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Volby ovládl NÁŠ VARNSDORF, jednání o koalici začalo

Ke komunálním volbám ve Varnsdorfu přišlo pouze 4 534 voličů; foto Tomáš Secký

Gymnázium Varnsdorf
...škola na hranici

pro šikovné páťáky

BGV dobrá volba

zahájení kurzu 17. 10. 2022 od 16.00h www.bgv.cz

přípravný kurz na přijímací 
zkoušky z ČJL a M

Varnsdorf       Komunální volby 
jsou minulostí. Vítězství si při-
psal NÁŠ VARNSDORF, který zís-
kal 21,90 % hlasů a pět mandátů. 

Znovu po čtyřech letech roz-
hodovali obyvatelé Varnsdorfu  
o tom, jak se změní složení pro ná-
sledující volební období. Byť bylo 
letos kandidujících stran méně 
než před čtyřmi lety, o hlasy voli-
čů se ucházelo jedenáct subjektů. 
Rozsáhlé volební kampaně napříč 
stranami však volební účast ex-
tra nezvýšily. Ve Varnsdorfu při-
šlo během dvou dnů volit pouze 
4 534 voličů z 11 990 možných, 
což představuje 37,84% voleb-
ní účast. Před čtyřmi lety přišlo  
k urnám ještě méně voličů. Pouze 
36,73 %.

Vítězem komunálních voleb ve 
Varnsdorfu se stalo uskupení NÁŠ 
VARNSDORF, které dostalo celkem 
18 593 hlasů, což jim zajistilo pět 
mandátů. Hnutí ANO 2011, které 
před čtyřmi lety doslova ovládlo 
volby a mělo jedenáct křesel, vý-
razně propadlo. V zastupitelstvu 
však díky 16 217 hlasům budou 
mít také pět mandátů. Volba pro 
město Varnsdorf si o jeden man-
dát polepšila, díky 13 091 hlasů 
získala čtyři křesla. Za skokana vo-
leb se dá považovat Svoboda a př. 
demokracie (SPD), která díky voli-
čům získala tři mandáty. Občanská 

demokratická strana obhájila dva 
mandáty, NEZÁVISLÍ mají jeden 
mandát shodně s uskupením 
VARNSDORF NÁŠ DOMOV. Zbýva-
jící strany zůstaly bez mandátu.

NÁŠ VARNSDORF, Volba pro 
město Varnsdorf a ODS již během 
sobotního večera zahájily jednání 
o budoucí podobě radniční koalice. 
Dohromady by měly mít jedenáct 
hlasů. Smutnou zprávou letošních 
voleb je náhlé úmrtí Jindřicha 
Šmída, který získal druhý nejvyšší 
počet hlasů ze všech kandidátů  
a přidal by tak třetí volební období 
v řadě. V zastupitelstvu by ho měl 
nahradit Martin Švarc.    Tomáš Secký
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V rodinném domě v Raisově ulici hořel gauč, hasiči místo zkontrolovali termokamerou; foto miw.cz

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

V rodinném domě hořel gauč, velké škody nenapáchal
Varnsdorf      V pondělí 

19. září bylo na tí sňovou linku 
oznámeno, že v rodinném domě 
ve Varnsdorfu hoří gauč.

„Požár gauče v rodinném 
domě“ a hasiči už sedali do aut. 
Profesionální jednotka rovnou 
do cisteren, dobrovolní hasiči do 
svých osobních vozidel, aby doje-
li do hasičárny a přesedli také do 
většího auta.

Požár byl nahlášen krátce před 
půl dvanáctou a už za pár minut 
před domem v Raisově ulici stáli 
hasiči v dýchací technice s hadicí 
a termokamerou v ruce. Plameny 
už hasiči neviděli, zakouřeno ale 
bylo hodně. Sedačku prolili vo-
dou, zkontrolovali termokamerou 
a místo předali policistům, kteří 
poté čekali na vyšetřovatele. Ten 
měl za úkol zjisti t, jak k požáru 
došlo. Během požáru naštěstí  ne-
došlo ke zranění osob ani větším 
škodám na majetku.

Otevření bytu
Ve čtvrtek 8. září dopoledne 

vyjížděla profesionální jednotka 
z bazénu. Hasiči tam ale neplavali 
jen tak, jako každý rok toti ž proka-
zovali svou skvělou fyzickou kon-
dici nadřízenému se stopkami. Po 
bleskovém osušení a obléknutí  se 
vyjeli do ulice Boženy Němcové, 
kde bylo potřeba otevřít byt se 
zraněnou osobu. To se povedlo 
a o osobu se postarali zdravotní-
ci. Na místo dorazili také městští  
a státní policisté.

Požár v Rumburku
V pátek 16. září zasahovaly dvě 

jednotky hasičů u požáru opuště-

ného domu v Rumburku, který je 
znám jako restaurace Mandava. 
Uvnitř objektu hořel nashromáž-
děný odpad. Hasiči se do objektu 
vraceli ještě v nočních hodinách, 
kdy byl odpad zapálen znovu.

Požár komínu a úklid komuni-
kace na Šébru

Profesionální varnsdorfská 
jednotka byla společně s dobro-
volnými hasiči z Horního Podluží 
vyslána k požáru komínu rodin-
ného domu v Jiřetí ně pod Jed-
lovou. Cestou zpět na základnu 
byli ještě vysláni na úklid komu-
nikace na kopec Šébr, kde došlo 
na mokré vozovce k dopravní ne-
hodě.

Nehoda za nehodou
Déšť, Šébr, zatáčka, a hned bylo 

jasno. Noční nehoda byla nahlá-
šena s nutností  vyproštění zraně-
ných osob, kromě varnsdorfské 
profesionální jednotky na místo 
vyjeli také hasiči z Horního Podlu-
ží, zdravotníci a policisté.

I když nehoda vypadala dost 
ošklivě, hasiči nikoho nakonec 
vyprošťovat nemuseli, osoba byla 
mimo vozidlo a po poskytnutí  
předlékařské pomoci skončila 
v péči ZZS. Na místo pak vyjel do-
datečně i Unimog varnsdorfské 
dobrovolné jednotky, aby dostal 
zdemolovaný automobil zpět na 
pevnou zem.

Jen o pár hodin později vyjíž-
děla profesionální i dobrovolná 
jednotka na Šébr znovu. Řidič 
nezvládl své vozidlo na mokré vo-

zovce a skončil s ním mimo vozov-
ku. Zapojit se tak musel Unimog.

Požár tújí
Zatí mco profesionální jednot-

ka zasahovala u vážné dopravní 
nehody v Dolním Podluží, došlo 
v Jarošově ulici ve Varnsdorfu 
k požáru tújí. Na místo vyjela 
dobrovolná varnsdorfská jednot-
ka, operační středisko pro jistotu 
jako posilu poslalo i rumburské 
kolegy.

Zásah ale nebyl potřeba, k uha-
šení došlo ještě před příjezdem 
hasičů. Rumburští  kolegové tak 
byli odvolání cestou, varnsdorfští  
dobrovolní hasiči místo zkontro-
lovali a následně také odjeli zpět 
na zbrojnici.            

                        Hasiči Varnsdorf, redakce

3.9.2022 v 18:08 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo přes tí sňovou linku 156 ozná-
meno občanem města, že v ulici 
Kmochova se zmateně pohybuje 
muž, křičí a je poraněn na hla-
vě. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka městské policie. Strážníci 
v udané lokalitě zajisti li muže, 
který byl zjevně zraněn. Na místo 
proto byla přivolána zdravotnická 
pomoc a souběžně s tí m i Policie 
ČR pro podezření z jeho napa-
dení. Po příjezdu hlídky Policie 
ČR byla celá záležitost předána 

k dalšímu šetření. Při příjezdu 
sanitky byl muž předán do jejich 
péče, následně byl převezen na 
odborné ošetření do nemocnice 
v Rumburku.

