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Schválení městského rozpočtu pro rok 2020 se odkládá

Varnsdorf má nové vedení! Město povede Roland Solloch
Místostarosty jsou Jiří Sucharda a Ladislava Křížová

Varnsdorf    Zastupitelé na 
svém 10. zasedání rozhodli stáh-

nout z programu jednání bod 
týkající schválení městského 
rozpočtu pro rok 2020. Chtějí ho 
znovu projednat.

Podzim loňského roku se tra-
dičně nesl ve znamení sesta-
vování městského rozpočtu. 
Vypracování návrhu vycházelo 
z podkladů a žádostí jednotli-
vých odborů městského úřadu, 
vedení města, organizací zříze-
ných městem a dalších příjem-
ců. Ten počítá s příjmy ve výši  
338 985 000 korun a s výdaji 453 
696 korun. Schodek mezi příjmy 
a výdaji má být kryt přebytky fi-

nančních prostředků z minulých 
let. K jeho schválení na lednovém 
zasedání zastupitelstva ale nako-
nec nedošlo.

S návrhem stáhnout z progra-
mu jednání zastupitelstva bod 
týkající se městského rozpočtu 
pro rok 2020 přišla nově zvo-
lená místostarostka Ladislava  
Křížová. Ta upozornila na  
špatné financování základních 
škol ve městě, neboť jsou některé  
z nich podfinancované a pro-
vozní příspěvky nereflektují  
počty žáků. Dále chce  
přehodnotit v příjmech položku 

patnáct milionů korun za přestup-
ky z dopravy.

Pro stažení bodu z programu 
jednání vyjádřilo podporu jede-
náct z dvaceti přítomných za-
stupitelů. Během ledna se tak 
uskuteční pracovní seminář, na 
kterém dojde k úpravě měst-
ského rozpočtu pro rok 2020.  
O jeho schválení budou zastu-
pitelé jednat na svém dalším  
zasedání pravděpodobně ve čtvr-
tek 13. února. Do doby schválení  
rozpočtu bude město Varnsdorf 
hospodařit v rozpočtovém provi-
zoriu.                                       Tomáš Secký 

Varnsdorf     Nové vedení 
města. Zastupitelé ve čtvrtek  
9. ledna odvolali z funkce staros-
ty Stanislava Horáčka, který je 
vazebně stíhán kvůli zakázce na 
měření rychlosti. Místostarosta 
Josef Hambálek, který čelí také 
obvinění, na svůj post rezigno-
val sám. Do čela města byl nově 
zvolen dosavadní místostarosta 
Roland Solloch, kterého doplní 
místostarostové Jiří Sucharda  
a Ladislava Křížová.

Na úvod lednového zasedání 
Zastupitelstva města Varnsdorf 
vystoupila před schválením pro-
gramu jednání Lenka Lanková, 
která požadovala doplnit program 
o body: odvolání starosty města, 
prvního místostarosty a zbývají-
cích členů Rady města Varnsdorf 
včetně následné volby nových 
představitelů. Nový program pod-
pořilo jedenáct zastupitelů, sedm 
jich bylo proti, dva se zdrželi.

Ještě před hlasováním o odvo-
lání starosty města se slova ujal 

Josef Hambálek, jež během ně-
kolikaminutové řeči oznámil re-
zignaci na svůj post místostarosty.

„Jsem rád, že jsem v posledních 
pěti letech, jako místostarosta, 
mohl být účasten té obrovské 

pozitivní proměny Varnsdorfu.  
Z pozice místostarosty jsem se 

Novým starostou města Varnsdorf se stal Roland Solloch; foto Tomáš Secký

(pokračování na str. 3)
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Hasiči likvidovali požár garáže, k větším škodám naštěstí nedošlo

Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Varnsdorf  Čtyři dny před 
Štědrým dnem bylo na operační 
středisko nahlášeno, že z jedné 
garáže pod „třetí  národní“ ve 
Varnsdorfu vychází kouř a jsou 
viditelné plameny. 

Dobrovolní hasiči tak museli 
přerušit poklidné vánoční ná-
kupy a přetahování se s davem 
o poslední kus skvělého vysavače, 
profesionální hasiči vyjížděli sa-
mozřejmě ze stanice. V době pří-
jezdu hasičů na místo se z garáže 
kouřilo a bylo vidět, že už nejde 
jen o lehké přitápění v kamín-
kách. A to už předtí m zasahovali 
přítomní občané pomocí hasicích 
přístrojů. 

Zatí mco jedna skupina hasičů 
pracovala uvnitř garáže a ochla-
zovala prostor, další hasiči vylezli 
na střechu a odkryli kryti nu kolem 
komínku, odkud na ně následně 
vybafl y plamínky. Všechno bylo 
důkladně prolito vodou a zkont-
rolováno termokamerou, k vět-
ším škodám na majetku naštěstí  
nedošlo. S kontrolou přilehlé ga-
ráže pomohli i policisté, nalezli a 
přivezli majitele. 

Proč k požáru přesně došlo, to 
na místě zjišťoval vyšetřovatel. 

Není olej jako olej
Zatí mco v mnoha domácnos-

tech 24. prosince 2019 prskal olej 
na pánvi, v ulicích kolem divadla 
ho na Štědrý den dopoledne ně-
kdo vyprskal na silnici. Na mís-
to proto musela vyjet cisterna 
dobrovolné jednotky s asanač-
ní lištou, pomocí níž byly silnice 
umyty.

Svou pozorností  zabránili tra-
gédii

Kdyby si pozorní kolemjdoucí 

ve středu 18. prosince 2019 ráno 
nevšimli, že z rozbořeného sho-
řelého domu v ulici Nymburská 
vychází dým, nepřijeli by hasiči, 
nevyvedli by ze zcela zakouřené-
ho objektu bezdomovce, neuhasi-
li by požár polštáře a následky by 
mohly být tragické.

Vozidlo skončilo na střeše
Křižovatky s ulicí Kostelní ve 

Varnsdorfu jsou rizikové už dlou-
ho. V úterý 10. prosince 2019 
odpoledne se dva osobní auto-
mobily střetly na křížení s ulicí 
Polní, jeden z nich skončil na stře-
še.

Vše se obešlo naštěstí  bez zra-
nění. Na místo vyrazila varnsdorf-
ská profesionální jednotka, která 
zasypala uniklé provozní kapaliny 
a automobil společně se strážníky 

převráti la na kola.
Střet vozidla s chodcem
V pondělí 9. prosince 2019 

odpoledne bylo na tí sňovou lin-
ku ohlášeno, že ve Varnsdorfu 
u Lidlu, na Pražské ulici, došlo ke 
střetu chodkyně a osobního vo-
zidla. Kromě zdravotníků na mís-
to vyrazili i profesionální hasiči 
a policisté.

