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Masopust se vrátil! Varnsdorfem prošel průvod masek

Město je připraveno na pomoc uprchlíkům

Varnsdorf      Masopustní ve-
selí a průvod patří v našem měs-
tě k tradičním akcím. Původně 
se jednalo o poslední taškařice  
a oslavy v čase před Popeleční 
středou, která zahajuje čtyřice-
tidenní dobu postní před Veliko-
nocemi.

Poslední únorovou sobotu se 
před devátou hodinou ranní zhru-
ba stovka účastníků sešla v pro-
storách nádvoří ZUŠ Varnsdorf. 
Všichni přítomní se posilnili před 
průvodem sladkou snídaní, kte-
rou připravila Jiřina Kroupová, 
pár loky čaje či něčeho ostřejšího,  
a za rytmu bubínku, tónů harmo-
niky a klarinetu se vyrazilo na prů-
vod městem.

První zastávka byla u „nápojky“, 
kde ti starší popili krapet dobrého 
vína. Na další zastávce u „Sloupá-
ku“ byly všechny masky odmě-
něny perníkovým masopustním 
prasátkem. Tanečním krokem za 
zpěvu písní se pokračovalo ke ka-
várně Hosana, kde proběhlo třetí 
zastavení. Účastníci doplnili ener-
gii dobrou kávou a pojedli připra-
vené dobroty. Poté přešel průvod 
masek k místní rybárně a po ry-
bích pochutinách se jen zaprášilo. 
Masky se přemístily na ulici Legií, 
kde už na ně čekaly slané dobroty 
z řeznictví. Průvod byl zakončen 
v areálu Střelnice, kde už probí-

haly v plném proudu masopustní 
hody.

Starostenský sud místního pi-
vovaru Kocour byl starostou Ro-
landem Sollochem po příchodu 
masopustního průvodu naražen. 
Malí i velcí si prohlédli stánky, kde 
byl nabízen tradiční trdelník, slad-
kosti, ale i masné pochutiny, které 
svou vůní lákaly všechny přítom-
né. K dobré náladě hrála kapela 
Lužanka.

V sále Střelnice už netrpělivě 
vyhlížel průvod šašek se svými 
pomocnicemi z DDM Varnsdorf, 
aby mohl být zahájen dětský ma-

sopustní rej a hry pro děti. Také 
proběhlo vyhlášení o nejhezčí 
masku. „Hodnocení je vždy oprav-
du těžké, protože všechny masky 
jsou krásné a zaslouží si velký pot-
lesk. Snažili jsme se ocenit jak ná-
pad, tak i pracnost při vyrábění,“ 
řekl místostarosta Jiří Sucharda, 
alias sestřička Ina. V dětské kate-
gorii si odnesli odměnu sněhulák, 
kašpárek, malá babička s nůší, 
srnečka a vodnice. V dospělé ka-
tegorii byly vyhodnoceny masky 
trpaslíků, počasí a čarodějnice.  
V neděli byly oslavy zakončeny na 
zimním stadionu, kde se uskuteč-

nil karneval na ledě. 
Poděkování patří všem organi-

zátorům a sponzorům akce, kteří 
přispěli k bezproblémovému prů-
běhu: Městská policie Varnsdorf, 
město Varnsdorf, Pavel Ryšavý 
– Nápoje a Vinotéka, restaurace 
Sloupový sál, Perník manufaktury 
Varnsdorf, s.r.o., Martin Prkno – 
Řeznictví ve staré spíži, PharmDr. 
Jindřich Šmíd – Lékárna Varnsdorf, 
Hosana Café, Rybárna Varns- 
dorf, pivovar Kocour a Noprosu. 

Fotoreportáž z masopustního 
veselí naleznete na straně čtyři 
tohoto čísla.              Barbora Hájková

Po roční pauze se do města vrátilo masopustní veselí s průvodem masek; foto Milan Kulha

Varnsdorf      Město je připra-
veno okamžitě nabídnout po-
moc ukrajinským uprchlíkům, 
kteří ze země prchají před vál-
kou. Varnsdorf je schopen zajis-
tit pětadvacet ubytovacích lů-
žek, dvacet lůžek následné péče 
i stravu.

Vedení města je připraveno 
podat obyvatelům Ukrajiny po-
mocnou ruku v podobě dočasné-
ho bydlení na ubytovně v místní 
sportovní hale v Západní ulici, po-
moc se týká také zajištění stravy. 
Připraveno je prozatím 25 lůžek.

Nemocnice Varnsdorf v nedě-

li 27. února 2022 informovala 
Ministerstvo zdravotnictví, že je 
připravena zabezpečit zdravotní 
a ošetřovatelskou péči pro paci-
enty v počtu 20 lůžek následné 
péče. Zároveň je schopna zabez-
pečit celodenní stravu.

Tomáš Secký
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Silný vítr v polovině února komplikoval dopravu a lámal stromy. Hasiči  měli plné ruce práce; foto miw.cz

Ve Varnsdorfu opět udeřil silný vítr, komplikoval dopravu

Policie vyšetřuje několik vloupání do soukromých objektů

30.1.2022 v 7:35 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno obča-
nem města, že na dětském do-
pravním hřišti se pohybuje starší 
zmatená žena, která neví, kde 
bydlí. Vyslaná hlídka na místě za-
jistila starší ženu, která byla zra-
něna na horní končetině. Stráž-
níci ženu převezli na ošetření do 
místní nemocnice. Následně byla 
zjištěna její totožnost, po ošetře-
ní byla předána své dceři, která  

jí odvedla do místa bydliště.  

31.1.2022 v 15:13 hod.
Na služebnu městské policie 

bylo oznámeno ostrahou marke-
tu, že mají na prodejně zadržené-
ho nezletilého, který je podezřelý 
z krádeže. Vyslaní strážníci Měst-
ské policie Varnsdorf na místě 
zjistili podrobnosti přestupku ne-
zletilého. Ten byl převezen na slu-
žebnu, kam se následně dostavila 
jeho matka, kde jí bylo vysvětle-

no, co provedl. Žena si svého syna 
převzala proti podpisu protokolu 
o předání nezletilého. Strážníci 
o celé události sepsali úřední zá-
znam pro potřeby OSPOD Měst-
ského úřadu Varnsdorf. 

1.2.2022 v 14:45 hod.
Dozorčí směny přijal žádost 

ostrahy maketu o příjezd hlídky 
městské policie do jejich prodej-
ny, kde mají zadrženého zákazníka 
podezřelého z krádeže. Na místo 

byla vyslána hlídka, která zajis-
tila ženu podezřelou z krádeže. 
Z důvodu, že nebyla schopna na 
místě hodnověrným způsobem 
prokázat svou totožnost, byla 
předvedena na služebnu obvod-
ního oddělení Policie ČR, kde její 
totožnost byla zjištěna. Na zákla-
dě provedené lustrace v centrální 
evidenci přestupků byla ženě ulo-
žena pokuta ve výši 3 000 korun.

Martin Špička,
velitel městské policie

Varnsdorf      V polovině února 
dorazil do Česka další silný vítr. 
Škody páchal také ve Varnsdor-
fu, popadalo několik stromů.