3.9.2022 ve 21:40 hod.
Bylo přijato telefonické ozná-

mení na služebnu městské po-
licie od občanky města, že má 
v lokalitě na Studánce chalupu 
a sousedé jí přes sociální sítě in-
formovali, že má na nemovitosti  
poškozen zámek. Tím požádala 
městskou policii za její asistence 

o provedení kontroly objektu. Na 
místě bylo zjištěno, že se jedna-
lo o vloupání do garáže. To bylo 
oznámeno na Obvodní oddělení 
Policie ČR, která na místo vysla-
la svou hlídku i technika. Stráž-
níci městské policie do příjezdu 
hlídky Policie ČR zajišťovali místo 
trestného činu.

4.9.2022 v 17:30 hod.
Na základě žádosti  o spolupráci 

od Policie ČR byla hlídka městské 
policie vyslána do ulice Lesní, kde 
bylo oznamovateli odcizeno jízd-

ní kolo. Hlídka městské policie 
v udané lokalitě ale nikoho neza-
jisti la. Následně opět telefono-
val oznamovatel, že se nachází 
v ulici Žitavská, kde chyti l a zadr-
žel muže, který mu kolo odcizil. 
Hlídka městské policie se pro-
to okamžitě přesunula do uda-
né lokality a do příjezdu Policie 
ČR pachatele zadržela. Ten byl 
poté převezen na Obvodní oddě-
lení Policie ČR k dalším úkonům.

            Marti n Špička, 

                 velitel městské policie
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Ve věku 62 let zemřel zastupitel města Jindřich Šmíd

Muž bez řidičáku ujížděl policii, nezastavila ho ani nehoda

Profesionální hasiči přivezli z Račic medaile a obří pohár

Varnsdorf     V neděli 25. září 
2022 náhle zemřel bývalý radní 
a dlouholetý zastupitel města 
Jindřich Šmíd.

Jindřich Šmíd se narodil 5. září 
1960 a svůj život zasvěti l farmacii. 
Ve varnsdorfském zastupitelstvu 
působil 20 let, několik let byl také 
členem městské rady.

„Byli jsme velcí přátelé a kama-
rádi. Chodili jsme spolu do jedné 
třídy na gymnáziu v Rumburku. 
Často jsme spolu trávili prázdniny, 
například v Krkonoších, na brigá-
dě při výstavbě Velveta areálu. 
Přátelství nám vydrželo až do-
dnes, navštěvovali jsme se s ce-
lou jeho rodinou. Jindra byl vždy 
veselý, komunikati vní a uměl do-
slova „vyléčit“ svými projevy špat-
nou náladu v okolí. Vždycky na něj 
bylo spolehnutí , v poslední době 
často naše komunikace sklouz-
la na komunální politi ku, on tí m 
hodně žil. Jednal vždy čestně, a i 
negati vní záležitosti  nezastí ral a 
uměl je říci do očí. Ve své profesi 

byl uznáván profesní komunitou, 
byl předsedou Lékárenské komory 
Děčín. Tato událost mě velmi za-
sáhla, ztrati l jsem velkého a spo-
lehlivého kamaráda. Při psaní 
těchto řádků mi běhá mráz po 
zádech,“ zavzpomínal dlouholetý 
přítel, lékař Petr Vondráček.

„Když jsem se v neděli dopole-
dne dozvěděl o náhlém a nečeka-
ném Jindrově odchodu, byl jsem 
zaskočený a velmi smutný. Ačkoliv 
jsme nebyli úplně blízcí kamarádi, 
byli jsme více než 20 let přátelé 
a kolegové. Pokud bych měl Jin-
dru, jak si na něj dnes vzpomí-
nám, nějak charakterizovat, pak 
určitě jako neskutečně empati cké-
ho, milého, veselého a také spra-
vedlivého člověka. Přestože jsem 
Jindru znal dlouho jako majitele 
lékárny, ve které pracovala také 
moje švagrová, více jsem ho po-
znal až v zastupitelstvu města, kde 
jsme několik let seděli vedle sebe. 
V té době jsem poznal i jeho další 
povahové vlastnosti  – zvědavost, 
touha po informacích, sebevzdě-
lávání a nadšení pro nové věci. 
S Jindrovým příchodem na jaké-
koliv jednání či setkání vždy přišel 
humor, nadsázka, úsměv, obrov-
ské množství poziti vní energie 
a s tí m také mnohdy odlehčení 
a odblokování složitých jednání. 

S Jindrou ztrácíme nejen upřím-
ného člověka, kamaráda, ale také 
odborníka ve zdravotnictví, který 
se angažoval nejen ve své lékárně, 
besedami se starší generací v Po-
hádce, ale i na městské či okresní 
úrovni. Ztrácíme člověka, který ni-
kdy nikoho nenechal na holičkách, 
který i po pracovní době rozvážel 
svým pacientům léky a zdravot-
nické pomůcky až do jejich domo-
vů. Jindru jsme viděli v práci, na 
zastupitelstvu, v radě města, na 
svatbách, při vítání nových občán-
ků a prakti cky na všech městských 
kulturních, sportovních, nebo spo-
lečenských událostech. Byl to náš 
„Indík“, který nám všem bude moc 
chybět. Čest jeho památce,“ vzpo-
menul místostarosta města Jiří 
Sucharda.

Město Varnsdorf vyjadřu-
je upřímnou soustrast rodině 
a všem pozůstalým a děkuje Jin-
dřichu Šmídovi za jeho dlouhole-
tou práci pro občany.

                                                     Tomáš Secký

Varnsdorf     Rumburští  policis-
té chtěli v pátek 16. září zkontro-
lovat řidiče, o kterém díky místní 
znalosti  věděli, že by neměl za 
volantem sedět. Šofér místo za-
stavení začal ujíždět.

Během zběsilé honičky ulicemi 
Rumburku těsně minul ženu s ko-
čárkem, místo zastavení si to řidič 
namířil do Německa. „Policisté 
byli ujíždějícímu řidiči po celou 
dobu v patách a vozidlo proná-

sledovali přes státní hranice až do 
německé příhraniční obce Seifh e-
nnersdorf. Tam šofér pronásledo-
vaného vozidla nedal na křižovat-
ce přednost jinému projíždějícímu 
autu a následně došlo k jejich 
střetu. Ani to ho však nezastavilo 
a pokračoval zpět přes státní hra-
nice do České republiky směrem 
na Varnsdorf,“ popsala policejní 
mluvčí Eliška Kubíčková.

Ve Varnsdorfu pak byla připra-

vena další hlídka, která udělala na 
silnici vedoucí na Studánku záta-
ras. Řidiče však donuti li zastavit 
až policisté s namířenými zbraně-
mi. „Muž se podrobil orientačním 
testům na přítomnost alkoholu 
v dechu a na návykové látky. 
Provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol byla negati vní, 
avšak test na drogy měl poziti vní 
výsledek na amfetamin/metamfe-
tamin,“ uvedla Kubíčková.

„Lustrací jsme zjisti li, že muž ne-
vlastní řidičské oprávnění, a navíc 
má vysloveny tři platné zákazy ří-
zení motorových vozidel, nejdelší 
z nich až do srpna 2024,“ dodala. 
Muž byl následně obviněn z ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí  
a vykázání. „V případě uznání viny 
u soudu mu za tento přečin hro-
zí trest odnětí  svobody až na dva 
roky,“ doplnila mluvčí.

                                                        Redakce

Varnsdorf     Není to tak dávno, 
co si varnsdorfská profesionální 
jednotka hasičů zkusila v rámci 
projektu Česko vesluje veslová-
ní v areálu pivovaru Kocour. Své 
zkušenosti  před pár dny přetavili 
v medaile.

