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Varnsdorf upálil čarodějnice, zima je tak oficiálně pryč
Varnsdorf Město připravilo
po dvouleté koronavirové odmlce slavnost tradičního pálení
čarodějnic.
Na varnsdorfském náměstí se
během sobotního dopoledne
dávalo dohromady pódium pro
účinkující, stavěly se stánky a nesměla chybět hranice, která byla
nachystaná na večerní zapálení.
Stánkový prodej byl během
odpoledne zahájen a byly připraveny i výtvarné dílny pro děti.
Návštěvníci se mohli osvěžit pěnivým mokem, vínem, nealko
nápoji, zakousnout klobásku,
kýtu, langoše, bramborové spirálky, hamburgery či ochutnat
mexickou kuchyni. Vybírat se dalo
i z nepřeberného množství cukrovinek. Nechyběl prodej balónků
a dalších drobností.
Odpolední program byl zaměřen na nejmladší návštěvníky. Ti
zhlédli loutkovou pohádku O velkém čarodějovi od Toy Machine.
V půl šesté vystoupila skupina
Evan se zpěvačkou Evou Vodičkovou a po ní pro všechny přítomné zahráli Scott Ibex & Ivan
Paisrt band. Našlápnutý rokenrol
střihnutý country představila
americká kapela The Infamous
HER se zpěvačkou Monique Staffile. Své umění předvedla sku-

Po dvou letech se do Varnsdorfu slétly čarodějnice, skončily na vatře; foto miw.cz

pina Blackout Paradox, která
si připravila bezvadnou ohňovou
show.
Mezitím probíhal u budovy
MCKV (městské knihovny a DDM)
Čarodějnický park pod taktovkou
Domu dětí a mládeže Varnsdorf,
kterého se zúčastnilo 160 dětí.
Malí čarodějové a čarodějnice
plnili speciální úkoly. Například
hledali, co se skrývá ve slizu, házeli pavoukem do kotlíku, létali na

koštěti a běhali s okem na lžíci. Za
splnění všech kouzelnických disciplín čekala na děti v cíli sladká
odměna.
Po deváté hodině večerní od
budovy MCKV vyrazil lampionový průvod v čele s vyrobenými
čarodějnicemi, které vezl nový
vůz našich hasičů ulicí Poštovní
a Legií na náměstí. Moderátor
akce Miloš Kostlán poté vyhodnotil výtvarnou soutěž vyhláše-

nou DDM. Pod dohledem hasičů
byla zapálena vatra a bylo jasné, že vyrobené čarodějnice už
svému osudu neuniknou. Poté
prozářil večerní oblohu slavnostní ohňostroj. Program zakončila
severočeská pop-rocková kapela
Tcheichan. Velký dík patří všem
organizátorům, kteří se na akci
podíleli a připravili návštěvníkům
hezký zážitek.
Barbora Hájková
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Cvičení: Dvě jednotky cvičily zásah při požáru osobního
vozidla v podzemních garážích hotelu v Krásné Lípě
Krásná Lípa Ačkoliv by mnoho obyvatelů Šluknovského výběžku odpřisáhlo, že nejbližší
podzemní garáže jsou daleko za
humny, není tomu tak. Podzemní parkovací místa pro několik
desítek vozů se nachází přímo
v centru Krásné Lípy, pod místním hotelem.
Reálné zásahy v takových prostorech jsou pro hasiče vždy
náročné, proto je třeba poctivě
trénovat. Z toho důvodu se v neděli 24. dubna 2022 odpoledne
rozezněly v Krásné Lípě sirény,
na tísňovou linku byl oznámen
ﬁktivní požár osobního vozidla
v garážích s jednou nezvěstnou
osobou.
Dle plánu cvičení na místo vyjela pouze místní dobrovolná

Hasiči cvičili zásah v podzemních garážích hotelu; foto miw.cz

jednotka společně s profesionály
z Varnsdorfu, reálně by jednotek
samozřejmě jelo více. Když na
místo dorazili první hasiči, zjistili,
že prostor garáže je opravdu zakouřený – diskotékovým vyráběčem kouře byl totiž vybaven ﬁgu-

rant. Ohnisko požáru simulovaly
blikající majáčky.
Hasiči se vybavili dýchací technikou, zavodnili proud a vydali se
na průzkum. První skupina, spoléhající pouze na chabý svit baterek
a svůj hmat, zanedlouho objevila

jak ohnisko, tak i člověka v bezvědomí. To už ale na místo dorazili
i profesionální hasiči s termokamerou, která průzkum citelně
zjednodušuje.
Osoba byla vynesena ven na
čerstvý vzduch a ﬁktivně předána zdravotníkům. Další hasiči pak
pokračovali v průzkumu prostor,
vyhledávání hlavních uzávěrů
a případně dalších zapomenutých
osob. Následně byly garáže odvětrány, jak přetlakovou ventilací,
tak i vestavěným odsávacím systémem.
Po krátkém zhodnocení cvičení
byla profesionální jednotka ještě
podrobně seznámena s relativně
novým krásnolipským přírůstkem,
hasičskou čtyřkolou.
Hasiči Varnsdorf

Skvělá práce, policisté objasnili sérii vloupání do objektů
Varnsdorf
Díky výborné práci policistů z Rumburku
a Varnsdorfu byla objasněna série vloupání do objektů.
Rumburským
kriminalistům,
kteří se zabývají vyšetřováním
majetkové trestné činnosti, se
podařilo objasnit sérii vloupání
do objektů prodejen drogerie,
rekreační chalupy, čerpací stanice
a neobydleného domu. Vloupání
probíhala zejména ve Varnsdorfu

a Rumburku, v období nejméně od února do poloviny dubna
tohoto roku. V deseti případech
pachatel do objektů vnikal především rozbitím skleněných výloh,
či oken nebo vypáčením vstupních dveří. Uvnitř pak kradl skoro
vše, co na místě našel. Jednalo se
zejména o kosmetiku, parfémy,
šperky, hodinky, spotřební elektroniku, alkohol nebo cigarety.
Ve dvou případech si přizval „na

pomoc“ dva komplice. Odcizené
věci pak prodali a utržené peníze utratili. Celková škoda, která
při všech deseti vloupáních byla
způsobena, a to jak krádežemi,
tak poškozením, byla vyčíslena na
částku přesahující 300 tisíc korun.
Policisté v rámci pátrání po pachateli prohlédli hodiny kamerových záznamů a vyslechli svědky.
Operativně pátrací činností se
jim v celkem krátké době poda-

řilo pachatele vypátrat. Ti se pak
pod tíhou důkazů ke skutkům doznali. Policejní komisařka zahájila
trestní stíhání tří mužů (31, 19
a 18 let), které obvinila z přečinů krádež, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci.
U nejstaršího obviněného, který
byl v minulosti již soudně trestaný, byl podán návrh na jeho vzetí
do vazby.
prap. Bc. Eliška Kubíčková