První výjezd ve čtvrtek 17. úno-
ra v souvislosti s počasím zavedl 
profesionální hasiče na Studánku, 
na stejném místě jako při minulé 
vichřici došlo ke střetu osobního 
vozidla se spadlým kusem stro-
mu. Hasiči strom odstranili, ne-
hodu pak řešili spolu s řidičem 
dopravní policisté.

Na druhém výjezdu už hasi-
či museli na střechu. Jednomu 
domu v ulici Československých 
letců vítr sebral kousek střechy 
a hrozilo, že odletí zbytek. Hasič, 
jištěný kolegou, zabezpečil zbytek 
krytiny před odlétnutím. O finální 
opravu se později museli postarat 
jiní odborníci.

Dva vzrostlé stromy po poled-
ni zastavily provoz na silnici číslo 
9 mezi Studánkou a Bentelerem.  
Z obou stran už stála kolona, 
varnsdorfští profesionální hasiči ji 
předjeli a bleskově stromy rozře-
zali, silnici zametli a zprůjezdnili. 
Další výjezd zavedl těsně před 
setměním varnsdorfskou profe-
sionální jednotku na Studánku,  

v lesíku tam visel strom na drá-
tech elektrického vedení. Hasiči 
strom opatrně odstranili.

Požár rodinného domu
V pátek 18. února bylo na tísňo-

vou linku oznámeno, že v domě 
v ulici Kozlova hoří plamenem. 
Na místo vyjeli jak profesionální  
a dobrovolní hasiči z Varnsdorfu, 
tak dobrovolní kolegové z Dolního 
Podluží a Rumburku. Po dojezdu 
první jednotky na místo události 
bylo zjištěno, že došlo k požáru 

gauče v obytné místnosti. Požár 
už byl ale uhašený, takže hasiči 
pouze provedli kontrolu ohořelé 
místnosti termokamerou.

Zrádná zatáčka
Zatáčka v Dolním Podluží u po-

mníku je zrádná. Už to ví i osádka 
osobního automobilu, jehož řidič 
v úterý 15. února večer narazil do 
kmenů před restaurací. K událos-
ti vyjela profesionální jednotka  
z Varnsdorfu, do příjezdu zdravot-
níků poskytovala lidem tepelný 

komfort a samozřejmě provedla 
protipožární opatření a řídila do-
pravu.

Řítil se městem
Ach ty páteční večery a sobot-

ní rána. Kde se vzalo, tu se vzalo,  
u věžičky v sobotu 26. února ráno 
auto na boku, bez značek a nikde 
nikdo. Zatímco hasiči se posta-
rali o unikající provozní kapaliny  
a odpojení akumulátorů, policisté 
řešili zbytek.               

                                  Hasiči Varnsdorf

Varnsdorf  Varnsdorfští poli-
cisté pátrají po pachateli, který 
se v průběhu čtyř dnů v obci 
Studánka vloupal do rekreační 
chaty.

Chatu prohledal a následně od-
cizil vrtačku, elektrickou brusku a 
protahovačku. Dále odcizil větší 
množství ručního nářadí. Pachatel 
svým jednáním majiteli způsobil 

škodu kolem třiceti tisíc korun.
Vloupání do boxu
Policisté pátrají také po pacha-

teli, který se ve večerních hodi-
nách ve Varnsdorfu vloupal do vý-

dejního boxu na zakoupené zboží. 
Z tohoto boxu ještě před přícho-
dem skutečného majitele odcizil 
elektrický gril v hodnotě kolem  
4 000 korun.
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Informace z varnsdorfské radnice: 7. a 8. týden

Dotační program města Varnsdorf: Podpořeno bylo 88 žádostí

Výjezd pracovníků finančního úřadu do Varnsdorfu v roce 2022

7. týden na radnici
Začátek sedmého týdne se nesl 

ve znamení tiskové konference 
s médii, která měla za cíl ukázat 
Varnsdorf v pozitivním světle, 
představit jeho úspěchy a také 
seznámit veřejnost s největšími 
investičními akcemi za uplynulý 
rok společně s akcemi na ten le-
tošní. Na konferenci, která byla 
rozdělená na prezentační část  
a ukázku akcí v terénu, dorazili 
zástupci většiny médií, které jsou  
v našem regionu. Následně vydá-
vané články konečně ukazují měs-
to po všech kauzách v dobrém 
světle.

Místostarosta města se zúčast-
nil online jednání s agenturou 
CzechInvest, cílem jednání bylo 
zmapování brownfieldů a volných 
ploch pro využití případného prů-
myslu. Jednání se zástupci SBDO 
Průkopník mělo za cíl probrat 
současné problémy s vytápěním, 
v rámci širší diskuze byly pro-
brány i další možnosti navýšení  
parkovacích míst zejména na 
sídlištích v ulici Karolíny Světlé,  

Pražské a Lesní ulice. 
Starosta s místostarostou dále 

jednali se zástupci MAS Český se-
ver o strategii investičních dotací 
na následující období. Vzhledem 
k relativně malému množství alo-
kovaných finančních prostředků 
se představitelé všech 41 měst 
shodli na třech prioritních osách, 
které jsou veřejný prostor, turi-
stický ruch a oprava kulturních 
památek. Roland Solloch sezná-
mil ředitele ZŠ Náměstí se situa-
cí ohledně probíhajícího jednání 
skrz odkup tělocvičny (Sokolovny) 
pod náměstím, v jejíž areálu by 
zároveň mělo v letošním roce vy-
růst nové víceúčelové hřiště.

Místostarostka se zúčastnila 
jednání představenstva REGIA a.s. 
a komise skrze dotační program 
města Varnsdorf. Jako obvykle 
proběhl ve středu kontrolní den 
na stavbě MŠ Západní, ve čtvrtek 
zase na Hrádku, kde se před obě-
dem členové rady města sezná-
mili s průběhem rekonstrukce. 
Závěr týdne patřil jednání s paní 
Bohuňkovou na téma PR pohoto-

vost – pomáháme samosprávám 
s komunikací náročných lidsko- 
právních a sociálních témat, které 
jsou hrazeny z Norských fondů. 
Sobota patřila návštěvě masopus-
tu v pivovaru Kocour, kde zástupci 
města společně s kolegy z Rum-
burku zaujali místa v porotě při 
hodnocení zabijačkových hodů.

8. týden na radnici 
V osmém týdnu přivítal staros-

ta města ředitele Petra Šmída, 
se kterým řešil možnosti dotace 
na opravu ZŠ Bratislavská, a také 
situaci ohledně krajského mu-
zea. Další jednání proběhlo se 
zástupci SÚS (Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje), s který-
mi vedení radnice v terénu kon-
zultovalo možnosti oprav dvou 
důležitých komunikací 264 a 265  
na katastru města, a také situaci 
u gymnázia, kde společnými sila-
mi řeší nebezpečný přechod pro 
chodce.

Místostarosta jednal se společ-
ností ČEZ o náhradní trase vedení 
35 kV v oblasti ulice Hraniční, kde 

se vyskytl závažný problém. Mís-
tostarostka se zúčastnila jednání 
pracovní skupiny VODA, která řeší 
problematiku nakládání s vodou  
v katastru města.

