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Řidiče čeká omezení, začala kompletní rekonstrukce
tříkilometrového úseku za více než dvacet milionů 

(pokračování na str. 2)

INZERCE

Varnsdorf    Město zažívá jed-
nu z největších oprav komuni-
kací za poslední roky. Kompletní 
rekonstrukcí prochází krajská ko-
munikace.

Z jara letošního roku byla radni-
ce informována Správou a údržbou 
komunikací Ústeckého kraje (SÚS) 
o plánované rekonstrukci části ko-
munikace č. 2/264 v délce více jak 
tři kilometry, jež vede ulicemi uli-
cemi Žitavská, Mladoboleslavská  
a Plzeňská. Kompletní rekonstruk-
ce vozovky měla zahrnovat odfré-
zování povrchu a položení nového 
asfaltu v úseku od hraničního pře-
chodu Großschönau až po křižo-
vatku ulic Plzeňská x Českosloven-
ských letců. SÚS zároveň požádala 
město o součinnost.

„Jako vlastníci přilehlých komu-
nikací, chodníků a pozemků jsme 
přehodnotili letošní plán oprav 
chodníků a veřejného osvětle-
ní ve městě. Investice za více jak  
7 milionů korun z městského roz-
počtu jsme tak směřovali k této 
akci. Většinou se jednalo o úpravu  
a vyrovnání obrubníků, v ně-
kterých částech spojených s re-
konstrukcí veřejného osvětlení  
a pokládkou nových povrchů 
chodníků. Nové zámkové dlažby 

se tak dočkal chodník v ulici Mla-
doboleslavská a většina chodníků 
v Žitavské ulici. S tím souvisí i více 
než 3 roky plánovaná kompletní 
rekonstrukce chodníku v Plzeňské 
ulici od bývalé slévárny ke křižo-
vatce s ulicí Vrchlického, kde bude 
zakončen novou úpravou křižo-
vatky se zálivy pro autobus a pře-
chodem pro chodce,“ vysvětluje 
místostarosta města Jiří Sucharda.

Nepříjemné překvapení přišlo 
koncem července, když se vedení 
radnice dozvědělo, že plánovaná 
akce SÚS za více než 20 milionů 
korun byla ze seznamu investic 
vyškrtnuta. „Z naší strany oka-
mžitě proběhla řada telefonátů 
jak na SÚS, tak i na Ústecký kraj. 
Intervenoval jsem krajské radní 
pro investice a dopravu se žádostí 
o pomoc a spolupráci. Jako město 

samozřejmě plně respektujeme, 
že správce a vlastník komunika-
ce má plné právo k podobným 
úpravám, v tomto případě jsme 
to však považovali vzhledem  
k naší sdružené investici za krajně 
nešťastné řešení. Složitě bychom 
občanům vysvětlovali, proč u nich 
plánované opravy neproběhly,  
a naopak proběhly v místech,... 

V druhé polovině září začala Správa a údržba komunikací Ústeckého kraje s frézováním vozovky; foto Tomáš Secký
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Řidiče čeká omezení, začala kompletní rekonstrukce
tříkilometrového úseku za více než dvacet milionů 

Profesionální hasiči mají k dispozici novou cisternu 

Technické služby města se připravují na zimní sezónu

(dokončení ze str. 1)

...kde na ně není žádná návaz-
nost,“ upřesnil Sucharda.

Správa a údržba komunikací Ús-

teckého kraje záměr přehodnoti la 
a plánovanou rekonstrukci nako-
nec potvrdila. Od 19. září probíhá 
frézování vozovky v délce tří kilo-

metrů. Poté proběhne pokládka 
asfaltového povrchu. Hotovo by 
mělo být do 15. listopadu. „Chci 
požádat obyvatele města a mo-

toristy po dobu prací o trpělivost 
a vstřícnost,“ dodal na závěr mís-
tostarosta.                        

                                            Tomáš Secký

Varnsdorf    Nová moderní 
Scanie profesionálních hasičů 
dorazila i s bateriovým vyproš-
ťováním.

Zbývá už jen několik dní do 
doby, než hasičská profesionální 
jednotka v našem městě vymění 
skoro 15 let staré vozidlo za nové, 
modernější. Místo MANa, kte-
rý najezdil ve Varnsdorfu a jeho 
okolí celkem 116 ti síc kilometrů, 
dorazila na varnsdorfskou stanici 
zcela nová Scania.

Už od pohledu je Scania bytel-
nější a větší. Ještě aby ne, když 
veze dvakrát více vody a pěnidla. 
Zatí mco MAN měl nádrž na 2000 
litrů vody, Scanie k zásahu doveze 
rovnou čtyři kubíky a 240 litrů pě-
nidla. To s sebou samozřejmě při-
náší i větší hmotnost a tí m pádem 
nutnost většího výkonu. 

Do Studánky a do Šébru cister-

nu potlačí 500 „koní“, což je opět 
dvakrát více, než měla cisterna 
stará. Už se tak nestane, že profe-
sionální jednotka cestou k výjez-
du na rovince všechny předjede 

a cestou do kopce bude kolo-
nu brzdit. Majáky nejmoderněj-
ší cisterny jsou modro červené, 
výstražné zařízení doplňuje tzv. 
Rumbler – nízkofrekvenční siré-

na, kterou „ucítí te“ i při poslechu 
autorádia. Převodovka je automa-
ti cká a šetří tak strojníkovi starosti  
s řazením.

Stejně tak strojníkovi může 
ušetřit starosti  tablet, skrze který 
lze všechny vymoženosti  vozidla 
ovládat. Může na dálku zapnout 
a vypnout čerpadlo, pusti t vodu, 
vysunout stožár, zapnout osvětle-
ní a další.

Hasiči měli možnost ovlivnit 
i vybavení, s cisternou tak dorazi-
lo například zcela nové bateriové 
vyprošťovací zařízení. Je silnější 
(a větší) než to předchozí a jak ná-
zev napovídá, nepotřebuje hadice 
z centrály. Pokud bude automobil 
po nehodě třeba pod úrovní vo-
zovky nebo v nepřístupném teré-
nu, hasičům to usnadní mnoho 
práce.

                                              Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf   Technické služby 
města Varnsdorf v posledních le-
tech vynakládají nemalé fi nanč-
ní prostředky na obnovu svého 
vozového parku.

V ulicích města už nějakou tu 
dobu jezdí elektromobil, který 
místo Multi cary vyváží odpadko-
vé koše. Dále malý šikovný zame-
tací stroj HAKO Citymaster, který 
pomáhá zlepšit čistotu chodníků 
ve městě. Nápomocen je i v zim-
ních měsících. Nedávno technické 
služby pořídily také vysokozdviž-
nou plošinu Cella na podvozku 
IVECO New Daily pro elektroúdrž-
bu. Ta nahradila dožilou Avii.

Po 19 letech nastal čas obno-
vit nejdůležitější stroj pro údržbu 

města, který je klíčový především 
v zimních měsících. Tím je speciál-
ní víceúčelový nosič nástaveb 
Mercedes Benz Unimog. Původ-
ní podvozek MB Unimog 400 

z roku 2003 půjde do elektronické 
aukce, kde si ještě najde nového 
majitele. 

Nový podvozek je UGE 427, 
poháněný silnějším dieselovým 

šesti válcovým motorem, který je 
z výroby doplněný mulčovačem 
(tzv. sekačkou na příkopy) a hlubi-
čem příkopů (příkopovou frézou). 
Z původní výbavy přechází na 
nový podvozek kompletní zimní 
výbava, tedy přední multi funkční 
stavitelná radlice a sypač Stra-
tos, vše od německé společnosti  
Schmidt.

