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Do rekonstrukce Hrádku a jeho okolí jdou další miliony,
vyhlídka zůstane pro turisty v letošní sezóně uzavřena

Varnsdorf     S rozsáhlou re-
konstrukcí vyhlídky Hrádek za-
čal Varnsdorf před rokem a půl. 
Od té doby se podařilo proměnit 

nevyužité prostory na restauraci 
s nejmodernějším gastro pro-
vozem na trhu. Nyní se pracuje 
venku.

Kromě moderní kuchyně s res- 
taurací jsou v objektu také nová 
sociální zařízení a plynová kotel-
na. „Tahle investice nás stála té-
měř 30 milionů korun z městské-
ho rozpočtu,“ přibližuje starosta 
města Roland Solloch investici 
v minulém roce. V současné chví-
li je interiér hotový, stavební prá-
ce ale neustaly. Město pokračuje 
v další etapě rekonstrukce vyhlíd-
ky Hrádek a jeho okolí. Pracuje se 
na venkovní terase pro restaura-
ci.

„Poslední měsíce se pracuje na 

obnovení venkovní terasy, na kte-
rou bude přístup přímo z prostor 
restaurace. S tím jsou ale spoje-
ny nutné demoliční a následně 
betonářské práce na klenbových 
konstrukcích a pilířích. Ty se mu-
sely pořádně vyztužit, starý beton 
odsekat a vylít nový. Terasa bude 
sloužit návštěvníkům především 
v letních měsících,“ doplňuje So-
lloch. Areál Hrádku je v tuto chvíli 
jedno velké staveniště, město 
proto z bezpečnostních důvodů 
pro lidi nemohlo otevřít vyhlíd-
kovou věž ani hotovou restauraci. 
Turistům se tak nejspíš otevře až 
příští sezónu.

„Je nám jasné, že k vyhlídce 
musí být také pořádný přístup. 

Chtěli jsme se zaměřit také na 
vzhled okolí. V těchto dnech se 
dokončuje projektová dokumen-
tace, která je zaměřena na úpra-
vy venkovních prostor, mělo by 
dojít k obnovení teras, opravě 
vstupního schodiště a výsadbě 
zeleně,“ prozrazuje starosta měs-
ta další plány na nadcházející 
měsíce. S úpravou okolí se záro-
veň bude dělat nová příjezdová 
asfaltová cesta včetně osvětlení 
a semaforů. Město bude v nej-
bližší době vypisovat výběrová 
řízení na zhotovitele, počítá se 
s investicí řádově milionů korun. 
Revitalizací by měla projít také  
plocha pod Hrádkem pro parko-
vání automobilů.           Tomáš Secký

Stavební práce na Hrádku pokračují. Vyhlídka zůstane pro turisty zatím uzavřena; foto Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Neznámý pachatel se na Studánce vloupal do areálu a kradl

Hasiči: Dobrovolná jednotka převzala dvě zásahová vozidla

2.4.2022 ve 12:50 hod. 
Na služebnu městské policie 

bylo taxikářem oznámeno, že 
v Ostrovní ulici se pohybuje asi 
stokilové prase, je agresivní, drbe 
se o zaparkovaná vozidla a kolem-
jdoucí se ho bojí. Na místo vyjela 
hlídka městské policie, která ově-
řila pravdivost ohlášení. Dozor-
čí směny konzultoval celou věc 
s mysliveckým hospodářem, kte-
rý uvedl, že se má prase nechat 
v klidu a ono samo odejde, ne-
boť odstřel ve městě není možný. 
Strážníkům se podařilo, se svo-
lením majitele, prase zahnat na 

jednu z přilehlých zahrad. Po delší 
době se podařilo ve spolupráci 
s ŘMP zjisti t majitele prasete, 
který si pro něj přijel a uvedl, že 
mu někdo úmyslně poškodil oplo-
cení pozemku a prase uteklo. 
Celá událost byla strážníky vyře-
šena příkazem na pokutu za pře-
stupek znečištění veřejného pro-
stranství.

6.4.2022 ve 21:55 hod. 
Dozorčí směny přijal oznámení 

o dopravní nehodě osobního vozi-
dla, které srazilo lampu veřejného 
osvětlení v ulici Národní. Vyslaná 

hlídka městské policie na udaném 
místě zajisti la nabourané osobní 
vozidlo Škoda Octavia, přičemž 
posádka vozidla po odmontování 
registrační značky z místa utekla 
směrem k ulici Pražská. Na místo 
byl přivolán výjezd skupiny do-
pravních nehod Policie ČR. Hlídka 
městské policie setrvala na místě 
dopravní nehody do příjezdu Poli-
cie ČR a asistovala při vyšetřová-
ní dopravní nehody a odstranění 
následků.

7.4.2022 ve 3:05 hod. 
Na základě žádosti  Policie ČR 

byla vyslána hlídka městské po-
licie k marketu Kaufl and, kde 
mělo dojít k rozbití  výlohy. Po 
provedené kontrole v udané lo-
kalitě bylo zjištěno, že se nejedná 
o výlohu Kaufl andu, ale o vypáče-
ní skleněných dveří prodejny dro-
gerie Teta, kde došlo k vloupání. 
Na místě, ani v blízkosti  nebyly 
zjištěny žádné osoby. Strážní-
ci hlídali místo činu do příjezdu 
technika Policie ČR a poté s ním 
spolupracovali. Činnost na místě 
trestného činu byla ukončena ve 
4:35 hodin.                      Marti n Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf   Pátek 29. dub-
na 2022 byl ve varnsdorfské 
zbrojnici slavnostní. Za účasti  
představitelů města, členů jed-
notky i zástupců okolních sborů 
a jednotek byly představeny dva 
nové zásahové automobily.

Z garáže vyjel nový dopravní 
automobil (zkráceně DA) značky 
MAN i s přívěsem. Sloužit bude 
k dopravě členů jednotky na mís-
to zásahu, uveze i základní vyba-
vení a vzhledem ke svému urče-
ní by mohl být použit také jako 
evakuační automobil v případě 
mimořádné události , či například 
jako zázemí při náročném dlouho-
trvajícím požáru.

Druhým automobilem je vo-
zidlo velitelské (zkráceně VEA). 
Občané Varnsdorfu v něm jistě 
poznají ex-Duster městské policie, 

který byl u strážníků nahrazen no-
vým typem. Po předělání polepů 
a menších opravách byl zařazen 
do výjezdu dobrovolné jednotky.

Požár černé skládky
Celkem čtyři jednotky byly 

vyslány ve středu odpoledne 
4. května do Dolního Podluží, kde 
u areálu „u komínu“ došlo k požá-
ru černé skládky. 

Plameny byly rychle zlikvido-
vány dvěma vodními proudy, ke 
škodě vzhledem k hořícímu od-

Varnsdorf  Místní policisté 
pátrají po neznámém pachateli, 
který se pravděpodobně v noci 
ze středy 4. května na čtvrtek 
5. května v obci Studánka vlou-
pal do oploceného areálu jedné 
příspěvkové organizace. 

Ze zaparkovaného nákladní-
ho vozidla odcizil autobaterii 
a následně ještě z nádrže tohoto 
vozidla 140 litrů motorové naft y. 
V tuto chvíli policisté vyhodno-

cují kamerové záznamy a pátrají 
po pachateli krádeže. Způsobená 
škoda se pohybuje kolem deseti 
ti síc korun.

Opakovaně kradl
Varnsdorfští  policisté ve zkráce-

ném přípravném řízení sdělili po-
dezření jednatřiceti letému muži 
z přečinu krádeže. Podezřelý muž 
o víkendu v ranních hodinách 
odcizil na prodejně obchodního 
domu ve Varnsdorfu drogisti cké 

zboží za více než 2 ti síce korun. 
Policisté zjisti li, že byl v posled-
ních třech letech již za obdob-
nou trestnou činnost odsouzen. 
Nyní mu u soudu hrozí v případě 
uznání viny až tříletý trest odnětí  
svobody. 