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
6.3.2022 ve 21:36 hod.
Na služebnu městské policie
přivedl občan města fenku černého labradora s tím, že pobíhala mezi projíždějícími vozidly na
ulici a má strach, aby jí některé
z vozidel nepřejelo. Strážníci provedli kontrolu čtečkou na čipy
a dle databáze byl zjištěn majitel psa. Ten byl vyrozuměn, dostavil se na služebnu městské
policie a po poučení a zaplacení
příkazu na pokutu (přestupek na
ochranu zvířat) byl majiteli pes
vydán.
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8.3.2022 v 7:25 hod.
Dozorčí směny přijal žádost
občanky města, že našla svého
souseda na zemi a nemá sílu ho
zvednout. Vyslaní strážníci v udané lokalitě pomohli ženě s posazením souseda na pohovku. Po
chvíli se na místo dostavil jeho
syn a po vzájemné domluvě byla
přivolána zdravotnická pomoc
z důvodu poranění dolní končetiny. Muž byl ošetřen a převezen
do nemocnice.
8.3.2022 ve 14:05 hod.
Na služebnu městské policie

se dostavil občan vietnamské
národnosti a odevzdal nález
peněženky s doklady a ﬁnanční hotovostí, kterou nalezl ve
svém obchodě. Po sepsání úředního záznamu byla vyrozuměna majitelka peněženky, která
se dostavila na služebnu městské policie a proti podpisu si
svou peněženku s nadšením převzala.
9.3.2022 v 10:36 hod.
Hlídka městské policie vyjížděla do marketu Kauﬂand, kde byla
ostrahou zadržena žena pode-

zřelá z krádeže, když se pokusila odcizit zboží v hodnotě 1 720
korun. Strážníci na místě zjistili
totožnost ženy, a v centrálním
registru přestupků bylo zjištěno,
že se nejedná o první její přestupek. Z výše uvedeného důvodu
byla žena předvedena na Obvodní oddělení Policie ČR k dalším úkonům. Za své přestupkové
chování byla strážníky „odměněna“ příkazem na pokutu ve výši
3 000 korun.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Informace z varnsdorfské radnice: 15. a 16. týden
15. týden na radnici
Patnáctý týden začal pravidelnou schůzkou vedení města
s tajemníkem městského úřadu,
na které se řeší jak proběhlé záležitosti z uplynulého týdne, tak
i pracovní plán a aktuální události nového týdne. Zbytek dne
byl věnován Ing. Josefu Velíškovi,
se kterým jednali starosta a místostarosta města o teplárně, ceně
tepla a dalšímu osudu Velvety.
Úterý začalo pravidelnou videokonferencí s hejtmanem, na které
se projednávaly otázky ohledně
ukrajinských běženců. Tentokráte
se řešila i situace v našem městě, zejména otázka hotelu Atrium, kde jsou bez vědomí města
ubytovaní negramotní Romové
z Ukrajiny. Odpoledne jednal
místostarosta s vedoucími Odboru životního prostředí a Odboru
správy majetku a investic o dořešení drobných závad v novém

sběrném dvoře, a také o letošním
ukládání „zeleného odpadu“ (biomasy) ze sečení ve městě.
Ve středu jednal starosta města
Roland Solloch opětovně s paní
Beránkovou o možném ﬁnancování a dalším působení neziskové
organizace Drug out ve městě.
Dopoledne proběhla instalace
dvou pamětních desek (pochod
smrti, Modrá hřebenovka) na budovu varnsdorfského vlakového
nádraží. Tyto desky byly odhaleny
odpoledne za přítomnosti starosty a dalších hostů. Čtvrteční dopoledne patřilo zasedání městské
rady. Velký pátek byl sice státním
svátkem, ale většina členů vedení města jej využila na prohlídku
areálu TOS Varnsdorf v rámci Dne
otevřených dveří.

tivně poklidný. Místostarostka Ladislava Křížová zahájila pracovní
týden na Regii, kde proběhlo pravidelné jednání představenstva
společnosti. Místostarosta provedl fyzickou kontrolu míst, kde by
se mohla na Studánce opětovně
úsekově měřit rychlost. Následovala odložená koordinační schůzka s PČR, které se účastní pravidelně zástupci města, vedoucí
odborů městského úřadu, městské policie a jsou zváni i starostové okolních obcí s cílem probrat
otázky bezpečnosti a pořádku
v uplynulém měsíci.
Ve středu se konala další videokonference na téma Ukrajina,
tentokráte pod vedením odboru
školství KÚ ÚK, zaměřená na kapacity základních a mateřských
škol a začleňování ukrajinských
16. týden na radnici
dětí do systému školního vzděŠestnáctý týden začínal po Ve- lávání. Odpoledne navštívil Jiří
likonocích až úterkem a byl rela- Sucharda Odbor dopravní policie

Děčín, kde se opětovně řešilo
povolení pro měření rychlosti ve
městě. Ve čtvrtek se místostarosta města zúčastnil pohřbu
bývalého tajemníka národního
výboru ve Varnsdorfu, tajemníka
městského úřadu ve Varnsdorfu
a dlouholetého předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu
pana JUDr. Miroslava Majzlíka.
Dále se u místostarostky řešila kapacita šestých ročníků pro
nadcházející školní rok. Odpoledne bylo vyhrazeno jubilantům,
kteří ve společnosti vedení města
oslavili v Pohádce svá životní jubilea. Starosta města jednal v sídle
záchranky v Rumburku s radním
Ústeckého kraje pro zdravotnictví
Radimem Laiblem a ředitelem ZZS
ÚK Iljou Deylem o zlepšení dojezdových časů ZZS do Varnsdorfu
a případné možnosti zřízení stanoviště ZZS ve Varnsdorfu.
Vedení města

Cena tepla vyvolala na zastupitelstvu vášnivou debatu
Varnsdorf Razantní zdražení tepla vyvolalo na posledním
zasedání zastupitelstva bouřlivou debatu. Odběratelé zaplatí
částku proti loňsku zhruba o 80
procent vyšší. Teplárna se vyhýbá odpovědi, kdy a za kolik plyn
nakoupila.
Dlouhodobé neshody města
s teplárnou v posledních měsících eskalují. Důvodem je razantní zdražení ceny tepla, které se
týká nejen obyvatel a města, ale
také společností, jež jsou napojeny na horkovod. Na posledním
zasedání zastupitelstva vystoupil
Pavel Vaňáč, který má ve společnosti KWL na starost energie. „Jako předseda společenství
vlastníků bytových jednotek SVJ
a zároveň jako zástupce společnosti KWL pro stroje a energie, která je
v současnosti největším privátním odběratelem tepla, musím
prakticky denně odpovídat na
otázky ohledně výše ceny tepla
svým spoluobčanům a zároveň se
zodpovídat vedení ﬁrmy,“ vysvětluje Vaňáč.

Na zasedání zastupitelstva
jste měl relativně emotivní vystoupení.
Hlavním důvodem mého vystoupení je současná cena za
GJ dodávaného tepla, která se
od loňského roku zvýšila téměř
o 100 %. Výše této ceny negativně
ovlivňuje nejen chod naší ﬁrmy,
ale dotýká se také většiny občanů
bydlících v panelácích na sídlištích, kteří jsou závislí na dodávce
tepla z CZT. Jedná se především
o lidi s nižšími příjmy, důchodce
a rodiny s malými dětmi. Těm
všem zdražení v řádů více jak desítky tisíc korun hodně zkomplikovalo hospodaření.
Čím je podle vás situace způsobena?
Jsem realista, vidím a vnímám
situaci ohledně cen energií. Rozumím i nárůstu ceny za plyn,
avšak v porovnání cen za GJ
v nedalekých městech, ve kterých
jsem srovnával ceny tepla, tak například v Karlových Varech, České
Lípě, Dubé, Ústí nad Labem nebo
sousedním Rumburku se ceny po-

hybují v rozpětí 590 až 871 Kč/GJ.
Výjimku tvoří samozřejmě kotelny, kterým zkrachoval dodavatel
energie a dostaly se do režimu
dodavatele poslední instance
(např. Nový Bor), ale i tam je cena
nižší než u nás, tedy nějakých 990
Kč za GJ. V Novém Boru avizoval
starosta města, že se chce soudit
o náhradu vzniklé škody.
Důležité je taky opakovat, že
na špatný nákup plynu ze strany
teplárny doplatí pouze a jen pouze odběratelé tepla, tedy město,
ﬁrmy a obyvatelé města, nikoliv
sama teplárna, které odběratelé
uhradí cenu tepla!
Teplárna ale často označuje
město jako viníka za vysokou
cenu tepla.
Já bych očekával ze strany
města větší a důraznější kontrolu ceny, a také kontrolu včasného nákupu energií. Podle mého
názoru měla teplárna uskutečnit
rezervaci (nákup) dostatečného
množství plynu v první polovině
loňského roku, kdy již bylo jasně vidět, že ceny plynu začínají

narůstat a nebylo pravděpodobné, že by měly opět klesat.
Z mého pohledu je nepochopitelné, že město nemá svého zástupce v dozorčí radě teplárny
(dozorčí rada teplárny je bohužel jednočlenná – pozn. redakce)
a tím ztrácí přehled o cenách nákupu. Tím by se možná dalo včas
reagovat na pohyb.
V projevu jste zmínil, že je
teplárna ve ztrátě.
Pouze jsem vycházel z veřejně
dostupných údajů v obchodním
rejstříku, které teplárna vykazuje ve svých závěrečných ročních
zprávách. V nich jsem se dočetl,
že za poslední 4 roky uvádí teplárna ztrátu ve výši téměř 9 milionů korun.
Vidíte nějaké možné řešení
nastalé situace?
Jak už jsem uváděl, jako nejjednodušší a nejrychlejší řešení vidím v doplnění člena dozorčí rady
(jelikož je teplárna soukromý
podnikatelský subjekt, musel by
s tím majitel souhlasit, což však...
(pokračování na str. 4)
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Cena tepla vyvolala na zastupitelstvu vášnivou debatu
(dokončení ze str. 3)