Celou investi ci v hodnotě nece-
lých šest milionů korun bez DPH 
pořídily technické služby ze své-
ho rozpočtu za pomocí leasingu. 
Jakmile to fi nanční prostředky 
službám dovolí, měl by být nový 
podvozek ještě dovybaven boční-
mi nůžkami, které umožní prořezy 
komunikací.                       Jiří Sucharda

Technické služby postupně obměňují vozový park; foto Jiří Sucharda

Nová cisterna nabízí také bateriové vyprošťovací zařízení; foto miw.cz
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Teplárna útočí na město neprávem, vyjádření ERÚ 
potvrzuje dlouhodobý postoj města ve sporu s teplárnou

Město rozšířilo kamerový systém na sběrném dvoře,
náklady pokryla odměna z Motivačního programu

Do varnsdorfských základních škol nastoupilo 154 prvňáčků

Varnsdorf    Vedení města ve 
vztahu s Teplárnou Varnsdorf 
a.s. dlouhodobě a trpělivě za-
stává na problemati ku centrál-
ního zásobování teplem (CZT), 
a zejména na nájemní smlouvu, 
stálý názor.

Po celou dobu vypjatého jed-
nání a napadání ze strany pro-
vozovatele soustavy CZT se snaží 
udržet jednání a vzájemné vztahy 
na úrovni hodné insti tuce města. 
V poslední době se však invekti vy 
ze strany vedoucích představitelů 
Teplárny Varnsdorf a.s. stupňují. 
Celou řadu manipulací s fakty či 
nepravdy, ve snaze ovlivnit názor 
občanů či vyhroti t emočně vypja-
tou atmosféru, je město nuceno 
uvést na pravou míru a vysvětlit 
tak mnoho nehorázných obvinění 
šířících se napříč mediálním pro-
storem.

Město Varnsdorf se pro uklid-
nění situace obráti lo v červenci 
letošního roku s několika zá-
sadními dotazy na Energeti cký 
regulační úřad (ERÚ), aby jako 
autorita uznávaná oběma smluv-
ními stranami poskytla stano-
visko k výkladovým problémům 

ze smluvního vztahu a cenových 
rozhodnutí  ERÚ, s nimiž přišla 
Teplárna Varnsdorf a.s. Z kontex-
tu vyjádření ERÚ, které pro objek-
ti vní vyhodnocení poskytujeme 
všem zájemcům v plném znění 
v závěru tohoto sdělení, lze jed-
nomyslně a nezpochybnitelně 
konstatovat tyto skutečnosti :

Nájemné za rozvodné zařízení 
ve výši 50 Kč/GJ je cenou běž-
nou, přiměřeně vysokou, po 13 
let ze strany města bez ohledu na 
stoupající infl aci neměnnou. Výše 
konstantně stanoveného nájem-
ného nemá ani nejmenší vliv na 
rostoucí cenu tepla.

Nájemné bylo vždy sjednáno 
tak, aby si jej podle příslušných 
cenových rozhodnutí  ERÚ, mohl 
dodavatel zahrnout do kalkulace 
ceny tepla v plné výši. Tvrzení, že 
si teplárna nemůže nájemné 50 
Kč/GJ v plné výši uplatnit do svých 
nákladů je nepravdivé.

Město poskytlo dodavateli tep-
la relevantní údaje potřebné pro 
stanovení výše odpisů pro výpo-
čet maximální výše nájemného. 
Jde o pořizovací hodnotu sousta-
vy a dobu zařazení do majetku. 

Z poskytnutého vyjádření ERÚ tak 
jasně vyplývá, že původní záměr 
města předat teplárně jen poři-
zovací hodnotu majetku a datum 
zařazení do užívání, byl naprosto 
v pořádku. Následný požadavek 
teplárny na vydání účetních odpi-
sů města byl naopak neopodstat-
něný. Veřejná nařčení z okrádání 
odběratelů tepla v důsledku po-
skytnutí  údajně zkreslených údajů 
o odpisech se prokázala jako lživá 
a za jakoukoli hranicí slušnosti  
a dobrých mravů. U korektního 
smluvního partnera je tedy na-
místě veřejná omluva.

Město Varnsdorf jasně de-
klaruje svůj trvalý zájem uzavřít 
aktualizovaný dodatek k součas-
nému smluvnímu vztahu, kterým 
se ujasní některé sporné výklady 
částí  stávající smlouvy o pronájmu 
horkovodní soustavy. Zatvrzelý 
a zcela nepochopitelný přístup 
vedení teplárny ke svému hlavní-
mu odběrateli ve vztahu k respek-
tování výše nájemného, které jak 
je výše uvedeno nemá žádný vliv 
na rostoucí cenu tepelné energie, 
je městem stále považován za zá-
stupný důvod špatného hospo-

daření dodavatele tepla. A slouží 
teplárně pouze pro odvrácení po-
zornosti  od vysvětlování skuteč-
ného důvodu růstu ceny tepelné 
energie.

Město Varnsdorf při svém hos-
podaření zastupuje všechny ob-
čany města, z nichž pouze někteří 
jsou odběratelé tepelné energie 
z CZT. Při rozhodnutí ch o jakékoliv 
úlevě je zapotřebí velmi pečlivě 
vyhodnocovat, zda úleva či sle-
va na nájemném není ve vztahu 
k ostatním občanům diskriminač-
ní, nebo zda by nemohla vyvolat 
další řetězec nároků na snižová-
ní nájemného u jiných partnerů 
města z řad občanů či podnikatelů 
v různých oblastech. Odpovědní 
občané našeho města jistě situaci 
chápou a podporují pohled města 
na problemati ku CZT. Bohužel jsou 
i tací, kteří si rádi udělají výklad 
svůj a rozšiřují nadále nepravdy 
a neověřené informace.

Kompletní sdělení Energeti cké-
ho regulačního úřadu je z důvodu 
obsáhlosti  dostupné na webo-
vých stránkách města www.varns-
dorf.cz.

Varnsdorf   ELEKTROWIN 
a.s. je největším kolekti vním 
systémem zaměřeným na zpět-
ný odběr vysloužilých elektro-
spotřebičů v České republice. 
Společnost zajišťuje sběr, zpra-

cování, využití  a odstranění od-
padního elektrozařízení. 
Varnsdorf, jako město spolupra-

cující s kolekti vním systémem 
Elektrowin, podal žádost o fi -
nanční prostředky z Moti vačního 

programu společnosti . Peníze 
mohly být použity na zabezpe-
čení sběrných míst a ochranu 
odevzdaných spotřebičů, proto 
město za obdrženou odměnu ve 
výši téměř 38 ti síc korun rozšířilo 

kamerový systém na novém sběr-
ném dvoře v Plavecké ulici, kde 
probíhá sběr vysloužilých elektro-
spotřebičů.

                                                   Tomáš Secký

Varnsdorf     Do lavic se po 
letních prázdninách vráti li ško-
láci. Velký den zažili především 
prvňáčci, kteří vstoupili do nové 
životní etapy.

První září bylo velkým dnem 
pro nastupující prvňáčky. Do lavic 

jich v letošním roce usedlo 154. 
To je o šest více než v předchozím 
roce. V pěti  základních školách 
se otevřelo celkem sedm prvních 
tříd. Dvě první třídy byly otevřeny 
v ZŠ Edisonova a ZŠ Náměstí . V IZŠ 
Karlova se zase otevřely pro velký 

zájem dvě přípravné třídy, kam 
přišlo celkem 24 dětí .