Skvělá fyzická kondice patří 
k základním předpokladům profe-
sionálního hasiče. Ti varnsdorfští  

ji jednou za dva roky potvrzují na 
světových hasičských a policej-
ních hrách, odkud pravidelně vozí 
několik medailí. Nově se ale před-
vedli v Račicích, kde se od neděle 
18. září veslovalo. Konalo se tam 
Mistrovství světa v „reálném“ 
veslování, proběhla zároveň fi ná-
lová kola Ligy IZS ve veslování na 
trenažéru pro členy a příslušníky 

Integrovaného záchranného sys-
tému.

Čtyřčlenné štafety závodily na 
tratí ch 100 metrů až 1 kilometr 
a už z ti tulku je jasné, jak to do-
padlo. V kategorii 4x100 metrů 
získalo varnsdorfské družstvo 
3. místo. V kategorii 4x1000 me-
trů to samé, také třetí  místo. 
Ale to byly jen takové lehké roz-

cvičky. Finálová „rychlovka“ na 
4x250 metrů z varnsdorfských 
borců vymáčkla veškeré zbylé síly 
a v kategorii HZS z toho byl ob-
rovský pohár za první místo. 
A aby toho nebylo málo, radost se 
znásobila, protože stejný úspěch 
si připsali i kolegové ze ZZS Rum-
burk. 

                         Hasiči Varnsdorf, redakce
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Teplárna vypověděla smlouvu za nájem horkovodu.
Odběratelé nemusí mít strach, o teplo nepřijdou

Změna! Otevřeno je šest dní v týdnu po čtyřech
hodinách. Sběrný dvůr mění otevírací dobu

Voda z Lesní Josefovy studánky není podle rozboru pitná

Varnsdorf    Teplárna Varns-
dorf opětovně využívá jakéko-
liv příležitosti  k napadání města 
a soustavně zneužívá svůj Zpra-
vodaj k šíření nepravd, lží a fabu-
lací (poslední číslo 6).

Všechny tyto invekti vy jsou zá-
měrně a účelově činěny z osobní 
nevraživosti  vedení teplárny vůči 
vedení města, vůči úředníkům pří-
slušného odboru, který má horko-
vodní soustavu ve své gesci.

Jednání teplárny, garanta dodá-
vek tepla ve Varnsdorfu, je zcela 
nedůstojné, zavádějící, s cílem 
způsobit paniku v řadách od-
běratelů a tí m dosáhnout tlaku 
na neopodstatněné odpuštění či 
ponížení nájemného a přenesení 
dalších nákladů dodavatele tepla 

na město. Argumentům ze strany 
vedení teplárny chybí již jakýkoliv 
racionální základ, dochází k abso-
lutnímu nepochopení stanovení 
výše nájemného, technickému 
zařazení charakteru horkovodní 
soustavy, cenových rozhodnutí  
ERU ve vztahu k možnosti  zahrnu-
tí  nájemného do kalkulace ceny 
tepla.

Ve zpravodaji teplárny, případ-
ně na jejích facebookových strán-
kách čekají odběratelé, ve chvíli 
spuštění vytápění, jasné stanovis-
ko k ceně tepla, očekávají kalku-
laci tepla a přehledné informace 
o tvorbě a vývoji ceny tepla. V ne-
poslední řadě na nich očekávají 
výši ceny, za kterou se teplárně 
podařilo nasmlouvat nákup plynu. 

Místo toho na nich najdou pouze 
osočování, urážky a osobní útoky 
na zvolené zastupitele, předsta-
vitele města, nebo odborné za-
městnance městského úřadu.

Vedení města Varnsdorf ujišťuje 
občany města a odběratele tep-
la ze soustavy CZT, že nedochází 
k žádnému pochybení města jako 
pronajímatele soustavy, nájemné 
je stanoveno smluvně podepsa-
nou smlouvou oběma smluvními 
stranami a je stále stejné od roku 
2008, tj. 14 let. Dle vyjádření 
Energeti ckého regulačního úřadu 
město Varnsdorf žádný nesprávný 
úkon nikdy neučinilo. Stále dokola 
je zapotřebí opakovat, že částka 
nájemného nehraje ve výsledné 
ceně tepla žádnou důležitou roli, 

neboť se jedná pouze o 4 % ceny 
tepla! Spor o nájemné je Teplár-
nou uměle vyvolaný problém, 
jehož úkolem je pouze odpoutat 
pozornost od vysoké ceny tepla 
způsobené špatným nákupem 
zemního plynu.

Vedení Teplárny Varnsdorf vy-
užívá k nátlaku všech dostupných 
prostředků, jedním z nich je výpo-
věď z nájmu k 31.1.2023. Ačkoliv 
je výpověď uprostřed topné se-
zóny jistě bezohledná vůči všem 
odběratelům i pronajímateli, za 
vedení města Vás chceme ujisti t, 
že o dodávky tepla občané ne-
přijdou. Legislati va České repub-
liky nedovoluje nedodávání tepla 
stávajícím odběratelům z důvo...

Varnsdorf     Nedávný rozbor 
odhalil, že voda v Lesní Josefově 
studánce za nemocnicí nesplňu-
je jakostní požadavky na pitnou 
vodu.
Odbor životního prostředí Měst-

ského úřadu Varnsdorf nechal 
rozbor vody z Lesní Josefovy stu-
dánky zpracovat na základě poža-
davku občanů. Výsledky ukázaly, 
voda obsahuje nadlimitní množ-
ství koliformních bakterií a je také 
o něco kyselejší, než požaduje 
norma pro pitnou vodu.
Podle přítomných bakterií a níz-

kého obsahu železa je patrné, že 

Varnsdorf    Po šesti  měsících 
ostrého provozu, kdy byl ote-
vřen nový sběrný dvůr v Plavec-
ké ulici, došlo ke změně provozní 
doby. Sběrný dvůr je nově ote-
vřen šest dní v týdnu.

„Při slavnostním otevření sběr-
ného dvora byla stanovena určitá 

provozní doba s tí m, že se po ně-
jakém čase vyhodnotí  a případně 
upraví. K tomu také od října do-
jde,“ vysvětlil plánovanou změnu 
místostarosta města Jiří Suchar-
da. Zkušenosti  z ostrého provozu 
toti ž ukázaly, že se při odpoled-
ním provozu sběrného dvora tvo-

ří fronty hned od jeho otevření, 
naopak mezi pátou a šestou hodi-
nou večerní je provoz minimální.

Od 1. října tak došlo ke změně 
provozní doby. Otevřeno je šest 
dní v týdnu, vždy po dobu čtyř 
hodin.

                                        Tomáš Secký

09:00  - 13:00 
13:00  - 17:00 
13:00  - 17:00 
09:00  - 13:00 
13:00  - 17:00 
09:00  - 13:00 
         zavřeno

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

 Neděle

(pokračování na str. 5)

voda nepramení z dostatečné 
hloubky.  Její zdroj je zřejmě těsně 

pod povrchem v okolním lese a na 
svazích Hraničního buku. Pití  vody 

ze studánky se tedy rozhodně ne-
doporučuje.                     Tomáš Secký
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METALURGIE Rumburk řeší nedostatek kvalifi kovaných 
pracovníků výchovou vlastních, zkušení odchází do penze

Varnsdorf     Nedostatek kva-
lifi kovaných pracovníků. Pro-
blém, který řeší nejedna fi rma 
v České republice. S tí m se potý-
ká i METALURGIE Rumburk, kdy 
starší zkušení zaměstnanci po-
malu odcházejí do zasloužené-
ho důchodu a novým zájemcům 
chybí potřebná kvalifi kace.

Proto se fi rma rozhodla jít stej-
nou cestou jako její mateřská 
společnost TOS VARNSDORF a.s., 
a od školního roku 2022/2023 
byl poprvé otevřen obor Slévač, 
který nabízí Střední průmyslová 
škola TOS VARNSDORF s.r.o. Obor 
je v současné době otevřen jako 
jednoleté denní zkrácené studi-
um pro absolventy s ukončeným 
středoškolským vzděláním (matu-
ritou, nebo výučním listem). Dále 
je v nabídce i klasická forma tří-
letého učebního oboru, který ale 
nebyl v letošním roce studenty 
naplněn. Hlavním cílem je získat 
kvalitní zaměstnance v oboru, 
o který není v posledních letech 
zájem. 