...na jednání se starostou zavrhnul – pozn. redakce), který bude
získávat jak aktuální informace
o nákupu energií (plyn, el. energie, voda), tak i o kalkulacích a
cenách za dodávané teplo, pří-

padně bude na problémy včas
vedení města upozorňovat.
V delším horizontu a s ohledem
na aktuální situaci ve Velvetě,
kdy provozuje již jen adjustárnu
a teplárnu, se mi stejně jako
městu jeví jako nejlepší krok od-

pojení se od teplárny a vystavení
vlastního zdroje. To bude ale stát
nemalé ﬁnanční prostředky, a je
to nevratný krok. Výhodu vidím
v tom, že vlastní teplárna s transparentním hospodařením bude
nabízet GJ za rozumné a garanto-

vané ceny jako v dalších městech.
Závěrem bych chtěl říci, že mě
velice mrzí, že vysoké ceny za teplo ve městě patrně nikoho jiného
nezajímají, protože kromě mě, již
nikdo nevystoupil.
Redakce

Stanoviště záchranky ve Varnsdorfu zatím nevznikne
Rumburk
Ve čtvrtek
21. dubna se v odpoledních hodinách sešli v sídle výjezdového stanoviště záchranné služby
v Rumburku zástupci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje (ZZS ÚK) Ilja Deyl s kolegy,
radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje Radim Laibl, vedoucí
odboru zdravotnictví Ústeckého
kraje Petr Severa a zástupci města Varnsdorf – starosta města Roland Solloch a zastupitel Ústeckého kraje a města Marian Čapek.
Tématem byla opakovaná snaha města na zlepšení současné situace s časem dojezdů RZS
a ZZS, jejíž řešení vidí část obyvatel
ve zřízení stanoviště zdravotnické
záchranné služby ve Varnsdorfu.
Z analýzy dopadu poskytování
PNP (přednemocniční péče) při
redislokaci výjezdového stanoviště rychlé záchranné pomoci do
Varnsdorfu, kterou zpracovalo
vedení ZZS ÚK, je jasné, že zhruba
z šesti tisíc výjezdů stanoviště
Rumburk za rok je třetina výjezdů do Varnsdorfu a dvě třetiny do
zbytku Šluknovského výběžku.
„Ze zprávy také vyplývá, že
umístěním jednoho ze stanovišť
záchranné služby do Varnsdorfu
by sice došlo k určitému zlepše-

Ilustrační foto. Vedení města jednalo v Rumburku o záchrance a dojezdových časech; foto miw.cz

ní dojezdů do našeho města, ale
stejně tak by došlo ke zhoršení dojezdových časů ve zbytku Šluknovského výběžku,“ vysvětlil starosta
města Roland Solloch. Jelikož ZZS
ÚK zodpovídá za pokrytí celé oblasti spádového území Šluknovského výběžku, umístění pobočné
stanice ZZS ve Varnsdorfu, především z personálních důvodů,
v časovém horizontu 2 až 3 let neplánuje.
Během jednání dále zaznělo,

že ke zhoršení dojezdových časů
a kvality zdravotnictví ve výběžku došlo uzavřením nemocnice
v Rumburku a s tím spojený nutný transport pacientů na vzdálenější pracoviště (Děčín, Ústí nad
Labem a další). Nejbližší cílový
poskytovatel zdravotnických služeb je pro Varnsdorf nemocnice
v České Lípě, ta je však mimo spádovost Ústeckého kraje. Z tohoto
důvodu je v současné době maximální tlak kraje na co nejrych-

lejší rekonstrukci a znovuotevření
nemocnice v Rumburku, zejména
akutního příjmu (tzv. Emergency)
s kvalitním zdravotnickým personálem. „Tím by se z větší části
problém dojezdů záchranky do našeho města opět vyřešil. O plánech
kraje na transformaci Lužické nemocnice budou zástupci kraje informovat starosty ze Šluknovského
výběžku na plánovaném jednání
v květnu,“ doplnil Solloch.
Jiří Sucharda

Varnsdorf zvažuje výstavbu vlastního zdroje tepla
Varnsdorf V posledních číslech Hlasu severu seznamujeme
čtenáře s problémy, které nastaly v nedávném období ve vztahu
města a teplárny, jež se vyhrotily
na konci minulého roku po oznámení dramatického navýšení
ceny tepla na rok 2022.

4

Vedení města na situaci reaguje
a snaží se najít dostupné řešení.
Jaká je tedy vize města? „Na úvod
je nutné říci, že všechna vedení
města od roku 1996, včetně toho
aktuálního, vždy považovala centrální zásobování teplem města za
významné a důležité. A to jak pro

chod města a většinu jeho organizací, ale také pro velkou část obyvatelstva bydlících v panelových
domech a pro podnikatelskou sféru připojenou na centrální zdroj
tepla (CZT). Mezi hlavní požadavky na tento sytém topení byla především plynulá zajištěnost tepla

v požadovaném množství, kvalita a také ekonomicky dostupná
cena. Dalším ukazatelem byl vliv
na životní prostředí, tedy maximální účinnost celého systému
vytápění s cílem snižování nákladů na výrobu energie,“ vysvětluje
(pokračování na str. 5)
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Varnsdorf zvažuje výstavbu vlastního zdroje tepla
(dokončení ze str. 4)

místostarosta města Jiří Sucharda.
To všechno bylo důvodem, proč
město při budování rozvodů tepla
vybralo dodavatele tepla z profesionálního podnikatelského prostředí s využitím jeho energetického zdroje, který kromě města
také zásoboval energií společnost
Velveta a ReTOS. „V počátečních
letech probíhala spolupráce na
velmi dobré úrovni, čemuž kromě
vedení města také významně přispělo bývalé vedení teplárny pod
vedením Miroslav Novotného,“
dodává Sucharda.
V rámci ekologických cílů Evropské unie docházelo k postupnému
zpřísňování požadavků na produkci emisí, zejména CO2. „I přes

přijatá opatření se vedení teplárny s přísnými požadavky nemohlo
vyrovnat, a tak byla postupně odstavena výroba z uhelných energetických zdrojů. Ta byla nahrazena výrobou ve dvou horkovodních
plynových kotlích. Přitom bohužel
již nebyla obnovena kombinovaná
výroba energie, tedy kromě výroby tepla i výroba elektřiny,“ přibližuje místostarosta.
V posledních letech se postupně zhoršovala komunikace mezi
vedením města a vedením teplárny. Situace nakonec vykrystalizovala tak, že již nebylo možné najít
tvůrčí spolupráci ve prospěch občanů a podnikatelů města Varnsdorf. „Vedení města proto v roce
2020 rozhodlo nechat zpracovat
studii na nový energetický zdroj