Také letos prvňáčky v jejich vel-
ký den osobně přivítalo vedení 
města a někteří zastupitelé. Sta-
rosta města Roland Solloch zavítal 
do ZŠ Východní, místostarosta Jiří 

Sucharda pocti l svou návštěvou 
děti  v ZŠ Náměstí , místostarostka 
a zároveň ředitelka školy Ladislava 
Křížová přivítala děti  z ZŠ Edisono-
va. Zastupitel Jan Šišulák navští vil 
děti  v ZŠ Karlova, Josef Šusta zase 
děti  v ZŠ Brati slavská.     Tomáš Secký 
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K černému řemeslu se mládí obecně nikterak 
nehrne, říká ředitel fi rmy RETOS Jan Müller

Varnsdorf    RETOS je fi rma 
s dlouholetou tradicí vyrábějící 
obráběcí stroje, přesněji hori-
zontální vyvrtávačky.

Firma RETOS vznikla roku 1992 
nejprve pod názvem JAN MÜLLER
-RETOS. Její kořeny ale sahají 
mnohem hloub do minulosti . 
Sídlí v prostorách bývalé fi rmy 
Plauert, založené Arno Plauertem 
na začátku 20. století , která byla 
původním výrobcem varnsdorf-
ských obráběcích strojů. Po druhé 
světové válce zde sídlila fi rma TOS 
VARNSDORF, která se ale postu-
pem času přesunula do nových 
prostor a tyto původní prostory 
sloužily mimo jiné pro generální 
opravy. Právě z tohoto provozu 
vznikla po sametové revoluci již 
zmíněná fi rma JAN MÜLLER-RE-
TOS. Pokračovala v generálních 
opravách, ale začala také vyvíjet 
vlastní stroje. Současným ředite-
lem je Jan Müller, syn zakladatele 
fi rmy RETOS. Po svém otci vedení 
fi rmy převzal už před více než 10 
lety, během kterých se mimo jiné 
snažil o změnu ve vnímání fi rmy 
jako výrobce, nikoliv jen opraváře.

V roce 2016 jste změnili logo 
a barvu fi rmy. Jaký byl důvod?

Původní logo z devadesátých 
let působilo dost archaicky. Zá-
roveň vyjadřovalo zaměření na 
generální opravy. Jak šel čas 
a RETOS postupně začal s vývo-
jem nových strojů, potřebovali 
jsme změnit vnímání zákazníků, 
že nejsme jen údržbáři a opraváři, 
ale že jsme fi rma, která se rozvíjí, 
a jde s dobou. Zadání bylo jedno-
značné – nové logo musí působit 
moderně, nikoliv zpátečnicky. 
A protože jsme právě uváděli na 
trh novou řadu koncepčně zásad-
ně odlišných strojů od naší stan-
dardní produkce, tak se nabízelo 
udělat ten skok se vším všudy. 
A chtěli jsme se odlišit. Hledali 
jsme design, osobitost, nadčaso-
vost, světovost, možnost používat 
jak celé logo, tak jen piktogram 

(RET), unikátní barvu. Při hledá-
ní piktogramu nakonec kreati vní 
náhodou vznikla přesmyčkou z RE
-TOS značka RET-OS, tedy obrábě-
cí stroje značky RET. I s odstupem 
času myslím, že se to povedlo. 
Velký dík patří Adamovi Tesařovi 
z místní reklamky AWP, nad jehož 
návrhy jsme spolu seděli a celý 
koncept „rebrandingu“ detailně 
dotáhli.

Prodáváte do celého světa?
Kromě Antarkti dy máme stro-

je po všech světadílech. Nejvíce 

dodáváme ale do tuzemska a 
v rámci Evropy. Hodně silný byl 
ruský trh, který se však krok za 
krokem limitně přiblížil nule. Rela-
ti vně dost prodáváme do Kanady 
a Spojených států a poslední 
zhruba dva roky se daří v Aus-
trálii. Na jednu stranu je hezké 
moci říct, že dodáváme stroje do 
celého světa. Na druhou stranu 
z dodávek do vzdálených desti -
nací plynou silné závazky a také 
vysoké náklady v případě rekla-
mačního řízení. Často je kom-
plikovaná a časově náročná do-
stupnost servisu, ne všude máme 
zástupce s potřebným zázemím 
a naše vlastní kapacity nejsou ne-
omezené. Asi bychom byli v dale-
ko komfortnější situaci, kdyby nás 
uživil evropský region.

Máte v plánu fi rmu nějakým 
způsobem rozšiřovat?

Z pohledu portf olia produktů 
určitě ne, a z pohledu roční pro-
dukce narazíme na sadu okrajo-
vých podmínek. Cílem je spíše 
stabilita a efekti vita. Máme něko-
lik pilířů, které se vzájemně dopl-
ňují a prolínají. Dodáváme nové 
stroje, stroje po generální nebo 
střední opravě, použité stroje, 
a v neposlední řadě náhradní 

díly a servis. Koncentrujeme se 
až na výjimky na horizontální 
vyvrtávačky z produkce RETOSu 
a TOSu. V novinách se sice píše, 
jak moc jsme průmyslovou zemí, 
ale smutnou pravdou je, že zájem 
o práci v průmyslu rok od roku 
klesá. Stroj se jen přes „apku“ 
vyrobit nedá. Přestože výroba je 
dnes daleko čistší a méně fyzic-
ky náročná, než tomu bývalo za 
našich dědů, není pro současnou 
generaci atrakti vní. Stále kla-
de vysoké nároky na odbornost 
a preciznost, a jsme v a21. století , 
kdy je nezbytná počítačová gra-
motnost a znalost cizích jazyků. 
I kdybychom chtěli fi rmu rozši-
řovat, nemáme moc kým, neboť 
trh práce se již celkem dlouho 
potýká s kriti ckým nedostatkem 
kvalifi kované pracovní síly pro 
náš obor. Navíc sídlíme přímo na 
hranici s Německem, a místní se 
často poohlíží po lépe placené 
práci „vedle“ s daleko menšími 
nároky na kvalifi kaci. Chci být 
opti mista, ale mám vážné obavy 
o budoucnost strojírenství v Če-
chách.

Jaká je vaše výhoda vůči kon-
kurenci?

Chtělo by se říci, že určitě cena, 
ale víme, že tomu tak není. Vy-
píchl bych široký záběr – od ná-
hradních dílů na stroje vyrobené 
po druhé světové válce až po 
nové vyspělé stroje vybavené nej-
modernější technikou a elektroni-
kou; tradici – dlouholetá historie 
fi rmy s koncentrovaným, a díky 
několika „srdcařům“ udržovaným 
know-how, a vzhledem k histo-
rické vazbě na TOS přístup ke 
kompletní dokumentaci na starší 
stroje; zázemí – fi rma má vlastní 
výrobní i administrati vní prostory, 
sama stroje vyvíjí, sama je vyrá-
bí, sama je prodává a následně 
se o ně stará; komplexní přístup 
k zakázce – stroje zpravidla do-
dáváme značně přizpůsobe-
né potřebám zákazníka včetně 
širokého sorti mentu příslušen-
ství.

                                         Tereza Müllerová

PR ČLÁNEK
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Rekonstrukce objektu v ulici T. G. Masaryka běží na plné obrátky

Město se zaměřilo na vraky. Z ulic jich zmizelo přes dvacet

Varnsdorf       Stavební práce 
na bývalé ubytovně v ulici T. G. 
Masaryka jsou v plném proudu. 
Nad objektem vyrostlo velké ša-
pitó, jež umožní pracovat i při 
nepřízni počasí. 