Jedním z nejdůležitějších jed-
nání byla konzultace výběrového 
řízení na nového městského ar-
chitekta na České komoře archi-
tektů v Praze, kde vedení města 
řešilo (společně s dalšími dvěma 
městy) tuto problematiku. V prů-
běhu úterý se zástupci občanů, 
úřadů a osob pohybujících se  
v cestovním ruchu, mohli sezná-
mit a projít si nově zrekonstruo-
vaný Hotel Varnsdorf (dříve Lud-
mila), který bude v provozu od  
1. dubna letošního roku.

Závěr osmého týdne patřil pra-
videlnému zasedání městské rady, 
prezentaci projektu Podnikni to! 
radním města, jednání svazku 
obcí SPRŠ v Dolní Poustevně, pří-
pravě a realizaci městského ma-
sopustu a následného karnevalu 
na ledě, ale i sobotnímu odtahu 
vraků na území města.

Vedení města

Varnsdorf      Na základě při-
jatých žádostí proběhlo jednání 
dotační komise, která projekty 
podpořila částkou téměř půl 
druhého milionu korun. O přidě-
lení dotací rozhodla Rada města 
Varnsdorf.

Dotační program města Varns- 
dorf je určen jako finanční pod-
pora formou neinvestiční dotace 
na podporu kulturní, sportovní  
a další činnosti dětí, mládeže  
a pro širokou veřejnost. Slouží jako 

zájem města pro zdravé využívání 
volného času občanů, k obohace-
ní kulturního a sportovního života 
ve městě, ke zvýšení vzdělávání  
a estetického cítění a jako účinná 
forma prevence kriminality.

Město Varnsdorf v letoš-
ním roce podpořilo 88 žádostí  
v celkové výši 1 479 078 korun.  
V oblasti kultury a vzdělávání bylo 
podpořeno 29 žádostí, v oblasti 
tělovýchovy a sportu 45 žádostí  
a 14 žádostí v sociální a zdravotní 

oblasti. Pět žádostí nebylo na zá-
kladě nízkého bodového hodno-
cení podpořeno.

Žádosti hodnotila pětičlenná 
komise ve složení Ladislava Kří-
žová, Alena Smetanová, Ilona 
Martinovská, Miloš Kostlán a Jan 
Šišulák. Hodnocení žádostí bylo 
prováděno anonymně na základě 
bodového systému podle stano-
vených kritérií. Členové komise 
se při hodnocení zaměřili na ob-
sahové zpracování žádostí, přimě-

řenost a hospodárnost rozpočtu 
projektu, finanční spoluúčast 
vlastní nebo jiných partnerů, účel 
projektu, cílovou skupinu, zamě-
ření projektu a jeho přínos a vý-
znam v dané oblasti.

V případě podjatosti vůči ně-
které žádosti se člen komise vzdal 
písemným prohlášením, aniž by 
bylo ovlivněno hodnocení žádos-
tí. Přehled schválených dotací na-
leznete na webových stránkách 
města Varnsdorf.              Tomáš Secký

Varnsdorf      V souvislosti  
s blížícím se termínem pro podá-
ní daňových přiznání daně z pří-
jmů proběhne výjezd pracovníků 
Finanční správy do Varnsdorfu 
na radnici.

Stejně jako v minulých letech 
budou i tentokrát v rámci klient-

ského přístupu Finanční správy 
probíhat v průběhu měsíce břez-
na výjezdy pracovníků územních 
pracovišť Finančních úřadů na vy-
brané obce. Hlavním cílem je za-
jistit pomoc obyvatelům s podá-
váním daňového přiznání k daním 
z příjmů. Na základě spolupráce  

a získaných zkušeností z minulých 
let stanovil Finanční úřad jeden 
termín návštěvy na Městském 
úřadu Varnsdorf – nám. E. Bene-
še 470, přízemí, dveře č. 25 (zase-
dací místnost) – 21. března 2022  
od 13.00 do 17.00 hodin.

Tomáš Secký
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Masopust se vrátil! Varnsdorfem prošel průvod masek

Do Šluknovského výběžku dorazili uprchlíci z Ukrajiny
Varnsdorf       V pondělí  

28. února odpoledne dorazili 
do Šluknovského výběžku první 
uprchlíci z Ukrajiny. Na hranicích 
čekali dlouhé čtyři dny.

Válečný konflikt na Ukra-
jině vyvolal v lidech nesku-
tečnou vlnu solidarity. Mno-
ho dobrovolníků připraveno 
pomoci uprchlíkům je i ve Varns- 
dorfu. Jedním z nich je Stani-
slav Šusta, jednatel společnosti 
NOPROSU s.r.o., který sedl za vo-
lant autobusu a vydal se i s třemi 
dalšími kamarády směr hraniční 
přechod Medyka v Polsku. „Když 
jsme přijeli na hranice, byl všude 
strašný chaos, zmatek a strašně 
lidí. Zároveň jsme na místo vezli 
několik krabic hygienických po-
třeb,“ vypráví Šusta a pokračuje. 
„Chtěli jsme pomoci naší známé, 
která pracuje v pivovaru Kocour 
a na Ukrajině má část rodiny. Do-

mluvila, že je vyzvedneme společ-
ně s dalšími lidmi,“ dodává.

Po náročné cestě část lidí v pon-

dělí odpoledne vystoupila v Rum-
burku, dalších čtrnáct jich zamířilo 
do Dolního Podluží (sedm žen, 

šest dětí a jeden muž), kde jim do-
časné ubytování ve spolupráci...  

Do výběžku dorazili první lidé prchající před válkou na Ukrajině; foto Tomáš Secký



 5

Zprávy5/2022

Zakladatelé startupu Posedla Martin Řípa a Jiří Dužár s Josefem Průšou (uprostřed); foto Posedla

Ze světa zpátky do Varnsdorfu. Martin Řípa a Jiří Dužár chtějí
měnit svět výroby cyklistických komponentů pomocí 3D tisku

Varnsdorf  Posedla. Mladá 
varnsdorfská cyklistická značka, 
která v únoru letošního roku zví-
tězila v kategorii startupu v sou-
těži Inovativní firma Ústeckého 
kraje. Název Posedla za sebou 
skrývá posedlost cyklistikou, 
sedla i ostatní cyklistické kom-
ponenty, zkrátka vše „až po sed-
la“. Kdo za tím stojí a čím vším se 
společnost zabývá?

Martin Řípa a Jiří Dužár jsou 
spolužáci z místního gymnázia, 
kamarádi, geografové, cyklisti  
a také patrioti Šluknovského vý-
běžku. Nasbírané zkušenosti ve 
světě se rozhodli patřičně zúročit,  
a v hlavě se jim zrodil nápad spo-
jený s jejich velkou vášní – cy-
klistikou. „Vydali jsme se tehdy 
mezi jarem a létem 2020 na dvě 
třídenní cesty na kole s brašnami  
a spacákem. Tam myšlenka uzrá-
la. Věděli jsme, že se každý cykli-
sta potýká s otlačením sedacích 
partií, a to má neblahý vliv nejen 
na komfort jízdy, ale i na zdraví. 
Měli jsme touhu to změnit,“ vy-
práví Jiří Dužár. 