Vloupání do chaty
Policisté přijali o víkendu ozná-

mení, dle kterého se neznámý pa-
chatel v průběhu posledních čtyř 
měsíců vloupal do chaty v obci 

Studánka.  Zde vnikl na pozemek 
a následně poškodil vstupní dve-
ře do chaty, ze které odcizil různé 
vnitřní vybavení.  Svým jednáním 
způsobil škodu majiteli chaty 
v předběžně vyčíslené výši 118 
ti síc korun. Policisté pátrají po 
dosud neznámém pachateli pro 
podezření ze spáchání trestných 
činů krádeže a porušování do-
movní svobody.

                             prap. Bc. Eliška Kubíčková

padu nedošlo. Operační středisko 
vyslalo jednotky HZS Varnsdorf, 
JSDH Dolní Podluží, Horní Podluží 
a Varnsdorf.

Únik provozních kapalin
Na souběhy více událostí  

jsou varnsdorfští  hasiči zvyk-
lí, takže nikoho nepřekvapilo, 
že když profesionální jednotka 
odjela na Jedlovou, ve městě mu-
sela zasahovat dobrovolná jed-
notka.

V Krkonošské ulici došlo v pon-
dělí 9. května odpoledne k pro-
ražení olejové vany dodávky 
o kanál. Únik provozních kapalin 
dobrovolní hasiči zasypali sorben-
tem a po dohodě s operačním 
pak odjeli také k požáru na Jedlo-
vou, vozit vodu.

                                           Hasiči Varnsdorf

Dobrovolní hasiči si převzali nový dopravní automobil značky MAN; foto miw.cz
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Informace z varnsdorfské radnice: 17. a 18. týden

Zvláštní zápisy pro cizince proběhnou začátkem června

Záhadné bílé čtverce na silnicích jsou od geodetů

17. týden na radnici
Sedmnáctý týden začal tradič-

ně poradou vedení města, hned 
poté přijal starosta města Roland 
Solloch zástupce Úřadu práce 
kvůli podpisu dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí  v rámci ve-
řejně prospěšných prací. V úterý 
proběhla každotýdenní konferen-
ce s hejtmanem a zástupci ORP 
Ústeckého kraje ohledně proble-
mati ky ukrajinských uprchlíků, 
jako vždy online. Následovaly dal-
ší dvě video konference na téma 
fi nancování z Interreg CZ – SRN 
a také zasedání monitorovacího 
výboru ČR – Sasko. 

Ve středu řešil od ranních hodin 
místostarosta Jiří Sucharda havá-
rii čerpadla na pitnou vodu v Ne-
mocnici Varnsdorf, mezití m sta-
rosta připravoval se zástupci fi rmy 
EKO servis Varnsdorf a.s. program 
valné hromady. Varnsdorf má 
toti ž ve společnosti  majetkovou 
účast. Odpoledne zakončil mís-

tostarosta besedou se seniory 
v klubu Pohádka, tentokrát na 
téma prezentace města a aktuální 
problémy ve městě (MHD, senior 
taxi, uprchlická krize, problémy 
s teplárnou a další). 

Hlavním bodem čtvrtečního 
programu bylo zasedání městské 
rady. Pátek byl velmi slavnost-
ní. Po jednání s občankou města 
ohledně chodníku u zimního sta-
dionu, bylo odpoledne věnováno 
slavnostnímu předání nového 
dopravního automobilu MAN pro 
varnsdorfské hasiče. O nové tech-
nice IZS a komunální technice 
budeme psát v příští m čísle Hla-
su Severu. Sobota byla vyčleněna 
oslavám jara a organizaci Pálení 
čarodějnic, která se i díky počasí 
velmi vydařila.

18. týden na radnici
V pondělí osmnáctého týdne 

se sešli zástupci vedení města 
s dobrovolníky, kteří se podílejí na 

zajišťování péče o válečné uprch-
líky, ohledně státem vyhlášené 
dotace, ze které by bylo možné 
uhradit lektory jazykových kurzů, 
případně část odměny pro koor-
dinátory těchto služeb. V úterý 
se konala v kanceláři starosty 
avizovaná Valná hromada společ-
nosti  EKO servis Varnsdorf a.s. Na 
volnočasovou plochu u rybníku 
Mašíňák byl umístěn hygienický 
kontejner, který bude po zapojení 
návštěvníkům zajišťovat po celou 
sezónu hygienické zázemí. V kon-
tejneru se nachází společné WC 
a sprchy, zajištěná je i pravidelná 
denní kontrola a úklid. 

Místostarosta Jiří Sucharda se 
ve středu účastnil Valné hroma-
dy Euroregionu Nisa v Liberci, 
kde se podařilo do vedení opět 
zajisti t zástupce našeho města. 
V Euroregionu Nisa budou výbě-
žek v dalším období zastupovat 
města Varnsdorf, Rumburk, Krás-
ná Lípa a Vilémov. Ve čtvrtek se 

místostarostka Ladislava Křížová 
zúčastnila porady ředitelů, za-
tí mco se místostarosta účastnil 
další pravidelné videokonferen-
ce panelu HO (humanitárních 
organizací) na téma pomoc Ukra-
jině. 

Po skončení právní poradny, 
kterou zajišťuje město jednou 
měsíčně bezplatně občanům, 
probral místostarosta s městskou 
právničkou problemati cké soudní 
a právní spory, které město vede 
(zastavěný pozemek na Národní 
ulici, ruiny a další). 

Zatí mco sobota byla věnována 
pouze bohulibým činnostem (za-
hájení festi valu basketbalu dívek, 
příprava velké veteránské akce 
na Mašíňáku), neděle proběhla 
v pietním duchu, kdy jsme
v koncentračním táboře Rabštejn 
u České Kamenice u příležitosti  
výročí konce války ucti li památku 
obětí .

                                       Vedení města

Varnsdorf       V souvislosti  
s válečným konfl iktem na Ukra-
jině schválila vláda řadu legisla-
ti vních změn, které mají usnad-
nit integraci uprchlíků.

Zákon Lex Ukrajina nabyl účin-
nosti  v druhé polovině března 
a skládá se z několika norem, 
které upravují přidělování sociál-
ního zabezpečování, vzdělávání, 
zdravotní péče či zaměstnávání, 
ochrany a víz pro uprchlíky.

S ohledem na současnou situa-

ci, ve které nelze předjímat, kolik 
cizinců setrvá na území České re-
publiky i v následujícím školním 
roce, se zavedl insti tut „zvláštní-
ho zápisu” k předškolnímu vzdě-
lávání a k přijetí  do 1. ročníku ZŠ. 
Zvláštní zápis je určen výhradně 
pro cizince. Povinnost vyhláše-
ní “zvláštního zápisu” platí  i pro 
případ, kdy je současná kapacita 
školy naplněna, neboť počet po-
daných žádostí  je v takovém pří-
padě signálem pro zřizovatele, že 

musí situaci řešit. Zřizovatel může 
využít výjimek pro navyšování ka-
pacit stanovených tí mto zákonem 
a dle počtu podaných žádostí  
o přijetí  cizinců s pobytem ve spá-
dové oblasti  po vyhlášení zvlášt-
ního zápisu kapacity navýšit, 
aby bylo možné uchazeče při-
jmout.

Zvláštní zápis cizinců do 
všech mateřských škol proběhne 
7. června 2022 od 13:00 do 16:00 
hodin v budově Městského úřadu 

Varnsdorf v obřadní síni. Tlumoč-
ník bude zajištěn.

Zvláštní zápis cizinců do prvních 
tříd všech základních škol pro-
běhne 6. června 2022 od 14:00 
do 16:00 hodin přímo v budovách 
škol. Zápis bude probíhat v těch-
to školách: ZŠ a MŠ Brati slavská 
994, IZŠ Karlova 1700, ZŠ náměstí  
E. Beneše 469, ZŠ Edisonova 2821 
a ZŠ Východní 1602. Další infor-
mace jsou dostupné na stránkách 
jednotlivých škol.           Tomáš Secký

Varnsdorf       Na silnicích se 
napříč Ústeckým krajem objevily 
bílé čtverce. Lidé si marně lámou 
hlavu s tí m, o co jde.