Budova v ulici T. G. Masaryka 
sloužila dlouhé roky jako ubytov-
na včetně noclehárny a nízkopra-
hové centrum pro děti  a mládež. 
Objekt byl ve špatném technic-
kém stavu, nevzhledný a nevyho-
vující, proto radnice přišla se zá-
měrem kompletní rekonstrukce. 
Tu na základě výběrového řízení 
provádí společnost TERMI s.r.o. 
za částku téměř 45 milionů korun 
bez DPH. Město ovšem uspělo 
s žádostí  o dotaci z Integrované-
ho operačního programu Mini-
sterstva pro místní rozvoj, která 
pokryje větší část uznatelných 
nákladů.

Budova má celkem čtyři pod-
laží. Horní dvě budou přestavě-
na na 16 malometrážních bytů 

s vlastním sociálním zařízením, 
přičemž dojde ke změně dispo-
zice objektu. Dvě spodní podlaží 
budou sloužit jako kancelářské 
prostory sociálních služeb (nízko-
prahové centrum), vznikne v nich 
také osm míst pro osoby v tí živé 
životní situaci (noclehárna). 

V současné době probíhají hru-
bé stavební práce. Vybourala se 
všechna okna, staré příčky a pod-
lahy. Zároveň se dělají nové roz-
vody inženýrských sítí , zdí se příč-
ky dle nových dispozic. Ve dvou 
podlažích už jsou kompletně omí-
tané zdi. Celkovou výměnou pro-

jde také střecha budovy. Staveb-
ní fi rma nechala nad objektem 
postavit tzv. šapitó, které umožní 
pracovat na střešní konstrukci 
i v nepříznivém počasí. Dělníci 
nyní pracují na demontáži staré 
kryti ny, prken, vazníků a čeká se 
na dodání nových.           Tomáš Secký

Varnsdorf     Nepojízdná, od-
stavená auta překážející na sídli-
ští ch či u silnic. Obyvatele Varns-
dorfu dlouho trápily autovraky 
odstavené na různých místech 
po městě. Snaha s nimi cokoliv 
dělat dlouhé roky narážela na 
zákony.

Díky novele zákona je situace 
v dnešní době daleko jednodušší. 
„I když u nás není situace tak vy-
hrocená jako ve větších městech, 
i tak je včasná likvidace autovra-
ků jednou z priorit vedení města,“ 
přiznává místostarosta města Jiří 
Sucharda. Nejdůležitějším oka-
mžikem, a v podstatě spouště-
čem pro další postup, je včasná 
identi fi kace autovraku nebo oka-
mžik, kdy se z motorového vozi-
dla stává legislati vně vrak.

Až do dubna 2020 se musel slo-
žitě prokazovat stav autovraku. 
Ani automobil bez kol se nemohl 
vydávat za vrak. Podle nové legis-
lati vy však na označení autovraku 
stačí, že dlouhodobě stojí na jed-
nom místě, nemá SPZ, RZ, není 
možné zjisti t jeho identi fi kační 

číslo (VIN). Nově pro označení 
vraku stačí také propadlá STK více 
jak 6 měsíců.

Takové vozidlo je následně 
Městskou policií Varnsdorf pro-
střednictvím samolepky označe-
né jako autovrak. Pokud je možné 
zjisti t majitele vozidla, je o této 
skutečnosti  informován. V opač-
ném případě se vrak zveřejní na 
úřední desku. Pokud vrak ohro-
žuje životní prostředí (například 

z něj vytékají provozní kapaliny), 
nebo ohrožuje chodce a přileh-
lé okolí, případně je překážkou 
v provozu, či údržbě komunika-
ce, je prostřednictvím sjedna-
né odtahové služby neprodleně 
převezeno na pozemek u budovy 
městské policie. V případě, že o 
něj majitel projeví zájem, musí 
uhradit městu náklady spojené 
s jeho odtahem. Pokud majitel 
o vrak neprojeví zájem, je vozi-

dlo po uplynutí  zákonné lhůty 
předáno k ekologické likvidaci. 
„Upozorňujeme, že nezodpo-
vědné chování majitelů vozi-
del jim následně působí velký 
problém s odhlášením vozidla 
i jednáním s pojišťovnou,“ dodává 
Sucharda. 

Za poslední dva roky bylo z ka-
tastru města včetně Studánky od-
straněno více jak 20 autovraků.

                                                           Redakce

Z ulic postupně mizí autovraky, za poslední roky jich bylo přes 20; foto Jiří Sucharda

Stavební práce na ubytovně v ulici T. G. Masaryka běží na plné obrátky, nad objektem vyrostlo šapitó; foto Jiří Sucharda
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Městský architekt Jan Hrouda zve na Den architektury 
Varnsdorf      Město má od 

července letošního roku nového 
architekta. Komise složená ze 
zástupců radnice a nezávislých 
architektů ve výběrovém řízení, 
kterého se zúčastnilo šest ucha-
zečů, vybrala Jana Hroudu. Ve-
řejnost se s ním může seznámit 
v rámci Dne architektury či vyu-
žít jeho služeb během konzultač-
ních hodin.

Jan Hrouda je autorizovaný ar-
chitekt. Žije a působí v Ústí  nad 
Labem, kde provozuje vlastní ar-
chitektonickou praxi a mimo to 
spolupracuje se saskou kanceláří 
Architekturbüro Ruddigkeit. Dlou-
hodobě se také věnuje propagaci 
a popularizaci architektury, včet-
ně tématu městského architek-
ta, v rámci kterého se mimo jiné 

podílel na prozatí m nenaplněné 
koncepci zřízení Kanceláře archi-
tektury města Ústí  nad Labem.

Práce městského architekta má 
široký záběr. Nejen, že je odbor-
ným oponentem u významných 
projektů, snaží se také eliminovat 
nevhodné zásahy do struktury 
města či kulti vovat veřejný prostor. 
Zároveň je v kontaktu s vedením 
města a se zaměstnanci úřadu, 
kteří se podílejí na přípravě a rea-
lizaci investi čních záměrů města. 
„Jsem přesvědčen, že město naší 
velikosti  a rozmanité architektury 
si zaslouží svého architekta. Nava-
zujeme tí m navíc na dlouholetou 
tradici, v novodobé historii Varns-
dorfu je již třetí m architektem. 
Vzhledem k plánované stavební 
činnosti  v následujících letech (na-

příklad revitalizace náměstí , okolí 
Mašíňáku, přístavby ZŠ Východní, 
oprava budovy starého nádraží 
a další), bude jeho odbornost vel-
mi důležitá. A to nejen pro měs-
to, ale i pro soukromé investory 
a občany,“ přibližuje místostaros-
ta města Jiří Sucharda.

První možností , kde se může 
veřejnost s novým městským 
architektem potkat, je procház-
ka městem v rámci Dne archi-
tektury, který připadá na neděli 
2. října. Začátek je naplánován na 
15 hodin na nám. E. Beneše před 
městským úřadem. Jan hrouda 
provede zájemce veřejnými pro-
story ve městě s diskuzí o poten-
ciálu jejich rozvoje i celého měs-
ta. Tématy budou náměstí , ulice, 
parky a nábřeží řeky Mandavy.