energie s cílem dosáhnout vyšší
energetické účinnosti, a tím i snížit
náklady na výrobu tepla a zajistit
dlouhodobé provozuschopnosti
CZT s možností vlivu města Varnsdorf na výrobu a distribuci tepla
a elektřiny. Ostatně tyto snahy
nejsou nijak překvapivé, ani nové,
o vlastním zdroji město poprvé
začalo uvažovat již v roce 2006,“
přibližuje Sucharda a pokračuje.
„Jako nejlepší varianta byla vybrána skladba horkovodních kotlů
s kogenerační jednotkou, ve které
by se kromě tepla vyráběla i elektřina, která by se prodávala do
sítě VN. Zisk z prodeje elektřiny by
se pak použil v kalkulaci tepelné
energie a tím výrazně snížil výslednou cenu tepla. Tento model
je funkční i v současné době, kdy

je cena plynu na historicky rekordních výších.“
Správnost snahy o výstavbu nového zdroje s následnou možností
případného budoucího využívání komunálního odpadu (ZEVO)
nakonec potvrdila i studie, kterou si město nechalo zpracovat.
Z výsledků studie také jasně vyplývá, že i přes vysoké náklady na
realizaci této stavby, bude cena
tepelné energie z nového zdroje
nižší než ta, kterou nyní fakturuje
Teplárna Varnsdorf z horkovodních kotlů.
V současné době je již zpracovávána projektová dokumentace
na nový zdroj energie pro město.
Následně bude vedením města
a zastupitelstvem rozhodnuto
o dalším postupu.
Redakce

Severočeský Klub Motoristů SKM zve na závod do Šébru
PÍŠETE NÁM
Varnsdorf
Dne 12. února
2022 byl ve Varnsdorfu hrstkou
nadšenců o historická motorová
vozidla založen, resp. obnoven
viz dále v textu, Severočeský
Klub Motoristů SKM, volně navazující na místní tradici sahající
až do roku 1914.

Historie našeho lokálního motoristického klubu se začala psát
krátce před vypuknutím první světové války. Dne 1. března 1914 se
před hotelem u Zlatého Lva (Zum
golden Löwen, dnešní č.p. 12/3)
na rumburském Lužickém náměstí sjelo 35 automobilů, což byl jev
v té době kdekoliv po světě na-

prosto nevídaný. Právě v ten den
byl v hotelu založen nový motoristický klub Rakouska-Uherska s názvem Deutsch-Böhmischer Automobil-Klub (DBAK). Klub sdružoval
motoristy z regionu ohraničeného
přibližně polygonem Děčín – Česká Lípa – Jablonné v Podještědí –
Šluknov. Během války klub logicky
víceméně hibernoval, a to dokonce ještě přibližně dva roky po
válce, neb bylo jiných starostí ale
i nedostatek benzínu a pneumatik. Ze spánku byl klub probuzen
až korespondencí od Okresní
správy upozorňující na nepřípustnost starého názvu v nové republice (problematické bylo slovo
Deutsch) a také pozvánkou od
Československého klubu automobilistů (ČsKA) na slavnostní
zahájení XII. mezinárodní výstavy
v Praze roku 1920. A tak se stalo,
že dne 23. února 1921 byla na valné hromadě klubu v rumburském
hotelu Ross (U koně, stával uprostřed v místě dnešního OD Lužan)
odhlasována změna jména klubu
na Nordböhmischer Kraftfahrerbund (NKB). Členství v klubu přinášelo majitelům motorových
vozidel a motocyklů řadu výhod.
Například levnější pojištění vozi-

del, možnost překračovat hranice s vozidlem bez nutnosti tehdy
běžného placení zálohy cla na vozidlo či slevy na různé motoristické služby a produkty. Klub také vyvíjel tlak na místní správce za lepší
údržbu silnic nebo spolupracoval
na vytváření legislativy spojené
s motorismem. Mimo jiné se také
z vlastních prostředků a vlastními
silami staral během zimy o sjízdnost Šébru a dalších komunikací
regionu pluhem, jak jinak než
vlastní konstrukce, nebo zajišťoval dopravní značení na silnicích,
které tehdy prakticky neexistovalo atp. Zajímavostí bezesporu je
i to, že klub měl zajištěn klubový
(tj. měl uzavřenou smlouvu na levnější ubytování svých členů klubu)
hotel Tauerngasthof ve Ferleiten
pod průsmykem Grossglockner
v Rakousku, Evropskou to „Mekku“ motoristů. NKB byl celorepublikově velmi významný a bohatý
a v rámci možností poměrně
věrný mladému Československu
a ČsKA, narozdíl od ostatních německých klubů v Čechách. Pro
dnešní dobu je asi nejatraktivnějším odkazem klubu skutečnost,
že ihned po svém obnovení
po první světové válce za-

čal klub organizovat závod
do vrchu Šébr (Schöberbergrennen). První závod se jel
9. října 1921 a poslední 17. června 1928. Klub tedy vlastními silami dokázal zorganizovat celkem
8 ročníků a přitáhnout takové
hvězdy jako nejrychlejší českou
domácnost dvacátých let – Elišku
a Čeňka Junkovi na svých Bugatti,
ale i další závodnická esa té doby
jako byl Bohumil Turek, Miloš Havel (strýc prezidenta Václava Havla) či Jindřich Knapp. Závod do
vrchu Šébr je třetím nestarším závodem s mezinárodní účastí v Čechách, a to po závodu Zbraslav-Jíloviště (od 1908) a Ecce Homo (od
2.října 1921, tedy pouze o jeden
týden starší podnik). Vloni v sobotu 9. října jsme na den přesně
oslavili 100 let od prvního závodu
spontánní spanilou jízdou zhruba
150 veteránských vozidel Šluknovským výběžkem. Hojná účast
„závodníků“ i diváků přesvědčila
organizátory k tomu, aby i letos
a do budoucna připravovali sraz
a závod veteránů do vrchu Šébr.
Za tímto účelem jsme oprášili
staré logo NKB, citlivě ho zakomponovali do nového loga SKM...
(pokračování na str. 6)
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...a založili/obnovili místní motoristický klub. Naší snahou je poodkrýt mlhu vznášející se nad meziválečnou historií našeho regionu
a nacházet a oslavovat to, co bylo
tehdy pozitivní, významné a přínosné. Klub chce svou aktivitou
pomoci v pozvednutí věhlasu našeho před válkou bohatého kraje,

vylepšit jeho současnou pověst
a přitáhnout regionu snad i nějaké ﬁnance díky zvýšenému turistickému ruchu. Vymysleli jsme
tak například Zimní Schöberbergrennen, tedy jízdu alegorických
saní s tématikou předválečného
motorismu přímo na Šébru. Fotograﬁe z prvního ročníku včetně
návodu na stavbu takových saní

jsou na webu klubu.
A tímto ohlédnutím do historie a vizí do budoucna vás klub
SKM zve na letošní Závod do vrchu Šébr - Schöberbergrennen
2022. Sraz historických vozidel
je 14. května dopoledne na koupališti Varnsdorf, odjezd vozidel
na závod/projížďku bude kolem
13-14 hodin a po návratu vete-

ránů bude hrát na koupališti živá
hudba. Více k programu prosím
sledujte webové stránky klubu
www.sebr.cz
Zdroj historických informací:
Motoristé na Šébru a pod Šébrem
od Jana Němce, k zapůjčení
v městské knihovně.
Pavel Bulejko

Spolek Pomoc4all pořádal soutěž v první pomoci
Varnsdorf
V pondělí
11. dubna se ve Šluknově konal 4. ročník soutěže v první
pomoci pro děti ze základních
i středních škol pod názvem Šluknovský správňák. Soutěž pořádal
varnsdorfský spolek Pomoc4all,
který se ve Šluknovském výběžku věnuje výuce první pomoci.
Spolupořadateli akce byli ČČK
Šluknov a Střední lesnická škola
a Střední odborná škola Šluknov.
Soutěže se zúčastnilo celkem 26
tříčlenných soutěžních družstev
z celého výběžku, většinou ze základních škol. Pět soutěžních družstev bylo ze škol středních.