V pátek 9. září 2022 proběh-
lo v prostorách školy slavnostní 
zahájení a přivítání prvních šesti  
studentů a jedné studentky. Pět 
z nich již pracuje ve společnos-
ti  METALURGIE Rumburk a dva 
jsou čerství absolventi  téže ško-
ly. Studenty přivítal ředitel školy 
Franti šek Hricz, zástupce ředitele 
Jiří Bajan, generální ředitel TOS 
VARNSDORF a.s. Jan Rýdl ml., 
dále za společnost METALURGIE 
Rumburk ředitel a jednatel spo-
lečnosti  Karel Andok a technický 
ředitel a jednatel společnosti  Vác-
lav Kročil. „Jsme velmi rádi, že se 

nám podařilo obor Slévač otevřít. 
Jsme jediná škola v České republi-
ce, která obor vyučuje, a já bych 
byl rád, abyste ho všichni úspěš-
ně dokončili. V červnu vás čeká 
závěrečná zkouška, která se bude 
skládat ze třech částí  – písemné, 
prakti cké a ústní. Nebude to úplně 
jednoduché, mnozí z vás usedají 
do lavic po delší době, ale věřím, 
že budete úspěšní,“ řekl na úvod 
ředitel školy Franti šek Hricz. 

„Já se vrátí m do minulosti , kdy 
jsme začínali s myšlenkou, že si 
založíme vlastní střední průmys-
lovou školu. Už tehdy to byla prů-
lomová myšlenka, která se zrodila 
z potřeby mít dostatečně vzděla-
né a kvalifi kované pracovníky pro 
naše obory, které potřebujeme 
v TOS VARNSDORF a jsem rád, 
že jsme tuto myšlenku postupně 
rozšířili a dnes jsme do ní zahrnuli 
i naši dceřinou společnost META-
LURGII Rumburk. Jedná se o roz-

šíření původní vize a já doufám, 
že se nám společně s vámi podaří 
doplňovat řady kvalitních pracov-
níků, které potřebujeme. Proto 
vám přeji, abyste ve studiu byli 
úspěšní a dokázali jste nově naby-
té poznatky a dovednosti  uplatnit 
v praxi. Velice se těším, že se zde 
na konci školního roku potkáme 
při předání výučních listů,“ sdělil 
generální ředitel TOS VARNSDORF 
Jan Rýdl ml.

Studenty čeká čtyři dny v týdnu 
odborný výcvik přímo na pracovi-
šti  fi rmy METALURGIE Rumburk 
a jeden den výuka odborných 
předmětů ve škole. Jedná se na-
víc o sti pendijní program, kde stu-
denti  získají fi nanční ohodnocení 
až do výše 21 000 Kč měsíčně 
jako podíl na produkti vní výrobě. 
Po úspěšném absolvování studia 
mají zajištěnou pracovní smlouvu 
na dobu neurčitou a plno dalších 
výhod. Absolvent oboru se uplat-

ní jako slévač, formíř, tavič a tech-
nolog.

A na konec ještě jedna zajíma-
vost z METALURGIE Rumburk. 
„V měsíci srpnu 2022 jsme do-
sáhli rekordu v naší slévárně, a to 
v podobě odlitých 528 684 kg hru-
bé hmotnosti . Dosavadní rekord 
držel dlouho měsíc srpen z roku 
2014 s 519 991 kg. Rekord se nám 
podařilo pokořit i bez licích sobot, 
kterých byla v roce 2014 spousta,“ 
zaznělo na sociální síti  společnos-
ti .

O společnosti  
Společnost METALURGIE Rum-

burk je tradiční slévárnou šedé 
a tvárné liti ny s dlouholetými zku-
šenostmi s kusovou a malosério-
vou výrobou odlitků určených pro 
stavbu obráběcích strojů. Další 
výrobu pak tvoří odlitky pro sta-
vební stroje, potravinářský prů-
mysl a další.               Barbora Hájková

Teplárna vypověděla smlouvu za nájem horkovodu.
Odběratelé nemusí mít strach, o teplo nepřijdou
...dů ukončení smluvních vzta-
hů. V případě, že nebude možné 
z důvodu na straně dodavatele 
či pronajímatele uzavřít smlouvu 
na pokračování dodávek tepla, za-
sáhne Energeti cký regulační úřad 

a nařídí dodávky tepla do doby 
vysoutěžení nového dodavate-
le. V případě našeho města je 
nutno brát v potaz, že výrobcem 
tepla v současné době vždy bude 
Teplárna Varnsdorf a její kotelna 
a distribuci tepla odběratelům by 

případně zajišťoval vysoutěžený 
nový dodavatel. Další možností  
je zajisti t vznik vlastní distribuční 
společnosti , která by byla odpo-
vědná za dodávky tepla. Nové 
vedení města nečeká ve vztahu 
s Teplárnou Varnsdorf lehký úkol, 

věřme, že se situace zklidní a spo-
lečnou řeč obě strany naleznou. 
Nicméně ulti mátům ze strany ve-
dení Teplárny Varnsdorf se bude 
muset bránit každý odpovědný 
zastupitel i nové vedení města.

                               Vedení města Varnsdorf

(dokončení ze str. 4)

METALURGIE Rumburk jde cestou výchovy vlastních lidí. Na jednoleté studium nastoupilo sedm uchazečů; foto Tomáš Secký 
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Městský architekt Jan Hrouda se představil veřejnosti

Milostivé léto 2 je šance na nový začátek bez dluhů

Uvažujete o změně vytápění? Nezapomeňte na kontroly

Varnsdorf      Město má od 
července letošního roku nové-
ho architekta. Komise složená 
ze zástupců radnice a nezávis-
lých architektů ve výběrovém 
řízení, kterého se zúčastnilo šest 
uchazečů, vybrala Jana Hroudu. 
Veřejnost se s ním mohla sezná-
mit v rámci Dne architektury či 
může využít jeho služeb během 
konzultačních 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 kance-
láří Architekturbüro Ruddigkeit. 
Dlouhodobě se také věnuje pro-
pagaci a popularizaci architek-
tury, včetně tématu městského 
architekta, v rámci kterého se 

mimo jiné podílel na prozatí m ne-
naplněné koncepci zřízení Kance-
láře architektury 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 pro-
stor. Zároveň je v kontaktu s ve-
dením města a se zaměstnanci 
úřadu, kteří se podílejí na přípra-
vě a realizaci investi čních zámě-
rů města. „Jsem přesvědčen, že 
město naší velikosti  a rozmanité 
architektury si zaslouží svého ar-
chitekta. Navazujeme tí m navíc 
na dlouholetou tradici, v novodo-
bé historii Varnsdorfu je již třetí m 
architektem. Vzhledem k pláno-

Varnsdorf     Dlužníci, kteří se 
chtějí zbavit svých dluhů bez 
nutnosti  plati t náklady exekuce 
a vysoké úroky, mají druhou šan-
ci. Milosti vé léto II začalo 1. září 
2022 a potrvá do 30. listopadu 
2022. Je určené všem, kdo chtě-
jí uhradit dluhy veřejnoprávním 
insti tucím.

Milosti vé léto se vztahuje pou-
ze na exekuce zahájené před 28. 
říjnem 2021 a na dluhy u veřej-
ných insti tucí nebo státních či 
polostátních podniků, nelze ho 

uplatnit na daňové a správní exe-
kuce, které jsou vymáhané např. 
celní nebo fi nanční správou nebo 
správou sociálního zabezpeče-
ní. Cílem tzv. milosti vého léta je 
umožnit v co nejkratší době po-
vinným (dlužníkům) učinit kroky 
k úplnému zastavení exekucí.

