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WPFG 2022: Skvěle! Hasiči přivezli několik cenných kovů

U pošty roste parkoviště, stavební práce pokračují

Další úspěšná výprava! Varnsdorfští hasiči přivezli z Rotterdamu několik medailí; foto miw.cz

Rotterdam      Josef Kroupa, Jan 
Šeps a Jan Hocko. Tři profesio- 
nální hasiči z Varnsdorfu, kteří  
i letos vyrazili na Světové hasič-
ské a policejní hry do nizozem-
ského Rotterdamu.

Severočeská výprava vyrazi-
la získávat medaile v několika 
sportech. Královská hasičská dis-
ciplína Ultimate Firefighter je 
samozřejmostí, s sebou si vzali 
hasiči také závodní horská kola 
a se soupeři se utkali i v zápase. 
Medaile začal získávat Jan Hocko, 
v zápase ve volném stylu doslova 
rozdrtil všechny své soupeře a na 
krk zavěsil první zlatou. Druhá zla-
tá pak následovala i v řecko-řím-
ském zápase druhý den.

V disciplíně Ultimate Firefighter, 
kde čeští hasiči běžně ty světové 
drtí, skončil Jan Šeps v kategorii 
45+ na krásném čtvrtém místě. 
Josef Kroupa ve stejné disciplíně 
urval stříbrnou medaili, závodil  
v kategorii 50+.

Byla by škoda nevyužít sílu pro 
týmový závod, takže čtveřice 
Kroupa, Šeps, Hocko a Sobecký 
(hasičský kolega z Ústí nad La-
bem) předvedla další neuvěřitel-
ný výkon a po strhujícím závodě, 
kde se pozice neustále měnily, se-
veročeští hasiči vybojovali druhé 
místo. Sobecký si vzal na starosti 
figurínu, Kroupa měl věž se žeb-

říkem, Šeps vynášel vybavení na 
věž a Hocko motal hadice. Všichni 
čtyři tak na krk pověsili další cen-
né kovy, tentokrát stříbrné.

Poslední den pobytu čekal na 
varnsdorfského Josefa Kroupu 
závod na horských kolech. Zkuše-
ný závodník nešetřil slovy chvály, 

jednalo se v tomto roce o nejná-
ročnější trať, kterou absolvoval. 
Byla rychlá, náročná, ale spra-
vedlivá. Dojel na pátém místě, 
ale čtvrté bylo reálné. Jen se  
při finálním předjíždění vrhnul do 
trávy, která se mu namotala na 
šaltr, tudíž musel zastavit, trávu 

vytrhat a nabrané zpoždění už 
nedohnal.

Už nyní hasiči začínají připravo-
vat plány na příští rok, volá Kana-
da. Ta Kanada, kde se hasiči v roce 
2009 účastnili her poprvé. Držíme 
palce!

                                          Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf       Stavební práce 
na novém parkovišti mezi ulice-
mi T. G. Masaryka a Otáhalova 
jsou v plném proudu. Městský 
rozpočet vyjde na více než dva 
milion korun.

Od konce června probíhá vý-
stavba nového parkoviště neda-
leko pošty. To má pomoct s nedo-
statkem parkovacích míst v dané 
lokalitě. Řidiči často parkují  

v křižovatkách, na přechodech 
pro chodce či na místě vyhra-
zeném pro autobus. „Počítáme  
s tím, že se bude parkoviště vyu-
žívat i pro návštěvníky při akcích  
v městské knihovně či do budouc-
na v muzeu,“ řekl starosta města 
Roland Solloch. Parkoviště nabíd-
ne pětadvacet kolmých stání včet-
ně dvou pro osoby se sníženou 
pohyblivostí.

V současné době se pracuje na 
přeložce původního stožáru ve-
řejného osvětlení, probíhá finál-
ní pokládka zámkové dlažby na 
parkovišti i přilehlém chodníku. 
Následovat budou terénní úpravy 
včetně výsadby zeleně. Stavební 
práce provádí společnost SaM Sil-
nice a mosty Děčín a.s. za více než 
2,2 milionu korun.           

                                          Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Hasiči bojovali s několikametrovými plameny šlehajícími
z oken a střechy domu v Karlově ulici, uvnitř nikdo nebyl

Ranní požár dřevěného domu v Karlově ulici; foto Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf      V neděli 
14. srpna byl v pět hodin ráno 
vyhlášen poplach čtyřem jed-
notkám hasičů, nahlášena byla 
hořící střecha domu v Karlově 
ulici ve Varnsdorfu. 

Operační středisko na místo vy-
slalo jak profesionální a dobrovol-
né varnsdorfské hasiče, tak kolegy 
z Rumburku a Dolního Podluží. 
Kromě cisteren vyjel i výškový že-
břík. Nataženy byly celkem čtyři 
vodní proudy, po lokalizaci byl ob-
jekt dohašován ze žebříků. Hasiči 
museli trhacím hákem rozebírat 
i střechu domu, zároveň muse-
li ochlazovat okolí budovy. Voda 
byla na místo dovážena kyvadlově.

Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně manipulace 
s otevřeným ohněm. Škoda pře-
sáhne jeden milion korun. Dům 
byl delší opuštěný a chátral. Požár 
tak nejspíš zpečeti l osud dalšího 
dřevěného domu ve Varnsdor-
fu. Za poslední roky přišlo město 
během požárů o několik podstáv-
kových domů. V roce 2017 hořel 
dům v Novoměstské ulici, o rok 
později během jednoho měsíce 
v ulicích Nymburská a Duchcov-
ská. V říjnu 2020 zase plameny 
pohlti ly podstávkový dům taktéž 
v Karlově ulici.

Nehoda kamionu na Šébru
K nehodě nákladního vozidla 

v zatáčce na Šébru došlo v úterý 

9. srpna v dopoledních hodinách, 
vyproštění ale bylo až do odpole-
dne v gesci specializované fi rmy 
a policistů. Profesionální jednotka 
vyjela na místo až po vyproštění 
nákladního vozidla, bylo potřeba 
zasypat uniklé provozní kapaliny 
a hydraulickými nástroji také troš-
ku „poladit“ pošramocený návěs, 
aby mohl být odtažen na parkoviš-
tě. Silnice byla v době vyprošťová-
ní dlouhodobě uzavřena.

Řidič může hovořit o obrovském 
štěstí , protože se trefi l přesně 
mezi vzrostlé stromy. Kdyby do 
jednoho z nich narazil, už by nešlo 
jen o nehodu s materiální škodou.

Záchrana srnce
Ve středu 13. července odpo-

ledne vyjeli profesionální hasiči 

do ulice Tyršova, kde v jednom 
docela zastrčeném místě byl v ne-
snázích srneček. Při své mladické 
průzkumné cestě zřejmě špat-
ně šlápnul a skončil na zádech, 
v úzké škvíře mezi chatkou a zdí. 

Mezera byla opravdu úzká a zá-
chranná operace musela proběh-
nout rychle, srneček už se nijak 
nehýbal, všechny síly během dne 
vyčerpal a jen sem tam smutně 
na hasiče mrknul. Možností , jak 
zvíře vytáhnout, moc nebylo. Ši-
kovní hasiči vzali lano a opatrný-
mi pohyby srnečka zahákli jak za 
parůžky, tak pro jistotu i za zadní 
nohy. Pak už jen krátce vyčkali na 
příjezd správce místní honitby 
a když slyšeli „za parůžky, tahejte“, 
na nic nečekali a velmi opatrně, 
ale rychle, bezbranné vysílené zví-

ře vytáhli nahoru.
A najednou to bylo. Pár zvíře-

cích kopnutí , nadechnutí  a bylo 
jasné, že nějaké síly tam přeci jen 
ještě budou. Po zběžné kontrole 
kupodivu nebyl srneček moc od-
řený a vypadalo to, že ani nemá 
nic zlomeného. Pro svou vlastní 
bezpečnost byl ale ještě spoután, 
aby mohl být v dece přenesen 
a převezen do lesa.