Po dlouhé době se naštěstí
umoudřilo typické aprílové počasí, takže soutěžící mohli bez problémů, a pod dohledem zdravotnických záchranářů, poskytovat
první pomoc při úrazu elektrickým
proudem, epileptickém záchvatu,
dopravní nehodě, popáleninách,
otravě léky i při drobném úrazu
po pádu na kolečkových bruslích.
Zázemí ke konání soutěže poskytla
SLŠ a SOŠ Šluknov. Soutěž probíhala v areálu školy, na fotbalovém
hřišti a v katastru města Šluknov.
O maskování ﬁgurantů, aby situace vypadaly co nejvíc reálně, se
postaraly budoucí maskérky z SOŠ

a VOŠ Varnsdorf. Rozhodčími byli
záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
z výjezdového stanoviště v Rumburku.
V kategorii 1. stupeň základních
škol se na 1. místě umístilo soutěžní družstvo z Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu, 2. a 3. místo
obsadily týmy Českého Červeného kříže ve Šluknově. V nejvíce
obsazené kategorii 2. stupně základních škol na 1. místě skončilo
soutěžní družstvo ze ZŠ Náměstí
Varnsdorf, na druhém místě družstvo ze základní školy ve Šluknově
a na třetím místě družstvo Domu

dětí a mládeže ve Varnsdorfu.
V kategorii středních škol obsadilo první místo družstvo spolku
Pomc4all, druhé místo bezpečnostně právní obor SLŠ a SOŠ
Šluknov a na třetím místě skončili
maséři ze SOŠ a VOŠ Varnsdorf.
Vítězové obdrželi poháry a medaile, ale úplně všichni účastníci soutěže byli za svou účast, za
svou odvahu soutěžit a hlavně
pomáhat, odměněni. „Moc děkujeme za pomoc jak materiální,
tak i ﬁnanční, všem sponzorům
a spolupořadatelům akce,“ dodali
organizátoři.
Bc. Jana Hozáková,
Pomoc4all

Kocour Cup: Soutěž v čepování piva a míchání nápojů
Varnsdorf
Koncem dubna
proběhl v Pivovaru Kocour již
čtvrtý ročník juniorské barmanské soutěže Kocour Cup, kterou
uspořádala VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf společně s Pivovarem Kocour Varnsdorf.
Odborným garantem byla Česká barmanská asociace a ﬁnančně
akci podpořil Ústecký kraj. Celkem soutěžilo zhruba dvacet žáků
středních škol z celé České republiky. Své dovednosti porovnali
soutěžící ve dvou kategoriích – Junior Beer Competition (čepování
piva) a Junior Coctail Competition
(míchání nápojů). Na žáky čekala
nejen praktická ukázka svých dovedností, ale v kategorii čepování
piva i vědomostní test.
V kategorii pivních specialistů
bylo úkolem soutěžících správně
načepovat dvě „třetinková“ piva
varnsdorfského světlého ležáku
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U Kocoura proběhla soutěž v čepování piva a míchání nápojů; foto Ivo Šafus

Kocour. Kromě samotného načepování piva museli soutěžící předvést správně provedenou péči
a přípravu pivního skla, přípravu výčepního zařízení a odborný
servis porotě. V kategorii barmanů měli účastníci připravit tři porce „fancy“ koktejlu obsahujícího
některé ze speciálních piv z produkce pivovaru Kocour. „To není

úplně jednoduché zadání, soutěžící se s ním museli trochu poprat,“ uvedl hlavní garant soutěže
za Českou barmanskou asociaci
Radek Poláček.
Mezi pivními specialisty se na
vynikajícím 3. místě umístil Radek
Český z VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf,
hned za ním Jan Tomáš Varga z té
samé školy. První místo si ale „vy-

čepovala“ slečna Anežka Havlíková ze soukromé školy Bukaschool
Most. Taktéž v barmanské části
soutěže triumfovala žena – Barbora Kociánová ze SSŠ Gastronomie, Praha 8.
Na žáky bedlivě dohlížel také ředitel pořádající školy Petr Kotulič.
„Velmi oceňuji, že se zúčastnili
soutěžící ze všech koutů republiky.
Žáci přijeli z Prahy, Jeseníku, nebo
dokonce z Brna, což je velká dálka. Vnímáme mnoho pozitivních
ohlasů ze stran škol i soutěžících
a zároveň nás těší nevídaný zájem
o tuto soutěž, což svědčí o vzrůstající popularitě celé akce. Velké
poděkování patří Pivovaru Kocour
za poskytnutí zázemí k soutěži
a Ústeckému kraji, který ji ﬁnančně podpořil,“ dodal ředitel pořádající školy.
Marie Kucerová,
VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
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Modrá hřebenovka: Slavnostní odhalení pamětní desky
Varnsdorf
Na den přesně,
ve středu 13. dubna, odhalili zástupci Klubu českých turistů přímo na perónu vlakového nádraží ve Varnsdorfu pamětní desku
u příležitosti 120. výročí setkání
turistů.
V neděli 13. dubna 1902 se do
varnsdorfské nádražní restaurace sjeli zástupci německých horských a turistických spolků, působících tehdy v severních Čechách
a jižní Lužici, s cílem naplánovat,
co se týče rozsahu téměř monumentální, jednotně značenou
stezku vedoucí přes vrcholové
partie Lužických hor. V tu dobu
ještě netušili, do jakých rozměrů
se trasa Modré hřebenovky (neboli Blauer Kammweg) rozroste,
a jakého uznání se dočkají. Kdyby nic jiného, hřebenovka získala
ve své době titul nejdelší značené turistické trasy v Evropě (cca
1 000 km) a nejstarší počin

Na budově vlakového nádraží byla odhalena pamětní deska; foto miw.cz

4 klubů, tedy nejstarší turistické
stezky.
Během období 1. republiky,
v době své největší slávy, vedla
Modrá hřebenovka od durynského Blankensteinu nad Sálou, přes
celé Krušné hory do Českosaského Švýcarska a dále přes Lužické
hory, Ještědský hřbet a Jizerské

hory do Krkonoš, odkud pokračovala přes Broumovsko, Orlické
hory a Kralický Sněžník až na nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku –
Praděd. Zakončena byla v Krnově.
Cesta v mnoha místech překračovala hranici z jedné strany na
druhou, vesměs ovšem sledovala hlavní hraniční horský hřeben.

Průběh trasy byl navržen tak, aby
procházel důležitými, význačnými
body v krajině.
Na severu Čech už před časem
obnovili její část. Po hřebenovce
se nyní můžete vypravit podobně
jako předci před sto lety, a to dokonce pěšky, na kole a v zimě na
běžkách. Slávu stezky dnes znovu
objevují členové spolku Nová hřebenovka, který byl založen v roce
2019 a na tradici původní stezky
navazuje.
Slavnostního odhalení pamětní
desky se zúčastnili starosta města Roland Solloch, místostarosta
Jiří Sucharda, starosta Krásné Lípy
Jan Kolář, za o.p.s. Českosaské
Švýcarsko Jan Šmíd, dále čestný
předseda KČT Jan Havelka, předsedové spolků KČT z Varnsdorfu,
Krásné Lípy, Rumburku a další členové KČT z Ústeckého a Libereckého kraje.
Jiří Sucharda

