.
Sestava: Petrásek, Mikolášek,
Pomíchal, Mrijaj, Hemmer, Skotnica, Fišer, Beránek.
O týden později zahájili sezónu