Kromě toho bude mít Jan Hrou-
da na radnici pravidelné kon-
zultační hodiny pro veřejnost, 
v rámci kterých je možné prob-
rat konkrétní stavební záměry, 
jejich vhodnost, řešení a umístě-
ní, vztah k veřejnému prostoru 
i územnímu plánu, ale také ja-
kékoliv téma obecného rozvoje 
města. Investorům i veřejnosti  
bude do konce roku k dispozici 
jednou měsíčně, a to vždy v úte-
rý ve dnech 11. října, 8. listopadu 
a 6. prosince. Pokaždé v čase od 
13 do 15 hodin. Přesný termín 
a čas schůzky si je nutné předem 
domluvit na telefonním čísle 
417 545 102. S případnými dota-
zy se lze obráti t také skrze e-mail 
architekt@varnsdorf.cz. 

                                                   Tomáš Secký

(pokračování na str. 7)

Vinohraní slavilo úspěch, dorazily stovky návštěvníků
Varnsdorf   První zářijovou 

sobotu se travnatá plocha u ná-
městí  proměnila ve Vinohraní.

Takzvaný nultý ročník pořádala 
varnsdorfská Pijánofk a za pod-
pory Teplárny Varnsdorf a.s. Ná-

vštěvníci měli možnost ochutnat 
lahvová vína ze čtyř moravských 
vinařství – Bíza, Volařík, Víno Mar-
cinčák a Salay Winery. Poslední 
zmíněné vinařství také předvedlo 
sabráž, jedná se o techniku ote-

vírání láhve šampaňského šavlí. 
Zároveň bylo připraveno drob-
né občerstvení, zájemci mohli 
k vínu ochutnat sýry od Holanďanů 
a další drobné pochuti ny.

Po celé odpoledne až do pozd-

ního večera hráli hudebníci mo-
ravského cimbálového uskupení 
Širúch z Kyjova, kteří se střídali 
s varnsdorfským pěveckým sbo-
rem Náhodou. Společně tak... 

Varnsdorf     Voliči v následují-
cích dnech rozhodnou o tom, jak 
bude vypadat složení zastupitel-
stva na další čtyři roky.

Komunální volby se konají ve 
dnech 23. – 24. září. V pátek bu-
dou volební místnosti  otevřeny 
od 14:00 do 22:00 hodin, v sobo-
tu pak od 08:00 do 14:00 hodin. 
O přízeň voličů se letos uchází 
celkem 11 kandidujících stran, 
jejichž složení najdete na hlaso-
vacích lístcích nebo na webových 
stránkách www.volby.cz. 

Způsob hlasování
Nevíte, jak upravit hlasovací 

lístek v komunálních volbách? 
V obecních volbách máte tolik 
hlasů, kolik je v obci voleno zastu-
pitelů. V případě Varnsdorfu jich 
je jednadvacet. S hlasy můžete 
naložit třemi způsoby.

1) Můžete dát všechny své hlasy 
jedné straně.

2) Pokud volíte 21 zastupitelů, 
máte 21 hlasů. Ty můžete rozdělit 
napříč stranami.

3) Poslední možností  je kombi-
nace předchozích dvou.

Kdo získá mandát?
Volební systém je nastavený 

tak, že při počítání výsledků se 

vaše hlasy počítají nejprve jako 
zisk pro danou stranu. Na zákla-
dě toho se určí, kolik která strana 
získá mandátů v zastupitelstvu. 
Teprve ve druhém kroku mohou 
vaše hlasy pro jednotlivé kandi-
dáty těmto kandidátům pomoci 
k zisku některého z mandátů, kte-
ré strana získala.

Volební místnosti 
Pro komunální volby bude ve 

Varnsdorfu včetně Studánky při-
praveno celkem třináct volebních 
místností :

1. Městský úřad Varnsdorf, 
nám. E. Beneše, 2. Interakti v-

ní základní škola, Karlova 1700, 
3. Klub Střelnice, B. Němcové 476, 
4. Základní škola, Východní 1602, 
5.   Městské    divadlo, Partyzánů   1442, 
6. Základní škola, Brati slavská 994, 
7. Lidová zahrada, Karlova 702, 
8. VOŠ a SPŠ a SOŠ Varnsdorf, Kos-
telní 723, 9. Firma ReTOS, s.r.o., 
Žitavská 913, 10. Mateřská škola, 
Pražská 2812, 11. Základní škola, 
Edisonova 2821, 12. Městské cen-
trum kultury a vzdělávání Varns-
dorf, Otáhalova 1260, 13. Firma 
SILNICE A MOSTY a.s., Studánka 
283.                                     

                                                   Tomáš Secký
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Varnsdorfští žáci bojovali na fi nále Odznaku všestrannosti

Králík Hilda oslavil 6. narozeniny, blíží se Pohádkový les

Vinohraní slavilo úspěch, dorazily stovky návštěvníků

Varnsdorf    Tři nevšední dny 
plné sportu, zábavy a zážitků 
měli možnost zažít žáci, kte-
ří se probojovali přes okresní 
a krajské kolo do 12. ročníku ce-
lostátního fi nále náročného de-
seti boje (lehy-sedy, skok do dál-
ky, shyby, běh na 60 m a 1000 m, 
driblink a hod míčem, trojskok, 
hod medicinbalem, skoky přes 
švihadlo a kliky).

Akci podpořil Český klub olym-
pioniků, takže závodníci měli 
možnost setkat se se Šárkou 
Kašpárkovou, Šárkou Strachovou, 
Lukášem Rohanem, Adamem 
Helceletem, Petrem Švancarou, 
Petrem Svobodou a mnoha další-
mi ikonami českého sportu. Tyto 
osobnosti  po celou dobu sledova-
ly klání mladých sportovců. 

Do Brna se nominovali tři žáci 
z Gymnázia Varnsdorf (Terezka 
Bučková, Karel Hott mar a Gabča 
Čepeláková), ze ZŠ Edisonova Filip 

Varnsdorf   Nový školní rok 
tradičně zahajuje Dům dětí  
a mládeže Varnsdorf akcemi pro 
děti . 

Jako první se konaly již šesté 
narozeniny maskota Hildy, které 
proběhly v sobotu 10. září před 
budovou městské knihovny. Po-
časí organizátory naštěstí  nezkla-
malo, takže si děti  i se svým do-
provodem mohly užít připravený 
program. 

Na děti  čekala nafukovací le-
zecká věž, skákací hrad, bublin-
kový workshop a soutěže. Spo-
lek Život jde dál také na oslavě 
poprvé představil labyrint, který 
namalovaly děti  z varnsdorfských 

Hanzalík a ze ZŠ Východní Eliška 
Jindrová. Všem patří obdiv za vy-
nikající výkony, nasazení, vytrva-
lost a bojovnost, které předvá-
děli během soutěžních dnů. Žáci 
pokořili spoustu svých osobních 

rekordů. Obdivuhodný byl týmo-
vý duch, vzájemná podpora a fan-
dění. Do Brna všichni odjeli jako 
varnsdorfská výprava, nezáleželo 
na tom, kdo z které školy je. 

Filip Hanzalík bojoval o me-

dailové pozice, byl nejlepší z ce-
lého startovního pole ve skoku 
dalekém a v běhu na 60 metrů. 
V obrovské konkurenci se nakonec 
umísti l na nádherném pátém mís-
tě. Karel Hott mar byl jedenáctý 
a děvčata o pár příček níže. Všich-
ni si zaslouží velké blahopřání. 