Moc nechybělo
Mezi kruhovými objezdy nad 

Rumburkem došlo ve čtvrtek 
7. července dopoledne k nehodě 
autodomíchávače s betonem, kte-
rý najel na krajnici, ta nevydržela 
a celé vozidlo hrozilo převrácením 
do příkopu. Situaci pohotově za-
chránil kolega s druhým vozidlem, 
výsuvnou nohu nasunul na kolo 
a nakloněné vozidlo tak stabilizo-
val.

Na místo byl povolán varnsdorf-
ský Unimog, vyjela i dobrovolná 
jednotka z Rumburku, kdyby do-
šlo k úniku provozních kapalin. Ná-
sledně byl přistaven kontejner, do 
kterého byl beton vylit. Unimog 
mezití m přejel tak, aby domíchá-
vač zajisti l proti  převrácení. Pak 
už stačilo mix potáhnout dopředu 
a byl zpátky na silnici bez dalšího 
poškození. Doprava na jedničkové 
silnici musela být po dobu vyproš-
tění uzavřena, to zajisti li rumburští  
městští  policisté.        Hasiči Varnsdorf

3.7.2022 v 10:55 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno občanem měs-
ta, že se v ulici Poštovní zmate-
ně pohybuje muž. Na místo byla 
vyslána hlídka městské policie. 
Strážníci v udané lokalitě zajisti li 
muže staršího věku, který zjevně 
trpěl stařeckou demencí a hledal 
svou ukradenou manželku. Na 
základě místní znalosti  strážníků 
byla vyrozuměna manželka, která 
si svého muže na místě převzala 

a odvedla do místa trvalého byd-
liště.

7.7.2022 v 17:40 hod.
Od operačního dispečinku bylo 

oznámeno, že v ulici Karlova do-
chází k úniku plynu. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka měst-
ské policie, která spolupracovala 
s výjezdem Hasičského záchran-
ného sboru při měření koncent-
race plynu a následného uzavření 
hlavního přívodu. Posléze byla 

vyrozuměna majitelka dotčeného 
objektu.

8.7.2022 v 7:03 hod.
Na základě oznámení občana 

města byla vyslána hlídka měst-
ské policie do ulice Smetanova, 
kde se dle oznámení měl nachá-
zet muž, který fyzicky napadal 
ženu. Během příjezdu hlídky mla-
dík neustále ženu fyzicky napadal. 
Z tohoto důvodu byly použity 
donucovací prostředky a došlo 

ke zpacifi kování pachatele. Ženě 
byla přivolána rychlá zdravotnic-
ká služba z důvodu jejího zranění. 
Následně byla sanitkou převe-
zena do nemocnice v Rumburku 
k ošetření. Muž byl převezen na 
obvodní oddělení Policie ČR k dal-
ším úkonům. Při zákroku došlo ke 
zranění strážníka městské policie, 
který byl po ukončení události  
ošetřen na ambulanci ve varns-
dorfské nemocnici.    Marti n Špička, 

                                velitel městské policie
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Přinášíme podrobný přehled organizace školního roku 2022/2023
Varnsdorf   Období školní-

ho vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve všech zá-
kladních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích ve 
čtvrtek 1. září 2022.

Vyučování bude v prvním po-

loletí  ukončeno v úterý 31. ledna 
2023. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí  bude ukon-
čeno v pátek 30. června 2023. 
Podzimní prázdniny připadnou na 
středu 26. října a čtvrtek 27. října 
2022. Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v pátek 23. prosince 

2022 a skončí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 3. února 
2023. Jarní prázdniny v délce 
jednoho týdne jsou pro okres Dě-
čín stanoveny od 6. do 12. úno-

ra 2023. Velikonoční prázdniny 
připadnou na čtvrtek 6. dubna 
2023.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od 1. července 2023 do 31. srp-
na 2023. Vyučování ve školním 
roce 2023/2024 začne v pondělí 
4. září 2023.                        Tomáš Secký

Varnsdorf   Komunální volby 
do zastupitelstev obcí se kva-
pem blíží, přinášíme vám volební 
speciál, který bude pokračovat 
i v příští m čísle Hlasu severu.

Termín voleb
Komunální volby se konají ve 

dnech 23. – 24. září 2022. V pátek 
budou volební místnosti  otevřeny 
od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 
pak od 08:00 do 14:00 hodin.

Počet kandidujících stran
Varnsdorf už má zcela jasno 

v tom, že do městského zastupi-
telstva bude v komunálních vol-
bách kandidovat celkem jedenáct 
subjektů, které v zákonem stano-
veném termínu odevzdaly kandi-
dátní listi ny a úspěšně splnily veš-
keré náležitosti  a byly registrovány. 
Oproti  volbám před čtyřmi lety 
mají však větší šanci uspět. Tehdy 
bylo kandidujících stran dvanáct 
a kandidovalo 252 lidí. Letos jich je 
jedenáct a o hlasy voličů se bude 
ucházet celkem 211 lidí. Také pro 
další volební období bude voleno 
dvacet jedna zastupitelů.

Losování pořadí volebních 
stran proběhlo v budově Měst-
ského úřadu Varnsdorf ve čtvrtek 
11. srpna. V tabulce přinášíme 
jejich přehled včetně lídrů jednot-
livých stran. V dalším čísle Hlasu 
severu dá redakce prostor všem 
subjektům, přesněji jejich lídrům, 
aby se občanům představily.

Další podrobné informace ke 
komunálním volbám jsou dostup-
né na webových stránkách města 
www.varnsdorf.cz v sekci úřad – 
volby nebo na stránkách Českého 
stati sti ckého úřadu www.volby.cz.

Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mo-

hou volit občané České republiky, 
kteří mají v příslušné obci trvalé 
bydliště a alespoň druhý den vo-
leb jim bude 18 let. Volit mohou 
i občané členského státu Evrop-
ské unie s trvalým nebo přechod-
ným pobytem v příslušné obci, 
kteří požádali o zápis do dodatku 
stálého seznamu voličů a splňují 
podmínku, že nejpozději 24. září 
dovrší 18 let.

Volební místnosti  
Pro komunální volby bude 

ve Varnsdorfu včetně Studánky 
připraveno celkem třináct vo-
lebních místností : 1. Městský 
úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše, 
2. Interakti vní základní škola, 
Karlova 1700, 3. Klub Střelnice, 
B. Němcové 476, 4. Základní ško-
la, Východní 1602, 5. Městské di-
vadlo, Partyzánů 1442, 6. Základní 
škola, Brati slavská 994, 7. Lidová 
zahrada, Karlova 702, 8. VOŠ a SPŠ 
a SOŠ Varnsdorf, Kostelní 723, 
9. Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 
913, 10. Mateřská škola, Pražská 
2812, 11. Základní škola, Edisono-
va 2821, 12. Městské centrum kul-
tury a vzdělávání Varnsdorf, Otá-
halova 1260, 13. Firma SILNICE 
A MOSTY a.s., Studánka 283.

Hlasování do přenosné urny
Volič může ze závažných dů-

vodů požádat obecní úřad a ve 
dnech voleb pak volební komisi 
o hlasování mimo volební míst-
nost. Komise pak k němu vyšle 
své členy s přenosnou volební 
urnou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky.

Voličský průkaz
V obecních volbách je možné 

hlasovat jen v obci, kde má volič 
trvalé bydliště. Není tak možné 

hlasovat na zastupitelských úřa-
dech či konzulátech. Pro obecní 
volby se nevydávají voličské prů-
kazy.            Tomáš Secký

Pořadové číslo - Název volební strany

1 VARNSDORF NÁŠ DOMOV

Ing. Jan Rýdl

Dana Fábryová

Ing. Bc. Petr Jakubec, MBA

Zbyněk Šimák

Mgr. Petr Šmíd

Ing. Jaroslav Beránek

Jan Šimek

Jiří Sucharda

Lenka Lanková

Marian Čapek

Sabina Kovandová

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Město pro lidi

Zdraví Sport Prosperita

Vize pro Varnsdorf

Volba pro město Varnsdorf

NÁŠ VARNSDORF

Občanská demokrati cká strana

NEZÁVISLÍ

ANO 2011

Demokrati cká strana zelených - ZA PRÁVA 
ZVÍŘAT – sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Na sídlišti je rušno, zateplením prochází pečovatelský
dům v Lesní ulici i panelový dům v Kmochově ulici

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

Varnsdorf    Rozsáhlou inves-
ti ční akcí tohoto léta je pro měs-
to zateplení dvou panelových 
domů. Stavební práce běží na 
plné obrátky.