Dva bílé čtverce dotýkající se 
jedním rohem. Někdy na chod-
níku, někdy na silnici. K vidění 
jsou například na silnici vedoucí 
na Studánku. K čemu slouží? Jde 
o takzvané vlícovací body. Slouží 

geodetům při mobilním mapo-
vání, které je součástí  tvorby Di-
gitální technické mapy Ústeckého 
kraje. Mapování provádí speciali-
zovaná fi rma z Brna TopGis.

„Body nám po pořízení snímků 
všech komunikací druhých a tře-
tí ch tříd umožní vytvořit podklad 
pro následné polohově přesné 
mapování. Mapování budeme 

provádět pomocí auta vybavené-
ho kamerovým systémem a ske-
nerem, a aby ta data z toho nájez-
du byla polohově správně, usazují 
se na vozovku právě tyto body,“ 
vysvětlila pro Deník výkonná ře-
ditelka Drahomíra Zedníčková ze 
společnosti  TopGis.

Mobilní mapování probíhá sou-
časně ve všech krajích republiky. 

„Projekt mobilního mapování má 
ve všech krajích skončit v břez-
nu příští ho roku. Do konce léta 
bychom proto chtěli mít veškeré 
nájezdy hotové,“ doplnila Deníku 
Zedníčková s tí m, že v Ústeckém 
kraji bude probíhat i letecké sním-
kování, bude ho ale zajišťovat jiná 
fi rma.

                                                      Tomáš Secký
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Varnsdorf nechá zateplit pečovatelský dům v Lesní ulici,
rekonstrukcí projde i panelový dům v Kmochově ulici

Pod Jedlovou hořel hektar lesa, v těžko přístupném 
terénu s ohněm bojovalo sedm hasičských jednotek

Rekonstrukci čeká v letošním roce dům s pečovatelskou službou a panelový dům v Kmochově ulici; foto Tomáš Secký

Varnsdorf      Další rozsáhlou 
investi ční akcí letošního roku 
bude pro město bezesporu za-
teplení dvou panelových domů. 

Jedná se o dům s pečovatelskou 
službou v Lesní ulici a dvanácti pa-
trový panelový dům v Kmocho-
vě ulici. „Obyvatelům jsme slíbili 
rekonstrukci již minulý rok, ale 
vzhledem k pandemii, nedostat-
ku stavebního materiálu a fi rem 
jsme museli investi ci přesunout 
do letošního roku,“ vysvětluje mís-
tostarostka Ladislava Křížová.

V obou případech půjde o za-
teplení obvodového pláště budo-
vy včetně nové střechy a zasklení 
lodžií. Náklady se budou celkem 
pohybovat kolem třiceti  milio-
nů korun, ty Varnsdorf pokryje 
z městského rozpočtu. Termín rea-
lizaci se bude odvíjet v závislosti  
na uzavření smluv o dílo, reálně 
by se ale mohlo začít v letních 
měsících. V současné chvíli pro-
bíhá na základě výběrových řízení 
výběr zhotovitele.

„Jakmile projdou rekonstrukcí 
tyto dva domy, zbyde nám k za-
teplení poslední dvanácti patro-
vý panelový dům v ulici Karolíny 

Světlé. Ten by mohl přijít na řadu 
příští  rok. Minulý týden jsme vy-
hlásili výběrové řízení na vypra-
cování projektové dokumentace. 
Rozsah stavebních prací bude 

stejný, tedy zateplení, střecha 
a balkóny,“ dodává Křížová.

Město se panelové domy v jeho 
majetku snaží postupně zvele-
bovat. V roce 2020 prošly rekon-

strukcí dva panelové domy v Kři-
žíkově ulici nedaleko plaveckého 
bazénu, předtí m prošel zateple-
ním bytový dům v Prašné ulici.          

                                           Tomáš Secký

Varnsdorf     Kolem 14. hodi-
ny v pondělí 9. května 2022 bylo 
na tí sňovou linku oznámeno, že 
pod rozhlednou Jedlová je vidi-
telný kouř.

Operační středisko na mís-
to vyslalo profesionální hasiče 
z Varnsdorfu společně s dobrovol-
nými kolegy z Dolního a Horního 
Podluží. Když po krátkém pátrání 
hasiči požár nalezli, byly doposlá-
ny další jednotky – dobrovolné 
z Krásné Lípy, Rumburku, Chřib-
ské a Varnsdorfu. V Rybništi  na 
rybníku místní jednotka záro-
veň zřídila čerpací stanoviště 
pro plnění cisteren. „Byl vy-
hlášen druhý stupeň poplachu 

z důvodu počtu nasazených jed-
notek,“ uvedl mluvčí hasičů Lu-
káš Marvan.

Nataženo bylo celkem šest vod-
ních proudů, požár na ploše při-
bližně 100×100 metrů uprostřed 
lesa ve svahu hasiči obklíčili ze 
všech stran a dostali pod kon-
trolu. V prvopočátku pomáhali 
s roztažením hadic i přítomní stát-
ní policisté.

Následně v průběhu několika 
hodin hasiči les prolili ti síci litry 
vody. Na dohlídku zůstala krásno-
lipská dobrovolná jednotka, která 
k události  dorazila i s novou čtyř-
kolkou.

                                            Hasiči VarnsdorfHasiči likvidovali lesní požár na Jedlové o velikosti  100x100 metrů; foto miw.cz
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Kurz Podnikni to! odstartoval reálné podnikatelské projekty

Panorama Weekend nabídne projekci 70mm a 35mm fi lmů

Využijte zdarma služeb dluhové poradny ve Varnsdorfu

Varnsdorf  Skončil už dru-
hý běh kurzu Podnikni to! Pro 
účastníky je jeho konec záro-
veň novým začátkem. Jejich 
podnikatelské plány a nápady 
mají konečně příležitost naplno 
a bezpečně odstartovat. 

Kdo byli ti , kteří se pusti li do 
hledání funkčního potenciálu 
svých projektů, nápadů v hla-
vě a zkoumání podnikatelské-
ho myšlení? Absolventy kurzu 
jsou obyvatelé města i okolních 
obcí, začínající i pokročilí pod-
nikatelé. Každý v aktuální fázi 
svého podnikání hledal cesty, 
jak začít, jak odbourat překážky 
a obavy, získat informace, nový 
vítr do plachet nebo jiný pohled 
na věc. 

Díky fi nanční podpoře města 
Varnsdorf a Inovačního centra 
Ústeckého kraje (ICUK) byl kurz 
pro účastníky zdarma. Jejich spo-

lupráce s projektem Podnikni to! 
tak umožnila účastníkům promě-
nit podnikatelské sny v reálné pří-
ležitosti .

Cílem pěti  dvouhodinových se-
tkání bylo nastavit systemati cké 
a konkrétní kroky, na jejichž zákla-
dě lze nastartovat projekty bez ri-
zika a s minimem fi nancí. Nešlo jen 
o zcela nové podnikatelské plány, 
ale i projekty, které měly obohati t 
aktuální podnikání. 

Účastníci se pod vedením zku-
šeného podnikatele naučili odha-
lit potenciál svého nápadu, po-
stupně ho budovat, hledat rizika, 
která jej ohrožují, komunikovat 
se zákazníky, prezentovat projekt 
před jinými podnikateli a zpraco-
vávat zpětnou vazbu.

Absolvent kurzu Marti n hodno-
tí :

 „Kurz mi pomohl najít odhodlá-
ní a rozšířit obzory, oceňuji přede-

vším přátelskou atmosféru.”
Kurzem to ale nekončí, na-

opak začíná. Absolventi  pokračují 
v rozvíjení sebe a svých projektů 
v navazující komunitě Klubu pod-
nikavců. Klub je otevřen nejen 
jim, ale všem zájemcům z města 
a okolních obcí, kteří mají chuť 
získat nové aktuální informace 
a budovat efekti vní a funkční 
podnikání.