Vozidla záchranných složek 
projela kruhový objezd vcelku 
očekávaně na přechod před Lid-
lem, směrem k panelákům. Ale 
kde nic, tu nic. Policisté i hasiči 
se tak museli otočit a jeli pát-
rat dál – událost byla nalezena 
na přechodu u Penny Marketu. 
Naštěstí  se jednalo jen o lehké 
zranění a hasiči tak nemuseli za-
sahovat.

Nabízí se ale následující. Pokud 
oznamujete na tí sňovou linku ne-
čekanou událost, vždy je důležité 
uvést místo co nejpřesněji, i když 
jste ve stresu. Pokud si například 
po ukončení hovoru (nikdy ho 
neukončujte vy, pokyn dává ope-
rační důstojník) uvědomíte chy-
bu, je lepší zavolat znovu a místo 
upřesnit než čekat, že si složky IZS 
poradí.

Stejně tak když čekáte na 
příjezd sanitky, policistů nebo 
hasičů, je dobré na sebe jakko-
liv upozornit. Ve dne jednodu-
še máváním, v noci například 
rozsvícenou diodou na tele-
fonu. Mnohokrát se stává, 
že oznamovatel pasivně stojí a jen 
čeká.

        Hasiči Varnsdorf

Díky včasnému zásahu hasičů nedošlo k větším škodám na majetku; foto miw.cz

18.12.2019 ve 14:10 hod.
Na služebnu městské policie 

se telefonicky obráti l velitel dob-
rovolných hasičů našeho města 
s žádostí  o asistenci strážníků 
při dohledu na pohyb divokého 
prasete v ulici Štefánikova. Vy-
slaní strážníci městské policie na 
místě spolupracovali s hasiči při 
provedení opatření oprávněným 
myslivcem uvízlého divokého 
prasete v kanalizační stoce, a to 
se souhlasem vedoucího Odboru 
životního prostředí Města Varns-
dorf.

20.12.2019 v 19:45 hod.
Na služebnu městské policie se 

dostavila žena s tí m, že ve vozid-
le taxislužby zapomněla batoh se 
všemi doklady a mobilním tele-
fonem. Žena strážníkům městské 
policie popsala vozidlo a ti  na zá-
kladě místní znalosti  zjisti li provo-
zovatele taxislužby, který prohlédl 
vozidlo a batoh nalezl. Následně 
byl batoh řidičem taxislužby při-
vezen na služebnu městské poli-
cie a byl ženě předán.

21.12.2019 v 7:30 hod.
Bylo na služebnu městské po-

licie telefonicky oznámeno os-
trahou marketu Kaufl and, že zde 
mají zákazníka, který nezaplati l. 
Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka, která zajisti la mladého muže, 
který prošel pokladní čarou s dro-
gisti ckým zbožím bez zaplacení. 
Vzhledem k tomu, že muž nebyl 
schopen hodnověrným způso-
bem prokázat svou totožnost, byl 
strážníky předveden na Obvodní 
oddělení Policie ČR k prokázání 
totožnosti . Po zjištění totožnosti  
byl muži udělen příkaz na pokutu 
ve výši 2000 korun.

22.12.2019 ve 13:50 hod.
Dozorčí směny městské poli-

cie přijal telefonické oznámení 
od občana našeho města, který 
sdělil, že mu na jeho plot a po-
zemek spadl strom z vedlejšího 
pozemku, který je zřejmě města 
a neví, jak má postupovat. Vy-
slaní strážníci městské policie na 
místě provedli fotodokumentaci 
a formou úředního záznamu ce-
lou záležitost předali k řešení na 
Odbor životního prostředí města 
Varnsdorf.                      Marti n Špička

                 velitel městské policie
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Varnsdorf má nové vedení! Město povede Roland Solloch

Není porno jako porno aneb Večer lužickosrbské poezie

Místostarosty jsou Jiří Sucharda a Ladislava Křížová

Varnsdorf     Program s po-
někud provokati vním názvem: 
Není porno jako porno předsta-
vili 3. prosince 2019 v Městské 
knihovně studenti  varnsdorfské-
ho gymnázia pod vedením uči-
telky Marti ny Janákové.

Pro 23. večer lužickosrbské li-
teratury jej z poezie Kita Lorence 
připravil a režíroval překladatel a 
tentokrát i recitátor Milan Hrabal. 
Po úvodním nápaditém scénic-
kém provedení básně Bena Bu-
dara Pro malé národy se naplno 
rozehrálo Lorencovo jazykové 
mistrovství a bohatá obraznost. 
Básně na vážná témata střídaly 
zdánlivě nevinné hříčky, z nichž 
jedna objasnila odlišný význam 

slova porno v lužické srbšti ně, kde 
znamená především vedle nebo 
oproti . Recitátorkám a recitáto-
rům ve věku od 15 do 17 let se 
podařilo dobře vysti hnout obsah i 
význam textů, což u Lorence není 
vůbec snadné. Nepříliš početné 
publikum s nadšením hodnoti lo 
výkon účinkujících studentů. Je-
jich jména bude dobré si zapa-
matovat: Jiří Buršík, Tomáš Friese, 
Gabriela Hrabalová, Alexandra 
Ivanová, Nikola Smetanová a 
Marti n Šuma. Hudební doprovod 
obstaral talentovaný třinácti letý 
klavírista René Habich z Mikulášo-
vic. Příjemné prostředí sálku zajis-
ti la jako obvykle ředitelka Měst-
ské knihovny Ilona Marti novská.     hsProč je země kulatá? Foto Ivo Šafus

mohl účastnit velkých projek-
tů, jako je například nový auto-
busový terminál, rekonstrukce 
varnsdorfské nemocnice nebo 
modernizace zimního stadionu. 
Začali jsme opravovat Červený 
kostel. Celkově se ve městě masiv-
ně investovalo do oprav veřejných 
komunikací. Do oprav školských 
zařízení šlo v posledních letech 
více než 100 mil. Kč. Poradili jsme 
si s vyloučenou lokalitou Kovář-
ská. 

Z dalších připravených projektů 
bych rád zmínil celkovou rekon-
strukci náměstí , jsou zajištěny fi -
nanční prostředky na vybudování 
nové školky i na opravu Hrádku. 
Jsou to akce za desítky milionů 
korun. Celkově jsme pro měs-
to získali více než 130 milionů 
z úspěšných žádostí  o dotace. Zá-
roveň si město Varnsdorf už od 
roku 2017 drží nejvyšší rati ngový 
stupeň A - tedy výborné hospo-
daření s veřejnými prostředky. 
Město nemá žádné dluhy a pat-
ří mezi čtyři nejlépe hospodařící 
města v Ústeckém kraji. Přes-
tože ten výčet není kompletní, 
z mé bilance je evidentní, že jsme 
dělali všechno pro to, abychom 
všem občanům vylepšili život 
v našem městě.