Jak máte postupovat? Milosti -
vé léto II ve čtyřech krocích:

Doporučeným dopisem nebo 
(případně mailem nebo osobně) 
sdělte exekutorovi, že využije-
te Milosti vého léta II. Požádejte 

u konkrétní exekuce o vyčíslení 
dlužné jisti ny a sdělení čísla účtu, 
na který peníze poslat. Vzor do-
pisu najdete na webové stránce 
www.milosti veleto.cz.

Od 1.9. do 30.11.2022 zaplať-
te svoji dlužnou jisti nu a částku 
1 815 Kč na účet exekutora. Do 
poznámky uveďte např. „Úhrada 
jisti ny – Milosti vé léto, vaše jmé-
no a příjmení“. POZOR – zbývající 
dlužnou částku musíte uhradit 
celou, částečná úhrada na odpuš-
tění poplatků nestačí!

Pro jistotu informujte exeku-
tora o zaplacení vašeho dluhu 
doporučeným dopisem a kopii si 
uschovejte.

Exekutor následně vydá roz-
hodnutí , kterým potvrdí splacení 
Vašich dluhů. Tím vám bude pro-
minutá platba za ostatní poplatky 
a dluh je zaplacený.

Potřebujete se na něco zeptat 
nebo pomoc? Na dluhové lince 
770 600 800 vám rádi poradí, 
bližší informace najdete také na 
www.milosti veleto.cz.          Redakce

Varnsdorf      Současná energe-
ti cká krize způsobila, že mnoho 
lidí přehodnocuje způsob vytá-
pění svého domu.

Pohodlné a bezúdržbové vytá-
pění plynem či elektřinou bude 
pro mnoho z nás letošní zimu 
mnohem dražší, a to nutí  k úva-
hám o alespoň provizorním či 
dočasném zprovoznění nějakého 
topení na pevná paliva. 

Pokud budete zprovozňovat 
delší dobu nepoužívaný zdroj, 
nezapomeňte na důkladné vy-
čištění a kontrolu celé spalinové 

cesty od roštu až po vršek ko-
mína. Kontrolu raději svěřte od-
borné fi rmě (kominíkovi), která 
ověří, že spalinová cesta je po 
celé délce plně průchodná, ne-
jsou blízko ní hořlavé materiály 
a odpovídá technickým požadav-
kům vašeho spotřebiče. Také vám 
o kontrole vystaví zprávu, kte-
rou je dobré si uložit. Pokud jde 
o nově nainstalovaný spotřebič, ne-
chte současně provést i revizi spa-
linové cesty a uschovejte si revizní 
zprávu. Oba doklady se budou 
hodit, pokud by došlo k nějaké po-

jistné události  nebo požáru. 
V každém spotřebiči topte jen 

druhem paliva, pro které je urče-
ný. Pokud budete topit dřevem, 
používejte jen dobře proschlé 
dřevo bez chemických látek (laků 
či nátěrů). Tvrdé dřevo prosychá 
pomalu a je dobré jej naští pa-
né nechat vyschnout alespoň 
2 roky (nebo koupit již vysuše-
né). Vlhké palivo snižuje teplo-
tu hoření a tvoří dehty a saze, 
které ucpávají komín a mohou 
v něm náhle vzplanout a způsobit 
požár. 

Dřevotřískové desky, plastové 
lahve a jiné odpady nepatří do 
kamen vůbec. Při jejich spalování 
se do blízkého okolí uvolňují silně 
rakovinotvorné látky, které ohro-
žují zdraví členů vaší domácnosti  
i sousedů. Za to taková úspora 
rozhodně nestojí.

Také je dobré zvážit možnost 
instalace střešních solárních pa-
nelů, u kterých se díky vysokým 
cenám elektřiny zkracuje doba 
návratnosti  a investi ce do nich 
teď dává větší smysl.

                          Odbor životního prostředí

vané stavební činnosti  v násle-
dujících letech (například revita-
lizace náměstí , okolí Mašíňáku, 
přístavby ZŠ Východní, oprava 
budovy starého nádraží a další), 
bude jeho odbornost velmi dů-
ležitá. A to nejen pro město, ale 
i pro soukromé investory a obča-
ny,“ přibližuje místostarosta měs-
ta Jiří Sucharda.

První možností , kde se mohla 
veřejnost s novým městským ar-
chitektem potkat, byla procházka 
městem v rámci Dne architektu-
ry, který připadl na neděli 2. říj-
na. Jan Hrouda provedl zájemce 
veřejnými prostory ve městě 
s diskuzí o potenciálu jejich roz-
voje i celého města. Tématy byly 
náměstí , ulice, parky a nábřeží 
řeky Mandavy.

Kromě toho bude mít Jan 
Hrouda na radnici pravidelné 
konzultační 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. listopa-
du a 6. prosince. Pokaždé v čase 
od 13 do 15 hodin. Přesný ter-
mín a čas schůzky si je nutné 
předem domluvit na telefonním 
čísle 417 545 102. S případnými 
dotazy se lze obráti t také skrze 
e-mail: architekt@varnsdorf.cz.

                                              Tomáš Secký
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Na Vizovickém Trnkobraní spořádal 120 švestkových
knedlíků, Miloš Janček se projedl k druhému místu

Okolí rybníku Mašíňák navštívily bytosti z říše pohádek

Žáci vytvořili dojemné vzkazy pro britskou královnu

Miloš Janček během Velké ceny Vizovicv roce 2016, foto www.hornipodrevnicko.cz

Vizovice    Velká cena Vizovic 
v pojídání švestkových knedlí-
ků má na festi valu dlouholetou 
tradici a je otevřena široké ve-
řejnosti , pořádá se od roku 
1972.

Konzumují se výhradně kned-
líky podle originální receptury. 
Startovací porce čítá 30 knedlí-
ků, limit soutěže je jedna hodina. 
Dokladem o počtu snědených 
knedlíků jsou pecky, které sou-
těžící odkládají do misky. Letošní 
ročník vyhrál s naprostým přehle-
dem Radim Dvořáček z Ostravy, 
který do sebe dokázal dostat neu-
věřitelných 205 švestkových kned-
líků. Vyhrál tak potřetí  za sebou. 
Na druhém místě skončil varns-
dorfský jedlík Miloš Janček, který 

jich spořádal rovných 120. Dělené 
třetí  místo obsadili Jakub Cejpek 
a Kamil Horňák s 95 knedlíky. 
Soutěže se zúčastnilo osm mužů. 

„Pokud by někdo knedlíky spo-

Varnsdorf      Poslední zářijo-
vou sobotu obsadily okolí ryb-
níku Mašíňák pohádkové by-
tosti  pod taktovkou pracovníků 
Domu dětí  a mládeže Varnsdorf.

Krásné slunečné počasí při-
lákalo necelých pět set malých 
i velkých návštěvníků. Startovalo 
se na pobočce cestovní kanceláře 
FofrMinute, kdy každé dítě získa-
lo svůj palubní lístek a cestovní 
zavazadlo, do kterého si sbíraly 
odměny za splněný úkol na de-
seti  stanoviští ch. Na návštěvníky 
se těšili čerti , čarodějnice, dráčci, 
jednorožci, vodník s vílou, kováři 

a další nadpřirozené bytosti . 
V cíli na děti  čekalo oblíbe-

né malování na obličej, bohaté 
občerstvení či bublinková dílna 
a stánek Balónkového Barona. 
Pracovníci ze společnosti  Billa 
připravili soutěže s pěknými od-
měnami za symbolické startovné 
a výtěžek věnovali na rehabilita-
ce pro sedmiměsíční holčičku, 
na kterou se vybralo rekordních 
25 800 Kč. Celým veselým dopo-
lednem provázel Miloš Kostlán 
a již tradičně probíhala na sou-
sední louce soutěž mladých dob-
rovolných hasičů, takže o pestrý 

program nebyla nouze.
Poděkování patří nejen pe-

dagogům DDM Varnsdorf, ale 
i pracovníkům varnsdorfského 
supermarketu Billa a všem dob-
rovolníkům, kteří zdarma a ve 
svém volném čase pomohli celou 
akci zrealizovat.