A tak se zrodil nápad vyrábět 
ta nejlépe padnoucí ultralehká 
sedla. Oba měli zkušenosti z ob-
lasti výzkumu, marketingu a PR, 
ale jak sami říkají, úplně si ne-
dokázali představit, kolik tvrdé 
dřiny je vlastně čeká. „Což teď 
zpětně hodnotíme jako pozitivum, 
protože kdybychom to věděli,  
asi by nás to hodně odradilo,“ re-
flektují.

Firmu založili v listopadu 2020 
a z vlastních úspor se pustili do vý-
voje celého konceptu a následně  
i samotných prototypů. Zároveň 
začali s cyklistickou osvětou for-
mou podcastu „Ze života v sedle“, 
ve kterém přináší rozhovory se 
zajímavými lidmi, které také pohl-
tila jízda na kole. Začali stavět tým 
a budovat povědomí o značce  
v cyklistické komunitě. Spusti-
li také prodej krému pro péči  
o sedací partie, který po několika-
měsíčním vývoji dokončili s další 
českou firmou. Souběžně se pra-
covalo na vývoji sedla. „Nechtěli 
jsme vyvinout čistě komerční věc, 

chtěli jsme navrhnout lidem řeše-
ní jejich problému. Zároveň pra-
cujeme na tom, aby naše činnost 
měla i další přesah. Chceme změ-
nit přístup k průmyslové sériové 
výrobě. Rádi bychom nabídli pro-
dukt, který respektuje individua-
litu, je lokální, zároveň u kterého 
není potřeba vozit materiál přes 
půlku světa a nemusíme se spolé-
hat se na dodávky z Asie,“ říkají.

V současné době existují na 
trhu dvě až tři šířky sedel, většina 
z nich jsou unisex, nejsou přizpů-
sobená svou tvrdostí, zakřivením, 
ani nerespektují anatomické roz-
díly. „Sedlo je totiž spolu s řídítky 
a pedály jedním ze třech kontakt-
ních bodů jezdce a má velký vliv 
na jeho zdraví a výkon. Pokud 
má cyklista nevhodné sedlo, vzni-
ká nepřiměřený tlak na nervová 
zakončení, krevní cévy, a tím při-
cházejí nejen bolesti pozadí, ale 
například i zad,“ vysvětluje Martin 
Řípa.

V loňském roce se přihlásili 
do akcelerátoru Josefa Průši pro 
startupy a uspěli mezi necelou 
stovkou přihlášených projektů. 
Odměnou jim bylo poskytnutí 
technologií, 3D tiskáren a roční 

podpory vývoje od PrusaLabu. 
Český vývojář 3D tiskáren Josef 
Průša se chystá s Posedly spolu-
pracovat i nadále, za minoritní 
podíl totiž do firmy investoval 
15 milionů korun. Postupně tedy 
rozšiřovali svůj pracovní tým, hle-
dali další odborníky, aby mohli ve 
vývoji, a posléze i ve výrobě pro-
duktu pokrýt všechny potřebné 
oblasti. 

A jak bude takový postup od 
objednávky k hotovému sedlu 
pro zákazníka vypadat? „Na za-
čátku je počítačový konfigurátor, 
který se vás zeptá na základní 
věci. Například jak často, kde a na 
jakém kole jezdíte a kolik vážíte. 
Hodnotí se zhruba devět parame-
trů. Pak už jen potřebujeme otisk 
vašeho pozadí, které získáme tak, 
že se posadíte do speciální pěnové 
desky, svůj otisk pak vyfotíte a my 
jsme schopni pomocí speciálního 
programu změřit rozteč sedacích 
kostí a vyhodnotit tlakové body,“ 
říkají. Na kontě už mají desítky 
vyrobených prototypů, které pro 
ně testují odborníci ve speciálním 
studiu i cyklisté přímo v terénu. 
Sedla jsou zároveň podrobena  
i klimatickým, mechanickým 

nebo softwarovým zkouškám. 
„Konstrukce se skládá z kompozit-
ních a aditivních materiálů. Ližiny  
a skelet sedla jsou vyrobené  
z karbonového vlákna, které vy-
niká svojí pevností a schopnos-
tí tlumit nárazy. Svrchní část 
sedla tvoří speciální termoplas-
tický elastomer s velmi vyso-
kou pružností, absorpcí nárazů  
a mechanickou odolností. Aditivní 
výrobu 3D tisku využíváme právě  
pro polstrování,“ popisuje Martin 
Řípa. 

„Pokud vše vyjde, předprodej 
prvních sedel by mohl začít na 
jaře. Přímý prodej by mohl být 
spuštěn v létě letošního roku,“ 
odhaduje Dužár. Sedla budou vy-
ráběna na zakázku pro nadšené 
rekreační, ale i závodní cyklisty  
a cyklistky. Jelikož se jedná o služ-
bu na míru, jedno sedlo de facto 
„vezme do ruky“ osm až dvanáct 
lidí. Což se bude odrážet i v ceně, 
která se bude pohybovat v hladi-
ně vyšší střední třídy cyklistického 
vybavení.

V současné době hledají vhod-
né prostory, kam by svou dílnu 
umístili. „Nebude se jednat jen... 

(pokračování na str. 6)
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(Dokončení ze str. 4)

Do Šluknovského výběžku dorazili uprchlíci z Ukrajiny

...s městem Varnsdorf a Agentu-
rou Pondělí poskytli majitelé cha-
lupy Lelkovna. Mezi lidmi, kteří  
z Ukrajiny dorazili autobusem do 
výběžku, byl například i pan Fedir 

ze Lvova. „Čekali jsme na hranicích 
čtyři dny. Jsme jedna rodina. Tohle 
je má sestra, tohle zase její dcery  
a vnoučata,“ vysvětluje.

V Dolním Podluží je osobně při-
vítali starosta města Varnsdorf Ro-

land Solloch a místostarosta Jiří 
Sucharda. Oba jim vyjádřili solida-
ritu s Ukrajinou a nabídli pomoc  
s potřebnou administrativou.

V pondělí do Varnsdorfu do-
razila také žena se dvěma dětmi, 

kterou z ukrajinské hranice přivezl 
další dobrovolník Dominik Maaz. 
Ten na Ukrajinu vezl plně nalože-
nou dodávku s humanitární po-
mocí. Žena s dětmi je ubytovaná  
u svých známých.               Tomáš Secký

...o dílnu, ale i o technologické 
centrum. Rádi bychom přiblížili 
průmyslový 3D tisk školám a po-
řádali různé workshopy. Chceme 
být otevřenější směrem k na-
šemu regionu, který si zaslouží 
vrátit svou slávu. Třeba bychom 
změnili i zaběhnuté paradigma, 
kdy nebudeme jezdit na pracovní 
schůzky do Prahy, ale lidé budou 
jezdit sem za námi. Lákadlem je 
i úžasná krajina národního par-
ku Českého a Saského Švýcarska  

Ze světa zpátky do Varnsdorfu. Martin Řípa a Jiří Dužár chtějí
měnit svět výroby cyklistických komponentů pomocí 3D tisku

a Lužických hor,“ doplňuje Jiří Du-
žár.