Současná radarová kauza mě 
velmi mrzí z hlediska reputace 
města. Zároveň se mě velmi ne-

příjemně dotýká, protože čelím 
obvinění ze strany policie. Do-
savadní vyšetřování však potvr-
zuje, že jsem se v dané kauze 
nedopusti l žádného korupčního 
jednání a žádný úplatek jsem ne-
vzal. Pokud tam byla nějaká 
pochybení z hlediska trestního 
práva, rád bych zdůraznil, že mi 
není kladeno za vinu, že bych 
se na něčem akti vně podílel, 
nebo jednal s nějakým úmyslem. 
Více se k tomu nyní nemohu vyjá-
dřit.

Jsem nevinen. Rozumím však 
tomu, že veřejnost si může ne-
správně vykládat obvinění po-
licií a vnímat toto jako nějaké 
rozhodnutí  o vině. Věřím však ve 
spravedlivé rozhodnutí  orgánů 
činných v trestním řízení, které 
mou nevinu potvrdí. Současná 
situace ve Varnsdorfu se vyhro-
ti la natolik, že poškozuje dobré 
jméno města, rozděluje společ-
nost a mohla by poškodit i hnutí  
ANO. Abych sejmul stí n pochyb-
ností  z místní organizace ANO, 
jejího zastupitelského klubu a 
neznevážil důvěru našich voličů, 
rezignoval jsem na funkci 
místostarosty města Varns-
dorf. Rozhodně tí mto kro-
kem neuznávám svoji vinu, jak 
jsem již před chvílí vysvětlil. 
Z boje určitě neodcházím a budu 
bojovat za očištění mého jména.  

Děkuji svým kolegům ve vedení 
města za spolupráci. Věřím, že ob-
čané oceňují, že je za námi vidět 
spousta dobré práce, zároveň je 
spousta projektů rozjetých. Ape-
luji tí mto na nové vedení. Je po-
třeba dotáhnout projekty. To už je 
na odpovědnosti  nového vedení,“ 
řekl přítomným zastupitelům i ve-
řejnosti  v sále.

Stanislava Horáčka odvolali za-
stupitelé celkem třinácti  hlasy, 
proti  byli dva, zdrželi se čtyři a je-
den nehlasoval. Na post starosty 
byli navrženi tři kandidáti  – Ro-
land Solloch, Jan Šimek a Ladisla-
va Křížová. Pro Sollocha nakonec 
v tajné volbě hlasovalo osmnáct 
zastupitelů. „Byl jsem překvape-
ný, že jsem dostal tolik hlasů. Že 
mi osmnáct zastupitelů důvěřuje. 
Jsem za tu důvěru moc rád a chci 
i nadále pracovat pro město,“ řekl 
po svém zvolení Solloch.

Na post místostarosty byl na-
vržen Jiří Sucharda, Jan Šimek 
a Marian Čapek. V prvním kole 
volby však ani jeden z kandidátů 
nezískal potřebný počet hlasů. Do 
dalšího kola volby se tak Šimek 
vzdal kandidatury. V tom získal 
potřebných jedenáct hlasů Jiří 
Sucharda, který si v letech 2002 – 
2006 funkcí místostarosty prošel. 
Druhou místostarostkou se v taj-
né volbě stala Ladislava Křížová, 
která ale bude pracovat jako ne-

uvolněná a bude i nadále ředitel-
kou ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu.

Zastupitelé nakonec odsouhla-
sili i odvolání zbylých členů Rady 
města Varnsdorf – Mariana Čap-
ka, Václava Járy, Jindřicha Šmída 
a Josefa Šusty. Poslední jmeno-
vaný ale jako jediný své místo 
v radě obhájil. V tajné volbě na-
konec získali dostatečný počet 
hlasů také Václav Moravec, Jan 
Šišulák a Marti n Musílek. „Budu 
mít dva nové místostarosty, kte-
ré sice znám, ale ne po pracovní 
stránce. Takže si určitě sedneme 
a budeme spolu muset mluvit, 
jak dál. Domluvit se na prioritách, 
které chceme realizovat. Navíc 
je výrazně obměněná rada. Ano, 
jako starosta zastupuji město na-
venek, ale mám pouze jeden hlas. 
Jsem otevřený člověk a nechci si 
hrát na politi ku. A myslím, že to 
ani nemám zapotřebí,“ přiblížil 
první kroky v roli starosty Roland 
Solloch a rád by uklidnil situaci 
ve městě. „To byl jeden z důvodů, 
proč jsem s kandidaturou na post 
starosty souhlasil. Jsem takový 
mírumilovný člověk a chci s lidmi 
jednat a hovořit, protože jsem 
také duchovní. Je potřeba zklidnit 
situaci, aby lidé pochopili, že to tu 
není jenom o radarech, ale že tu 
jsou i důležitější nebo zajímavější 
věci,“ dodal.            

            Tomáš Secký
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Rozhovor s novou místostarostkou města Ladislavou Křížovou

Rozhovor s novým místostarostou města Jiřím Suchardou

V komunální politi ce nejste 
úplný nováček. Co Vás přimělo 
kandidovat na post místosta-
rostky?

V komunální politi ce se pohy-
buji šestým rokem a zhruba před 
třemi roky se ve městě změni-
la atmosféra a styl jeho řízení, 
s čímž jsem nebyla spokojena. 
Nerespektoval se názor ostatních 
zastupitelů a chyběla diskuze. 
Pouze se nastolovalo a schvalova-
lo. Když se k tomu přidala kauza 
kolem výběrových řízení na měře-
ní rychlosti  a zadávání veřejných 
zakázek, tak se mi styl práce, dnes 
již bývalého vedení města, oprav-
du nelíbil. 

Když jsme se jako opozič-
ní zastupitelé rozhodovali co 
s tí m, tak se nabízela pouze je-
diná možnost. A to na nejbližším 
zasedání zastupitelstva odvolat 
staré vedení a zvolit nové „tváře“ 
města.

Jsem člověk otevřený, diskutují-
cí, schopný vzít názory druhých a 
ustoupit i ze svých názorů, pokud 
budou ku prospěchu obyvatelů 
našeho města.

Svou funkci budete vykoná-
vat jako neuvolněná. Budete i 
nadále ředitelkou ZŠ Edisonova. 
Nebudete toho mít zrovna málo, 
zvládnete to?

Práci ředitelky na základní škole 
miluji a jsem tam šťastná. I když je 
to práce náročná v tom, že se ka-
ždodenně řeší záležitosti  spojené 
s provozem školy, chováním žáků, 
zastupováním kantorů, přesto ji 
mám ráda a k práci ředitele školy 
toto všechno patří. Navíc mám ve 

škole rozjeté dva velké projekty, 
za které jsem jako ředitelka školy 
zodpovědná a ráda bych je dotáh-
la do konce.