Rekonstrukcí prochází dům 
s pečovatelskou službou v Lesní 
ulici a dvanácti patrový panelový 
dům v Kmochově ulici. „Obyva-
telům jsme slíbili rekonstrukci již 
minulý rok, ale vzhledem k pan-
demii, nedostatku stavebního 

materiálu a fi rem jsme museli 
investi ci přesunout do letošní-
ho roku,“ přiblížil situaci staros-
ta města Roland Solloch. Kolem 
domů je aktuálně postaveno le-
šení a dělníci pracují na zateplení 
obvodových plášťů objektů. Re-
konstrukcí projdou také střechy 
a dojde k zasklení lodžií. „Práce 
zatí m běží podle plánu, žádný 
problém nenastal,“ má radost So-
lloch a pokračuje. „Zároveň jsme 

v kontaktu s novým městským 
architektem, aby nám pomohl 
s výběrem barevného provedení 
fasády.“ Náklady se pohybují ko-
lem třiceti  milionů korun, Varns-
dorf je pokryje z městského roz-
počtu.

„Po rekonstrukci těchto dvou  
domů nám poté zbyde zateplit 
ten s číslem popisným 3014 v uli-
ci Karolíny Světlé. Ale i na něj doj-
de. V letních měsících proběhlo 

výběrové zřízení na zhotovitele 
projektové dokumentace, nyní 
se ladí potřebná administrati va,“ 
přiblížil Roland Solloch, starosta 
města. Se samotnou rekonstrukcí 
by se mohlo začít v následujících 
letech.

V roce 2020 prošly rekonstruk-
cí dva panelové domy v Křižíkově 
ulici, předtí m prošel zateplením 
bytový dům v Prašné ulici.

                                                 Tomáš Secký

Varnsdorf      V roce 2021 
město Varnsdorf ve spolupráci 
s projektem Podnikni to! po-
prvé zorganizovalo bezplatný 
kurz pro své občany. Již třetí  
běh kurzu čeká občany města 
a okolních obcí nyní. Kurz pod-
nikavosti  je určen těm, kteří 
mají v hlavě podnikatelský ná-
pad, ale neví, jak ho zrealizovat, 
podnikatelům, kteří hledají no-
vou inspiraci a jistotu při zavá-
dění nových produktů nebo zá-
jemcům, které podnikání láká, 
ale konkrétní nápad ještě hle-
dají. 

Pět setkání v pěti  týdnech vás 
naučí, jak systemati cky krok po 
kroku hledat a najít funkční ná-
pad, otestovat jej, ověřit jeho 
potenciál a nastartovat fi nančně 
udržitelný projekt. Získáte obec-
né know-how, které už vám nikdo 
nevezme a nápady ve vaší hlavě 
získají reálné obrysy. S minimem 
rizika a fi nančních investi c.

Nezáleží na tom, jestli je vaším 
snem mít menší lokální fi rmu, 
přivydělat si vlastním projektem 
při zaměstnání, nebo vybudovat 
mezinárodní fi rmu. Na konci kur-
zu budete mít smysluplný projekt 
a hlavně plán, jak jej úspěšně roz-
jet. 

Absolventka Natálie kurz shr-
nuje: „Kurz mě příjemně překva-
pil, nečekala jsem, že bude tak 
přínosný. Byla by škoda toho ne-
využít. Rozhodně kurz doporuču-
ji všem, kteří mají aspoň trochu 

podnikatelské záměry. Skvělá byla 
chuť a moti vace lektora nakop-
nout nás. Marti n ochotně odpo-
vídal na každou otázku a když ne-
znal odpověď, snažil se na to přijít 
tak, že zapojil všechny účastníky 
kurzu. Líbí se mi jeho lidský pří-
stup.” 

Provázet vás bude zkušený pod-
nikatel. Díky jeho vedení a leti tým 
zkušenostem se můžete vyhnout 
největším začátečnickým chybám 
a budete mít dost prostoru svůj 
projekt dobře nasměrovat. Inspi-
rací budou bezpochyby i ostatní 
účastníci. Staňte se součástí  ko-
munity podnikavých lidí ve Varns-
dorfu!

Kurz je určený pro občany měs-
ta i okolních obcí, pro zaměst-
nané, studenty i maminky na 
mateřské. Skládá se z 5 setkání, 
která budou probíhat jednou týd-
ně vždy v úterý. První workshop 
odstartuje v úterý 11. října 2022 
v 17:30 v Městském centru kultu-
ry a vzdělávání (Městská knihov-
na), Otáhalova 1260. Účast je 
díky podpoře města Varnsdorf 
a ICUK zdarma. 

Zájemci se můžou přihlásit 
na webu podniknito.cz na pod-
stránce s názvem Podnikni to! ve 
Varnsdorfu nebo jednoduše na-
psat na e-mail platenikova@pod-
niknito.cz.

Kurz je určen pro všechny obča-
ny města a okolních obcí.

Úvodní workshop začíná 11. říj-
na 2022 v 17:30.

Kurz proběhne v Městském 
centru kultury a vzdělávání (Měst-
ská knihovna), Otáhalova 1260, 
Varnsdorf.

Celkem je připraveno 5 tema-
ti ckých setkání, vždy v úterý od 
17:30 do 20:00.

Kurz povede zkušený podnika-
tel a spolumajitel Lidové zahrady, 
AdrenalinPoint a agentury JINACK 
Marti n Švarc.                  Tisková zpráva

Informace o kurzu Podnikni to! 
ve Varnsdorfu:
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Mašíňák se postupně vylepšuje, přibyly informační tabule

ZUŠ Varnsdorf: Talentové zkoušky jsou za rohem
Varnsdorf       Základní umě-

lecká škola Varnsdorf zve všech-
ny zájemce na talentové zkouš-
ky pro školní rok 2022/2023. 
Ty proběhnou v pátek 9. září 
2022 kdykoliv od 15.30 do 
17 hodin. 

Ve škole se vyučují čtyři zá-
kladní obory: hudební, výtvarný, 
taneční a literárně-dramati cký. 
Hudební obor nabízí výuku hry na 
různé nástroje. Od klavíru, hou-
slí, kytaru (také elektrická nebo 
basová), přes ukulele, dechové 
a bicí nástroje, sólový nebo 
sborový zpěv až po hru v nejroz-
manitějších seskupeních či sou-
borech.

Výtvarný obor láká na různé 
způsoby výtvarného vyjádření. 
Mimo jiné se naučíte pracovat 
nejrůznějšími výtvarnými tech-
nikami. V nabídce je také multi -
mediální tvorba, kde se vyučuje 
fotografi e, animovaný fi lm, práce 
s videem a zvukem.

Dovednosti  nabyté v literár-
ně-dramati ckém oboru lze využít 
v různých oborech lidské čin-
nosti . V ZUŠ Varnsdorf se vyu-
čuje přednes, tvořivá dramati ka, 
práce s textem či animace loutky. 
Žáci, kteří absolvují tento obor, 
mohou směřovat k práci herce 
či moderátora, ale své bohaté 
zkušenosti  promítnou i do práce 

pedagoga či psychologa.
V tanečním oboru ZUŠ Varns-

dorf se věnují převážně výuce 
scénického tance. Tento moderní 
výrazový tanec sděluje děje, po-
city, nálady prostřednictvím řeči 
těla. Nelpí striktně na přesných 
pózách a obratech, ale vychází 
z myšlenky, kterou chce jeho cho-
reograf sdělit. Také proto se zde 
mohou mísit různé taneční tech-
niky a styly.