Nejnovějším úspěchem je ví-
tězství v soutěži Inovativní firma 
Ústeckého kraje. „Takové události 
nám vždy zvednou náladu o stovky 
procent, protože nás ujišťují, že se 
naše obrovské pracovní nasazení 
ubírá správným směrem,“ dodávají 
s úsměvem. V blízké budoucnosti 
je tedy čeká vybírání vhodného 
místa pro výrobnu, dále spuště-
ní přímého prodeje zákazníkům  

a také chtějí pokračovat v aktivi-
tách, které již běží. Netají se, že by 
rádi pronikli i na zahraniční trhy. 
„Časem se možná pustíme i do vý-
roby dalších komponentů zaměře-
ných na tzv. kontaktní body jezdce 
s kolem, ale nejprve chceme po-
řádně dokončit jednu věc, a tou 
jsou nejlépe padnoucí cyklistická 
sedla na světě,“ říká Řípa. 

A mají oni sami vůbec čas jez-
dit na kole? „V současnosti nás 
naše firma zaměstnává natolik, 

že se musíme přiznat, že teď tolik 
nejezdíme. Nějaké kilometry ale 
budeme muset najet, abychom se 
opět mohli postavit na start Tour 
de Zeleňák, který si každoročně 
nenecháme ujít.“

Pokud nechcete přijít o další 
zajímavé informace a novinky, do-
poručujeme sledovat Posedla na 
stejnojmenných facebookových 
stránkách, instagramovém profilu 
a na webu www.posedla.cc.

Barbora Hájková

(dokončení ze str. 5)

PÍŠETE NÁM

Reakce na vyjádření vedení teplárny k ceně tepla v roce 2022

Varnsdorf      V minulém čís-
le Hlasu Severu se objevuje mé 
jméno (pozn. redakce – jméno 
Miroslava Novotného) v člán-
ku k ceně tepla, jehož autorem 
je vedení společnosti Teplárna 
Varnsdorf a.s. (dále jen tep-
lárna). Vzhledem k tomu, že je  
v článku několik nepřesností  
a nepravdivých tvrzení, rozhodl 
jsem se na zveřejněný článek re-
agovat. 

Jako jeden z členů Výkonného 
výboru TJ Slovan Varnsdorf z.s. 
jsem obdržel 20. ledna 2022 in-
formaci o dalším zvýšení ceny tep-
la pro letošní rok v našem městě. 
Využil jsem možnosti vystoupit  
v diskuzi na jednání zastupitelstva 
města, které se konalo o několik 
dní později, abych na problém 
upozornil. Cena roku 2021 byla 
nejprve zvýšena na 811,31 Kč  
a o několik dní později dokonce 
na 1 051,06 Kč. Ceny jsou uvede-
ny včetně 10% DPH. Jde o mezi-

roční nárůst ceny o 83 %. Tento 
nárůst ceny představuje u objek-
tu tělocvičny pod náměstím, který 
má TJ Slovan Varnsdorf v majet-
ku, zvýšení nákladů na vytápění  
o 156 tisíc korun za rok.  
Také jsem uvedl, že příčinou 
tohoto nárůstu je pochybe-
ní Teplárny Varnsdorf a.s. při 
nákupu potřebného množství 
plynu na letošní rok. Zatímco  
v polovině roku 2021 se cena ply-
nu na burze pohybovala od 20 
do 22 Euro/MWh, v závěru roku 
se cena zvýšila na 50 až 80 Euro, 
špičkově i výše. Teplárna Varns- 
dorf a.s. promeškala vhodnou 
chvíli na nákup a řešila potřebné 
množství plynu až v závěru roku  
a s vyšší cenou.

Teplárna se dále ve svých vy-
jádřeních snaží zpochybnit výši 
nájemného za pronájem hor-
kovodu a moje pochybení při 
podpisu smlouvy v roce 2008.  
K tomu mohu říci, že před pod-
pisem smlouvy byla výše nájem-
ného konzultována s ERU, a na 
základě vyjádření tohoto úřadu 

bylo nájemné stanoveno také 
ve smlouvě. Ani cenové kontro-
ly, které prověřovaly cenu tepla  
v minulosti, neshledaly ve stano-
vení výše nájemného chybu. Zá-
hadou pro mě ale je, proč teplár-
na s takovým úsilím zpochybňuje 
výši nájemného při tak vysoké 
ceně tepla. 

Dále se mě ve vyjádření tep-
lárny velmi dotklo, cituji: „Proč 
se najednou staví za občany…“ 
Když byl 4. července 1997 zahá-
jen provoz soustavy centrálního 
zásobování teplem, byla to pro 
teplárnu, ale i pro město velká 
změna. Varnsdorf dostal moderní 
systém dodávky tepla občanům. 
Přímo, bez výměníků tepla, byly 
na teplárnu napojeny jednotlivé 
objekty. Zkvalitnila se dodávka 
tepla i teplé vody. Celý systém 
byl řízen a udržován zaměstnanci 
teplárny. Během let se nám poda-
řilo realizovat řadu zlepšení a mo-
dernizací. Měl jsem i štěstí na ko-
lektiv pracovníků, kteří se mnou 
spolupracovali. Takže nikoli – proč 
najednou, ale vždy jsem já, i moji 

kolegové usilovali o spokojenost 
našich odběratelů.

Dalším nepravdivým tvrzením 
v článku je, že teplárna zaplatila 
celý úvěr za realizaci horkovodu 
a předávacích stanic. Není tomu 
tak. Splátky úvěru byly zahrnu-
ty od začátku v ceně tepla, jako 
jedna z položek, a úvěr byl tedy 
placen v ceně tepla napojenými 
odběrateli.

Neodpustím si závěrem ješ-
tě jednu poznámku. Teplárna je 
technické pojmenování průmy-
slového závodu, který se zabývá 
kombinovanou výrobou elektřiny 
a tepla pro technologické účely, 
otop či ohřev topné vody. Od-
stavením obou práškových kotlů  
a protitlakové turbíny ztratila tep-
lárna technologii, která ji k tomu-
to názvu opravňovala. Dodávku 
tepla do města, dle této termi-
nologie, nyní zajišťuje výtopna. 
Možná by bylo vhodné upravit  
z tohoto pohledu název součas-
ného dodavatele tepla.

Ing. Miroslav Novotný,

bývalý ředitel Teplárny Varnsdorf a.s.
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Prostor před MŠ Západní by mohl doplnit velký Krásnohled
Autorkou uměleckého díla je česká sochařka Irena Jůzová

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE

Varnsdorf       Již od prvopočát-
ku vzniku školky, která se v sou-
časné době staví naproti spor-
tovní hale v Západní ulici, jsme 
uvažovali nad tím, že by měl být 
veřejný prostor před školkou 
obohacen i „nějakou kinetickou 
plastikou“ či „nějakou soudobou 
sochou“.

Ta by měla jednak svým ztvár-
něním a vyzařováním na kolem-
jdoucí a do veřejného prostoru 
navázat a rozvinout prvotní my-
šlenku a vizi školky. Současně 
by nám však měla připomenout  
a poodhalit i kousek dětského 
světa, jenž je mnohdy kdesi ukryt 
i v každém z nás dospělých. 