Věřím, že obě práce zvládnu, 
protože ve škole mám skvělý tým, 
na který se mohu spolehnout. Do-
jde na  rozdělení některých čin-
ností  mezi mé kolegy, budu častěji 
delegovat práci, ale jsem připra-
vena tuto výzvu přijmout a praco-
vat pro město naplno.

Máte nějakou vizi, kterou 

chcete, aby se město nyní ubí-
ralo?

Poslední jednání zastupitelstva 
by se dalo nazvat revolučním, 
ale na městském úřadu se žádná 
revoluce konat nebude. Tady se 
bude pokračovat dál.

Vize rozvoje města je daná ve 
strategických plánech, které se 
tvořily někdy před pěti , čtyřmi 
lety, když se tvořil dlouhodobý 
strategický plán rozvoje města. 
Ten je na stole a rádi bychom se 
ho drželi. To však neznamená, že 
se nebudeme bavit o nových prio-
ritách.

Mým cílem je, abychom naši 
práci, v součinnosti  se starostou 
města, zastupiteli a vedoucími 
odborů dělali otevřeně, v diskuzi 
a podle právních předpisů České 
republiky.

Pár slov na závěr?
Chtěla bych poděkovat všem 

zastupitelům, kteří mi v tajné 
volbě dali hlas a kteří nás pod-
pořili v té změně. Zároveň děkuji 
lidem, obyvatelům našeho města, 
bez kterých by se to nepovedlo. 
Děkuji.             Tomáš Secký

Po čtrnácti  letech jste znovu 
místostarostou. Dvanáct let jste 
byl radním. Co přimělo Vás kan-
didovat na post místostarosty?

Aktuální stav ve městě. Aby se 
to vyřešilo. Už toho bylo všeho 
dost. Ať už té negati vní mediální 
kampaně a očerňování města. 
Chci s tí m něco udělat, aby se toto 
město stabilizovalo. Bude to těž-
ké, ale je to výzva. Jeden z důvo-
dů, proč jsem do toho šel, je také 
znovuobnovení jednání s Krajskou 
zdravotní, a.s. To byla pro nás 
všechny hrozně překvapivá zprá-
va. 

Budete mít na starost Měst-
skou policii Varnsdorf. Na co se 
budete chtí t zaměřit směrem 
k bezpečnosti ?

Vidím tam možnost k zlepšení. 
A vyplývá to i z toho, že už jsem 
ředitelem městské policie byl 
v letech 2002 až 2006. K některým 

věcem bych se rád vráti l. Ať už se 
jedná o kontrolu výkonu té služby, 
nebo hlavně o oboustrannou ko-
munikaci.

Máte nějakou vizi, kterou 
chcete, aby se město nyní 
ubíralo?

Změna vedení města nezname-
ná převrat ve městě. Nemůžeme 
všechny akce zastavit a dělat je 
jinak, byť o některých samozřej-
mě budeme jednat. Bývalá rada 
města rozhodla vypovědět stáva-
jící smlouvu na měření rychlosti , 

která vyprší posledního ledna. 
O tom budeme jednat, aby nové 
výběrové řízení bylo transparent-
ní. Mluvit budeme také o místech 
měření. 

Rád bych také obnovil spoluprá-
ci s Rumburkem a společně řešil 
otázky zdravotnictví a dalších té-
mat. To dříve fungovalo. V minu-
losti  jsme se zapojili do projektu 
Čtyřměstí  (Varnsdorf, Rumburk, 
Seifh ennersdorf a Großschönau), 
který upadl v zapomnění. Chci tu 
myšlenku obnovit a těžit z toho. Je 
to šance, jak můžeme pro město 
získávat další Evropské peníze. 

Pár slov na závěr?
Děkuji všem za projevenou dů-

věru. Jedno vím jistě. Jsem člověk, 
který se ze svých chyb učí, takže 
to rozhodně budu dělat jinak než 
před čtrnácti  lety.

Tomáš Secký  

Do křesla místostarostky města Varnsdorf usedla Ladislava Křížová; foto Tomáš Secký

Jiří Sucharda je znovu místostarostou po čtrnácti  letech; foto Tomáš Secký
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Poplatek za komunální odpad zůstává stejný jako v loňském roce

Odběratelé zaplatí za vodu od května méně než loni

Dotační program a Koncepce podpory sportu pro rok 2020

Varnsdorf      Poplatek za ko-
munální odpad se nemění ani 
pro rok 2020.

Dovolujeme si především upo-
zornit občany města Varnsdorf 
na termíny splatnosti  poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů pro letošní rok.

Celková roční sazba poplat-
ku se nezměnila ani letos a činí 
600 Kč na osobu. 

Poplatek je splatný jednorá-
zově nejpozději do 31. května 
příslušného kalendářního roku. 
Poplatník, který platí  sám nebo 
prostřednictvím společného zá-
stupce domácnosti , může zapla-

ti t poplatek za daný rok také ve 
dvou shodných splátkách. První 
splátku ve výši poloviny poplatku 
do 15. února daného roku, dru-
hou splátku do 15. srpna daného 
roku. V případě, že je poplatek 
placen jednou osobou za celou 
domácnost a celková poplatko-
vá povinnost za kalendářní rok 
u domácnosti  je vyšší než 2 000 
Kč, lze poplatek splati t ve čtyřech 
shodných splátkách. A to první 
splátkou ve výši čtvrti ny poplat-
ku do 15. února, druhou splát-
kou do 15. května, třetí  splátkou 
do 15. srpna a čtvrtou splátkou 
do 15. listopadu kalendářního 
roku. Pokud je poplatek placen 
za poplatníka prostřednictvím 

vlastníka nebo správce bytového 
domu, je možné zaplati t poplatek 
ve čtyřech shodných splátkách. 
První splátkou ve výši čtvrti ny po-
platku do 31. března, druhou do 
30. června, třetí  do 30. září a čtvr-
tou splátkou do 15. prosince ka-
lendářního roku. 

Vznikne-li poplatková povinnost 
(nebo zanikne-li osvobození nebo 
úleva) po 15. květnu příslušného 
kalendářního roku, je příslušná 
část poplatku splatná nejpozději 
do 30 dnů od vzniku poplatkové 
povinnosti  (nebo zániku osvobo-
zení nebo úlevy). 

Poplatek lze zaplati t více 
způsoby. Bankovním převodem 
nebo složenkou na číslo účtu 

35–921 388 329/0800 pod při-
děleným variabilním symbolem 
nebo hotově či platební kartou 
v pokladně Městského úřadu 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 
v pondělí od 08:00 – 11:30 a 
12:00 –17:00, v úterý od 08:00 – 
11:30 a 12:00 – 15:00, ve středu 
od 08:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30, 
ve čtvrtek ve vesti bulu budovy od 
08:00 do 12:00 a v pátek od 08:00 
– 11:30 a 12:00 – 14:00 hodin.