Co mohou zájemci na talento-
vých zkouškách očekávat? „Podle 
vybraného oboru si přijďte s námi 
pohrát: zazpíváme si u klavíru, 
pohrajeme si s rytmem a melo-
dií, můžete tančit, kreslit a zjišťo-

vat, jak funguje kamera. Během 
pár minut se seznámíme a pak 
už se na vás budeme těšit v běž-
né výuce. Přihlášky vyplňujte na 
www.zusvarnsdorf.cz (v záložce 
hlavní stránka, přihlášky), ideálně 
předem, ale pokud si ještě nejste 
jisti  výběrem, rozhodnete se až 
na místě a přihlášku vyplníme 
společně. V případě, že vám nevy-
hovuje termín talentových zkou-
šek, můžete se ozvat telefonicky 
nebo e-mailem (412 375 455, 
412 372 323, zusvdf@zusvarns-
dorf.cz),“ zve všechny zájemce 
Kateřina Müllerová, zástupkyně 
ředitelky ZUŠ Varnsdorf.

                                                ZUŠ Varnsdorf

Varnsdorf     Oblast rekreač-
ního rybníku, který je v mapách 
označován jako Mašíňák, se za 
poslední roky výrazně mění.

Není zde sice autokemp jako 
v dobách slavného začátku, ani 
zde bohužel nefunguje stálá re-
staurace. Ovšem díky tomu, že 
obyvatelé města na koupání v pří-
rodě nezanevřeli, stává se areál 
čím dál tí m více vyhledávanějším 
místem odpočinku a také zábavy. 
Výrazně k tomu napomohl i fakt, 
že od doby rekonstrukce v roce 
2009 je zde poměrně kvalitní 
voda bez výrazného výskytu sinic. 
A také uzavření velmi hojně na-
vštěvovaného areálu Silberteich 
v Seifh ennersdorfu. 

Spolu s návštěvníky, kteří cho-
dí na Mašíňák za vodními sporty 
včetně bruslení v zimních mě-
sících, areál často hostí  kulturní 
akce, koncerty, hasičské soutěže 
nebo třeba Pohádkový les. Vel-
kým otvírákem letošní sezóny byl 
veteránský sraz, na kterém mohli 
návštěvníci vidět desítky naleš-
těných automobilů, motocyklů 
i zemědělské techniky.

Město se dlouhodobě snaží 
vytvořit rozumný a smysluplný 
nápad, jak celý prostor, který za-
sahuje až za nemocnici, co nej-
lépe využít. A těmto podmínkám 
i přizpůsobuje drobná zlepšení, 

která každý rok přibývají. A tak 
postupně v průběhu let vyrostlo 
molo, cykloturisti cká trasa kolem 
rybníka, dřevěné sochy, lavičky, 
veřejné osvětlení nebo sprcha 
a mobilní toalety.

Ani v letošním roce nezůstal 
Mašíňák na okraji zájmu, dočkal 
se zcela nové asfaltové příjezdové 
komunikace (ulice Okružní) včet-
ně zadní cesty směrem k zahrád-
kářské kolonii. Mobilní toalety 

pro letošní a další sezóny nahradil 
daleko kulturnější „kontejner“ se 
sprchou a toalety, o které se stará 
městem najatý správce. Zároveň 
Varnsdorf koupil od soukromého 
vlastníka pozemky před „točnou“, 
čímž vznikne dostatek místa pro 
návštěvníky na parkování během 
sezóny.

Poslední novinkou pro letošní 
rok jsou tři informační tabule, na 
nichž se návštěvníci dozví veškeré 

informace o historii a vzniku celé-
ho areálu, mapu s vyznačenými 
cyklostezkami a také informa-
ce s fotografi emi o místní fauně 
a fl óře. Po dobu letní sezóny je 
v areálu občerstvení, které zajišťu-
je soukromý nájemce. Poděková-
ní také patří partě nadšenců, kteří 
chodí dobrovolně areál uklízet 
a udržují ho v čistotě. A také 
všem, kteří se chovají, jak se patří.

                                                Jiří Sucharda

Areál Mašíňáku má nové informační tabule o historii, ale také o fauně a fl óře; foto Jiří Sucharda
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Blíží se topná sezóna, jak se na ni správně připravit?

Čištění komínu by se nemělo podceňovat, může hrozit požár; foto miw.cz

Varnsdorf     Konec letních 
měsíců se pomalu blíží a pro ty, 
kteří topí tuhými palivy, je ideál-
ní čas na přípravu na novou top-
nou sezónu.

Topná sezóna se pomalu, ale 
jistě blíží. A i když si řada z nás 
doma ještě nějaký ten týden topit 
nejspíš nebude, neměli bychom 
zapomenout na pravidelnou kon-
trolu a čištění komínu. Že je kont-
rola důležitá, mohou potvrdit na-
příklad hasiči. Na důležité otázky 
ohledně správného topení, paliva 
a správné údržby jsme se zeptali 
kominíka Stanislava Chalupného 
z Varnsdorfu.

Jak často by se měl nechat čis-
ti t komín, který je používán po 
celou topnou sezónu?

Komín na pevná paliva se čistí  
třikrát ročně, z toho jednou má 
kontrolu a čištění provést komi-
ník. Další čištění si může uživatel 
provádět svépomocí. U kotlů na 
plynná paliva se pak kontrola pro-
vádí jednou za rok, u kondenzač-
ních kotlů jednou za dva roky.

Co se stane, když nebudeme 
komín pravidelně čisti t?

Riskujete zanešení komínu 
a následné poškození včetně ne-
správného fungování spotřebiče, 
zvýšení spotřeby paliva, v nej-
horším případě požár či otravu. 
Kominík, který se neřídí heslem: 
strčím štětku do komína a už je 
to hotové, vám také může včas 
odhalit závady, které laik nepozná 
a ušetří vám tí m spoustu problé-
mu a především peněz.

Proč je potřeba topit v daném 
zdroji jen tí m, co je předepsané 
výrobcem? Co se stane, pokud 
to nebudeme dodržovat?

Pokud zaměníte palivo, měníte 
funkci spotřebiče. Dojde ke změ-
ně teploty hoření a spalin, zvýšení 
spotřeby, snížení účinnosti  a ná-
sleduje poškození spotřebiče i ko-
mínu, což samozřejmě znamená 
i snížení životnosti  celého systé-
mu.

Proč je dobré nechat dřevo vy-
sychat dva roky, a ne s ním rov-
nou topit?

Opět je to o snížení účinnosti  
spotřebiče a snížení teploty spa-
lin, což má za následek dehtová-

ní. Někdy už v kamnech, ale vždy 
v komíně, extrémně se zvyšuje 
riziko zahoření v komíně. Samo-
zřejmostí  je pak zbytečné zvýšení 
spotřeby.

Jaký je rozdíl mezi revizí a kon-
trolou komínu? Kdy je která po-
třeba?

Revize se provádí před uvede-
ním nové spalinové cesty do pro-
vozu, před obnovením provozu 
nepoužívaného komínu, dále pak 
při výměně spotřebiče, změně 
druhu paliva, po požáru komínu 
a po stavebních úpravách s vlivem 
na spalinovou cestu. I výměna 
oken v domě má vliv na správné 
fungování spalinové cesty. Kont-
roly se pak provádí pravidelně dle 
předepsaných lhůt. Součástí  těch-
to kontrol je i čištění komínu sa-
motného, kouřovodu a výběr sazí.

Co by každý provozovatel měl 
udělat před každou topnou sezó-
nou?

Ověřit si stav spotřebiče 
a otopné soustavy. Dále samozřej-
mě průchodnost spalinové cesty, 
například kouřem, pokud máte 
komín kontrolovaný na jaře, pří-
padně máte termín kontroly až 
později během sezóny.

Jaká je ideální teplota spalin 
za kotlem? Je dobré se podle 
ní řídit? Mohu si teplotu hlídat 
i u krbových kamen?