Představte si, že máte k dispo-
zici plnou pozornost podnikavých 
lidí z vašeho města, kteří akti vně 
hledají odpovědi na otázky, které 
v podnikání právě řešíte. Přesně 
o tom je Sraz podnikavců, komu-
nitní setkání 1x měsíčně v menší 
skupině pod vedením zkušené-
ho podnikatele. Kromě diskusí 
a sdílení know-how, zde zažijete 
i temati cká setkávání, zváni jsou 
také hosté a odborníci ze světa 
byznysu.

„Každé podnikání se skládá 
z toho, že člověk potřebuje po čase 
řešit marketi ng, fi nance a dostává 
se do různých oborů a odvětví”, 
říká člen komunity Jarda, „Klub mi 
pomáhá v tom, že se můžu zeptat 
ostatních podnikatelů, jak řeší na-
příklad sociální sítě, fi nance nebo 
účetnictví a můžu tak získané in-
formace rychleji využít pro sebe 
a vlastní podnikání”.

Díky příspěvku města Varnsdorf 
a Inovačního centra ICUK můžete 
vyzkoušet testovací členství na 
3 měsíce za zlomek ceny, a to za 
pouhých 570 Kč (190 Kč/měsíc). 
Navíc, pokud během tohoto ob-
dobí zjistí te, že Klub pro vás není, 
vrátí me vám bez řečí všechny 
peníze zpět. Pro bližší informace 
pište klubové manažerce Evě Koš-
ťálikové (kostalikova@klubpodni-
kavcu.cz, 727 981 789).      

                                                 Redakce

Varnsdorf  Panorama Wee-
kend, který se uskuteční ve 
dnech 20. až 22. května v rámci 
19. ročníku Filmového festi valu 
Nisa, nabídne projekci 70mm 
fi lmů, 35mm Sensurround fi lmů, 
přednášky a další.

Pro diváky je připraven jedineč-
ný fi lmový zážitek na zakřiveném 
panoramati ckém plátně o veli-
kosti  130 m2. Promítat se bude 
na původní technice instalované 
do kina před padesáti  lety. Letoš-
ním lákadlem je zajisté ojedinělý 
zvukový systém Sensurround, 
který diváka díky 36 kW výkon-

ným reproduktorům vtáhne do 
děje. „Tento systém bude v České 
republice použit vůbec poprvé. Di-
vákovi přiblíží zážitek z fi lmu, na-
příklad při zemětřesení se chvěje 
celé okolí,“ přiblížil novinku maji-
tel kina Pavel Nejtek.

Během tři dnů je připraveno 
k promítání devět fi lmů. „Do 
programu se nám podařilo za-
řadit poslední vyrobenou 70mm 
kopii fi lmu Smrt na Nilu s digi-
tálním zvukem.“ dodává Nej-
tek. Maraton odstartuje v pátek 
20. května od 15:00 hodin fi lm 
Velká zeď (70mm), následovat 

bude od 17:45 hodin Neúplat-
ní (70mm), večer zakončí Bitva 
o Midway (35mm Sensurroud). 
V sobotu se začne promítat od 
10:30 hodin fi lmem Porgy a Bess 
(70mm), na něj naváže od 13:45 
hodin fi lm Horská dráha (35mm 
Sensurroud), pokračovat se bude 
v 16:15 hodin fi lmem Smrt na Nilu 
(70mm) a od 20:00 hodin čeká na 
diváky Zemětřesení (35mm Sen-
surroud). Na neděli jsou připrave-
ny dva fi lmy, od 11:00 hodin Play 
Time (70mm) a od 15:00 hodin 
Vetřelci (70mm).

Návštěvníci si mohou zakou-

pit vstupné na všechny tři dny za 
1 000 korun, nebo na dva dny za 
700 korun, případně na jeden den 
za 450 korun. Kdo by chtěl vidět 
jednotlivá představení, zaplatí  
140 korun. Studenti  a senioři mají 
zvýhodněnou cenu 25 korun za 
fi lm.

„Akce je ve spolupráci s Národ-
ním fi lmovým archivem, jehož zá-
stupci se osobně zúčastní projek-
cí. Přijet by měli i ze Slovenského 
národního archivu. Také chci po-
děkovat Ústeckému kraji a městu 
Varnsdorf za podporu,“ dodal na 
závěr Pavel Nejtek.         Tomáš Secký

Varnsdorf  Do konce června 
mohou občané využít zdarma 
služeb dluhové poradny – Dlu-
hovka VDF (CZ.03.2.60/0.0/0.0
/16_052/0016917). Projekt je 
fi nancován ze Státního rozpočtu 

ČR a EU, ESF, Operačního progra-
mu Zaměstnanost.

Dluhová poradna ve Varnsdorfu 
funguje druhým rokem a zajišťuje 
jí Experance, z.s. „Během realizace 
se nám podařilo zajisti t insolven-

ce, podchyti t problémové situace 
a řešit exekuce našich klientů. Zbý-
vají nám do konce projektu dva 
měsíce a chceme lidem ještě na-
bídnout konzultace, poradenství či 
individuální setkání, které se může 
týkat následujících témat: 1) Jak 
správně hospodařit 2) Finanční a 
bankovní pojmy 3) Tvorba rezerv, 
rozpočet rodiny 4) Dluhy a ručení 
/ Druhy úvěrů a jejich pojištění 5) 

Insolvence 6) Exekuce,“ přibližuje 
vedoucí projektu Kateřina Knap.

V případě zájmu se občané mo-
hou obracet elektronicky na expe-
rance@post.cz či telefonicky na 
čísle +420 732 166 505. Dluhovou 
poradnu ve Varnsdorfu naleznete 
na adrese Poštovní 3126 každé 
úterý a čtvrtek od 08:00 do 13:00 
hodin a od 14:00 do 15:00 hodin.                                                               
                                      Redakce
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Mašíňák bude patřit dětem, blíží se Mezinárodní den dětí

Marie Rejfová: Jako veš v kožichu... Předprodej
vstupenek
na slavnosti

Náhradní 5. varnsdorfský Swap se uskuteční 22. května
Varnsdorf       V neděli 22. květ-

na se v čase od 14:00 do 16:30 ho-
din v prostorách varnsdorfského 
městského divadla koná 5. varns-
dorfský Swap. Ten je náhradou 
za termín 29. ledna, který po-
řadatelé byli nuceni zrušit kvůli 
nemoci. 

Výraz „swap“ už pro vás urči-
tě není neznámý. Zjednodušeně 

jde o výměnu věcí s ekologickým 
a ekonomickým záměrem. Cílem 
je redukovat zbytečné vyhazování 
oblečení, které ještě může dlou-
hou dobu sloužit, omezit podpo-
ru levné módy, která je vyráběná 
v obrovském množství bez ohledu 
na ekologické dopady a pracov-
ní podmínky zaměstnanců a také 
ušetří vaší peněžence.

Můžete donést oblečení pro 
děti  i dospělé, obuv, hračky či 
bytový texti l ve stavu, ve kte-
rém byste ho i sami rádi dosta-
li. Tedy vyprané, čisté a nepo-
škozené. Na swapu si pak sami 
vyberete z věcí, které donesli 
ostatní. Pokud vám zrovna žád-
né oblečení nepřebývá, nevadí, 
přijít můžete i tak a domů si od-

nést kousky, které se vám bu-
dou líbit. Zaplatí te pouze vstup-
né 50 Kč a za vybrané věci již 
nic dalšího neplatí te. Oblečení, 
které nenajde svého majitele, 
bude darováno na charitu. Vý-
těžek ze vstupného pak na akce 
a potřeby Komunitní zahrady 
Varnsdorf.

                                        Barbora Hájková

Varnsdorf         Dobrá zpráva 
pro fanynky a fandy. Josefí na Di-
víšková se vydává na knihkupec-
ké pulty!

Jízlivý nečtenář možná ucedí: 
A to bude na nich tančit, nebo 
co? Odpověď na takovou otázku 
je jediná: Nikoli, vti pálku, bude 
na nich ležet! Ale moc si nepole-
ží, dodají knihkupci. Je toti ž velice 
prodejná. 