Pokud neznáte svůj variabilní 
symbol, obraťte se prostřednic-
tvím e-mailu jana.matuskova@
varnsdorf.cz či telefonicky 417 
545 114 na paní Janu Matuško-
vou.

  Ekonomický odbor

Teplice     Severočeská vodá-
renská společnost vyhlašuje 
cenu vodného a stočného jed-
nou ročně, a to vždy k 1. lednu 
daného roku. Za 1000 litrů do-
dávky pitné vody a za její od-
kanalizování a vyčištění zaplatí  
od 1. ledna odběratelé v Ústec-
kém a Libereckém kraji 103,39 
korun včetně DPH. Od 1.5.2020 
však dochází ke změně výše DPH 
z 15 % na 10 %. Proto od 1. květ-
na 2020 klesne cena vodného 
a stočného na 98,91 Kč včetně 
DPH.

„Tato částka se často redukuje 
na jediné číslo „cena vody“, ale je 
důležité si uvědomit, že se jedná 
vlastně o platbu za dvě služby. 
Přivést vodu z nádrže nebo vrtu 
do úpravny, pak z ní vyrobit vodu 
pitnou, tu rozvést do stati síců ob-
jektů, z nich pak odvést odpadní 
vodu, vyčisti t ji a vypusti t zpět do 
přírodního koloběhu, je náročný a 
nákladný proces,“ vysvětluje ge-
nerální ředitel Severočeské vodá-
renské společnosti  (SVS) Bronislav 
Špičák.

SVS jako vlastník vodárenské in-

frastruktury a jeho provozní spo-
lečnost SčVK se starají o téměř 
13 000 kilometrů vodovodního a 
kanalizačního potrubí a více než 
1300 objektů jako jsou úpravny 
vod, čistí rny odpadních vod, vo-
dojemy a podobně. Zásobují 1,1 
milionu obyvatel na území dese-
ti ny rozlohy ČR.

Při stanovení vodného a stoč-
ného se již od založení společnos-
ti  řídíme těmito zásadami: dodr-
žení sociální únosnosti , solidární 
cena na celém území naší působ-
nosti , zodpovědný a transparent-

ní přístup řádného hospodáře, a 
pravdivě odrážet skutečné opráv-
něné náklady dané podmínkami 
v regionu. „Navzdory rostoucím 
cenám stavebních prací, energií 
a lidské práce se nám daří držet 
ceny vodného a stočného pod 
hranicí sociální únosnosti , tj. pod 
2 % z čistých příjmů domácnos-
tí  v regionu. Ve srovnání s tí mto 
ukazatelem cena vody již několik 
let dokonce klesá,“ doplňuje před-
seda představenstva SVS Tomáš 
Indra.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Varnsdorf       Rada města 
Varnsdorf schválila na svém pro-
sincovém zasedání Dotační pro-
gram a Koncepci podpory sportu 
ve městě pro rok 2020. Město 
na tyto akti vity vyčlenilo částku 
tři miliony korun.

Dotační program města Varns-
dorf pro rok 2020

Program je určen na projekty 
veřejně prospěšného charakteru 
formou výběrového dotačního ří-

zení. Dotace může být poskytnuta 
až do výše 70 % z celkových uzna-
telných nákladů projektu. Nově je 
možno žádat 30 000 Kč na jeden 
projekt. Objem peněžních pro-
středků vyčleněných v rozpoč-
tu města na dotační program je 
1 500 000 Kč.

Dotační program včetně všech 
příloh je zveřejněn na www.varns-
dorf.cz – Město – Dotační pro-
gramy. Žadatelé o neinvesti ční 
účelovou podají žádosti  na pře-
depsaném formuláři včetně kopií 

povinných dokladů v zalepené 
obálce označené textem: „Dotač-
ní program města Varnsdorf pro 
rok 2020“ v termínu od 02.01. do 
31.01.2020 na podatelnu MěÚ 
Varnsdorf, nám. E. Beneše 470.

Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf

Koncepce shrnuje formy a způ-
soby podpory sportu, včetně pod-
mínek, za jakých je možné přidě-
lovat účelovou neinvesti ční dotaci 

na sportovní akti vity. Dokument 
„Koncepce podpory sportu ve 
městě Varnsdorf“ včetně žádostí  
je k dispozici na webových strán-
kách města www.varnsdorf.cz
– Město  - Dotační programy. Uzá-
věrka k podání žádostí  je stanove-
na na 14. února 2020. Objem pe-
něžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu města na koncepci 
podpory sportu je 1 500 000 Kč.

S případnými dotazy se žada-
telé mohou obracet na oddělení 
školství, kultury a tělovýchovy.
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Pište na e-mail: hs@varnsdorf.cz,
volejte 417 545 142

Jan Novodárský: Nejlepší reklamou jsou stovky spokojených zákazníků

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

Varnsdorf        Naši rubriku, 
kde představujeme zajímavé 
podnikatele z Varnsdorfu, už ur-
čitě znáte. Jelikož problemati ku 
úklidu řeší každá domácnost, ur-
čitě rádi nahlédnete pod poklič-
ku služeb, které Honza nabízí a 
s čím vám v době jarního úklidu, 
který se podezřele rychle blíží, 
může pomoci.

Dvaatřiceti letý Jan Novodár-
ský už tři roky provozuje Parní 
a hloubkové čištění JN. Pracuje 
s takzvanou suchou párou (ne-
boť se vytváří z velmi malého 
množství vody), která je účinná 
při odstraňování nečistot a mast-
noty, ale je i šetrná k veškerým 
ošetřovaným povrchům, protože 
materiály nepromočí, ale pouze 
zvlhčí. Klady tohoto čištění jsou: 
vysoká teplota (spolehlivě zahubí 
veškeré bakterie), pára pronikne 
i na místa, kam se běžným čiště-
ním nelze dostat, odstraní bio-
logické nečistoty a vysterilizuje 
prostředí v domácnostech, kan-
celářích apod.

Kde se zrodil nápad začít se 
věnovat parnímu a hloubkové-
mu čištění? Přeci jen vím, že jsi 
studoval školu s úplně jiným za-
měřením.

Ano, mám vystudovanou státní 
vysokou školu s ti tulem magis-
tr, konkrétně Policejní akademii 
ČR v Praze. Mimochodem tuto 
otázku má každý druhý zákazník, 
kterému dávám vizitku. Vždy si 
zavti pkuji s odpovědí, že mám 
vystudovanou úklidovou „vejš-
ku“. Samozřejmě jsem se snažil 
s mým vzděláním uplatnit v oboru, 
ale jako většina čerstvě vystudo-
vaných vysokoškolských studentů 
jsem měl problém práci najít z dů-
vodu nedostatku pracovních zku-
šeností . A tak jsem musel sáhnout 
po zaměstnání mimo obor. Jedna-

lo se o pozici obchodního zástupce 
s nejmenovaným produktem. Před 
pěti  lety jsem se dostal do fi rmy 
sídlící ve Varnsdorfu, která se za-
bývá prodejem profesionálních a 
průmyslových parních čisti čů. Zde 
působím stále a pomáhám s pro-
dejem této technologie.