Ideální teplota je ta, kterou pře-
depisuje výrobce spotřebiče. Pro 

její dodržení je nutné mít správ-
ně zapojenou otopnou soustavu 
a samozřejmě správně navržený 
komín. Pokud uvažujete o výmě-
ně spotřebiče, je nutné nejdříve 
zjisti t, zda váš komín je pro něj 
vhodný. Komín vhodný pro spo-
třebič 2. emisní třídy nemusí být 
vhodný pro 4. emisní třídu, ko-
mín vhodný pro krbová kamna 
bez výměníku nemusí být vhodný 
pro krbová kamna s výměníkem. 
Pokud nebudete komín řešit pře-
dem, riskujete nevratné poško-
zení nového spotřebiče a fatální 
následky v komíně. Řešit násled-
ky pak bývá násobně dražší, než 
když se vše provede správně před 
uvedením do provozu.

Děláte i kontroly technické-
ho stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná 
paliva, která je ze zákona povin-
ná každé tři roky. Na co vše se 
v této kontrole zaměřujete?

Provádím kontroly pro tři vý-
robce krbových kamen. Kontro-
luje se samotný technický stav 
spotřebiče. Zda je zapojen do 
topné soustavy dle návodu vý-
robce, jestli je provedena revize 
a následně pravidelně kontrolo-
ván komín, kvalitu paliva a jestli 
se nespaluje odpad. Také jestli 
splňuje emisní požadavky dle pří-
slušného zákona.

Poznáte, když se v kamnech 
topí nesprávným palivem?

Nesprávné palivo i nesprávné 
používání spotřebiče nechává na 
samotném spotřebiči i v komíně 
jasné stopy.

Jaké nejčastější závady se na-
cházejí na komínech, které čistí -
te?

Nejčastější závada spalinové 
cesty paradoxně není přímo na 
komíně, ale je to nedostatečný 
přívod spalovacího vzduchu ke 
spotřebiči. Přívod vzduchu je ne-
dílnou součástí  spalinové cesty 
a tí m i její kontroly. Další časté 
závady jsou například chybějící 
čistí cí a kontrolní otvory v komí-
ně i kouřovodu, různé netěsnosti  
a praskliny, stavebně technický 
stav, ale například i nezajištěný 
bezpečný přístup k čištění komí-
nu. Bohužel i hořlavé konstrukce 
na plášti , nebo přímo v komíně.

Na závěr, co byste jako komi-
ník lidem doporučil?

Nepodceňovat prevenci a kvali-
tu paliva. Kominíka si objednávej-
te včas, kvalitní kominíci jsou pře-
tí ženi a objednací lhůta, pokud 
nejste stálí a pravidelní zákazníci, 
může být i půl roku. Rozhodně 
nedoporučuji ke kontrole komínu 
využívat někoho, kdo vás oslovuje 
letákem do schránky nebo telefo-
nicky, jestli náhodou nepotřebu-
jete vyčisti t komín. S velkou prav-
děpodobností  se vůbec nejedná 
o kominíky.

                       Odbor životního prostředí
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Michael Kenney (druhý zleva) strávil ve Varnsdorfu rok; foto archiv

DDM Varnsdorf připravil širokou nabídku letních aktivit

Američan Michael Kenney strávil rok ve Varnsdorfu, jaký byl?

Varnsdorf    Letošní letní 
prázdniny byly lákavým progra-
mem opravdu nabité. Pracovníci 
Domu dětí  a mládeže Varnsdorf 
připravili pro děti  čtyři jedno-
denní temati cké akce, osm pří-
městských táborů, které jsou 
v dnešní době velmi oblíbené, 
a jeden pobytový tábor.

Děti  si zasportovaly, poznávaly 
své okolí prostřednictvím výletů 
a her, tvořily, vyzkoušely si netra-
diční akti vity a v neposlední řadě 
navazovaly nová přátelství. A po-
kud vás zajímají čísla, všech akcí se 
dohromady zúčastnilo 173 dětí .

Mezi nabízené příměstské tá-
bory patřil Tuláček, který zave-

dl účastníky na zajímavá místa 
v širokém okolí, Záchranářský pří-
měšťák učil zábavnou formou vý-
uku první pomoci. Šachový kemp 
nabídl turnaje v různých spole-
čenských a sportovních hrách, 
tábor Tudy z nudy zase výlety 
a tvořivé akti vity. Kreati vní pří-
měšťák byl plný rozličného tvo-
ření pro dívky a na táboře Alenka 
v říši divů čekal na účastníky týden 
plný her, sportu a výletů. První 
srpnový týden se uskutečnil třetí  
ročník pobytového tábora MASH, 
který byl inspirovaný známou vo-
jenskou chirurgickou nemocnicí. 
Děti  si pod vedením skutečných 
zdravotnických záchranářů vy-

zkoušely, jak postupovat v nečeka-
ných situacích a naučily se různé 
dovednosti  týkající se poskytnutí  
první pomoci.

V současné době také probíhá 
nábor do zájmových kroužků, kte-
rých je letos v nabídce 43. „Kromě 
oblíbených tradičních kroužků le-
tos otevíráme i tyto čtyři novin-
ky. Jedná se o zdravotní cvičení 
pro děti  od 1. do 3. třídy ZŠ Chci 
zdravě růst, dále pro umělecké 
duše hru na Ukulele a Bubínko-
vání. Nově nabízíme pro žáky 
1. stupně ZŠ Všeználka, který se 
bude věnovat tvoření, pohybovým 
a netradičním akti vitám, pozná-
vání okolí a rozvoji logického my-

šlení,“ řekla ředitelka DDM Mar-
cela Louková. „Doporučujeme 
odevzdání přihlášky neodkládat, 
protože jsou kapacity kroužků 
omezené a některé jsou v součas-
né době již téměř naplněné,“ do-
dala. 

V sobotu 10. září se konají naro-
zeniny maskota Hildy. Jedná se již 
o tradiční akci, kterou DDM zaha-
juje nový školní rok. Těšit se mů-
žete na pestrý program. Podrobné 
informace o akci a k jednotlivým 
zájmovým činnostem naleznete 
na webu ddm.varnsdorf.cz a na fa-
cebookových stránkách Dům dětí  
a mládeže Varnsdorf.

                                        Barbora Hájková

Varnsdorf    V září loňského 
roku jsme vás v Hlasu severu 
seznámili s rodilým mluvčím 
Michaelem Kenney z Detroitu, 
který působil celý školní rok 
2021/2022 na Gymnáziu Varns-
dorf v rámci Fulbrightova sti -
pendijního programu. Českým 
učitelům asistoval při výuce ang-
ličti ny a sportovních kurzech (ly-
žařský výcvik a turisti cký kurz), 
vedl dobrovolný konverzační 
kroužek a ve volném čase měl 
také několik lekcí angličti ny na 
ZŠ Východní. 

Komise J. Williama Fulbrighta je 
americká vládní organizace, která 
byla založena za účelem podpory 
vzdělávacích, kulturních a vědec-
kých výměn mezi Spojenými stá-
ty americkými a demokrati ckými 
státy zbytku světa. Michael si ten-
to program vybral nejen z důvo-
du presti že, ale také kvůli získání 
nových mezinárodních zkušeností  
a zájmu o náš vzdělávací systém.

Sešli jsme se s Michaelem 
a jeho mentorem Milanem Hraba-
lem na konci školního roku, pár 
dní před Michaelovým odjezdem 
do USA, abychom jeho čas strá-
vený ve Varnsdorfu zhodnoti li. 
„Za deset měsíců jsem se zde se-
známil s mnoha lidmi, viděl jsem 
různá místa v České republice 
i v zahraničí. První pololetí  mi moc 

neutí kalo, protože nastala hodně 
dlouhá zima, ale to druhé už bylo 
o dost svižnější,“ říká s úsměvem. 