V květnu můžete podpořit Český den proti rakovině
Varnsdorf Celostátní sbírku
Ligy proti rakovině Praha určitě
každý dobře zná v podobě látkového žlutého kvítku měsíčku
lékařského. Tato nezisková organizace existuje přes třicet let
a jejím primárním cílem je snížit
úmrtnost na nádorová onemocnění.
Soustavně tedy informuje veřejnost o nádorové prevenci,
snaží se zlepšovat kvalitu onkologických pacientů a v neposlední
řadě podporuje onkologický výzkum, kvalitní výuku a investiční
modernizaci onkologických pracovišť.
Letošní zaměření sbírky je na
prevenci nádorového onemocnění děložního čípku a varlat.
U rakoviny děložního čípku se jedná o účinné očkování proti HPV
viru, který je původcem až 99 %
onemocnění a pravidelné gynekologické prohlídky. Rakovinu varlat mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném stadiu
a nastoupit tak včasnou léčbu.
Vloni byla sbírka přesunuta

kvůli špatné epidemické situaci
na podzim, takže se může zdát,
že proběhla vlastně nedávno.
Nyní se ale navrací zpátky do
„starých kolejí“ a Český den proti
rakovině bude probíhat tradičně
v květnu. Hlavním dnem prodeje kytiček je středa 11. května.
V tento den se kytičky nabízí
v ulicích po celé České republice.
Do prodeje jsou obvykle zapojeny také školy, které vysílají do ulic
své žáky. Řady dobrovolníků už
podruhé rozšíří i naše redaktorka
Barbora Hájková. „Po loňské zkušenosti jsem se opět rozhodla
stát se dobrovolníkem. Nebudu
ale prodávat v ulicích, to ráda
přenechám studentům,“ říká
s úsměvem.
I letos je umožněno kytičky
nabízet na zaregistrovaných pevných místech (např. v obchodech,
knihovnách nebo kavárnách) dle
otevírací doby až do 15. května.
„Domluvila jsem se na spolupráci
s paní Yvetou Hindrákovou, která to s nadšením přijala a kytičky budeme nabízet v Dárečcích

od Yvet u Billy dle otevírací doby
prodejny. To znamená od středy
11. května do pátku 13. května
v časech 9:00-12:00, 14:00-17:00
a v sobotu 14. května 9:0011:00,“ vysvětluje Hájková.
Tím to ale nekončí. Miloš
Kostlán spolu s týmem Lidové
zahrady Varnsdorf nabídli Báře
Hájkové svou podporu, takže se
můžete těšit na několik tematických akcí. „Domluvili jsme se, že
na pátečním koncertu The PIX
13. května, o sobotní dětské burze a večerní DJ párty 14. května
budeme společně kytičky nabízet
návštěvníkům. Věříme, že to bude
mít úspěch,“ říká. Všechny podrobnosti k akcím naleznete na
facebookových stránkách Lidové
zahrady Varnsdorf.
Výše příspěvku za kytičku je
dobrovolná, ale minimální prodejní cena je 20 Kč. Ve dnech
sbírky také bude fungovat v mobilní aplikaci Den proti rakovině
mapa prodejců, ve které můžete
aktuálně vidět, kde se pohybují. Aplikace má i spoustu jiných

funkcí, od možnosti koupit si ekytičku prostřednictvím DMS po
preventivní kalendář, který vám
pomůže připomínat preventivní
prohlídky.
Po skončení sbírky se pokladní vaky odevzdávají na pověřené
poště, kde ho pracovnice rozstřihnou, peníze spočítají a ihned je
pošlou poštovní poukázkou na
účet Ligy proti rakovině. O vybrané částce vás budeme informovat.
Pokud byste i vy, naši čtenáři,
rádi přispěli, můžete tak učinit
buď prostřednictvím dárcovské
SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo
DMS KVET 60 nebo DMS KVET
90 na číslo 87 777. Cena DMS je
30/60/90 Kč, LPR Praha obdrží
29/59/89 Kč. Druhou možností je
sbírkový účet Českého dne proti
rakovině 65 000 65/0300. Celoročně můžete podpořit projekty
Ligy proti rakovině příspěvkem na
běžný účet 8888 88 8888/0300.
Více informací naleznete na webových stránkách www.cdpr.cz.
Redakce
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Setkání dubnových jubilantů MŠ Jeřabinka

pořádala sbírku
krmiv pro zvířata

Dne 8. května by
oslavil 75. narozeniny pan Jan Karásek.
Stále vzpomínáme.

Dne 26. dubna uplynulo již 20 let, co
nás opustila naše
maminka a babička
paní Helena Slavětinská. S láskou
stále vzpomínají synové Jiří, Milan
a Zdeněk s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST
7.-8.5.2022
MDDr. Bolfík Ondřej
Varšavská 1863/7, Děčín VI
412 535 930
14.-15.5.2022
MUDr. Charvát Tomáš
U Přívozu 18/4, Děčín III
Tel. 412 511 619
Ordinační hodiny o sobotách, nedělích a svátcích:
08:00 - 10:00 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983,
e-mail: josef.knourek@post.cz.
Opravy vodo, elektro, práce
se dřevem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické
práce, ořez stromů a keřů.
Hudba Berger. Hraji svatby,
narozeniny. Cena dohodou.
Tel: 778 035 858

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(Parkoviště na Národní ul.)
Středa 18.05. od 8.00 - 16:30 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu

12.05. a 19.05.2022 od 9.00 hod.
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Varnsdorf
Při příležitosti životních jubileí proběhlo ve čtvrtek 21. dubna v klubu Pohádka
setkání dubnových oslavenců
s místostarostou města.
Místostarosta města Jiří Sucharda věnoval oslavencům společně
strávený čas s drobným občerstvením a gratulací na závěr. Vy-

slechl si zajímavé životní příběhy
jednotlivých jubilantů, zajímaly ho
také podněty, co by se ve městě
dalo změnit. Příjemné odpoledne
u kávy a zákusku bylo zakončeno
osobní gratulací a předáním daru.
Osobní setkání se kvůli koronaviru
konalo znovu po dvou letech.
Tomáš Secký

Varnsdorf
Již od útlého
věku podporuje MŠ Jeřabinka
u dětí lásku ke zvířátkům a k přírodě. Proto se rozhodla v této
nelehké době uspořádat sbírku
krmiv pro zvířátka Záchytných
kotců města Rumburk.
„Udělali jsme si společně s dětmi výlet a vše jsme osobně předali
pracovníkům útulku. Děti si prohlédly zvířátka a od zaměstnanců
si vyslechly jejich dojemné příběhy. Tímto jsme s útulkem navázali
spolupráci a tuto akci pomoci zvířátkům bychom rádi každoročně
opakovali. Děkujeme dětem a jejich rodičům za mňamky pro zvířátka,“ dodala ředitelka mateřské
školy Eva Tesařová.
MŠ Jeřabinka

Dejte oblečení druhou šanci na dětské burze
Varnsdorf
V sobotu
14. května od 10:00 do 15:00 se
uskuteční v sále Lidové zahrady
ve Varnsdorfu dětská burza oblečení.
S jarem přichází i touha provětrat šatník, takže pokud vyklízíte skříně a třídíte jejich obsah,
potřebujete prodat dětské menší
velikosti a koupit větší, pozorně
čtěte.
Cílem akce je nejen koupit
hezké oblečení z druhé ruky, ale
poslat nepoužívaný textil dál, oblečení nevyhazovat, omezit plýtvání, ušetřit nějakou tu korunu a
podpořit „secondhand“ styl života. Vstup je pro návštěvníky zdarma, pro prodávající je stanoven
poplatek 50 Kč. Pokud byste měli
o prodej zájem, můžete se organizátorce Veronice Hubálkové ozvat
na Facebooku, nebo na telefonním čísle 775 102 164 či e-mailu
tvrda.veronika@seznam.cz.