Jasně, jedná se o nový humor-
ný detekti vní román Marie Rejfo-
vé, který autorka nazvala Jako veš 
v kožichu. Vydavatelem je tradič-
ně pražské nakladatelství MYSTE-

RY PRESS. Tentokrát je to vánoční 
příběh, v němž pro svéráznou uči-
telku Josefí nu není největším ne-
bezpečím vrah mezi divadelními 
kulisami, ale teta komisaře Tvrdí-
ka, s nímž Josefí na koketuje. A jak 
se slučuje humor s tragédií dvou 
zavražděných místních amatér-
ských herců? To nám již pošesté 
předvede autorčina spisovatelská 
dovednost, s jakou umně splétá 
napětí  s oddechem. Právě pro 
tento cop několika vypravěčských 
rovin mají její knihy úspěch. A jak 
se zdá, početné čtenářstvo opět 
nebude zklamáno.        Milan Hrabal

Varnsdorf      V sobotu 
28. května od 9 do 13 hodin se 
přilehlé okolí varnsdorfského 
rybníku Mašíňák promění ve 
velkou oslavu Mezinárodního 
dne dětí . 

Dům dětí  a mládeže Varns-
dorf organizuje oblíbený a vy-
hledávaný Den dětské radosti  
již po jedenačtyřicáté a připravil 
opravdu pestrý a nabitý program. 
Celou akcí bude provázet mo-
derátor Miloš Kostlán a vstupné 
je zdarma. „Po dvouleté pauze 
se vracíme k naší největší akci 
a na přípravě jsme si dali oprav-
du záležet. Ke spolupráci jsme 
přizvali místní organizace i jed-
notlivce. Děti  se mají určitě na 
co těšit. A pozor, oproti  minulým 
letům se tentokrát sejdeme na 
Mašíňáku,“ řekla ředitelka DDM 

Marcela Louková.
Co všechno tedy děti  čeká? Vel-

kým lákadlem určitě budou atrak-
ce. Chybět nebude oblíbená horo-
lezecká stěna, pro menší děti  pak 
velké skákací centrum a dětský 
vláček. O zábavu nebude nouze 
u stánku Balónkového Barona, 
který bude nejen plný balónků, 
ale děti  se mohou těšit i na krátké 
vystoupení.

Na své si určitě přijdou mi-
lovníci adrenalinu, kteří si bu-
dou moci vyzkoušet střelbu na 

paintballové střelnici, jízdu na 
čtyřkolce, bubblefootball, lu-
kostřelbu nebo nízké lanové 
překážky. Neméně zajímavá 
bude návštěva ve světě nevido-
mých s prakti ckými ukázkami her 
a pomůcek, nebo u varnsdorf-
ských modelářů, kde nebudou 
chybět lodě (a možná budou 
i letadla).

Součástí  programu budou dále 
soutěže o krásné ceny, výtvarné 
dílny, malování na obličej a ti , 
kteří mají radši trochu drsněj-
ší make-up, se můžou nechat 
namaskovat v záchranářském 
koutku. Po celou dobu pak bude 
k dispozici stánek s trdelníkem, 
cukrovou vatou a dalším občerst-
vením.

„Na Dnu dětské radosti  obvykle 
zahajujeme také nábor do zájmo-

vých kroužků na příští  školní rok 
a nejinak tomu bude i letos. Rádi 
poradíme s výběrem a je možné 
také hned vyplnit přihlášku a ode-
vzdat, což je výborný způsob, jak 
si místo včas zajisti t. Na začátku 
září už bývají některé kroužky ob-
sazené,“ uvedla Marcela Louková 
a pokračovala. „Krásné počasí je 
objednáno, tak určitě dorazte, 
moc se na vás těšíme!“

Akci pořádá Dům dětí  a mláde-
že Varnsdorf za fi nanční podpory 
města Varnsdorf, ve spolupráci 
s VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf, spo-
lečností  Billa, Schrödingerovým 
insti tutem, AdrenalinPointem, 
Balónkovým Baronem, Kateřinou 
Žatečkovou, Veronikou Říhovou, 
Milošem Kostlánem a spolky Te-
ukros, Život jde dál, Pomoc4ALL 
a LMK Varnsdorf.     Barbora Hájková

Varnsdorf      Městské slav-
nosti  proběhnou ve dvou dnech 
17. a 18. června 2022. V pátek 
17. června zahraje od 20:00 hodin 
v sále Lidové zahrady Varnsdorf 
Kapitán Demo, večer bude pokra-
čovat vystoupením DJe. V sobotu 
za sportovní halou vystoupí např. 
David Koller, Lipo nebo kapela 
Skyline. Vstupenky za zvýhodně-
nou cenu lze koupit na webu di-
vadlo.varnsdorf.cz.
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Oběti pochodu smrti mají konečně stálou a důstojnou
připomínku. Pamětní deska je nově na budově nádraží

Pamětní deska obětem pochodu smrti  z koncentračního tábora Schwarzeheide; foto miw.cz

Varnsdorf     Při příležitosti  
odhalení pamětní desky Mod-
ré hřebenovky byla na západní 
straně nádraží odhalena i deska 
obětem pochodu smrti  z kon-
centračního tábora Schwarze-
heide, který těsně před koncem 
války prošel Varnsdorfem.

Smyslem těchto pochodů 
byl rozkaz velitele SS Heinricha 
Himmlera, že „…do rukou nepří-
tele nesmí padnout jediný živý 
vězeň z koncentračních táborů“, 
aby se vězňům zabránilo v je-
jich záchraně ze strany spojenců 
a nejlépe se cestou zlikvidovali. 
Pochod z KT Schwarzheide (menší 
pobočný tábor KT Sachsenhausen 
založený koncem války pro váleč-
nou výrobu) vyšel 18. dubna 1945 
a čítal 581 vězňů, Čechů, Ukrajin-
ců, Rakušanů, Francouzů, Něm-
ců, Poláků a Holanďanů. Pochod 
trval 20 dní, během nichž vězni 
s přestávkami ušli od Drážďan až 
k Terezínu přes 300 kilometrů, 
a i přes selekci mladých a starých 
jej 97 vězňů nepřežilo.

„Vězni byli hnáni krajinou v ne-
dostatečném ošacení a obutí , 
mnohdy bosí. Kdo nestačil tempu 
pochodu, byl na místě zastřelen, 
hozen na vůz, který vezl ostatní 
mrtvé či bezvládné. Vozy často 
táhli samotní vězni,“ připomíná 
Milena Městecká, pořadatelka 
pietních pochodů Lidických žen 
a osobní účastnice jednoho z roč-
níků pietního pochodu Schwarz-
heide.

K jídlu nedostávali vězni nic, 
výjimečně polévku ze shnilých 
brambor a kopřiv. Ze zoufalosti  
jedli pampelišky natrhané cestou. 
Kdo zemřel cestou, byl pohřben 
na místě. „Mrtvé pohřbívali zase 
vězni, jsou známy případy, kdy 
ti , kteří pohřbívali, byli zastřeleni 
a vhozeni do stejné jámy. To 
se stalo například na zastávce 
v Horní Chřibské,“ popisuje Měs-
tecká.

Vzhledem k postupující frontě 
už němečtí  velitelé nevěděli, co si 
s vězni počít, a tak to vyřešili tak, 
že z Horní Chřibské je vedli zpát-

ky přes Rybniště, Horní Podluží 
a Jiřetí n do Varnsdorfu, přičemž 
na obou zastávkách po sobě za-
nechali 14 mrtvých. Do Varnsdor-
fu dorazil pochod smrti  po šesti  
vyčerpávajících dnech 24. dubna. 
Zde se transport na 10 dní zasta-
vil a ubytoval v 1. patře opuštěné 
přádelny texti lky Häbler (dnes 
Velveta). V té době dostávali 
vězni velmi málo jídla. Přilepšo-
vali si kopřivami a pampeliškami 
natrhanými na fotbalovém hřišti  
pod nádražím. Během pobytu ve 
Varnsdorfu bylo zastřeleno nebo 
ubito 7 vězňů. Jeden z nich, polský 
vězeň Anton Blodek, byl obviněn 
z pokusu o útěk a demonstrati v-
ně oběšen 1. května na ocelovém 
drátě před nastoupenými vězni 
přímo v továrně. Všechny obě-
ti  byly pohřbeny v prostoru pod 
Špičákem, odkud byly po válce 
exhumovány a přemístěny na dů-
stojné místo na místním hřbitově.