Při mnoha schůzkách s úklido-
vými fi rmami, potravinářskými 
provozy, hotely apod. jsem viděl 
účinnost a kvalitu čištění s těmi-
to stroji. Rozhodl jsem se jeden 
profesionální parní čisti č zakoupit 
pro vlastní potřebu do své domác-
nosti . Občas se pak stalo, že mě 
oslovil někdo z blízkého okolí, zdali 
bych se mohl zastavit na kávu a 
vyčisti t nějaký fl ek na sedačce. 
Poté to chtěl známý známého a 
začalo to fungovat. Vytvořil jsem 
základní ceník, založil si živnosten-
ské oprávnění a začal podnikat. 
Nedělal jsem žádný průzkum trhu 
a až poté se ukázalo, že ve Varns-
dorfu taková služba chybí.

Znamenalo to tedy naučit se 
něco naprosto nového. Jaké byly 
začátky?

Začátky byly hodně o studování 
správných technik čistění, volbě 
správných, a hlavně fungujících 
čistí cích přípravků, které jsou 
vhodné pro dané povrchy. Dobře 
se vybavit stálo na začátku celkem 
dost peněz. Nebylo to jednoduché. 
Musel jsem založit profi l na sociál-
ní síti  Facebook a začít ho naplňo-
vat obsahem, který přivede další 
potenciální zákazníky. Sám jsem si 
vytvářel webové stránky, zjišťoval 
a nastavoval přijatelné ceny, plati l 
reklamy nebo vytvářel své vlastní. 
Postupem času to začalo fungovat 
na základě spokojených zákazní-
ků formou referencí, kterých už je 
v řádu stovek. A to je nejlepší druh 
reklamy. Nyní funguji už více jak 
3 roky.

V čem je parní čištění výjimeč-
né?

Největší výhoda je, že pára 
obsahuje cca 5 % vody. Čištěné 
povrchy jsou tedy jen zvlhče-
né. Pára hubí bakterie, roztoče, 
alergeny, a tak zajistí  perfekt-
ní dezinfekci všech povrchů. 
Lze použít na převážnou většinu 
tkanin, dřevo, plasty, sklo, kov, ká-
men atd.

S čím vším se na tebe mohou 
zákazníci obráti t?

Na začátek bych rád uvedl, 
že zajišťuji také čištění sedacích 
souprav a koberců klasickou me-
todou „mokrého tepování“. Ta je 
momentálně žádanější, jelikož je 
oproti  parnímu čištění o něco lev-
nější. Párou nejvíce zajišťuji násle-
dující služby: hloubková dezinfek-
ce čalounění, koberců, matrací, 
kočárků i s konstrukcí, autose-
daček, parní čistění spár, podlah 
(např. v koupelně), odmašťování 
povrchů, údržba špatně přístup-
ných míst, čištění rámů oken (li-
kvidace plísní), čištění radiátorů 
(zlepšení teplených vlastností ), 
žulových schodů. Jako doplňko-
vou službu mám také mytí  oken, 
čištění porézních velkoplošných 
podlah a čištění interiéru vozů, 
pro kterou hledám pomocníka.
Věnuji se také čištění a impregna-
ci kůže a eko kůže. Nově začínám 
dovoz a prodej profesionální au-
tokosmeti ky a příslušenství pro 
čištění interiéru a mytí  exteriéru 
vozů.

Oslovují tě spíše fi rmy s po-
žadavkem rozsáhlejšího čištění, 
nebo i domácnosti  např. s ko-
berci a sedačkami?

Největší počet zákazníků tvoří 
domácnosti  se sedačkami a ko-
berci. Samozřejmě mě oslovují i 
fi rmy, úřady, školy, školky, penzio-
ny, kde se zpravidla jedná o roz-

sáhlejší čištění.
V jakém ročním období máš 

nejvíce „napilno“?
Každoročně je největší „boom“ 

před Vánoci (listopad, prosinec), 
kdy chce mít mnoho lidí doma čis-
to. Silnější období je také v době 
jarního úklidu.

Řešil jsi nějaké reklamace? 
A jsi zajištěný pro případné po-
škození čištěných věcí?

Za celou dobu své působnosti  
jsem řešil asi čtyři drobné rekla-
mace, které se ke spokojenosti  zá-
kazníka rychle vyřešily. V případě, 
že by došlo k jakémukoliv poškoze-
ní věci při práci, jsem samozřejmě 
pojištěn.

Je možné, že si po přečtení 
článku naši čtenáři uvědomí, že 
by tvé služby potřebovali. Ně-
kteří třeba úplně netuší, co je 
vlastně čeká. Můžeš popsat, jak 
mají formulovat svou „objed-
návku“, jak tvá návštěva probíhá 
a kam se ti  mohou ozvat?

Kontaktovat mě mohou lidé na 
mobilní telefon (723 866 600) 
formou SMS, skrze sociální síť 
Facebook (Parní a hloubkové čiš-
tění JN) nebo prostřednictvím for-
muláře na webové adrese www.
cisteniparou.eu. Službu zajišťuji 
v rámci celého Šluknovského vý-
běžku. Po dohodě lze dojet kam-
koliv. Na mé služby lze také za-
koupit dárkový poukaz v libovolné 
hodnotě.

Následně si zákazníka zapisuji 
do svého pořadníku a pak už dom-
louváme vhodný termín (den, 
čas). Vždy se snažím člověku při-
způsobit. Po mém příjezdu si ještě 
jednou projdeme místa k čištění 
a začíná se s prací. Není třeba 
žádná asistence, vše zvládám 
sám. Někteří zákazníci mě nechají 
doma samotného a vyřídí si po-
třebné záležitosti .    Barbora Hájková

Varnsdorf     Dovolujeme si 
informovat občany města Varns-
dorf, že 01.01.2020 nabývá účin-
nosti  nová obecně závazná vy-
hláška č. 4/2019 o místním po-
platku ze psů.

Změny jsou v rozšíření osvobo-
zení od poplatku o držitele průka-
zu ZTP. Kategorie držitelů psa, kte-
ří jsou poživatelé důchodu, který 

je jejich jediným zdrojem příjmů 
byla nahrazena skupinou nazva-
nou osoby starší 65 let. Nemění 
se výše ani splatnost poplatku ze 
psů.