„Děkujeme Josefu Hanzalíkovi, 
který nás velmi ochotně a bezpeč-
ně odvezl do Brna a zpět domů. 
Sazka olympijský víceboj je nejroz-
sáhlejší, a troufám si říct, nejlépe 
organizovanou akcí svého druhu. 
Podporuje všestrannost a maso-
vé zapojení dětí  do sportu. Ráda 
bych věnovala vzpomínku Aničce 
Vápeníkové, která stála u samé-
ho zrodu této soutěže a byla vel-
kou tažnou silou. Určitě by měla 
velkou radost, že se Odznaku 
všestrannosti  v hodinách tělesné 
výchovy stále věnujeme,“ dodala 
na závěr Radka Holubářová.

                               Gymnázium Varnsdorf

Varnsdorfská výprava na Odznaku všestrannosti  v Brně; foto Gymnázium Varnsdorf

mateřských a základních škol, zá-
jemci si ho mohli poslepu projít. 
Nechyběla ani narozeninová gra-
tulace, předání dortu a focení 
s Hildou, hry, tanec, výtvarné díl-
ny a oblíbené malování na obličej 
a maskování zranění. Králík Hilda 
si na svou oslavu pozval své ka-
marády – králičí šampióny z Mos-
tu, kteří předvedli svůj um a sko-
ky na překážkové dráze. Na místě 
mohli návštěvníci vyplnit a ode-
vzdat přihlášky na zájmové krouž-
ky pro nový školní rok. Vstup byl 
zdarma a akce byla pořádána za 
fi nanční podpory města Varns-
dorf.

Tím ale nabídka nekončí. V so-

botu 24. září se uskuteční Pohád-
kový les v areálu a přilehlém okolí 
rybníku Mašíňák v čase od 9.00 
do 13.00 hodin. Na stanoviští ch 
se na účastníky bude těšit mnoho 
postav z pohádkové říše, u kte-
rých budou plnit rozličné úkoly. 
Start a cíl bude v areálu rybníku 
v blízkosti  pódia, kde také bude 
probíhat oblíbené soutěžení 
o ceny s pracovníky z varnsdorf-
ského supermarketu Billa. Chybět 
nebude ani balónková dílna Ba-
lónkového Barona, malování na 
obličej a občerstvení. Po loňském 
obrovském zájmu veřejnosti  letos 
organizátoři připravují několik or-
ganizačních změn, které by měly 

napomoci plynulejšímu „provo-
zu“ na stanoviští ch.

U rybníka to ale nebude žít 
jen pohádkami. Stejně jako 
v minulých letech i letos bude na 
sousední louce zároveň probíhat 
soutěž mladých dobrovolných 
hasičů, takže si nenechte udá-
lost ujít. Vstupné je 50 Kč za dítě 
a start bude otevřen od 9.00 do 
10.30 hodin. Akce je pořádána 
ve spolupráci s městem Varn-
sdorf a společností  Billa. Nezbý-
vá nic jiného než držet palce, aby 
vyšlo pěkné počasí a návštěvníci 
si mohli cestu pohádkovým le-
sem patřičně užít.

                                        Barbora Hájková

(dokončení ze str. 6)

...vytvořili skvělou a pohodovou 
atmosféru. Celou akcí prová-
zel Miloš Kostlán a Alena Sme-
tanová. „Počasí vyšlo naprosto 
skvěle. Máme radost, že mělo 
Vinohraní tak velkou návštěv-

nost a poziti vní odezvu. Rádi 
bychom tedy příští  rok uspořá-
dali první ročník,“ hodnotí  pove-
dený den pořadatelé. A pokud jste 
z nějakého důvodu nemohli Vino-
hraní navští vit, můžete všechna 
výše zmíněná vína i sýry ochutnat 

v Pijánofce po celý rok.
„Na místě je tedy poděkovat 

všem, kteří se na pořádání akce 
podíleli nebo ji podpořili formou 
sponzorských darů: Pijánofce, 
Teplárně Varnsdorf a.s., ABX, 
spol. s.r.o., Kubovi Královi DISKRA, 

spol. s.r.o., děvčatům z pěveckého 
sboru Náhodou, fi rmě JP Servis 
Jirky Petra, Městskému divadlu 
Varnsdorf, moderátorům a všem 
dobrovolníkům,“ dodali na závěr 
organizátoři.

                                         Barbora Hájková
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VZPOMÍNKA

Dne 6. září uply-
nul jeden smutný 
rok od úmrtí pana 
Jindřicha Bognara. 
Nikdy na Tebe ne-
zapomeneme. Stá-

le vzpomínají manželka, syn, dcera 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Dne 1. září uplynulo 5 let od úmrtí 
manžela, tatínka Petra Štourače. 
Stále vzpomíná rodina Štouračova 
s vnoučaty a rodina Pizurova.

V létě letošního 
roku by se doži-
la naše maminka 
a babička paní Ana-
stázia Beniačová 
100 let. Nikdy na 

Tebe nezapomeneme. Rodina.

Uteklo 30 let, co 
nás opustil táta a 
děda pan Josef Tyr-
pekl. Tati, tak často 
si na Tebe vzpome-
nu. Dcera Renata.

Dne 21. září uply-
nuly 2 smutné roky, 
kdy nás opustil pan 
Bohumil Jedlička. 
S láskou vzpomí-
ná manželka Dana 

a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, 
věnujte tichou vzpomínku.

Dne 22. září to bude 
jeden rok, co nás 
navždy opustil můj 
milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, 
pradědeček pan 

Karel Ortman. S láskou vzpomí-
nají manželka, syn Milan s rodinou 
a dcery Kateřina, Berta a Zdena s ro-
dinami.

Děkuji MUDr. Fayadové a týmu sestři-
ček na LDN 3 za příkladnou, odbornou 
a vstřícnou péči při mé hospitalizaci. 
Děkuji Vodry.

 
24.-25.9.2022  
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
Tel. 732 329 007

1.-2.10.2022   
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

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    29.09. a 6.10.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Inzerce

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.

Prodám několik ročníků ča-
sopisu „R+R“ Angličti na pro 
mládež a starý časopis Prak-
ti cká žena. Cena dohodou. 
Tel.: 776 862 288.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO VARNSDORF

KRUH PŘÁTEL 
MUZEA VARNSDORF

Čtvrtek 22. září v 19:30 hod. – v Pivovaru Kocour – Mandava 
Jazz
LAUREN HENDERSON QUARTET
Newyorčanka Lauren Henderson okouzluje publikum svým 
šarmem a jedinečnou interpretací lati nskoamerické hudby 
a R&B. Na současném evropském turné ji doprovází trio Wal-
tera Fischbachera. Vstupné: 200 Kč.

Středa 5. října v 19:30 hod. – ve velkém sále divadla – Man-
dava Jazz
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
Koncert zpěváka Dana Bárty s kapelou Illustratosphere. Ve 
Varnsdorfu se představí v rámci turné k poslednímu albu Krás-
ka a zvířený prach. Vstupné: 450 Kč, 500 Kč na místě.

Pátek 7. října v 19:30 hod. – v Pivovaru Kocour – Mandava Jazz
ZAMAJOBE & SMALL KINGDOME
Koncert jihoafrické zpěvačky Zamajobe Sithole. Na evropském 
turné ji doprovodí právě americká kapela z New Yorku, Small 
Kingdom bubeníka Andyho Wintera. Vstupné: 250 Kč.

Již v předprodeji:

Pátek 14. října v 19:00 hod. – ve velkém sále divadla  – skupina „A“ 
i volně
Laurent Baffi  e: TIK TIK
V čekárně psychiatra se setkávají tři muži a tři ženy, různého 
věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém, trpí obse-
dantní neurózou, s kterou se těžko žije. Obsazení: Tereza Kost-
ková, Kristýna Frejová, Eva Josefí ková / Šárka Kubíková, Václav 
Knop, Josef Polášek a Míra Nosek. Uvádí Komorní divadlo Ka-
lich. Vstupné: 350, 340 a 320 Kč.