Naším záměrem a snahou, jenž 
je obsahem zadání tohoto umě-
leckého díla, je těsné propojení 
Světla, Krásy a Práce, přičemž tě-
mito hesly se míní: 

Světlo spojené s vesmírem, ne-
konečnem a něčím, co nás v živo-
tě přesahuje. 

Krása, jako nezbytná potrava 
pro našeho ducha. 

Práce, vyjadřující aktivitu, po-
hyb, radost, zdroj obživy i poly-
technickou výchovu, jako součást 
výuky. 

Náhoda či osud nás tak zhruba 
před rokem spojil s Irenou Jů-
zovou, jenž se v současné době 
stěhuje z Benátek nad Jizerou 
do sousední Chřibské. Jde o zná-
mou sochařku, která studovala 
na Akademii výtvarných umění  
v Praze v ateliéru Aleše Veselého. 
Reprezentovala Českou repub-
liku na 52. bienále v Benátkách 
v roce 2007 se sérii odlitků vlast-
ní kůže. Dlouhá léta své kariéry 
zasvětila pedagogické činnosti, 
byla rektorkou vysoké umělecké 
školy. Její dílo je zastoupeno ve 
sbírkách Národní galerie v Praze  
i v kolekcích mnoha státních sbír-
kotvorných institucí. S jejím sou-
hlasem a společně s ní si vám do-
volujeme návrh KRÁSNOHLEDU 
představit.

Zdůrazňujeme, že se jedná  

o prvotní návrh, o kterém se bude 
po diskuzi v městském zastupi-
telstvu a odezvy od občanů, ješ-
tě ve vedení města rozhodovat,  
zda a v jakých parametrech by  
se mohl tento sen stát skutečnos-
tí.

Materiály, jejich tvarové řešení 
a myšlenky zastavení a proměny, 
činí z Krásnohledu sochařské dílo 
evropského rozměru, jež směle 
navazuje na tradici orlojů a časo-
měrných strojů. Zároveň vychází 
ze zkušenosti člověka třetího ti-
síciletí, zvyklého na pro měnlivá 
media a sofistikované technolo-
gie. Věda, moderní technologie 
a umění se propojují i v zamýš-
leném projektu, na uvažování  
o nově zamýšlené tváři města.

Socha s okolním prostorem 
komunikuje světlem procházejí-
cím skrze průhledné proměnlivé 
membrány uvnitř centra kruhu. 
Centrální plocha v sobě skrývá ta-
jemství, či překvapení. Pravidelný 
nastavitelný pohyb závěrky od-
haluje nečekaně úchvatný obraz 
skrytý za lamelami.

Tvary vznikají rezonancí, půso-
bením frekvencí, zároveň připo-
mínají gotická rozetová okna ane-
bo konstelace asociující mystický 
květ života. V centru díla vznikají 
náhodné útvary, v neočekávané 
kombinatorice a tisících možností. 
Všichni chtějí zahlédnout úchvat-
né divadlo, jež se objevuje jen  
v určitý denní čas. Je nutné na  
děj vyčkat a je možné ho obmě-
ňovat. 

Tradiční kukátkový kaleidos- 
kop byl inspirací, ale důraz je 
kladen na pohyblivou geometrii. 
Nejmladší vrstvu obyvatel nadch-
ne rozšířená realita patrná skrze 
mobilní aplikaci. S 3D virtuál-
ním efektem lze pracovat v čase  
a proměňovat a aktualizovat ho 
v pravidelných úsecích svátků  
a městských oslav. Objekt CLAU-
DIE RESNER® má všechny před-
poklady se stát velkou událostí  
a magickou složkou nově promýš-
leného města.

Irena Jůzová, Radomír Grafek, Jan Rýdl
Vizualizace RG architects studio
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VZPOMÍNKA

Úmrtí v únoru

František Pšenička   77 let
František Zapletal   69 let
Elisabet Pavlíčková    75 let
Jana Valešová   91 let
Josef Hostaš   94 let
Herbert Ritschel   82 let
Regina Němcová   80 let
Otakar Bubna-Litic   76 let
Jaroslava Křížová   73 let
Miroslav Urban   68 let

ÚMRTÍ

Dne 2. března jsme 
vzpomněli smut-
né 20. výročí, kdy 
nás navždy opustil  
Jaroslav Horák. 
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte. Stále vzpomínají dce-
ry Jaroslava a Markéta s rodinami  
a manželka Zdena.

Dne 14. března osla-
ví své 80. narozeni-
ny pan Jiří Kruliš. 
Pevné zdraví přejí 
manželka a synové 
s rodinami a ostatní 

příbuzní.

Dne 4. března 
tomu byl 1 rok,  
co nás opustil dra-
hý tatínek, děde-
ček a pradědeček  
Julius Mihály. S lás-

kou stále vzpomínají dcery, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 6. března uply-
nuly již 4 roky od 
odchodu mé milo-
vané maminky paní 
Edeltraud Švédové. 
S láskou na ni stále 

vzpomínáme. Dcera Ilona s rodinou  
a přátelé.

Dne 10. března uply-
nulo 10 let, kdy nás 
navždy opustil pan 
Josef Křivák. Kdo 
jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Už 

jen žijící dcera s rodinou. Tatínku, 
nikdy na Tebe nezapomeneme.

Už 11 let nosíme 
v srdcích smut-
nou vzpomínku 
na naši milovanou 
maminku, babičku  
a prababičku paní 

Annu Krajmerovou. Odešla navždy  
21. března. Děti s rodinami.

12.-13.3.2022 
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
412 507 588 

19.-20.3.2022   
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Sběr šatstva začne v úterý 

15. března na poliklinice.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

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

Pronájem ubytování ve  
Varnsdorfu pro pracovníky.  
Tel.: 775 698 107

Chráněná dílna ve Varnsdor-
fu přijme osoby částečně 
či plně invalidní na pozici:  
uklízeč/uklízečka domácnosti. 
230Kč/hod. Kontaktujte mne,  
prosím, na l.alija@limersa.cz, 
tel.: 770 171 775

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Projektový den v MŠ Stonožka

Varnsdorf  Prostřednictvím 
projektu s názvem „MŠ Stonož-
ka 80 Varnsdorf“ financovaným 
ze zdrojů EU přivítali v MŠ Sto-
nožka záchranářku Bc. Janu Ho-
zákovou ze sdružení Pomoc4ALL  
s její mladou figurantkou Marikou 
Anny Novákovou, aby nejstarším 
dětem ve školce ukázaly a řekly to 
nejdůležitější o první pomoci.

Hozáková dětem poutavě vy-
právěla o své práci na záchranné 
službě, co by měly děti dělat, znát, 
kdyby se doma někomu něco při-
hodilo či jak by se měly správně 
zachovat.

Na vlastní „oblečení“ si děti vy-
zkoušely ošetření fiktivní odřeniny 
na svém těle (na kterou nemusí 
hned vytáčet telefonní číslo 155), 
obratně si také vedly při obvázání 
vlastní bolavé nohy a v neposlední 
řadě si vyzkoušely „oživit“ figurí-

nu „KUBU“ – na něm se učily, jak 
správně přistoupit k bezvládné-
mu tělu, oslovit neznámého člo-
věka, zatřást s ním. Poté děti pro-
vedly správný záklon hlavy, aby si 
poslechly, zda dýchá a po zjištění, 
že tomu tak není, si vyzkoušely 
masáž srdce (takže správný po-
klek, pozice rukou a masáž srdce 
začíná). Figuranta Kubu se všem 
dětem podařilo zachránit a dět-
ská radost z úspěšné resuscitace 
byla veliká a neskrývaná.