Sazba poplatku činí za kalen-
dářní rok za každého psa:

a) ze psa, chovaného v domě 
s nejvýše 3 byty  - 200 Kč

b) ze psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let  - 200 Kč
c) z jiného psa než uvedeného 

pod písm. a) nebo b)  - 800 Kč
Pro rok 2020 je poplatek splat-

ný 31.03.2020. Poplatek lze za-
plati t:

a) na pokladně Městského úřa-
du Varnsdorf v hotovosti  nebo 
platební kartou,

b) složenkou typu A směrova-

nou na č. ú. 19-921 388 329/0800 
pod přiděleným var. symbolem,

c) bankovním převodem na č.ú. 
19-921 388 329/0800 pod při-
děleným var. symbolem. Pokud 
neznáte svůj variabilní symbol, 
obraťte se e-mailem (zuzana.
hruskova@varnsdorf.cz) nebo te-
lefonicky (412 545 115) na paní 
Zuzanu Hruškovou.
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Inzerce

Obsazujeme 
pracovní pozice

Kontaktujte nás:
ondrej.sip@preciosa.com 

+420 739 520 412
preciosa.jobs.cz

v Kamenickém Šenově

KONSTRUKTÉR DESIGNOVÝCH SVÍTIDEL

MISTR SKLÁŘSKÉ HUTI

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
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VZPOMÍNKA PODĚKOVÁNÍ
Dne 22. ledna 

uplyne 10 smut-
ných let, co nás 
navždy opustil pan 
Milan Křemenák.

S láskou v srdci 
stále vzpomínají manželka, dcera a 
syn s rodinami 

Děkujeme všem příbuzným, přáte-
lům, sousedům a známým za účast na 
posledním rozloučení s naším drahým 
zesnulým, panem Josefem Hrobní-
kem, které se konalo 27. prosince 
2019 ve smuteční síni ve Varnsdorfu.

Rovněž děkujeme za květinové 
dary, slova upřímné soustrasti a smu-
teční kondolence.

S úctou přítelkyně s rodinou

Dne 10. ledna 
uplynul rok, co 
nás navždy opus-
tila naše milovaná 
maminka, babič-
ka a prababička, 

paní Stanislava Jirsáková. S láskou 
vzpomínají manžel, děti, vnoučata a 
pravnoučata.

Dne 14. ledna 
uplynul jeden rok od 
úmrtí mého manžela 
Rudy Zmítka. Stále 
vzpomíná manželka 
Eva, synové Ruda a 

Pavel, rodina Knapova a Kociánova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. ledna 
uplynulo 20 let, co 
nás navždy opustil 
náš milovaný man-
žel, otec, dědeček a

pradědeček pan 
Ing. František Jílek. Tiše odešel, 
muselo to být, ale v našich srdcích 
budeš stále žít.

S láskou vzpomíná manželka a 
dcery s rodinami. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Dne 9.1.2020 by se dožil 80ti let 
Jaroslav Červinka. Stále vzpomíná 
manželka Irena, děti s rodinami a 
přátelé.

Dne 2. ledna by oslavila paní 
Marie Šimonová 85 let, dne 8. dub-
na by pan Mirko Šimon oslavil 90 let. 
S láskou vzpomínají dcera Jitka a 
vnučka Míša.

ZUBNÍ POHOTOVOST

   
18. - 19.1.2020   
MUDr. Křemen Adolf  
Teplická 270, Jílové  
Tel. 412 550 343

25. - 26. 1.2020  
MUDr. Plyuschakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
Tel. 412 519 622

Od ledna 2020 ordinační hodi-
ny o sobotách, nedělích a svát-
cích: 08:00 - 12:00 hod.  

ZUBNÍ POHOTOVOST

Úmrtí v prosinci

Miroslav Schejbal  79 let
Lidie Šmidtová  76 let
Krista Paizkerová  75 let
Blanka Petráčková 77 let
Antonín Fronc  61 let
Anežka Kovářová  80 let
Marie Dissnerová  88 let
Josef Hrobník  88 let
Štefan Tóth  85 let
Ladislav Tomko  69 let
Bedřich Rozum  96 let
Zdenka Doktorová  74 let
Alois Kříček  89 let

ÚMRTÍ

Svozy pytlového tříděného odpadu
23.1.2020 od 9.00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

Hodinový manžel a zámečnictví. Tel. 607 716 983, e-mail: 
josef.knourek@post.cz. Opravy vodo, elektro, práce se dře-
vem, montáž a opravy nábytku, drobné zednické práce, ořez 
stromů a keřů.

Hledám pronájem garáže v lokalitě Varnsdorf, Dolní a Horní 
Podluží, Jiřetí n pod Jedlovou, Rybniště. Tel.: 723 878 714

Prodám knihy nejrůznějších žánrů. Více informací na telefo-
nu: 606 143 834

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Proč mají děti doplácet na řádění vandalů?

Poctiví lidé se mezi námi stále najdou

Společně si hrát a navzájem se učit

Varnsdorf       Je všeobecně 
známo, že v období kolem vá-
nočních svátků jsou popelnice a 
kontejnery přeplněné.

Někteří „chytráci“ situaci s od-
padem však řeší tak, že plný pytel 
odpadků odeberou z popelnice a 
jeho obsah vysypou na zahradu 
mateřské školy v Národní ulici. 
Co na tom, že si zde hrají ti  nej-
menší? Jiní spoluobčané zas po-
važují za nejlepší noční zábavu 

demolovat plot mateřské školy. 
Pravda, měl svá nejlepší léta již za 
sebou, ale zatí m dokázal zajisti t 
bezpečnost dětí  hrajících si na 
zahradě.

Děkuji panu Hájkovi a zaměst-
nancům Technických služeb měs-
ta Varnsdorf, kteří nepořádek na 
zahradě mateřské školy i v jejím 
okolí bez odkladu během vánoč-
ních svátků uklidili.

                           Bc. Vlasta Tarnóczyová

Varnsdorf       Stačila chvíle 
nepozornosti  a pan Karel Radoň 
z Varnsdorfu přišel o peněženku. 
Zapomněl ji v nákupním vozíku.

Peněženka obsahovala veške-
ré osobní doklady, kreditní kar-
tu i vyšší fi nanční hotovost. Díky 
pocti vému nálezci ale o žádnou 
z těchto věci nepřišel. Pocti vý ná-
lezce ji našel a odevzdal na infor-
mace v marketu Kaufl and. „Když 
jsem zjisti l, že jsem ztrati l peně-
ženku, ihned jsem to nahlásil na 
městskou policii a vydal jsem se 

na místa, kde jsem byl. Příjem-
ným překvapením pro mě byla 
zpráva, že byla na informacích 
v marketu. Jméno pocti vého ná-
lezce si však nenapsali a já bych 
ho rád našel, osobně se s ním 
setkal a poděkoval mu. Takových 
lidí je dnes toti ž málo,“ popisuje 
situaci pan Radoň.

Pokud pocti vý nálezce čte ten-
to článek, může se spojit s panem 
Radoněm na telefonním čísle 
602 185 496.