Úterý 22. listopadu v 19:00 hod. – ve velkém sále divadla  – 
skupina „A“ i volně
Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
Čardášová princezna je příběh postavený na lásce kabaret-
ní zpěvačky z Budapešti  a mladého knížete z Vídně, tedy na 
střetu dvou světů, který Kálmán hudebně vystavěl na maďar-
ském čardáši a vídeňském valčíku. Taneční melodie protkávají 
celou operetu a jsou symbolem nejen dvou národností , ale 
také symbolem podřízenosti  a nadřazenosti  národů a jednotli-
vých společenských vrstev. Obsazení: Tereza Mátlová / Zuzana 
Ballánová, Jan Ondráček / Milan Vlček, Michal Baragagnolo / 
Jakub Hliněnský, Monika Sommerová / Jakuba Šeniglová, Pav-
lína Senič / Valerie Vaygant, Tomáš Christi an Brázda a další. 
Vstupné: 450 Kč, 440 Kč a 420 Kč.

Sobota 24. září ve 14.00 hod. 
VARNSDORFSKÉ VESNICE: 
NOVÝ VARNSDORF
Pátá z cyklu vycházek po býva-
lých vsích, spojených později do 
Varnsdorfu. Provází Bc. Jaroslava 
Štěpánková. Sraz ve 14.00 hod. na 
hrázi rybníku Kočka.

Podrobnosti  o akcích KPMV získá-
te na webu muzeum.varnsdorf.cz 
a na tel. č. 412 334 107.

Taneční pro dospělé
Taneční škola STYL manželů Jose-
fových pořádá pro zájemce o tanec 
od 21 let a zejména manželské páry 
taneční pro dospělé. 
Výuka probíhá v Klubu Střelnice 
Varnsdorf od 23. září v 19 hodin. 
Zájemci si během devíti  lekcí včet-
ně závěrečného „Věnečku“ projdou 
standardními tanci, lati nsko-ame-
rickými, národně společenskými, 
country i módními tanci. Cena kur-
zu je 900 korun za osobu. Přihlášky 
je možné podávat na www.tanec-
niskolastyl.cz nebo telefonicky na 
čísle 603 578 627, případně skrze 
e-mail jaromir.josef@ti scali.cz.
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Varnsdorf     Do nadcházející 
sezóny vstupují basketbalisté 
s výrazně omlazenou sestavou. 
Ta má za sebou dva týdny nároč-
né fyzické přípravy. 

„Nedáváme si letos žádné vy-
soké výsledkové cíle. Tým potře-
buje hlavně zapracovat mladé 
a nově příchozí hráče. Chceme 
hrát atrakti vní, rychlý a v obraně 
agresivní basketbal. Každý domá-

cí zápas chceme ukazovat našim 
fanouškům hru, za kterou se ne-
musíme stydět. Každý hráč musí 
ze hřiště odcházet s pocitem, že už 
více práce nemohl udělat. Potom 
budu spokojený já, jako trenér, sa-
motní hráči, a hlavně naši početní 
fanoušci. Bez ohledu na to, jestli 
vyhrajeme, nebo ne,“ říká Jakub 
Relich, trenér varnsdorfských bas-
ketbalistů a pokračuje: „Bohužel 

si musíme poradit s naším výško-
vým a váhovým defi citem, oproti  
našim soupeřům, kde každý tým 
disponuje zkušenými a fyzicky vy-
bavenými pivoty. S nadsázkou ří-
kám, že trénuji spíše fotbalový tým 
než basketbalisty. Každopádně vě-
řím, že dobře nastaveným herním 
systémem a plněním dílčích úkolů 
v obraně dokážeme soupeřům 
znepříjemnit útočná snažení.“

Na začátek soutěže má Varns-
dorf velice těžký los. V pátek 
30. září zajíždí na půdu obhájce 
prvenství, a to Ústecké Slune-
ty. Na první domácí utkání se 
mohou fanoušci těšit v pátek 
21. října proti  nově vzniklému 
týmu Veteránských nadějí z Děčí-
na. Jde o zkušený tým poskládaný 
z hráčů, kteří sehráli mnoho bitev 
v extralize.                               Redakce

Návrat na palubovku, volejbalistky zahájily sezónu
Varnsdorf     Po letní pauze se 

volejbalistky sešly na srpnovém 
soustředění ve Velkém Šenově 
v celkovém počtu 36 hráček, za-
čala jim příprava na novou sezó-
nu.

Nejstarší kategorii (kadetky) 
letos čeká náročná sezóna jak 
v krajské soutěži, tak v republi-
kovém Českém poháru. Po loň-
ském třetí m místě v kraji se chce 
družstvo opět co nejvíce přiblížit 
stupni vítězů. Proto se dohod-
lo, že sbírat zkušenosti  budou 

opět i v Českém poháru. 
Starší žákyně letos budou bojo-

vat v krajské soutěži a pokusí se 
atakovat vršek tabulky. Děvčata 
budou zároveň „ohrávat“ děvčata 
z mladší kategorie. Budou se jim 
snažit předat své zkušenosti  ze 
své soutěže.

Mladší žákyně letos čeká výzva 
v podobě šestkového volejbalu. 
V krajské soutěži se poprvé před-
staví na „velkém“ hřišti  a budou 
usilovat o místa nejvyšší. Navíc 
budou TJ Slovan Varnsdorf repre-

zentovat ve „čtyřkovém“ volejba-
le a pokusí se uloupit Pohár před-
sedy ČVS LK.

Družstvo kadetek vzalo svou 
výzvu vážně, ještě před soutěží 
se vydalo na přátelský turnaj do 
Liberce na Ještědskou ZŠ. Zápasy 
jako na houpačce bylo možné vi-
dět na obou stranách hřiště. Zku-
šební turnaj nakonec pro děvčata 
skončil neofi ciálním třetí m mís-
tem. A tak mají děvčata možnost 
opravit své chyby v kvalifi kačním 
turnaji v Novém Boru.

Nejmenším volejbalistkám sou-
těže teprve začnou. Oddíl vo-
lejbalu zve děti  1. - 5. třídy na 
tréninky v úterý od 17:00 hodin 
a čtvrtek od 17:30 hodin ve spor-
tovní hale v Západní ulici. Spor-
tovní hala zároveň bude hosti t 
mezinárodní volejbalový turnaj 
žen, který se uskuteční ve dnech 
30. září až 2. října za účasti  druž-
stev VK Dukla Liberec, Olymp Pra-
ha, VC Wiesbaden, Volley Wroc-
lav.

                               Michaela Damnitzová

Jiří Šusta zase na bedně, v Rakousku vybojoval stříbro
Varnsdorf    Mladý závodník 

Jiří Šusta, který závodí s au-
tomobilem Škoda Fabia MK3 
S1600 pod rallycrossovým tý-
mem Noprosu RX, o sobě dal 
opět vědět. 

Po problémech v letních zá-
vodech získal druhé místo 
v rámci letošního osmého závodu 
mistrovství Zóny Střední Evropy 
a republikového šampionátu ka-
tegorie Super1600. Závod se ko-
nal v rakouském Melku. Jiří Šus-
ta je zatí m na celkovém druhém 
místě v rámci mistrovství ZSE. Od 
první příčky ho dělí deset bodů. 
Má před sebou poslední tři závo-
dy, a to v Maďarsku, na Slovensku 
a v Itálii.