Seznámí vás s podrobnostmi
a zašle instrukce, jak věci označit
a připravit. „Prodávají se boty většinou malých velikostí, ale objeví
se i větší, pokud jsou dětské. Oblečení pak od nejmenší velikosti 50
až do 164, hračky a dětský textil
jako jsou deky, ponožky, povlečení, čepice, rukavice a další. Chystáme také s týmem Lidové zahrady
Varnsdorf dámskou burzu oblečeInzerce

ní, kterou plánujeme na sobotu
4. června. Děkuji dobrovolníkům,
kteří s organizací akce pomáhají
a samozřejmě také všem zájemcům. Moc se na vás těšíme,“ do- 1
plnila Hubálková. V rámci burzy je
také možné věnovat dětský textil
a hračky darem na dobročinné
účely. Tuto možnost nemají jen
prodávající, ale všichni z vás, kteří
Barbora Hájková
chtějí pomáhat.

cena za kus 86,-

PŘEZUTÍ - VYVÁŽENÍ - NOVĚ MYTÍ KOL
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Mladí basketbalisté získali v Praze stříbrné medaile
Varnsdorf
Oddíl basketbalu vyslal dva mládežnické týmy
do Prahy, kde se konal turnaj
Easter Euro Basket 2022. Chlapci
U 12 vybojovali druhé místo, dívky
U 13 skončily čtvrté.
V chlapecké kategorii B09 startovala čtyři družstva a pořadatel
zvolil systém turnaje tak, že po
odehrání zápasů ve skupině se
spolu znovu střetly o ﬁnále týmy
na 1. a 4. místě a 2. a 3. místě. Vítězové těchto zápasů postupovali
do ﬁnále, poražení poté bojovali
o 3. místo.
Třetí místo ve skupině znamenalo, že se varnsdorfští mladíci znovu postavili proti hráčům
z Mariánských Lázní. Od první
minuty vyrovnané a dramatické
utkání. Nikdo ze soupeřů nezískal větší náskok. Postupem času

ale začal tým z Mariánských Lázní
doplácet na nečistou hru a větší
počet faulů, a také na technické
nedostatky a ztráty míče. V samotném závěru se varnsdorfským
hráčům podařilo vybojovat menší náskok a cenné vítězství a tím
i postup do ﬁnále.
Finálové utkání mělo zpočátku odlišný průběh. Varnsdorfští
vzdorovali soupeři trochu lépe
než v prvním zápase. Ve druhé
půli je ale soupeř opět začal přehrávat a vcelku přesvědčivě získal
výhru (55:26) a prvenství v turnaji. V turnaji odehráli varnsdorfští hráči pět kvalitních zápasů,
z toho tři se zahraničními soupeři.
Závěrem je potřeba zmínit kvalitní výkony Tomáše Turánského
během celého turnaje a znatelné
zlepšení Ondry Zirma. Škoda, že

v posledních zápasech chyběl zraněný Filip Hrabák.
Podobně jako chlapci se
i děvčata kategorie U13 zúčastnila mezinárodního turnaje Easter
Euro Basket 2022 v Praze, aby
posbírala nejenom basketbalové
zkušenosti. Protože tým neměl
na turnaj dostatek hráček, využil
spolupráce s partnerským klubem
z Děčína a posílil o tři děvčata
z jeho řad.
Dívky byly přihlášené do kategorie G2008, kde mohou startovat
ročníky 2008 a mladší. V družstvu
byly tři hráčky ročníku 2008, dále
šest děvčat ročníku 2009, tři 2010
a jedna dokonce 2011. Na turnaj
se jelo s tím, že nejde o výsledek,
ale o novou zkušenost, zahrát si
s jinými i zahraničními týmy v jiném prostředí a užít si celkem tři

dny s týmem pohromadě.
Děvčata bojovala někdy více,
někdy méně. Některé týmy byly
rychlejší, techničtější a důslednější v boji o míč, a tak se dá říct, že
to dopadlo podle předpokladů.
Finálové utkání kategorie mezi
slovinským KK Cerknica a BK
Piešťanské Čajošky bylo z pohledu basketbalového dramatické
a úžasné.
Varnsdorfský tým ve složení
Drančáková, Málková, Keslerová,
Adamcová, Kříženecká, Činková
T., Jägrová, Činková M., Kalvachová, Hájková, Šišuláková, Jindrová
a Kuníková odehrál za dva dny
nadstandardní počet sedmi utkání
a odnesl si dvě výhry a pět porážek. Z celkem pěti týmů skončil na
čtvrtém místě.
Basket Varnsdorf

X. ročníku memoriálu Milana Krupky se zúčastnilo 84 běžců
Varnsdorf
V polovině dubna proběhl v Jiřetíně pod Jedlovou tradiční běžecký závod
v rámci Českého poháru v běhu
do vrchu. Pořádání akce se po
odstěhování tradičních pořadatelů (rodiny Krupkových) ujal
Běžecký kroužek Varnsdorf.
Ve sportovním areálu v Jiřetíně
pod Jedlovou se na start závodu
postavilo 84 borců s cílem zdolat
5,7 km dlouhou trať s převýšením
374 metrů.

I přesto, že na vrcholu Jedlové ještě poletoval poslední sníh
a bylo chladno, šlo o velmi rychlý závod. První běžec Jan Karko
z HUDY Teamu překročil cílovou
čáru již v čase 26:33 minut těsně
následován rumburským Ondřejem Motlem (26:35 minut) a Františkem Vagenknechtem z Nové
Paky (27:01 minut). První ženou
za cílovou čárou u pomníčku
běžce Milana Krupky, jehož memoriálem již 10 let tento běh je,

byla Helena Poborská z Kerteamu
Praha (31:58 minut) před děčínskou Lindou Mrázkovou (32:19
minut) a Ivou Milesovou zástupkyní PSK Olymp Praha (33:39 minut).
Z diplomu a ocenění se pak
mohlo radovat celkem 33 běžců v jedenácti věkových kategoriích. A komu sportovní štěstí nepřálo, mohl zkusit štěstí ve hře
– tombole, kde se po vyhlášení
vítězů losovalo několik desítek

výher. „Za podporu akce bych
chtěl jménem Běžeckého kroužku
Varnsdorf velmi poděkovat městu Varnsdorf, obci Jiřetín pod
Jedlovou, Davidu Krupkovi, pivovaru Cvikov, restauraci Jedlová, sportovnímu areálu Jiřetín
pod Jedlovou, ﬁrmě Benteler,
ﬁrmě I-Sports a samozřejmě
všem pomocníkům,“ dodal na
závěr Karel Valenta z BK Varnsdorf.
BK Varnsdorf

Cyklistika: Jubilejní Hrádek se pomalu, ale jistě blíží
Varnsdorf
Jubilejní 10. ročník náročného cyklistického závodu v prostředí varnsdorfské
rozhledny Hrádek se kvapem
blíží! Pro závodníky je vždy tato
sportovní událost velkou výzvou,
vždyť vystoupat hned třikrát

v jednom okruhu z všemožných
stran až k samotné rozhledně
není procházka růžovým sadem.
Pro diváka je trať zase atraktivní z hlediska četnosti shlédnutí
svého cyklistického „gladiátora“
během samotného závodění.

Závod je tradičně součástí známého seriálu Peklo Severu, na
který se sjíždí závodníci z opravdu velké dálky. „Bez sponzorů
a partnerů by se taková akce neobešla, a tak všem takovým v čele
s generálním partnerem ELNIKA

a městem Varnsdorf nezbývá než
velmi důrazně poděkovat,“ řekli
s velkým vděkem organizátoři.
Závod proběhne 14. května na
Hrádku. Od 10 hodin děti, ve 13
a 14 hodin pak dospělí v obou
hlavních závodech.
Jan Novota

Zápasníci v konkurenci uspěli, přivezli čtyři medaile
Varnsdorf Zápasníci bojovali
na Velké ceně města Borohrádek. Jednalo se o první větší turnaj po dvouleté covidové pauze.
Na soutěži se sešlo 176 mladých
nadějí z 18 oddílů z celé České
republiky.

Z varnsdorfského oddílu vycestovalo na turnaj celkem 8 bojovníků, kteří rozhodně nezklamali.
Domů přivezli celkem čtyři medaile. Jako největší bojovnici lze
označit z výpravy jedinou zápasnici Marušku Šindelářovou, která

ve své váze mezi chlapci vybojovala krásné 2. místo z celkem 13
zápasníků. Daniel Bjaček obdržel
ve své váhové kategorii zlatou
medaili, Martin Němec vybojoval druhé místo a Tomáš Vojta
přivezl domů bronzovou medaili.