U studentů gymnázia ho pře-
kvapila dobrá úroveň angličti ny. 
„V Americe výuka cizího jazyka 
není na takové úrovni. Překvapi-
lo mě, že v Česku se hodně žáků 
naučilo anglicky při hraní počíta-
čových her či sledováním seriálů, 
kdežto v USA se žákům s těmito 
koníčky výsledky spíše zhoršují.“ 
Napadly ho i další rozdíly, např. 
v systému výuky, v kultuře i ži-
votním stylu. „Žáci v USA mají 
více domácích úkolů, nemají 
dlouhé přestávky. Studenti  jsou 
více zapojení do školních sportů, 

v Česku zase převažuje navštěvo-
vání zájmových útvarů různých 
volnočasových insti tucí. Poziti vně 
hodnotí m fl exibilitu zdejších uči-
telů. Dále je zde větší důraz na 
rovnováhu mezi prací a volným 
časem. Mimo jiné mě zaujalo, že 
se v práci a ve škole přezouvá do 
pohodlnější obuvi.“ Překvapily ho 
i naše tradice. „V USA se nesla-
ví jmeniny. Vánoce jsou spojené 
s postavou hodného Santa Clau-
se, tady ještě před Vánoci chodí 
dětmi obávaná trojice Mikuláš, 
Čert a Anděl. V Americe o Veliko-
nocích děti  navštěvuje velikonoční 
zajíček, tady se dívky a ženy šle-
hají pomlázkou. A to nemluvím 

o pálení čarodějnic,“ říká s úsmě-
vem. A nesmíme zapomenout 
na českou kuchyni. „Vše, co jsem 
měl možnost ochutnat, bylo moc 
dobré, oblíbil jsem si český chléb 
a ochucené minerálky, které v za-
hraničí nejsou vůbec obvyklé.“  

Své volné chvíle trávil příprava-
mi do školy, hraním basketbalu, 
cvičením, vařením, cestováním 
a také udržováním kontaktu s ro-
dinou. Doufá, že se po návratu 
domů přestěhuje do Chicaga, kde 
se uchází o manažerskou pozici 
v jedné fi rmě. První cesta ale 
povede za rodinou do Detroitu. 
„Bude mi chybět zdejší krásná 
příroda a samozřejmě lidé, které 
jsem měl možnost poznat, hodně 
mě mrzí, že opustí m basketbalový 
tým. Opravdu rád bych poděkoval 
všem, kteří mi na mé cestě po-
mohli, určitě zůstaneme v kontak-
tu,“ dodává.

„Michael byl velkým obohace-
ním jak pro studenty, tak i peda-
gogy. Pomohl studentům získat 
sebedůvěru v tom, že se bez pro-
blémů domluví s rodilým mluvčím. 
Měli také mnoho příležitostí  po-
rovnat naši a americkou kulturu,“ 
hodnotí  Milan Hrabal, kterému 
patří velký dík za tlumočení roz-
hovoru s Michaelem a za pomoc 
při přípravě tohoto článku.

                                         Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA VZPOMÍNKA

Úmrtí v červnu

Erich Bena  85 let
Vlasta Polívková  73 let
Jiří Durec  86 let
Jiří Beckel  68 let
Tomáš Knitl  43 let
Božena Nováková  91 let
Miroslav Šťovíček  76 let
Mária Kozmová  85 let
Andrej Prokopič  71 let

ÚMRTÍ

Úmrtí v červenci

Ludmila Olexová     
Jarmila Zikmundová   
Jaroslav Pitner
Czeslawa Limberská
František Valčík
Ingrid Bergerová
Ing. Jan Nováček
Pavel Zandálek
Milan Franc
Hana Fraňková
Jindřich Zajíček
Věra Vejrostková
Zdeněk Brandejs
Daniel Katzer

 
   
86 let
86 let
73 let
69 let
80 let
77 let
75 let
56 let
63 let
70 let
80 let
74 let
96 let
58 let

ÚMRTÍ

Dne 10. srpna uply-
nulo 5 smutných 
let, kdy nás navždy 
opustila paní Jitka 
Dušánková. Stále 
vzpomínají manžel 

a synové.

Dne 23. července uplynulo již 21 let, 
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička a prababička paní 
Jana Loskotová. S láskou vzpomínají 
syn Pavel Mensa s rodinou. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. července oslavili manželé 
Ludmila a Petr Prokopovi diaman-
tovou svatbu. Tatínku a maminko, 
Vaše společná cesta životem nebyla 
vždy úplně bez mráčků, ale zvládli 
jste to a za to Vám moc děkujeme. 
Celá rodina Vám přejeme ještě hod-
ně dalších společně prožitých let. 
Máme Vás moc rádi.

Dne 19. srpna 2022 
se dožila krásných 
90 let paní Jarmila 
Eichlerová. Z celé-
ho srdce jí do dal-
ších let přejí pevné 

zdraví, štěstí, optimismus a dobrou 
náladu manžel, dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Naše milá maminko, 
babičko a praba-
bičko Věruško Kře-
menáková, hodně 
štěstí, hodně zdra-
ví, ať Tě život stále 

baví, ať Tvé oči štěstím září, ať máš 
úsměv na své tváři, to Ti z celého srd-
ce ke Tvým krásným 80. narozeninám 
přejí dcera a syn s rodinami

Své krásné 13. na-
rozeniny oslaví dne 
26. srpna náš vnuk 
Jiří Fuxa. Bábika 
s dědou a Mikešem 
Ti ze srdce přejí vše 

nejlepší, hodně zdraví, ať se Ti vše 
daří. Máme Tě moc rááádi.

Dne 4. července nás opustila paní 
Viera Duníková. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. Bratr Pavel, ses-
tra Helena.

Vzpomíná celá ro-
dina na našeho 
milovaného syna, 
který odešel před 
dvěma lety. Pořád 
jsi Kamilku s námi.

Dědo, tati, brácho, 
Mirku, není dne, 
kdybychom si na 
Tebe nevzpomněli. 
Moc nám všem chy-
bíš a vzpomínáme. 

S láskou Tvoje milující rodina.

Dne 1. srpna uply-
nuly 4 roky od úmrtí 
pana Jána Gerbo-
ce. Stále vzpomína-
jí manželka Milena, 
syn Pavel a Jan.

Dne 9. července by 
oslavil pan Zdeněk 
Sova 70. narozeni-
ny. S láskou vzpo-
mínají manželka 
Alena, syn Zdeněk, 

dcera Kateřina, vnoučátka a ostatní 
příbuzní. Nikdy na Tebe nezapome-
neme.

Dne 6. září by naše 
maminka a babička 
paní Anička Křivá-
ková oslavila své 
narozeniny. Bohu-
žel její vroucí srdíč-

ko dotlouklo. S úctou a velkou láskou 
vzpomínáme. Kdo jste ji znali, věnuj-
te, prosím, tichou vzpomínku. Dcera 
s rodinou.

Tento rok v létě by oslavili manželé 
Ivona a Milan Peškovi 85. narozeni-
ny. S láskou a úctou vzpomínají dcera 
Kamila a syn Milan s rodinami.

Dne 20. července 
uplynul 1 rok od 
úmrtí mojí mamin-
ky Brigitty Večeřo-
vé. Kdo jste ji zna-
li, věnujte tichou 

vzpomínku se mnou. Dcera s rodinou.

 
27. - 28.8.2022  
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín I  
Tel. 412 151 056

3. - 4.9.2022   
MDDr. Barcal Pavel   
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

Ordinační hodiny o sobotách, 
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 opravy ná-
bytku, drobné zednické práce, 
ořez stromů a keřů.

Nabízím možnost přivýdělku 
o sobotách nebo dle domluvy.
Práce kolem domu a zahrady 
v Jiřetí ně. Tel.: 603 145 633

Pronajmu byt 2+KK v pa-
nelovém domě, ul. Žitavská, 
po renovaci (nová koupelna, 
kuch. linka, podlahy). Cena za 
pronájem 5000 Kč/měs., zálo-
hy na vodu a topení 3000 Kč/
měs. Kauce 12000 Kč. 
Tel.: 732 928 488.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Gratulujeme naší 
dceři Bc. Lence 
Kovalevové, DiS., 
k přijetí na UJEP 
a přejeme úspěšné 
studium. S láskou 

rodiče. Fandíme Ti.