Teprve ve Varnsdorfu změni-
li Němci způsob přepravy. Dne 
5. května, v době, kdy už velká 
část Evropy slavila konec války, 

byli vězni rozděleni do dvou sku-
pin. První skupina asi 252 českých 
židovských vězňů byla naložena 
do otevřených železničních va-
gonů na přepravu uhlí. V Litomě-
řicích je „esesáci“ vysadili z vlaku 
a po pochodu směrem na Terezín 
u protektorátní hranice zmizeli. 
Vězni pak došli sami do Terezína, 
kde se dostali do péče Červeného 
kříže. Druhá skupina asi 220 neži-
dovských vězňů byla hnána pěš-
ky směrem na Nový Bor, kde byli 
10. května 1945 osvobozeni Ru-
dou armádou nedaleko Skalice 
u České Lípy.

Mimořádně názorným a su-
gesti vním dokumentem tohoto 
pochodu smrti  je unikátní soubor 
akvarelů Alfreda Kantora, studen-
ta pražské grafi cké školy, který 
byl dne 1. prosince 1941 Němci 
deportován jako Žid do Terezína 
a odtud do Osvěti mi a Schwar-
zheide. Ze všech těchto koncent-
račních táborů pořizoval grafi cké 
skicy, které se s pomocí přátel 
většinou zachovaly a s některými 
z nich se můžete seznámit i na 

nové pamětní tabuli.
Autorem nápadu této desky je 

novoborský badatel Josef Doškář, 
člen Svazu bojovníků za svobodu 
a Československé obce legionář-
ské, texty upravil a doplnil Jiří Su-
charda, desku vyrobila společnost 
MEA Nový Bor. Výrobu fi nancova-
la ČsoL Nový Bor. Deska čekala na 
své umístění více jak dva roky, ne-
boť původně měla být umístěna 
ve vstupní hale nádraží, které však 
mezití m přišlo o dvě třeti ny své 
velikosti . Po dohodě se Správou 
železnic nechalo město Varns-
dorf desku umísti t do kamerou 
monitorovaného prostoru dnešní-
ho hlavního vchodu na nádraží.

Poznámka autora: Na odhalení 
této desky byl pozván i dlouholetý 
předseda okresního výboru Čes-
kého svazu bojovníků ve Varns-
dorfu JUDr. Miroslav Majzlík, kte-
rý nečekaně 15. dubna zemřel. 
Rád bych tí mto vyjádřil zarmou-
cené rodině svoji soustrast a tuto 
desku mu In Memoriam za jeho 
dlouholetou práci věnoval.

                Jiří Sucharda



Svozy pytlového tříděného odpadu
26.05. a 02.06.2022 od 9.00 hod. 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU
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VZPOMÍNKA

Úmrtí v dubnu

Jaroslav Šubrt    76 let

Vladimír Opička    62 let

Jana Gavurová    82 let

Marie Hockeová    77 let

Alena Scholzeová    79 let

JUDr. Miroslav Majzlík   74 let

Ludmila Holubcová    88 let

Miluška Horčičková    84 let

Miroslav Eisler    76 let

Václav Sedláček    72 let

Adolf Augustín    96 let

ÚMRTÍ

Kdo Tě znal v dob-
rém, vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 
nezapomene! Dne 
18. května to byl 
první smutný rok, 

kdy nás navždy opustil můj manžel 
Jan Kalný. S láskou vzpomínají man-
želka Jaruška, synové Jan a Tomáš 
s rodinami, vnučka Simonka s příte-
lem.

Dne 8. května se dožil pln zdraví 
a životního elánu 89 let pan Milan 
Hindrák. Mnoho klidu a pohody do 
dalších let přejí rodina, příbuzní 
a přátelé.

21.-22.5.2022
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
412 539 298 

28.-29.5.2022   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín 1  
Tel. 412 151 056

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

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

Hudba Berger. Hraji svatby, 
narozeniny. Cena dohodou. 
Tel: 778 035 858

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Inzerce

Foto: archiv Milana Janáčka

Zemřel malíř Milan Janáček

Vítání jara 
v MŠ Na kopečku

Dne 13. dubna 2022 zemřel 
malíř, grafi k, ilustrátor, učitel, re-
daktor, herec a scénograf Milan 
Janáček.

Narodil se 6. dubna 1938 v jiho-
české Blatné. V letech 1953-1957 
studoval na Vyšší škole umělec-
kého průmyslu v Praze. Studoval 
také herectví. Po skončení studií 
v letech 1959-62 učil výtvarnou 
výchovu na střední škole ve Varns-
dorfu, poté (1963-65) pracoval 
jako výtvarník v reklamním oddě-
lení podniku Velveta Varnsdorf. 
V té době byl také u zrodu skupiny 
výtvarníků Kontrast.

V roce 1965 se přestěhoval do 
Liberce. Řadu let pracoval jako 
výtvarný a technický redaktor Se-
veročeského nakladatelství. Gra-
fi cky upravil a ilustroval přibližně 
půl druhé stovky knižních ti tulů. 
V roce 1966 získal ocenění za nej-
krásnější knihu roku. Janáčkovo 
výtvarné dílo bylo představeno 

veřejnosti  na více než pěti  desít-
kách samostatných a společných 
výstav doma i v zahraničí, je za-
stoupeno v několika českých i za-
hraničních galeriích.

Velkou část života se Milan 
Janáček věnoval herectví. Nej-
prve amatérsky v rodné Blatné, 
v Praze a ve Varnsdorfu. V letech 
1985-90 byl členem činohry libe-
reckého Divadla F. X. Šaldy. Jako 
scénograf spolupracoval s diva-
dly v Liberci, Kladně, Klagenfurtu 
a Mariboru.

S Varnsdorfem znovu navá-
zal spolupráci po roce 1990, kdy 
ilustroval několik publikací vyda-
ných Městskou knihovnou Varns-
dorf: Ať vládne medvěd nebo lev, 
Obrati ště aneb soft ware na co-
koliv, Peter Gehrisch: Břemeno 
paměti , Wórša Wićazowá: Koblíž-
kova cesta. Na všech uvedených 
ti tulech jsem měl to potěšení 
s Milanem Janáčkem spolupraco-
vat. Zvláštní poctou pro mě byly 
jeho ilustrace mé vlastní němec-
ké sbírky Wenn die Fische da-
vonfl iegen v roce 2019. Směrem 
k našemu městu to už byla vlast-
ně jeho umělecká labutí  píseň. 
Ještě jsme si spolu telefonovali, 
ale poslední plánovaný rozhovor 
i letošní setkání nám nemilosrd-
ně zrušil jeho odchod do malíř-
ského nebe.

                                                  Milan Hrabal 

OZNÁMENÍ

K 30. červnu 2022 odchází 
do zaslouženého důchodu 
po 43 letech provozování 
soukromé zubní ordina-
ce MUDr. Anna Chvojková. 
O prostory a vybavení má 
zájem dentální hygienistka 
Stanislava Steunová, která 
tam pracuje.

Varnsdorf     Jaro konečně při-
šlo s plnou silou a MŠ Na kopeč-
ku mohla uspořádat každoroční 
akci „Jarní otevírání zahrady“.

„Společně s rodiči a dětmi jsme 
školní zahradu očisti li od spada-
ných větví, vypleli bylinkové zá-
honky a skalku, pohrabali staré 
listí , ořezali náletové dřeviny, vy-
čisti li pískoviště, překontrolovali 
dětské koloběžky a kola, upravili 
kompost, zasadili smrček a bram-
bory, očisti li a připravili altán 
k venkovním činnostem. Odmě-
nou nám bylo společné opékání 
špekáčků a příjemné chvíle strá-
vené v družném hovoru. Všem ro-
dičům, kteří se této báječné akce 
zúčastnili, děkujeme,“ řekly za-
městnankyně mateřské školy Na 
kopečku.                              MŠ Národní

MALVAS
Májová veselice

v pátek 20. května 2022
na terase restaurace Střelnice.
V případě nepříznivého počasí 

uvnitř.
Začátek 18.00 hodin.