A co chystají pracovníci DDM 
na podzim? „Po dvou našich 
velkých zářijových akcích se 
v současné době soustředíme 
především na rozjezd činnos-
ti  zájmových kroužků, kterých 
otevíráme téměř 40. V sobotu 
15. října pořádáme šachový turnaj 

O pohár přeborníka Šluknovského 
výběžku, kde poměří své síly hrá-
či z širšího okolí, následovat pak 
bude začátkem listopadu okresní 
přebor škol v šachu.  Zároveň při-
pravujeme program podzimních 
prázdnin a po dvouleté odmlce 
bychom chtěli znovu nabídnout 
oblíbené vánoční dílny,“ doplnila 
ředitelka DDM Varnsdorf Marcela 
Louková. Rádi vás o všech aktua-
litách budeme opět informovat. 
Více informací naleznete i na fa-
cebookových stránkách a webu 
ddm.varnsdorf.cz.

                                            Barbora Hájková

Varnsdorf      Když svět obletěla 
zpráva o úmrtí  britské královny 
Alžběty II., asi většina vyučují-
cích napříč republikou na toto 
téma se svými žáky při vyučování 
hovořila.

Učitelky Denisa Vokálková 
a Vladimíra Juricová z varnsdorf-
ské ZŠ Východní se rozhodly 
s žáky druhého a osmého ročníku 

vytvořit vzpomínkový vzkaz a do-
ručit ho přímo do Londýna.

V hodinách anglického jazyka 
si společně popovídali o králov-
ské rodině, situaci rozebrali také 
z historického hlediska. Poté se 
pusti li do tvorby vzkazů s projeve-
ním upřímné soustrasti . Doplnili je 
o své podpisy, mladší žáci nakres-
lili obrázky koní i pejsků corgi 

a oba ročníky připojily třídní fo-
tografi e. Starší žáci ještě chtěli 
nenásilně zakomponovat, že se 
jedná o vzkaz z Česka, přidali tedy 
symbolicky obrázek české a brit-
ské vlajky.

K Buckinghamskému paláci
pak oba vzkazy odvezla jedna 
z maminek žáka druhé třídy, Linda 
Juricová, která shodou okolností  

v tomto čase odjížděla do Lon-
dýna. Sice v hlavním městě Velké 
Británie panovala velmi přísná 
bezpečnostní opatření, ale i tak se 
jí podařilo dopisy položit na pietní 
místo v parku u Buckinghamského 
paláce. Vzkazy poté vyfoti la a po-
slala vyučujícím, aby se žáci moh-
li přesvědčit, že jejich díla byla 
opravdu doručena.   Barbora Hájková

lykal i s peckou, tak by se mu do 
celkového počtu nezapočítávaly. 
Povolený je omastek a cukr, sou-
těžící při výkonu mohou stát, se-
dět, pohybovat se podle libosti  po 

pódiu, cvičit. Jediné, co nesmí, je 
z pódia slézt a nesmí jejich výkon 
být zakončen zvracením, proto-
že pak se to nepočítá,“ prozradil 
Deníku organizátor akce Michal 
Šesták. 

Miloš Janček není v pojídá-
ní knedlíků žádným nováčkem. 
Oblíbené soutěži se věnuje celé 
roky. Ve Vizovicích dokonce zvítě-
zil v roce 2013, kdy jich úspěšně 
snědl 106. V roce 2019 zase ovlá-
dl pojídání jahodových knedlíků 
v Liberci, když jich za sedm minut 
zvládl 44. Soutěž v pojídání kned-
líků, byť houskových, se pořádala 
několik let také ve Varnsdorfu. 
Pořádal ji sám Janček, soutěž na-
víc pravidelně vyhrával.

                                                     Tomáš Secký
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Dne 12. září to bylo 
již 18 let od úmrtí 
pana Vlastislava 
Devátého. 1. listo-
padu vzpomeneme 
jeho nedožitých 

90.narozenin. 
Manželka Anna, dcera Simona s man-
želem, vnuk Michal s rodinou.

 
08.-09.10.2022   
MDDr. Bolfí k Ondřej   
Varšavská 1863/7, Děčín VI  
Tel. 412 535 930

15.-16.10.2022   
MUDr. Milič Lukáš   
Anenská 385/2, Děčín 1  
Tel. 412 511 482

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    13.10. a 20.10.2022 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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Slavnostní setkání srpnových jubilantů

Slavnostní setkání zářijových jubilantů

Oznámení o zahájení zimního svozu nádob a týdenního svozu 
na směsný komunální odpad

Oznamujeme Vám, že od 10.10.2022 bude zahájen zimní svoz 
nádob (nádoby olepené bílou známkou) a týdenní svoz ná-
dob na směsný komunální odpad (nádoby označené červenou 
známkou – kombinovaný vývoz).
Nádoby budou vyváženy 1x týdně, a to ve stejné dny jako ostat-
ní nádoby.

O termínu ukončení zimního svozu budete opět informováni.

Taneční pro dospělé

Taneční škola STYL manže-
lů Josefových pořádá pro 
zájemce o tanec od 21 let 
a zejména manželské páry ta-
neční pro dospělé. 
Výuka probíhá v Klubu Střelni-
ce Varnsdorf od pátku 21. října 
od 19 hodin. Zájemci si během 
devíti  lekcí včetně závěrečného 
„Věnečku“ projdou standardní-
mi tanci, lati nsko-americkými, 
národně společenskými, count-
ry i módními tanci. Cena kurzu 
je 900 korun za osobu. Přihláš-
ky je možné podávat na www.
tanecniskolastyl.cz nebo tele-
fonicky na čísle 603 578 627, 
případně skrze e-mail jaromir.
josef@ti scali.cz.

MĚSTO 
VARNSDORF
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Vsázíme na dravé mládí, říká hokejový předseda Damašek

Team CykloTrener Varnsdorf letos zažívá velké úspěchy

Varnsdorf    Hokejový klub je 
na prahu další sezóny. Do akce 
krom mužů, kteří hrají Krajskou 
ligu Libereckého kraje, jdou 
i mládežnické týmy. Nejen 
o tom jsme si v rozhovoru povídali 
s předsedou HC Varnsdorf Zdeň-
kem Damaškem. 

Sezóna už některým katego-
riím začala. Je to tak? 

V letošní sezóně budou s Vikin-
gem na prsou vyjíždět hráči pří-
pravky, mladších žáků, starších 
žáků, juniorů a mužů. Přípravka 
na svá první utkání ještě čeká, jako 
první naskočily do žákovské ligy 
mužstva mladších a starších žáků. 
Mladší žáci začali velice slibně, ze 
čtyř utkání vyhráli tři a porazili 
dokonce favorita soutěže z Mladé 
Boleslavi. Starší žáci mají za sebou 
stejný počet utkání s vyrovnanou 
bilancí – dvě výhry, dvě prohry. 
Sezónu zahájili prvním utkáním už 
i junioři, kteří porazili Jablonec 
nad Nisou na jeho ledě 4:1. Muži 
mají za sebou přátelské utkání 
proti  Tornádu Niesky, kdy přede-
vším mladá krev v týmu obráti la 
nepříznivý vývoj utkání, a nakonec 
vyhráli 7:5. První mistrovské utká-
ní sehráli muži v Jičíně, bohužel 
kvůli marodce nastoupili v oslabe-
né sestavě a prohráli 2:9.

Zůstaneme ještě u mládeže. 
Jak pracujete s náborem nových 
dětí ? 