Inzerce



Tenis: Senior Lob ovládli Milan Polách a Josef Wildner

Atletika: Filip Hanzalík získal tři olympijské medaile 

Mistrovství České republiky upoutaných maket v Kotlině

Šipkový turnaj Štamgastů ovládl Michal Stárek ml.
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Varnsdorf  Jedenáctý ročník 
tenisového turnaje ve čtyřhře 
pro hráče nad 60 let dopadl na 
výbornou. Klání se zúčastnilo 
šestnáct dvojic.

Do letošního ročníku se přihlá-
sili i tři nováčci, všichni splnili hra-
nici šedesáti  let. Kromě tradičních 
dvojic z Opočna, Prahy, Děčína, 
Velkého Šenova, Jiříkova, Filipo-
va, Varnsdorfu a Jiřetí na pod Jed-
lovou dorazili i hráči z Rumburku, 
Dolní Poustevny a jeden zástupce 
z Polska. „Počasí nám přálo, bylo 
lehce pod mrakem, mírný vítr a 
jen ojediněle pár kapiček. Teplota 

kolem 20 stupňů, takřka ideální 
kombinace,“ řekl s úsměvem na 
tváři Milan Klusoň, jeden z orga-
nizátorů turnaje.

Turnaj se hrál systémem čtyři 
skupiny po čtyřech každý s kaž-
dým. „Letošní novinkou byla 
jedna skupina vytvořená z těch 
nejstarších, všichni pak tvrdě bo-
jovali o celkové umístění v odpo-
lední části . Nikdo se nezranil, opět 
se hrálo v přátelském a férovém 
duchu, emoce samozřejmě ne-
chyběly, ale o tom je soutěžení,“ 
dodal Klusoň. Vítězství a putovní 
pohár vybojovali „benjamínci“ 

- Milan Polách z Rumburku a Jo-
sef Wildner  z Dolní Poustevny, 
druzí skončili Tonda Krejčí a Jarda 
Vinklárek z Varnsdorfu, na třetí m 
místě se umísti li loňští  vítězo-
vé Jiří Dvořák a Milan Šlambor 
z Děčína. Čtvrtou „bramborovou“
pozici získali Zdeněk Barborík 
z Varnsdorfu a Darek Miloszewski 
z Polska. Průměrný věk hráčů 
byl 69 let, součet věku všech 
zúčastněných se zvýšil na úcty-
hodných 2 208 let. Nejstarším
hráčem byl Zbyněk Hanuš z Prahy 
(80 let).

„Je třeba připomenout, že tur-

naj by neexistoval bez sponzor-
ských darů a příspěvků pánů Ja-
roslava Bradíka, Franti ška Čelka, 
Dušana Slavíka, Antonína Krejčí-
ho a fi rem Hledambyt.cz - Prskav-
cová Lenka, BB Taxi a auto klíče 
Bláha Marti n, Severochema, Cen-
trum Českého Švýcarska Krásná 
Lípa, Mr.Bazzar Seitl Milan, Lékár-
na Dr. Max Varnsdorf, PC obchod 
Varnsdorf, Varnsdorfské uzeniny, 
Pivovar Kocour Varnsdorf, město 
Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf. 
Všem patří velké poděkování,“ do-
dal na závěr Klusoň.

                                                         Redakce

Varnsdorf      Další cenné 
úspěchy si na své konto připsali 
atleti  z TJ Slovanu Varnsdorf.

Nejprve se v Ostravě konalo 
MČR dorostu a juniorů. Z varns-
dorfského oddílu se nominoval 
Josef Tomašov v běhu na 400 
a 200 metrů. V sobotu Tomašov 
vyhrál svůj rozběh na 400 me-
trů a s časem 50.21 s získal pří-
mý postup do nedělního fi nále. 
V neděli za velmi horkého počasí 
běžel Tomašov dvoustovku, do 

fi nále se ale nedostal. Následo-
val ale fi nálový běh na trati  400 
metrů, kde s časem 50.23 obsa-
dil třetí  místo. Do Varnsdorfu tak 
putuval bronz.

Před letními prázdninami se 
konalo ještě jedno velmi důležité 
sportovní klání. Na konci června 
probíhala v Olomouci celorepub-
liková olympiáda dětí  a mládeže. 
Z celého Ústeckého kraje bylo 
vybráno osm nejlepších atletů 
ročníku 2009 a mezi nimi byli dva 

z Varnsdorfu – Ondřej Zajíček 
(oštěp, skok vysoký) a Filip Hanza-
lík (60 m, 60 m. př. a mix štafeta). 
Kluci zažili tu pravou olympijskou 
atmosféru, oheň zapálil stříbr-
ný oštěpař z olympijských her 
z Tokia Jakub Vadlejch a kaž-
dou výpravu vedl známý 
sportovec z různých sportovních 
odvětví. 

Varnsdorfským se vedlo oprav-
du dobře. Filip Hanzalík získal 
hned tři olympijské medaile – 

zlato v běhu na 60 metrů (7.38 
s), stříbro v běhu na 60 metrů 
překážek (8.91 s) a stříbro ze 
smíšené štafety. Ondřej Zajíček 
postoupil do fi nálového závodu 
v oštěpu a s hodem 34, 96 m skon-
čil na krásném sedmém místě. Ve 
skoku vysokém obsadil 23. místo. 
V září se začne opět závodit. 
Všechny kategorie čekají po-
slední kola družstev a některé 
i fi nále. 

       Atleti cký oddíl TJ Slovan Varnsdorf

Varnsdorf   První červenco-
vý víkend uspořádali opět po 
dvou letech varnsdorfští  mode-
láři Mistrovství České republiky 
upoutaných maket a polomaket 
letadel.

Upoutané modely mají ve 
Varnsdorfu dlouhou historii a jak 
je vidět, létání s modely v kruhu 
a na „drátech“ je stále populární. 
Soutěž se konala jako dvoudenní 
a odlétalo se při ní 6 kol soutěž-
ních letů. Zahájení se zúčastnil 

místostarosta města Jiří Suchar-
da, který popřál soutěžícím hod-
ně štěstí  při soutěžních letech.

Mezi soutěžícími nechyběli 
všichni akti vní modeláři těchto 
kategorií z České republiky. Bylo 
příjemné po několika letech vi-
dět i zahraniční účastníky, kteří 
díky omezením z let minulých 
svou účast rušili. Ve stejném 
termínu probíhala na umělé trá-
vě ve varnsdorfské Kotlině také 
soutěž školních akrobatů, kde 

byla za poslední roky jedna 
z nejvyšších účastí  soutěžících. 
A opět dorazili i kolegové z Ně-
mecka. Varnsdorfští  modeláři 
měli zastoupení ve všech soutěž-
ních kategoriích.

A jak to celé dopadlo? Mistrem 
České republiky v kategorii upou-
taných maket se stal Luboš Matyá-
sek s maketou BH 10, nejlepším 
z varnsdorfského klubu byl Petr 
Skurčák, který získal 3. místo se 
svým Jakovlevem UT-1. Ve škol-

ních akrobatech si varnsdorfští  
polepšili, Petr Skurčák se umísti l 
na pěkném 2. místě. „Díky per-
fektnímu zázemí a podpoře města 
Varnsdorf se podařilo uspořádat 
hodnotnou soutěž s pěknými ce-
nami a atmosférou, díky které se 
k nám modeláři rádi vrací. Děku-
jeme za podporu městu Varns-
dorf a Svazu modelářů ČR,“ 
zhodnoti li závěrem organizátoři 
akce.

                           Miroslav Procházka

Varnsdorf    Začátkem čer-
vence se v restauraci „U Šimků“ 
konal šipkový turnaj Štamgas-
tů. Klání se zúčastnilo 11 mužů 
a 1 žena.