Siláci uspěli na Mistrovství ČR a SK v silovém trojboji 

Fotbalisté přišli o trenéra, skončil na vlastní žádost

Jedenáctý ročník Senior lobu se uskuteční v červenci
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Nitra     Ve dnech 22. až 
24. dubna se v Nitře uskutečnilo 
Mistrovství české a slovenské re-
publiky v silovém trojboji fede-
race GPC. Rekordní účast více jak 
400 závodníků slibovala kvalitně 
obsazenou soutěž.

Z oddílu OST Varnsdorf po další 
„koronavirové pauze“ přijelo do 
Nitry změřit své síly s konkurencí 
téměř nové složení. Tradičně Ma-
těj Syrovátka, nově Marti n Tuček, 
Daniel Pianka jr., Zdeněk Marvan 
a Klára Haičmanová. Tuček do 
OST Varnsdorf přestoupil z Kame-
nického Šenova, Marvan s Haič-
manovou hostují z Brna a Daniel 
Pianka jr. je třinácti letým synem 
dlouhodobého závodníka Daniela 
Pianky, který v Nitře působil jako 
rozhodčí.

První do bojů zasáhl junior vý-
pravy, který byl druhým nejmlad-
ším účastníkem soutěže a zároveň 
se svou vahou 37 kg i nejlehčí. Ve 

sloučené kategorii dorostu 13-19 
let v dřepu obsadil výkonem 40 
kg třetí  místo v absolutním po-
řadí, což je vzhledem k mnohem 
starším dorostencům výborný vý-
sledek.

Dalším účastníkem byla Klára 
Haičmanová, která se představila 
v celém trojboji – kategorie ženy 
do 56 kg. V dřepu ve třetí m po-
kusu zvládla s rezervou 150 kg, 
čímž překonala národní rekord. 
V benčpresu zdolala 65 kg těžkou 
činku, bohužel třetí  pokus na váze 
67,5 kg byl nezdařený. V mrtvém 
tahu v prvním pokuse zatáhla 140 
kg, ze zdravotních důvodů další 
pokusy již neabsolvovala. Celko-
vě tyto výtečné výsledky vynesly 
první místo mezi ženami v abso-
lutním pořadí.

Jako třetí  přišel na řadu Matěj 
Syrovátka v trojboji v juniorské ka-
tegorii do 110 kg. V dřepu zapsal 
pro zranění pouze první pokus na 

váze 310 kg, druhý se již nezda-
řil a třetí  vynechal. V benčpresu 
se postaral ve třetí m pokusu na 
220 kg o nový národní rekord 
a v mrtvém tahu zdolal činku 315 
kg. I přes zdravotní potí že Syro-
vátka předvedl skvělý výkon, kte-
rým se zařadil v absolutním pořa-
dí mezi juniory na druhé místo.

V benčpresu šli na řadu Marti n 
Tuček (kategorie do 140 kg muži) 
se Zdeňkem Marvanem (katego-
rie do 100 kg muži). Marvan si 
bohužel vybral smolný den, kdy 
se mu zdařil pouze první pokus 
na váze 185 kg. Zbylé dva poku-
sy byly neúspěšné. Tuček si vedl 
lépe, všechny své tři pokusy zvládl 
hravě a třetí m pokusem v novém 
národním rekordu 247,5 kg obsa-
dil zaslouženě první místo abso-
lutního pořadí.

Na závěr v mrtvém tahu se po-
kusil navázat Daniel Pianka jr. na 
úspěchy předchozích let varns-

dorfského oddílu. Tentokrát v ka-
tegorii do 56 kg dorostenců (13-
16 let). Pianka si hravě poradil se 
všemi třemi pokusy, které uzavřel 
váhou 70 kg v novém národním 
rekordu. Ve čtvrtém pokusu si po-
hrával s činkou o váze 80 kg, což 
bohužel bylo nad jeho síly. Jeho 
snažení mu vyneslo třetí  místo 
absolutního pořadí mezi mladšími 
dorostenci.

Nové složení týmu z Varnsdor-
fu se předvedlo ve skvělé formě 
a nyní již ladí formu na červnové 
mistrovství Evropy, které se bude 
konat na domácí půdě v Trutno-
vě. „Velké poděkování patří městu 
Varnsdorf, které nás tradičně pod-
poruje, místnímu fi tku OST, kde se 
většina z nás připravuje na závo-
dy a samozřejmě i našim rodinám 
a všem lidem, kteří fandili při sou-
těži jak na místě, tak i v online 
přenosu,“ dodal na závěr Jan Pian-
ka z OST Varnsdorf.            Jan Pianka

Varnsdorf       Fotbalisté pů-
jdou do další sezóny s jiným tre-
nérem. Dvě kola před koncem 
sezóny toti ž oznámil konec sou-
časný kouč Pavel Drsek.

Hráčům to oznámil po utkání 
v Opavě. „Vzešlo to z mé iniciati vy. 
Nějaké důvody tam prostě jsou, 
ale nechci to specifi kovat. S pa-
nem Gabrielem jsme se dohodli. 
Já jsem za tu spolupráci strašně 
rád, spousta věcí fungovala. Pro-
stě tam ale bylo něco, mám své 
osobní důvody, nechci to speci-
fi kovat,“ prozradil Deníku Pavel 
Drsek.

Ve Varnsdorfu tak působil 
v roli kouče rok a půl. Tým převzal 
minulý rok v zimě, když vystřídal 
Davida Oulehlu. „Věděli jsme, že 
tahle sezóna bude těžká. Já jsem 

naskočil do té minulé, kdy byl kádr 
v takovém stavu, v jakém prostě 
byl. Moc bodů jsme na jaře neu-
dělali, tuším, že záchranu jsme si 
pojisti li až v předposledním kole. 
Tahle sezóna začala velmi sluš-
ně. Kluci do toho šlápli, měli chuť, 
na podzim jsme nasbírali hodně 
bodů,“ připomněl Drsek.

V jarní části  se dokonce mluvi-
lo o baráži, nevyrovnané výkony 
ale tenhle sen postupně pohřbi-
ly. „Během jarní části  jsem byl 
často nespokojený. Kolikrát jsme 
body soupeři doslova odevzdali. 
Byl jsem naštvaný na hráče, ale 
i sám na sebe. Mrzí mě, že jsme se 
nedokázali udržet v boji o přední 
příčky. Sice jsme třeba vybojovali 
bod v Třinci, ale pak jsme vyho-
řeli v Drnovicích proti  Vyškovu, 

nebo doma proti  Chrudimi a Líšni. 
Jsou prostě zápasy, které člověka 
štvou,“ zakrouti l hlavou.

Proč byl tedy Varnsdorf na jaře 
nestabilní? „Tým má potenciál, 
o to víc mě to mrzí. Přišly ale zá-
pasy, kdy jsme byli strašně naivní 
v obranné fázi. Darovali jsme sou-
peřům góly, které prostě neměly 
přijít. Na druhou stranu byly zá-
pasy, kde jsme měli šanci a hráli 
dobře. Bohužel nám nepřály te-
rény. Třeba teď je to u nás dobré, 
ale máme konec sezóny. Někdy to 
bylo strašné i venku, výjimkou je 
Opava, kde mají nádherné hřiště,“ 
zdůraznil.

Nečekaný konec Pavla Drska 
údajně zaskočil i šéfa klubu Vlasti -
mila Gabriela. „Asi to nečekal, ně-
jaké náznaky z mé strany tam byly 

už během jarní části . Teď jsme se 
prostě dohodli, že končím,“ kon-
statoval. „Pan Gabriel kouká na 
fotbal svým pohledem. Nikdy mi 
nekecal do sestavy. Řekl mi třeba 
svůj názor na střídání. Člověk se 
pak zamyslel a přišel na to, že to 
tak může být. Měl jsem nad sebou 
člověka, který na ten fotbal dohlí-
žel. Získal jsem i jiné pohledy, beru 
to jako cennou zkušenost,“ poký-
val hlavou.