Několik hodin strávených v pří-
tomnosti záchranářek bylo pří-
nosem pro všechny. „My jim za 
tuto příležitost a poučné setkání 
děkujeme. Těšíme se na další, 
tentokrát při školení 1. pomoci 
pro zaměstnance mateřské školy 
Stonožka,“ dodala na závěr ředi-
telka Pavlína Nováková.

MŠ Stonožka

Inzerce

Děti si vyzkoušely první pomoc a ošetření odřenin; foto MŠ Stonožka
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Hokejisté nezvládli závěr soutěže, poslední místo je zklamání

Garda druhé místo neudržela, padla na čtvrtou příčku

Varnsdorf      Hokejisté mají po 
sezóně. Opět to nedopadlo na 
play-off, naopak. Vikingové, kte-
ré vede Radek Hron, skončili na 
posledním místě.

Na konci sezóny se sice výsled-
kově zvedli a dostali se na dohled 
České Lípy a Frýdlantu. Černého 
Petra ale nakonec přeci jen získali.

Radku, poslední místo je pro 
klub určitě zklamáním, ne?

Jasně. Sezóna je zklamáním jak 
pro mě, tak pro kluky. Chtěli jsme 
se dostat do play-off. Start byl dob-
rý, jenže po prvním zápase se nám 
hra nějakým způsobem rozpadla. 
Do toho se nám zranil i brankář, do 
půlky listopadu jsme měli v bran-
kovišti prostě problém. 

Jaké příčiny vedly k tomu, že le-
tošní sezóna prostě nevyšla?

Proč to nevyšlo? Měli jsme hro-
madu zápasů, které jsme pro-
hráli o gól. Ta ztráta brankáře,  
o které jsem mluvil, byla hodně 
citelná. Samozřejmě nás potkaly 
nějaké karantény. Náš kádr je spí-
še užší, na druhou stranu soupeři 
dokázali posilovat. Třeba v Lomnici 
hraje Čakajík, mají tam brankáře  
z Benátek i Vrchlabí.  

Na přelomu ledna a února jste 
se výsledkově zvedli. Konec ale 
zase nevyšel.

My měli tuhle sezónu něco da-
ného. Přestalo se dařit, takže jsme 
museli něco změnit. Upravili jsme 
tréninky, sehnal jsem pár hráčů, 
které jsem kdysi vedl v děčínském 
dorostu. Zpátky k hokeji jsem při-
táhl Máru Štichu, který pomáhal  
v bráně. Už na konci roku jsme se-
hráli dobrý zápas proti Turnovu. 
Ale připletly se nám do zápasu ur-

čité věci, se kterými kluci nemohli 
nic udělat. 

Mohl vás ovlivnit fakt, že dru-
holigovému Děčínu, se kterým 
spolupracujete, se letos vůbec 
nedařilo?

Já myslím, že Děčín na nás až ta-
kový vliv neměl. Jeli jsme si každý 
po vlastní ose. Hráče, které jsme 
měli domluvené, nám Děčín pou-
štěl. Zároveň když je pak v lednu 
potřeboval, vrátili se. 

Je pro vás dobrou zprávou fakt, 
že Děčín nespadl do krajské ligy? 

Tam bude jiný průšvih. Hráče, 
kteří chodili na střídavé starty, si 
možná Děčín už nechá. Věk jim 
tyto starty neumožní. Otazník visí 
tak nad brankářem Káchou. 

Co kádr? Nehrozí konec nebo 
odchod některých hráčů? 

Konec kmenových hráčů podle 
mě nehrozí. Jsou tady kluci, kteří 
podle mě můžou hrát pohromadě 
klidně deset let. 

Chodíte ještě na led, nebo už 
jste úplně skončili? 

Ještě trénujeme, měli jsme spo-
jené tréninky s juniory. Ti hrají do 
27. března. Pomáhali nám, takže 
my jim taky pomůžeme. Kluci to 
tak cítí. 

Zmínil jste juniory. Najdou se  
v juniorce hráči, kteří by moh-
li být plnohodnotnými členy  
A týmu?

V závěru sezóny jsme využívali 
čtyři až pět hráčů. Hlavně Martin 
Veroněk, který přišel v průběhu 
sezóny po čtyřleté pauze, odvedl 
neskutečnou černou práci. Vyhod-
notil jsem ho jako skokana roku. 

Ale všichni kluci jsou šikovní. 
Co vy? Budete pokračovat ve 

vedení týmu? 
Je ještě brzy něco říkat. Ještě 

trénujeme, nechci myslet na nic ji-
ného než to, že to dělám pro kluky  
a klub. 

Co zlepšit do dalších sezón, aby 
se Varnsdorf konečně prokousal 
do vyřazovacích bojů? 

My musíme hlavně zapracovat 
na hlavách, je to dost individuální. 
Je to těžké, v kolektivním sportu 
každý tak trochu spoléhá na toho 
druhého. Ale kluci o tom musí 
přemýšlet, jako já. Pro mě jako 
tenistu a golfistu je tohle přeci jen 
snazší. Jako trenér klukům věřím 
víc, než si věří oni sami. Vím, co  
v nich je. Je tady po čertech dobrý 
mančaft a parta.                      Redakce

Varnsdorf         Stará garda 
týmu Futsal Varnsdorf má za se-
bou poslední turnaj veteránské 
ligy Ústeckého kraje v sálové ko-
pané. 

„Bohužel se ani nám nevyhnul 
covid, takže se sestava na finálové 
kolo lepila hodně těžko,“ smutně 
pravil Marcel Mikolášek, hrající 
vedoucí týmu. V prvním zápase 
s Tenisem Proboštov varnsdorfští 
hráči potřebovali vyhrát. „Jenže 

soupeři skončilo v brance všech-
no, do čeho kopl. Prohráli jsme  
tak vysoko 1:6. Nakonec se uká-
zalo, že právě tyhle body nám 
scházely k lepšímu umístění,“ po-
kračoval. 

Ve druhém zápase Varnsdorf 
narazil na Autocentrum Jílové 
B. „Vyrovnaný zápas s mnohem 
lepším výkonem. Bohužel jsme 
prohráli 0:1. Ve třetím utkání nás 
čekala Bělá Děčín. I tento zápas se 

nepovedl, což znamenalo, že jsme 
ho prohráli 1:4. A tak ve čtvrtém 
zápase jsme hráli jen o prestiž  
a o to, abychom neodjeli s prázd-
nou. Jenomže nás čekal lídr celé 
soutěže, první tým Jílové. Právě 
tenhle zápas ukázal, že sálov-
ku hrát umíme, protože jsme Jí-
lovému uštědřili první porážku  
v celém ročníku a to poměrem 
1:0. Nakonec jsme tedy obsa-
dili celkové čtvrté místo, pouhé 

dva body za třetím. Na to, jak 
to vypadalo na začátku sezó-
ny, je to pěkné umístění. Snad 
je to příslib do té další poprat se  
o medaile. Díky všem hráčům, 
kteří reprezentovali Futsal Varns- 
dorf. Na podzim na viděnou,“ do-
dal Mikolášek. 