V rámci Mistrovství Evropy 
RX3 absolvoval v létě dva závo-
dy – ve švédském Höljes a nor-
ském Hell. Tyto obě dvě náročné 

tratě byly pro Jirku premiérou. 
„Oba závody jsme díky proměn-
livým podmínkám počasí bojovali 

s nastavením auta,“ řekl Šusta.
V rámci Mistrovství Evropy RX3 

je Jiří Šusta, stejně jako v ZSE, 

nejmladší účastník a zatí m je na 
celkovém šestém místě.

                                                       Redakce

Jiří Šusta bodoval v Rakousku; foto archiv Noprosu RX
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Varnsdorf    Díky dohrávané-
mu utkání s Duklou Praha měli 
fotbalisté Varnsdorfu poměrně 
nabitý začátek září.

Na konci srpna přišli o domácí 
neporazitelnost, když v Kotlině 
podlehli Příbrami 1:2. „Gratuluji 
Příbrami k zaslouženému vítěz-
ství. Souhlasím s tí m, že se hrálo 
ve vysokém tempu. I vzhledem 
k tomu, že chceme hrát ve vyso-
kém tempu, tak jsme udělali ně-
kolik změn v sestavě. Možná jich 
bylo až moc, to jde samozřejmě 
za mnou. Myslím si, že to ale bylo 
správné rozhodnutí . Někdy to tak 
bývá, my jsme prohospodařili prv-
ní poločas. Tam jsme nehráli vůbec 
dobře a Příbram šla do zaslouže-
ného vedení. V druhé půli musím 
smeknout před hráči, se zápasem 
chtěli něco udělat. Snažili jsme se 
Příbram ke konci zatlačit, ale hosté 
hrozili z brejkových situací. Po celý 
zápas jsme se s tí m nedokázali vy-
rovnat. Je to škoda, že jsme to ne-
dotáhli aspoň na remízu,“ litoval 
porážky Miroslav Holeňák, kouč 
Varnsdorfu. 

Severočechům pak nevyšel ani 
výjezd do Xaverova, kde narazili 
na béčko pražské Slavie. Varns-
dorf držel remízu 2:2, potopila 
ho ale chyba brankáře Šeráka, 
který hloupě vyrobil penaltu. Tu 

slávisti cký Šmiga proměnil a roz-
hodl o výhře Slavie 3:2. „Prohráli 
jsme zápas, který jsme nemuseli, 
a hlavně neměli prohrát. Když už 
to vypadalo, že se nám obrat po-
daří, vyrobili jsme velmi hrubou 
chybu a úplně zbytečně si nechali 
dát třetí  gól, na který už jsme ne-
dokázali reagovat. Potrestali jsme 
se sami,“ zlobil se kouč Varnsdor-
fu. 

Pak přišla na řadu dohrávka 
s pražskou Duklou, kde byl Varns-
dorf blízko vítězství. Do vedení 
ho na Julisce poslal Patrik Schön, 
hosté pak přežili penaltu, Buchval-

dek branku přestřelil. Ve druhém 
poločase byla Dukla velmi akti v-
ní, její tlak gradoval v 83. minutě, 
kdy se k odraženému míči dostal 
Svoboda a rychle ho uklidil k tyči. 
Varnsdorf vybojoval vůbec první 
bod na půdě soupeřů. 

V rámci osmého druholigové 
kola přivítal Varnsdorf druhou 
Sigmu Olomouc B. Kotlina vidě-
la svižný fotbal, jediná trefa se 
urodila v prvním poločase, když 
střelu Schöna nešťastně tečoval 
do sítě kapitán Vepřek. Varnsdorf 
vyhrál 1:0, doma vybojoval z pěti  
zápasů čtvrté vítězství. „Nevyšel 

nám začátek utkání, poté jsme se 
dostali do hry, vytvořili si tlak a šli 
do vedení. Ve druhém poločasu 
jsme trochu dodýchali. Šlo vidět, 
že na nás dolehl čtvrteční zápas 
s Duklou. Uchýlili jsme se hodně 
k bránění a hráli na brejky. Ty jsme 
ale nedokázali využít i díky skvě-
lé defenzivě hostů. Já jsem s naší 
defenzivou také spokojený, zápas 
jsme uhráli s nulou. Celkově jsme 
spokojeni. Smekám před klukama, 
že tahle v náročném programu to 
zvládli a ubojovali,“ pochvaloval si 
Miroslav Holeňák. 

                                                         Redakce 

Varnsdorf    Cyklista Jan Strož, 
který je členem profesionální-
ho MTB teamu D2.mont Merida 
Cycling Team, zatí m zažívá hodně 
těžký rok 2022.

Zranění, pád, technické pro-
blémy nebo covid. To je v kostce 
shrnutí  letošní sezóny z pohledu 
Strože. „Na rovinu řeknu, že to 
je letos na levačku. Od začátku 
roku to prostě nebylo ono. Bojo-
val jsem se zdravím, na podzim 
jsem měl covid. Snažil jsem se 
s tí m prát, ale nebyla to dobrá ces-
ta,“ říká upřímně sportovec, který 
v Harrachově vybojoval český ti tul 
v maratonu.

Posti hly ho i další problémy. 
„Dokonce jsem se přetrénoval, ta 
sezóna se tak nějak vlekla. V květ-
nu jsem jel republiku, tam jsem 
spadl, vypadalo to hrozně, ale 
naštěstí  to dopadlo dobře. Ale byl 
tam další výpadek. V Česku se jela 
Evropa, tam jsem měl pro změnu 
technické problémy. Aby toho ne-
bylo málo, tak jsem na konci čer-
vence dostal zánět do čelisti . Tohle 
jsem řešil tři neděle a vůbec jsem 
nezávodil,“ zakrouti l hlavou. 

Svět se ale rodákovi z Varns-
dorfu nebortí , myslí poziti vně. 
„Všechno zlé je k něčemu dobré. 
Odpočinul jsem si. Vyškolil mě 

fakt, že jsem se chtěl rychle vrá-
ti t, a to byla chyba. Takže jsem se 
prostě zastavil. Aktuálně už zase 
trénuji, konečně se cítí m dobře 
a pokusím se tu poslední třeti nu 
letošního roku zvládnout,“ usmívá 
se. 

V září se jede světový šampio-
nát, Strož stále váhá, zda bude na 
startu. „Je to otevřené, za každou 
cenu tam nechci jet. Ale ta trať je 
pro mě jako dělaná,“ zdůraznil. Na-
posledy závodil 30. července. „Do 
konce roku je relati vně hodně zá-
vodů. Ve Znojmě se jede Kolo pro 
život. Věřím, že to manko doženu 
a udělám nějaký dobrý výsledek, 

který by mě psychicky podpořil. 
V tréninku se cítí m dobře, tělo rea-
guje, každý den je to lepší a lepší,“ 
konstatoval. 

Návrat po tréninkovém výpadku 
není pro žádného sportovce zrov-
na med. Jak to bylo u Jana Strože? 
„Bylo to takové zvláštní. Na pár 
dní jsem povolil v hlavě, opravdu 
bylo potřeba se dát na sto procent 
do kupy. Když tohle člověk udělá, 
padne výkonnostně skoro o dvě 
třídy. Je to těžké. Bez kola jsem byl 
16 dní, ale věřím, že se rychle vrá-
tí m. Chtěl bych odjet na soustře-
dění a srovnat se, ale to je asi ne-
reálné,“ dodal na závěr.         Redakce 

Varnsdorf zabral a doma porazil rezervu Olomouce; foto Tomáš Secký