Letos jsme udělali první nábor 
přesně se začátkem hokejové se-
zóny a školního roku. První dítka 
tak již začala svojí hokejovou ka-

riéru. Další akcí bude dlouholetá 
akce spolupořádaná Českým sva-
zem ledního hokeje, POJĎ HRÁT 
HOKEJ, která se v našem městě 
bude konat 23. listopadu. Škola 
bruslení u nás probíhá každou 
středu od 17 hodin a v neděli od 
10 hodin. 

Přeskočíme na tým mužů, kde 
skončil Radek Hron. Jaké ambice 
mají Vikingové? 

Ano, s Radkem jsme se roz-
loučili, za jeho působení jsme se 
s týmem mužů zase o krok posu-
nuli, ale bohužel v tabulce se to 
zásadně neprojevilo. V minulé se-
zóně jsme odehráli spoustu vyrov-
naných zápasů, ale většinu jsme 
těsně prohráli, a tak i vzhledem 
ke zhoršujícím se fi nančním pod-
mínkám jsme se rozhodli obsadit 
kategorii mužů našimi místními 
trenéry, kterým prošla většina 
nově příchozích odchovanců pod 
rukama. Mým cílem je pracovat 
ve větším týmu trenérů u katego-
rie mužů a zapojovat vlastní mla-
dé hráče, kteří se už nyní ukazují 
jako rozdíloví s chutí  po vítězství 
a dobrými hokejovými dovednost-
mi. Kostra týmu je u nás dobrá 
a po doplnění zmíněnými juniory 
tak vyhlížíme k lepším zítřkům. 
Sezónu jsme zahájili již v průběhu 
srpna na ledě v České Lípě, na za-
čátku září jsme naskočili na led ve 
Varnsdorfu a začali víkendovým 
soustředěním, od toho momentu 
již naplno trénujeme.

Česko se obává vlny zdražo-
vání. Jak to může dopadnout na 

hokejový klub ve Varnsdorfu? 
Ano, i z toho máme obavu. Vše 

zřejmě ovlivní i komunální volby 
a bude otázkou, jak se nové vede-
ní města postaví ke sportu jako ta-
kovému. Zda zdraví, pohyb a sport 
bude pro nové vedení prioritou 
a mladým sportovcům umožní po-
kračovat v trénincích a soutěžích, 
třeba i za cenu mírně zkrácené 
sezóny. Jsem ale opti mista, v po-
sledních letech měl sport ve měs-
tě podporu a já věřím, že tomu 
tak bude i nadále a tuhle složitou 
dobu společně překonáme.

Jaká je podle vás budoucnost 
varnsdorfského hokeje? 

Rádi bychom především obsazo-
vali všechny mládežnické katego-
rie, což se nám v minulosti  úplně 
nedařilo, vždycky nám nějaká ka-
tegorie chyběla. Je to těžké, jsme 
malé město s dostatkem sportů 
pro děti . Daří se nám ale nalákat 
k Vikingům děti  ze širokého okolí, 
ale i z Německa. Mám radost, že 
v našem klubu hraje spousta ně-
meckých dětí . V šatnách a na klu-
zišti  tak můžete slyšet dvojjazyčný 
výklad tréninku nebo děti , jak se 
pokoušejí dohodnout neutrálním, 
anglickým jazykem. Takže za mě 
super zkušenost pro děti  do bu-
doucího života. 

Jaké ambice mají mládežnické 
týmy a také A tým v nové sezó-
ně? 

Víte, já nejsem z těch, kteří by 
vám tady psali, jak chceme po-
stoupit až někam do extraligy. Pro 
mě je důležité, aby všechny naše 

děti  a hráči měli kde hrát, pokud 
budou vítězit, je to další bonus. 
Junioři ovšem letos vypadají ve-
lice dobře, pomáhají jim zřejmě 
i starty za „áčko“ a u těch to vy-
padá na dobrou sezónu. S muži 
bych počkal po prvních zápasech, 
máme velice mladý tým, na dru-
hou stranu o to hrajeme zajíma-
vější a rychlý hokej, takže nechme 
se překvapit.

Měla pandemie covidu vliv 
na počet dětí  ve varnsdorfském 
klubu? 

Určitě, zase tam máme jeden 
velice slabý ročník, navíc některé 
děti  se nám po covidové pauze 
nevráti ly, především ty německé. 
V Německu se hrát dalo, takže 
hned dva mladí hráči přestoupili 
do jiných německých celků, další 
dva přeskočili v Německu na jiný 
sport. Není to jen covid, dětem se 
dnes podle mě všeobecně nechce 
moc sportovat. Mají další jiná 
lákadla – počítače, playstati on 
a další. Z průzkumu vyplývá, že 
ani tělocvik už není nejoblíbenější 
předmět ve škole a s tí m musíme 
všichni něco dělat.

Chcete dodat něco na závěr? 
Ještě bych rád doplnil, že jako 

klub akti vně spolupracujeme 
s nejbližšími velkými kluby, a tak 
momentálně tři mládežníci, kte-
ří začali na varnsdorfském ledě, 
působí u Bílých Tygrů v Liberci 
a další v Děčíně. Spolupráce fun-
guje i obráceně a některé naše 
celky doplňují zase hráče Liberce 
nebo Děčína.                          Redakce

Varnsdorf    Tým prošel drob-
nou obměnou kádru. A výsledky 
se dostavily, sezóna přitom ještě 
neskončila.

„Úplně jsme se odchýlili od sil-
niční cyklisti ky a závodíme už jen 
na horských kolech a v triatlonu. 
Také jsme mančaft  výrazně posí-
lili, tak je to na výsledcích znát,“ 
přiznal šéf týmu Jan Novota.

Triatlonová část týmu zaží-
vá „zlaté“ časy. Tomáš Strnad, 
odchovanec CykloTrener.com, 
vyhrál Český pohár XTERRA 
v absolutním pořadí. To je velmi 
zásadní zářez na pažbě v jeho ka-
riéře! Zuby si brousil na vrcholné 
závody Mistrovství Evropy v Pra-

chati cích a Světový pohár v Žita-
vě, ale v prvním případě se mu zá-
vod příliš nepovedl, v druhém měl 
zase defekt na kole, takže z toho 
bylo vždy jen druhé místo v kate-
gorii, což je i tak skvělé umístění.

Další odchovankyně, rumbur-
ská Adéla Veselková, se pro triat-
lon rozhodla až na začátku letoš-
ního roku, ale od té doby doslova 
vyhrála, kam přijela. Jen na Mis-
trovství Evropy jí porazila italská 
konkurentka a v Žitavě posbírala 
bramborovou medaili. V dalších 
závodech jen samá vítězství.

Jirka Svoboda ve své veteránské 
kategorii (muži nad 50 let) zažívá 
sezónu snů. Co závod, to stupně 

vítězů a mnoho mladších závod-
níků nechává za svými zády. Ivana 
Loubková si naopak letos vybírá 
malou „sportovní pauzu“, přesto i 
na menších závodech nemá kon-
kurenci.

Čistokrevní cyklisté se také činí, 
ale oproti  triatletům jsou malinko 
ve stí nu úspěchů. Právě ukonče-
ný tradiční seriál Peklo Severu ve 
svých kategoriích ovládli Marti n 
Pleschinger a Jan Novota. Marek 
Fatka a Štěpán Hurák obsadili ve 
svých kategoriích celková druhá 
místa.

Silnější bylo na výsledky roz-
hodně jaro. „Hany“ (Jan Novota) 
vyhrál svou kategorii na Českém 

poháru v MTB maratonu v Hrad-
ci Králové. Hned v únoru si střihl 
etapový závod dvojic ve španěl-
ské Andalusii a další etapový výlet 
daleko za hranice naší republiky 
ho ještě čeká v listopadu. Marek 
Fatka si brousil zuby na kratší Ma-
levil, kde to klaplo „jen“ na, ale 
i tak skvělé, páté místo v absolut-
ním pořadí.