Sestava: Petrásek, Mikolášek, 
Ji. Beránek, Pomíchal, Svoboda, 
Lisý, Ja. Beránek, Hemmer, Mrijaj.

Redakce

Hokejistům letošní sezóna bohužel nevyšla a skončili poslední; foto Jiří Laštůvka, foto-noviny.cz
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Příprava je minulostí, fotbalisté zvedli střeleckou potenci

Sálovkáři převzali pohár pro vítěze krajské extraligy

Basketbalisté padli v Teplicích, v březnu budou mít nabito

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 50

Varnsdorf      Parádní sezónu 
mají za sebou sálovkáři celku 
FUTSAL Varnsdorf. 

Krajské extraligové soutěže 
kralovali naprosto dominantním 
způsobem. „Na poslední finálové 
kolo jsme jeli s okleštěnou sesta-
vou, protože jsme doma nechali 
některé kluky. Bylo to po dohodě 
s trenéry velkého fotbalu, jelikož 

už mají generálky na jarní sezónu. 
V prvním zápase nás čekalo nepří-
jemné Turbo Děčín. Byl to boj od 
první minuty. Soupeř nám dával 
zabrat, když nakonec vyrovnal  
v poslední vteřině na konečných 
3:3. Ve druhém zápase jsme na-
razili na Bělou Děčín. Tohoto sou-
peře jsme porazili 5:2 po mnohem 
lepším výkonu. Ve třetím zápase 

nás čekal Vilémov. Věděli jsme, 
že chceme i tento zápas vyhrát, 
protože jsme chtěli celou sezónu 
odehrát bez porážky a přepsat tak 
historii celé soutěže. Jenže opak 
byl pravdou. Vilémov hrál svojí 
důraznou hru, která nám bohužel 
neseděla. To znamenalo, že Vilé-
mov vyhrál 4:2 a upevnil si druhé 
místo. My jsme bohužel prohráli 

první utkání v celé sezóně. I tak 
chci všem hráčům poděkovat za 
celou sezónu a vzornou reprezen-
taci klubu,“ pochvaloval si Marcel 
Mikolášek, vedoucí týmu.

Sestava: Petrásek, Werner, Fi-
ala, Peleška, Lisý, Knitl, Šindelář, 
Damnitz, Skotnica. Realizační 
tým: Relich, Mikolášek.

                                                               Redakce

Varnsdorf      Basketbalisté 
toho v únoru moc neodehráli. 
Vlastně hráli jenom jednou, když 
se představili na půdě prvních 
Teplic. 

Výhru nakonec bral domácí 
favorit, když porazil Varnsdorf 

85:58. V březnu je ale čeká hod-
ně nabitý program. Ve středu  
2. března hráli doma proti Ústí 
nad Labem (77:94), v pátek  
4. března pak opět doma změřili 
síly s celkem USK Slavia Liberec 
(92:78). 

Základní část Severočeské bas-
ketbalové ligy zakončí Varnsdorf 
11. března od 19.30 na půdě dě-
čínských Válečníků. 

Výsledkově se nedařilo varns- 
dorfským kadetům. Varnsdorf 
nejprve prohrál v Teplicích 

54:107. V akci byly také basket-
balové kadetky. Ovšem ani tady 
to výsledkově neklaplo. Dívky  
z Varnsdorfu nejprve doma pod-
lehly Kralupům 59:85, následova-
la těžká porážka na Kladně s tam- 
ním Sokolem 49:105.           Redakce

Varnsdorf      Deset příprav-
ných zápasů, šest vítězství, jedna 
remíza, tři porážky. Proti celkům 
ze třetí ligy a také z divize si fot-
balisté Varnsdorfu zvedli střelec-
ké sebevědomí. 

Za poslední tři přípravné zápa-
sy svěřenci Pavla Drska nasázeli 
14 branek. Tým z Kotliny nejprve 
na domácí půdě nadělil rezervě 
libereckého Slovanu bůra. „Ze 
začátku působil Liberec velmi za-
jímavým dojmem. Hráli poměrně 
kompaktně. Oběma týmům fotbal 
hodně komplikoval silný vítr. My 
jsme byli v těch klíčových situa-
cích prostě lepší,“ pokrčil rameny 
kouč Pavel Drsek. 

Následovalo utkání s Velvary, 
třetiligového soupeře Varnsdorf 
udolal 3:1. „Sehráli jsme dal-
ší zajímavý zápas. Nechali jsme 
dopoledne některé hráče jen 
trénovat. Hrálo se na velmi úzké 
umělce, což s sebou přinášelo 
hodně soubojů. Velvary potvrdi-
ly svoji kvalitu a začátek zápasu 
byly lepší a dokázaly proměnit 

svoji šanci. Postupem času jsme 
si na velikost hřiště zvykli a do-
kázali vyrovnat, ale i když jsme 
měli další možnosti, využít jsme 
je nedokázali. Druhý poločas byl 
více v naší režii a dokázali jsme to 
potvrdit góly. Velvary nás ke kon-
ci zápasu trošku zlobily kvalitně  
kopajícími standardními příleži-
tostmi, které jsme dokázali ustát,“ 
hodnotil utkání Pavel Drsek. 

Generálku obstaral souboj  

s divizním Chomutovem. Duel, 
který se hrál na přírodní trávě  
v Blšanech, Varnsdorf vyhrál 6:0. 
O šest branek se postaralo šest 
různých střelců. Kouč druholi-
gového celku si pochvaloval, že 
jeho tým nemusel hrát na umělé 
trávě. „Jsme hrozně rádi, že jsme 
mohli hrát konečně na přírodní 
trávě. Výsledkově jsme to zvlád-
li, i když jsme v zápase udělali 
hodně chyb a soupeře pustili do  

několika situací, ze kterých jsme 
mohli dostat gól. Bylo vidět, že se 
hráči museli daleko více koncen-
trovat, jestli jim bude míč jinak 
uskakovat. Za těch šest branek  
jsem rád,“ řekl Drsek pro klubový 
web. 

Posledních sedm přípravných 
zápasů tak Varnsdorf neprohrál, 
navíc v nich dohromady nastří-
lel 30 branek. Varnsdorfský kouč 
to ale nechce přeceňovat. „Je to 
samozřejmě příjemné, ale ne-
smíme to přeceňovat. Přeci jen 
to byly zápasy proti třetiligovým 
celkům. Hlavní budou mistráky. 
Je potřeba si uvědomit, že hra-
jeme na umělce. A to je prostě  
jiný sport. Necháme se překvapit, 
jak nám to půjde na jaře,“ usmál 
se Drsek. 

V neděli 6. března měli fotba-
listé Varnsdorfu odehrát první 
mistrovský zápas v rámci jar-
ní části druhé ligy proti rezervě 
Sparty. Kvůli nepříznivému terénu 
se nakonec zápas musel odložit.                                                    

Redakce

Fotbalisté už vyhlíží první ligový zápas; foto Tomáš Secký