Hrálo se systémem každý s kaž-

dým na 2 vítězné zápasy, 501 DO. 
Pořadatelé neodhadli časovou ná-
ročnost, počet zápasů byl obrov-
ský, turnaj byl téměř nekonečný. 
Soupeřilo se takřka dvanáct ho-
din. Vyhodnocení bylo okamžitě 

po vytažení poslední šipky z cíle. 
Vítězem celodenního maratonu 
se stal, dle očekávání, bez ztráty 
kyti čky Michal Stárek ml. Stříb-
ro bral ředitel turnaje Jan Brož a 
bronz získal Milan Hindrák. Turnaj 

byl velice vyrovnaný, o konečném 
pořadí nejlepších rozhodl až po-
slední souboj. Vítězové obdrželi 
drobné ceny.

Milan Hindrák, 

redakčně kráceno
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Příprava se pod novým koučem povedla. Co se změnilo v kádru?

Dobrý vstup do druhé ligy, Kotlina zatím odolává

Sálovkáři se pomalu chystají na start v nejvyšší soutěži

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

Varnsdorf     Po nečekaném 
konci Pavla Drska převzal dru-
holigový Varnsdorf Miroslav 
Holeňák. Bývalý ligový obránce, 
který má ve své sbírce i ti tul s li-
bereckým Slovanem, působí op-
ti misti cky a v přípravě si na své 
konto připsal několik zajímavých 
výsledků.

Varnsdorf dokázal porazit Tepli-
ce a Jablonec, remizoval s Mladou 
Boleslaví. Pak smetl Velvary a di-
vizní Liberec B. „Příprava se nám 

povedla možná až moc (směje se), 
ale to je samozřejmě dobře. Ba-
víme se teď výsledkově, protože 
jsme nečekali, že budeme mít až 
takhle dobré výsledky proti  prvo-
ligovým týmům. Věřím, že nám 
to dodá patřičné sebevědomí do 
samotné soutěže,“ usmál se Ho-
leňák. 

Vlasti mil Gabriel, šéf fotbalu 
ve Varnsdorfu, lákal Holeňáka do 
klubu už dříve. Klaplo to až letos 
v létě. „Vyhovuje mi, že se Varns-

dorf snaží hrát fotbal po zemi. Rádi 
bychom navázali na fotbal, který 
tady prakti koval Pavel Drsek. Ten 
tady odvedl opravdu kus výborné 
práce. Ještě bychom to chtěli tro-
chu vylepšit. Rádi bychom, aby se 
náš fotbal líbil fanouškům. Možná 
to tak v současnosti  nevypadá, ale 
fotbal se stále hraje pro fanoušky. 
I když u nás jich nechodí tolik, jako 
v Anglii nebo Německu. My ale 
chceme oslovit každého diváka. 
Líbilo by se mi, kdybychom dávali 

hodně branek,“ dodal. 
A změny v kádru? Pryč je Velich, 

odešel také Heppner. Hušek se 
vráti l do Sparty a brankář Richter 
zase do Jablonce. V klubu skončil 
záložník Kocourek. A příchody? 
Z Boleslavi dorazil brankář Šerák, 
z Nigérie pak šikovný útočník Tan-
ko. Z Hradce přišel střední záložník 
Samko, pak také obránce Ludví-
ček z Dukly nebo střední záložník 
z Brna Kříž. Po startu sezóny dora-
zil ještě z Liberce Michal.      Redakce

Varnsdorf    Fotbalisté vstou-
pili pod novým trenérem Mi-
roslavem Holeňákem poměrně 
slušně do dalšího ročníku druhé 
fotbalové ligy. 

Vše odstartovali domácí výhrou 
nad nebezpečnou Opavou, kte-
rou porazili 3:1. Do Kotliny přišla 
více jak ti sícovka diváků. „Jsme 
moc rádi, že jsme dobré výsledky 
z přípravy dokázali přenést i do 
prvního mistráku, to je vždycky 
hodně důležité. Ale snažili jsme se 
na kluky působit, aby si neříkali, že 
je tu liga, že se musí něco změnit. 
Nechtěli jsme, aby to byl takový 
skok, tak jsme říkali, aby jen hrá-
li jako v přípravě,“ řekl spokojený 
Miroslav Holeňák. 

Následovala cesta do Brna, 
konkrétně na půdu silné Líšně. 
Severočechům první venkovní 

utkání nevyšlo, během sedmi 
minut jim Vandas nasázel čistý 
hatt rick, Varnsdorf prohrál 0:3. 
„Jsem smutný, blbě se mi mlu-
ví. Domácí nám dali velkou lekci. 
Nechali nás v úvodu „vyjančit“ 
a pak nás úplně srazili. To bylo 
teda šílené, připadal jsem si v té 

chvíli na střídačce hodně špatně, 
byli jsme zralí na ručník. Líšni se 
ta pasáž nesmírně povedla a my 
vůbec nestí hali,“ nechápal varns-
dorfský kouč Miroslav Holeňák.

Reputaci si spravili hráči z Kot-
liny ve třetí m kole, když doma 
porazili 2:0 Prostějov. Obě bran-

ky padly z pokutových kopů, oba 
proměnil Bojan Dordič. „Jsme 
rádi, že jsme ten zápas zvládli, že 
jsme si připsali tři body. Nám se 
od začátku moc nedařilo. Šlo vi-
dět, že na nás byl Prostějov dobře 
připravený. Narušoval nám hru, 
kterou jsme chtěli hrát. Takže se 
nám dneska tolik nedařilo, ale 
zlomili jsme to tzv. vůlí a chtěním. 
Moc si toho cením. Říkal jsem to 
hned hráčům po zápase. Není 
umění vyhrát zápas, když se vám 
všechno daří. Vážíme si toho, že 
jsme to dneska zvládli. Byť jsme 
dali dvě branky z penalty, tak jsme 
tomu šli naproti  a zaslouženě vy-
hráli,“ pochvaloval si Holeňák.

Varnsdorf sehrál také první 
kolo MOL Cupu, když se ve středu 
17. srpna utkal s Brozany (3:1).
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Varnsdorf      Tým FUTSAL 
Varnsdorf se v další sezóně před-
staví v Celostátní lize v sálovém 
fotbalu-futsalu. Přes léto se hrá-
či scházeli, ostrá příprava v hale 
ale začne začátkem září. 

„Zúčastnili jsme se turnaje 
v malé kopané v Horním Podluží, 
kde jsme vyhráli. Průběžně si cho-
díme zahrát fotbálek, od září se 
přesuneme do haly. Kádr zůstal 

vlastně stejný. Ještě jsme posílili 
o kluky z České Lípy a Liberce, 
kteří hrají nejvyšší futsalovou sou-
těž,“ prozradil Marcel Mikolášek, 
vedoucí klubu. 

Fanoušci Varnsdorfu si v letošní 
sezóně užijí sálové kopané oprav-
du do sytosti . S kým se Varnsdorf
vůbec utká? Čeká ho Polička, 
Moravská Třebová, Sparta Pra-
ha, Kladno, Jilemnice, Chemco-

mex Praha, Rudolfov, Větřní, Zlín 
a Brno. 

„Ještě to není nikde ofi ciálně, 
ale budeme pořádat celkem pět 
turnajů. Dva pořádáme místo Ji-
lemnice. Bude tady i Sparta, to by 
mohl být pro lidi tahák. Samozřej-
mě se moc těšíme, nechceme hrát 
o poslední místo, rádi bychom 
zkusili zabojovat o play-off ,“ má 
jasno Mikolášek, který se na závěr 

dotkl fi nanční stránky klubu. „Sa-
mozřejmě musíme mít na nejvyšší 
soutěž více peněz. Přispělo město, 
máme oslovené sponzory, někteří 
nás už podpořili. Budeme mít také 
nové dresy,“ dodal. 

První turnaj sehraje Varnsdorf 
12. listopadu v Moravské Třebo-
vé, doma by se měl představit 
o týden později. 
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Varnsdorf porazil Prostějov 2:0; foto Tomáš Secký