Štěpán Hurák v devíti  letech 
roste sportovně před očima a je 
velkým vzorem všem malým spor-
tovcům v Junior Cycling teamu, 
což má kladný efekt na ostatních 
dětech, kde zejména u Tobiáše 
Herinka je vidět meziroční velký 
progres.                                   Redakce
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Dordič vystřelil výhru v Jihlavě, Schön zase v poháru 

Zpět na palubovce, basketbalové týmy už jsou v plné zátěži 

Šipky: Tým The Forge chce postup do třetí ligy

Varnsdorfu se začalo opět dařit a drží se v horní polovině tabulky; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Fotbalisté se na-
dále drží v horní polovině druho-
ligové tabulky. Po devátém kole 
byli čtvrtí  s jednobodovou ztrá-
tou na druhý Vyškov. 

Severočechům vyšel páteční 
výjezd do Jihlavy, kde díky dvěma 
trefám kanonýra Dordiče porazili 
tamní Vysočinu 2:1 a vybojovali 
první vítězství na půdě soupeře. 
„Máme z výhry velikou radost, 
protože jsme uspěli na horké půdě 
v Jihlavě, kde není jednoduché zví-
tězit. Hráči se snažili plnit pokyny 
přesně tak, jak jsme si řekli před 
zápasem. Taky jsme šli díky tomu 
v první půli do vedení. V závěru pak 
přišlo zaváhání a nechali jsme si 
dát vyrovnávací branku. O poloča-
su jsme hráče nabádali, aby je to 
nepoložilo, že se musíme psychic-
ky zvednout. To se povedlo hned 
z kraje druhé půle, kdy se podru-
hé trefi l Dordič. Je pravda, že nás 
potom Jihlava zatlačila. Kluci ale 
pocti vě bránili a za svou disciplínu 

a chuť zvítězit byli odměněni třemi 
body. Ceníme si toho, že jsme to 
dneska zvládli,“ pochvaloval si Mi-
roslav Holeňák, kouč Varnsdorfu. 

Před reprezentační pauzou se-
hrál Varnsdorf druhé kolo MOL 
Cupu. Na půdě divizních Benátek 
nad Jizerou se druholigový favorit 
nadřel, výhru 2:1 a postup do další 
fáze poháru vystřelil v závěru Pat-
rik Schön. 

FK Varnsdorf vstoupil do zápa-
su se změnami v sestavě. „Potře-
bovali jsme vytěžit i hráče, kteří 

nemají tolik příležitostí , navíc si to 
svou tréninkovou pílí zasloužili,“ 
řekl kouč Miroslav Holeňák. Jeho 
svěřenci od prvních minut plnili 
roli favorita a na branku Benátek 
nad Jizerou valili jeden útok za 
druhým. „V prvním poločasu jsme 
si vytvořili řadu šancí, ale trápila 
nás koncovka. Prosadil se až Tan-
ko v poslední minutě. Paradoxně 
z jeho nejtěžší šance, kterých měl 
zhruba pět,“ dodal Holeňák.

Na sto šedesát diváků čekalo na 
druhou branku až do sedmdesáté 

minuty. Centr z pravé strany uklidil 
do sítě Jan Knobloch a bylo vyrov-
náno. „V druhé půli se nám dlouho 
nedařilo přidat druhou branku, 
naopak jsme z ojedinělé akce sou-
peře dostali vyrovnávací gól, čímž 
jsme si utkání zbytečně zkompliko-
vali,“ krouti l hlavou varnsdorfský 
trenér. Sedm minut před koncem 
vystřelil postup pohotovou stře-
lou zpoza vápna Patrik Schön.

„Postoupili jsme zaslouženě, byť 
s odřenýma ušima. Kdybychom 
proměnili šance v první půli, moh-
lo to být jednodušší. Musím ale 
smeknout před benáčtí mi, kteří 
podali dobrý výkon a vzdorovali 
do poslední minuty. Postupu si ce-
níme,“ dodal Miroslav Holeňák.

Ve třetí m kole MOL Cupu čeká 
Varnsdorf cesta do Uherského 
Hradiště, ve kterém změří síly 
s účastníkem evropských soutěží 
– 1. FC Slovácko. Zápas by se měl 
odehrát 19. října.
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Varnsdorf        Týmy celku 
Basket Varnsdorf už vstoupily 
do nového ročníku daných sou-
těží. Celek mužů, který bude 
nastupovat v Severočeské lize, 
sehrál v Děčíně přátelský zápas 
s novým týmem Veteránské na-
děje Děčín.

Varnsdorf tam prohrál 74:88. 
„Do Děčína jsme přijeli s velmi 
mladou sestavou. Ovšem ihned 
od začátku zápasu jsme byli rov-
nocenným soupeřem. V obraně se 
nám dařilo zdvojovat vysoké pivo-
ty soupeře a následně jsme dobře 
dobírali hráče na perimetru, kte-
ré jsme nuti li k těžkým střelám. 

V útoku se zase dařilo pohybem 
bez balonu vytvářet pozice pro 
naše střelce z dálky, nebo otevírat 
podkošový prostor pro nájezdy. 
Dá se říci, že jsme byli v utkání 
efekti vní. Zkušený soupeř si ov-
šem počkal na naší slabou čtyřmi-
nutovku, ke konci druhé čtvrti ny, 
kdy jsme nedokázali, i díky široké 
rotaci, vstřelit koš. Odskočil nám 
zhruba na 15 bodů. Naši borci 
však nesložili zbraně a dokázali 
dotáhnout, ve druhém poloča-
su, na 4 body. V poslední čtvrti -
ně jsme z přemíry snahy, i jisté 
nezkušenosti , nasbírali rychle 5 
faulů. To znamenalo, že každý náš 

prohřešek posílal soupeře na čáru 
trestného hodu, kde se prakti cky 
nemýlil. Konečných 14 bodů tak 
asi odpovídá tomu, že měl Děčín 
utkání ve svých rukou, i když si 
v určitých chvílích musel pěkně 
máknout. Náš výkon se dá hod-
noti t poziti vně. Hráči, až na určité 
výjimky, plnili to, co je po nich na 
hřišti  vyžadováno. Je vidět, že se 
tým začíná sehrávat. Z mladých 
kluků je cíti t správná energie 
a chuť porvat se o místo v se-
stavě. Jelikož nám soutěžní zá-
pasy začínají až 7. října, tak 
budeme shánět ještě jednoho 
soupeře pro přípravu,“ řekl Jakub 

Relich, kouč Varnsdorfu. 
Do nové sezóny Nadregionální 

ligy vstoupili jak varnsdorfští  ka-
deti  U17, tak také kadetky U17. 
Chlapci prohráli v Liberci na palu-
bovce celku BA Lynx 67:90, nesta-
čilo jim ani 29 bodů Ziesemanna. 
Mladé varnsdorfské basketbalis-
tky pak doma nestačily na Lvice 
z Litoměřic, když prohrály 43:52. 
Dva zápasy mají za sebou mlad-
ší minižáci U12. V rámci oblastní 
soutěže sice podlehli děčínským 
Válečníkům vysoko 116:9, v tom 
druhém ale vyhráli, když porazili 
BA Lynx Liberec 57:16. 
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Varnsdorf      Že jsou v šipky 
ve Varnsdorfu oblíbené není 
žádnou novinkou. V tamní Ko-
várně se pořádá řada turnajů, 
vznikl tam ale také ambiciózní 

tým, který by chtěl postoupit do 
třetí  ligy. 

Celek s názvem The Forge má 
za sebou tři divizní zápasy, ve 
všech jasně vyhrál. Nejprve po-
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razil celek Opilý Hroty Liberec 
jasně 16:2. Ve druhém utkání 
to bylo ještě jednoznačnější, 
šipkařský tým z Varnsdorfu vy-
hrál 18:0 nad Kopüta Liberec. 

Naposledy se The Forge utkal 
s Odpadlíci Frýdlant B. Byla 
z toho další výhra, tentokráte 
17:1.
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