Ani zbytek výpravy však nepodal
špatné výsledky, a i když nepřivezli medaile, nasbírali cenné zkušenosti. Daniel Slinták skončil ve své
kategorii pátý, Stanislav Strnad
čtvrtý, Jáchym Vaněk šestý a Štěpán Neubauer čtvrtý. Petra Danková
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Fotbalisté se s dubnovým programem prali statečně
Varnsdorf Druholigový kolotoč se ve čtvrtém měsíci v roce
točil v neskutečném tempu. Výsledky varnsdorfských fotbalistů
jsou jako na houpačce.
Po vítězném domácím derby proti Ústí nad Labem zajížděl
Varnsdorf do dalekého Třince.
Tam díky brance Marka Richtera
se čtvrté minuty nastavení vybojoval bod za remízu 1:1. „Prvních
patnáct minut jsme odehráli slušně a diktovali tempo hry. Poté
naše hra opadla a začali jsme být
nepřesní, čímž jsme dostali domácí na koně. Mohli jsme inkasovat
po standardní situaci, kterou jsme
neuhlídali a přestali jsme úplně
hrát,“ zlobil se trenér Pavel Drsek.
Vstup do druhé půle jeho cel-

ku nevyšel, po sedmi minutách
dostal Třinec do vedení Dědič.
„O poločase jsme hráče upozorňovali, že nám Třinec může dát gól
ze standardní situace. A to se také
stalo, jen to bylo z autového vhazování. Sestavu jsme prostřídali,
a nakonec jsme z posledního rohu
dokázali skórovat. V zápase jsem
nebyl spokojen s kvalitou centrů,
přihrávek a také se zakončením,“
pokračoval Drsek. Bod ze hřiště soupeře se ale určitě počítá,
Varnsdorf je aktuálně na šestém
místě tabulky. „Čekal bych, že třineckého brankáře více prověříme,
i když hrál Třinec hodně se zataženou obranou. Na druhou stranu
jsem rád, že to kluci nevzdali a věřili ve vyrovnání do poslední minu-

ty,“ dodal na závěr Drsek.
Následně přišel na řadu domácí
zápas proti Chrudimi, která bojuje
o záchranu v soutěži. Severočeši
ale tuhle bitvu nezvládli, od druhé minuty hráli bez vyloučeného
Zbrožka a nakonec prohráli 1:2.
„Zasloužená červená, tady není
o čem debatovat,“ řekl jasně trenér Varnsdorfu. „Nejhorší je, že
jsme vyrobili dvě laciné chyby
a darovali soupeři dvě branky. Je
pravda, že jsme mohli inkasovat
i z jiných situací,“ pokračoval.
„Musím kluky pochválit. Tým
se semkl a do poslední vteřiny
bojoval o vyrovnání. Je pravda,
že při troše štěstíčka jsme mohli vyrovnat. Je to škoda, tyhle
body nám budou chybět,“ dodal

kouč Varnsdorfu.
Náprava přišla na Julisce, kde
Varnsdorf vyhrál 1:0. Těsný skalp
Dukly zajistil ve druhém poločase
Dordič, který proměnil penaltu
a dal tak svou čtrnáctou branku
v sezóně. „Za výhru jsme rádi.
Zvládli jsme to, to byl náš úkol.
Oba týmy měly plno šancí, které neproměnily. Po naší brance
jsme se asi zbytečně stáhli a nechali Duklu dostat do tlaku díky
standardním situacím. Tým se ale
v závěru semknul, jsem spokojený,“ pravil Pavel Drsek.
V úterý 26. dubna hrál Varnsdorf doma proti Líšni (0:1), v sobotu ho pak čekal daleký výjezd
do Opavy (3:1).
Redakce

Prima CUP: Skvěle, Jan Novota bral v Hradci Králové zlato
Hradec Králové
Cyklistický Team CykloTrener Varnsdorf
má za sebou účast na prvním
velkém závodu. Byl to Prima
Cup, který se jel v Hradci Králové.
Trať byla hodně speciﬁcká
a plná extrémů. „Buď se jely totální „bomby“ po šotolinách
s průměrem přes třicet kilometrů
za hodinu, pak následovaly velmi
těžké, často hodně točivé, někdy

i Enduro/DH sekce,“ řekl šéf týmu
Jan Novota. Martin Pleschinger
to zhodnotil jednoduše. „Nic pro
mě, ale aspoň už vím, kam příští
rok nejet,“ usmál se.
Právě Novota ale dosáhl na vynikají umístění, když vyhrál v kategorii 35 – 45 let. Celkově dojel
na 23. místě. „Trať se jevila jednoduše, ale opak byl pravdou. Dlouho jsem se držel v první dvacítce,
jenže od 55. kilometru mi začaly

docházet síly a zbytek závodu to
bylo jedno velké trápení. Měl jsem
ale kliku, že na konci poslední
techniky jsem se chytil jedné rychlé skupiny, kde stačilo půl hodiny
vydržet,“ usmál se Novota. „Pléša
měl paradoxně kategorii ještě více
našláplou, nakonec skončil třináctý, celkově dojel na 59. místě,“
dodal.
Poslední dva víkendy se činil
Jirka Svoboda. Nejdřív shodně

na Stodůleckém krosu (9,5 km)
a i Forestově duatlonu (2-35-6)
vyhrál svou kategorii, celkově to
bylo vždy sedmé místo. Na běhu
do vrchu v Davlích naopak posbíral kategorizované brambory za
celkové 16. místo v Absolut. „Každopádně Jirka zraje jako víno, takže očekáváme ještě víc než jen vítězství i v dalších závodech,“ dodal
Novota.
Redakce

Jiří Šusta vlétl do mistrovství skvěle! V Maďarsku dokonce vyhrál
Maďarsko Jiří Šusta vlétl skvěle
do Mistrovství zóny střední Evropy v rallycrossu. Úvodní podnik
v Maďarsku vyhrál. V Polsku,
kde se jel druhý závod ZSE, pak
dojel na druhém místě.
Mistrovství zóny střední Evropy
začínalo na maďarsko - rumunsko - ukrajinských hranicích, což
se samozřejmě odrazilo v zahra-

niční účasti. Ze tří českých jezdců
v závodu odstartoval také varnsdorfský Jiří Šusta.
K mnoha soubojům došlo právě v divizi Super1600. Účastníci
evropského šampionátu Jiří Šusta, Damian Litwinowicz a Dominik Senegacnik bojovali především s domácími jezdci Lehelem
a Körmöczim. Jezdec s červeným

vozem Opel Astra šel do vedení
také ve ﬁnálové jízdě, ale správnou taktikou se před něj dostali
Šusta a i Litwinowicz. Naopak
Senegacnik doplatil na před ním
jedoucího Lehela. „Šlo o skvělou
přípravu na mistrovství Evropy.
Konkurence byla obrovská a rozhodně máme co zlepšovat. Děkuji
celému týmu za skvěle připra-

venou techniku. Závod byl těžší,
než jsem očekával, jak fyzicky, tak
hlavně psychicky. Uvidíme, jak se
nám povede na dalším závodě
v polském Slomczynu,“ uvedl
Jiří Šusta. Tam nakonec Šusta
dojel na skvělém druhém místě.
Sezónu tak odstartoval na výbornou.
Redakce

Zázrak se nekonal, basketbalisté prohráli a skončili čtvrtí
mosteckého Baníku se zázrak
nekonal. Tým kouče Relicha nedokázal smazat velké manko z domácího zápasu a v Mostě prohrál

108:82. Hostům nebylo platných tinu, kterou Most vyhrál 32:12
ani 35 bodů Vojtěcha Lehrocha. a sezóna tak pro něj skončila dvěVarnsdorf sice v poločase vedl ma jasnými porážkami.
Redakce
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Most
Basketbalisté Varnsdorfu končí v Severočeské lize na
čtvrtém místě.
V odvetném utkání na půdě