Budoucnost? Tu Drsek neřeší. 
„Aktuálně nemám žádnou nabíd-
ku. Když to řeknu jednoduše, vů-
bec mi nebude vadit, když budu 
trénovat syna v mladších žácích. 
Nikam se necpu. Uvidíme, co 
bude,“ dodal na závěr. Varnsdorf 
tak musí hledat náhradu.

                                               Redakce

Varnsdorf     Tenisové kurty 
budou 9. července dějištěm je-
denáctého ročníku Varnsdorf-
ského Senior lobu. Přihlášky do 
turnaje je možné podávat do 
7. července.

Turnaj ve čtyřhře je určen pro 
hráče nad šedesát let bez rozdílu 
pohlaví a odehraje se na teniso-
vých kurtech ve Varnsdorfu v so-
botu 9. července od 8:30 hodin. 
Hrát se bude ve skupinách na je-

den set podle platných pravidel 
tenisu, následně prolínacím sys-
témem o celkové pořadí. Hlavní 
cenou bude putovní pohár a na 
všechny účastníky čekají drobné 
upomínkové předměty.

Základní občerstvení během 
trvání turnaje zajištěno. Přihlášky 
do turnaje přijímá ředitel turnaje 
Milan Klusoň na e-mailové adrese 
milan.kluson@seznam.cz nebo te-
lefonicky na 412 371 700.    Redakce
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Fotbal: Barážový sen se v moravském dvojzápase rozplynul 

Rozhodnuto! Tour de Feminin se kvůli fi nancím nepojede
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Varnsdorf  Fotbalisté si ne-
zahrají baráž o postup do první 
ligy. Rozhodly o tom dva zápasy 
na konci dubna, které zakončily 
velký měsíční maraton. 

Nevyrovnané jarní výkony po-
kračovaly i v domácím utkání pro-
ti  Líšni. Brněnský tým byl po celý 
zápas lepší a díky brance Málka 
z 78. minuty vyhrál v Kotlině za-
slouženě 1:0. Po tomto zápase 
bylo jasné, že varnsdorfské šance 
na baráž jsou už velmi malé. 

„Zápas se mi nehodnotí  dobře. 
Vstup do utkání se nám povedl 
a během prvních dvaceti  minut 
jsme mohli dát tři góly. Bohužel 
jsme šance neproměnili a Líšeň 
nás tlačila díky standardním situa-
cím, které jsme přežili. Druhý po-
ločas jsme se nemohli dostat do 
hry, a díky mé zbytečné a špatné 
rozehrávce jsme nabídli hostům 
standardní situaci, kterou Líšeň 
využila. Měli jsme šanci se přiblí-
žit čelu tabulky a nevyužili ji. Mrzí 
mě to, protože si myslím, že letos 
máme tým na to, abychom se 
o baráž prali,“ smutně pravil On-
dřej Bláha, varnsdorfský záložník. 

Severočechům se nedařilo ani 
na půdě ambiciózní Opavy. Svě-
řenci Pavla Drska tam prohráli 
1:3 a bylo jasné, že barážový sen 
se defi niti vně rozplynul. Domácí 
vedli 2:0, Radosta sice ještě snížil, 

ale za dalších pět minut rozhodl 
o opavském triumfu Helešic. „Zá-
pas se mi hodnotí  samozřejmě 
dost blbě. Těšili jsme se na pěkný 
stadion, na skvěle připravené hři-
ště a spoustu diváků. Ale zápas 
nám vůbec nevyšel. První polo-
čas ještě nějaké měřítko měl, ale 
ve druhé půli jsme udělali spous-
tu chyb, po kterých nás soupeř 
trestal,“ krouti l hlavou Kristi án 
Zbrožek, zkušený varnsdorfský 
obránce. 

Menší výsledkovou krizi Varns-
dorf zastavil v 28. kole, kdy doma 

porazil Táborsko 2:0 a upevnil 
si šestou příčku v tabulce. Bran-
ky padaly ve druhém poločase. 
Nejprve se po rohu kuriózně 
trefi l zády Kubista, výhru pojisti l 
Schön. „Věděli jsme, že Tábor-
sko má kompaktní tým, který má 
nebezpečné standardní situace 
a rychlý přechod do proti úto-
ků. Nedali jsme rychlou branku 
a trochu znervózněli, Táborsko 
nás mohlo potrestat. Byla to tak-
ti cká bitva o to, kdo dá první gól. 
Nakonec se to povedlo nám. Hra 
pak byla otevřenější, soupeř se 

do nás více tlačil. Naštěstí  přišel 
po hezké akci druhý gól. Škoda, 
že jsme jich nedali víc. Na druhou 
stranu jsem rád, že jsme zápas 
uhráli s nulou. Tým chtěl vyhrát 
za každou cenu, jsem rád, že se to 
podařilo,“ usmíval se kouč Varns-
dorfu Pavel Drsek. 

V předposledním zápase jarní 
části  druhé ligy vyhrál Varnsdorf 
v Prostějově 4:0, celou sezónu 
pak zakončil domácím utkáním 
proti  Jihlavě (0:0). V tabulce se 
tak Varnsdorf umísti l na 6. místě.

                                                           Redakce

Varnsdorf    Mezinárodní žen-
ský cyklisti cký závod Tour de Fe-
minin v roce 2022 neproběhne. 
Důvodem je nedostatek fi nancí 
na akci. 

„Problémem jsou fi nance. Ope-
rujeme se stejným rozpočtem, 
ale prostě jsme potřebovali více 
peněz. Je to logické, důvodem 
je zdražování. Potřebovali jsme 
o třeti nu vyšší rozpočet. Už minulý 
rok jsme dávali ze svého sto ti síc. 
Čekali jsme na rozhodnutí  Ústec-
kého kraje, na konci dubna jsme 
to museli rozseknout. Já jsem byl 
pesimista už před měsícem,“ řekl 

Jan Novota, jeden z organizáto-
rů posledního ročníku. Pomyslné 
žezlo převzal po Jiřím Víchovi.

Kolik peněz bylo potřeba na 
Tour de Feminin sehnat? „Minulý 
rok to bylo 1,4 milionu, teď bylo 
potřeba sehnat dva miliony. Kraj 
jsme požádali o 600 ti síc. Samo-
zřejmě jsme poptávali partnery, 
zjišťovali ceny všech položek,“ do-
dal Novota.

Právě 2. května přiletěla nemilá 
zpráva. Tour se prostě letos nepo-
jede. „V loňském roce se povedlo 
nastavit organizační úroveň naše-
ho závodu velmi vysoko, o čemž 

vypovídá letošní rekordní počet 
41 přihlášených týmů z celého 
světa. Tento rok jsme nechtěli 
takto nastavenou laťku snižovat, 
a protože se do konce dubna díky 
mnoha okolnostem nepodařilo 
naplnit naše představy o kvalitní 
organizaci, rozhodli jsme se s těž-
kým srdcem letošní ročník Tour de 
Feminin vynechat a ušetřený čas 
a energii věnovat raději přípravě 
ročníku 2023, kterým se chceme 
s novým termínem pevně usadit 
v kalendáři UCI,“ má jasno Novo-
ta.

„Opravdu věříme, že i s vaší 

podporou se podaří příští  rok zá-
vod uspořádat. Zůstaňte nám, 
prosím, věrní. Držme si společně 
palce, ať tuto překotnou dobu 
všichni úspěšně přežijeme a mů-
žeme se zase v poklidu více věno-
vat krásným věcem jako je sport 
a kultura,“ dodal na závěr.

Závod Tour de Feminin vznikl 
v roce 1998. Základní tábor má 
v Krásné Lípě, jezdí se ale v Rum-
burku, Varnsdorfu nebo ve Šluk-
nově. Kdo vyhrál loňský ročník 
Tour de Feminin? Britská závodni-
ce Joscelin Lowden ze stáje Drops 
LeCol.                                    Redakce

Po dvou porážkách přišla výhra proti  Táborsku. Přesto se sen o baráži rozplynul; foto Tomáš Secký