              Tomáš Secký

Varnsdorf    Skončil rok 2019 
a v MŠ Čtyřlístek končí vzájemná 
spolupráce s partnerskou škol-

kou z Großschönau v rámci pro-
jektu: „Společně si hrát a navzá-
jem se učit ,100282324“. 

Za dobu trvání tohoto pro-
jektu, což bylo 3 roky, jsme si 
s dětmi užili spoustu zážitků, vý-
letů a společných akcí. Revitalizo-
vali jsme školní zahradu, kterou 
dofi nancovalo město Varnsdorf 
a s dětmi ji velmi využíváme. Na-
vázali jsme přátelství a osvojili si 
základy německého jazyka. Bu-
deme už jen vzpomínat a již nyní 
máme naplánované akti vity na 
rok 2020. Jsem rádi, že můžeme 
za podpory AWO Kinderland ve 
společných setkáváních pokračo-
vat i nadále. Těšíme se na nové 
zážitky.                 

                             Marcela Nováčková,

             MŠ Čtyřlístek



Pětapadesátý ročník Silvestrovského běhu zná své vítěze

Tradiční klání fanoušků pražských „S“ ovládla Sparta 5:2

Varnsdorfští sálovkáři zažili dobrý konec minulého roku

Tenisté přivítali na kurtech nový rok
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Varnsdorf       Poslední den 
uplynulého roku patřil již tradič-
ně Silvestrovskému běhu a závo-
du horských kol.

Centrem dění bylo náměstí  ve 
Varnsdorfu, kde město Varnsdorf 
a Komise pro vzdělávání, sport a 
tělovýchovu ve spolupráci s TJ 
Slovan Varnsdorf – oddílem at-
leti ky připravili soutěže ve vrhu 
kládou a válečkem, v běhu a v zá-
vodě na horských kolech. Tradiční 
závody přilákaly na start stovky 
závodníků, kteří předvedli skvělé 
výsledky.

Vítězové běžeckých kategorií
Benjamínci dívky: Charlott e 

Procházková, Benjamínci chlapci: 
Sebasti an Jurica, Školáci dívky: 
Ella Müllerová, Školáci chlapci: 
Petr Kohút, Přípravka dívky: Te-
reza Bučková, Přípravka chlapci: 
Tomáš Synek, Nejmladší a mlad-
ší žákyně F11 (600 m): Anežka 
Kroupová, Nejmladší a mlad-
ší žákyně F13 (600 m): Johana 
Venclová, Nejmladší žáci 600 
m: Oliver Bělič, Mladší žáci M13 
(800 m): Josef Tomašov, Starší 
žákyně F15 (800 m): Markéta 

Petrásková, Míle M15: Jakub Za-
jíček, Míle M49: Jan Karko, Míle 
M50: Zdeněk Bufk a, Míle F34: 
Vendulka Ryšavá, Míle F35: Tere-
za Masopustová, 5 km F34: Pet-
ra Kabeláčová, 5 km F44: Zuzana 
Rusínová, 5 km F45: Ludmila Šva-
dlenková, 5 km M39: Ondřej Petr, 
5 km M49: Michal Šandera, 5 km 
M59: Jaroslav Chramosta, 5 km 
M60: Zdeněk Bufk a.

Vítězové závodů horských kol 
Mladší žáci: Jakub Dörner, Starší 
žáci: Filip Bouzek, Ženy do 40 let: 

Viktoria Marschnerová, Děvčata 
nad 40 let: Miry Stejskalová, Ve-
teráni nad 60 let: Jan Pospíchal, 
Junioři: Matouš Dubovecký, Muži 
do 39 let: Jan Brňák, Muži do 49 
let: Tomáš Kubát, Muži do 59 let: 
Jan Boczan.

Hod válečkem ovládla Eva Kol-
nerová s výkonem 17,01 metrů. 
Hod kládou zase Lukáš Jelenčiak 
s 7,77 metry. Kompletní výsled-
kový servis naleznete na webo-
vých stránkách města Varnsdorf.     
                                                              Redakce

Varnsdorf      Nejen čížkové 
v Praze mají novoroční derby 
slavných pražských „S“. V sobo-
tu 4. ledna 2020 dopoledne se 
konalo utkání varnsdorfských 
fandů obou pražských klubů na 
hřišti  u školy v ulici Východní. 

Systém byl jednoduchý: 5 hrá-
čů v poli a 2x30 minut hrací doba. 
Kapitáni týmů Michal Párek Stá-
rek (Sparta) a Milan Hindrák (Sla-
via) dali dohromady borce růz-

ného věku, avšak pouze jednoho 
pohlaví. 

Sparta byla oproti  Slavii vel-
mi omlazena a diktovala vysoké 
tempo celého zápasu. Ze Slavie 
zase zářila zkušenost a rozvaha. 
Kopaly se tři penalty (dvě nebyly 
proměněny). Poločas skončil 4:1 
pro Spartu, mládí běhalo jako o 
život. Druhý poločas byl vyrov-
naný se spoustou šancí na obou 
stranách. Derby nakonec vyhrála 

5:2 Sparta. Dvě branky za Spartu 
dali Janošek a Kaško, jednou se 
trefi l Stárek. Za Slavii kontrovali 
Čižmárik a Kalný z penalty.

Několik desítek diváků vidělo 
pohledný a bojovný výkon obou 
soupeřů, úroveň a technika od-
povídala věku hráčů. Občerstve-
ní bylo zajištěno přímo na ploše 
v tekutém skupenství. Vyhod-
nocení a drobný raut se konal 
v přátelské pohodě restaurace  U 

Šimků. Kapitáni obou týmů děkují 
svým hráčům za bojovný výkon a 
také za odvahu a výdrž. Slavia hrá-
la celý druhý poločas bez možnos-
ti  střídat. Vydržet běhat 30 minut 
je opravdu obdivuhodné. Klobouk 
dolů. Odveta se bude konat v létě.  
Účastníci utkání přejí všem obča-
nům města Varnsdorf šťastný a 
pohodový rok 2020. Sportu Zdar 
a fotbalu zvláště. Sláva vítězům, 
čest poraženým.           Milan Hindrák

Varnsdorf     Sálovkáři týmu 
Futsal Varnsdorf zakončili rok 
2019 na jedničku. A tým ve čtvr-
tém kole Extraligy sálové kopané 
Ústeckého kraje vyhrál všechny 
tři zápasy. 

Vše začalo výhrou 2:1 nad Jílo-
vým. „Tento zápas jsme měli od 
začátku pod kontrolou, i když sou-
peř před koncem upravil skóre. Ve 
druhém zápase jsme měli narazit 
na Hezouny Děčín, ale soupeř bo-
hužel nedorazil. Tak jsme si při-

psali další tři body po kontumační 
výhře 5:0. Pak jsme čekali tři hodi-
ny na poslední zápas tohoto roku. 
V něm jsme narazili na Želenice 
Děčín. Vstup do tohoto zápasu 
se nám vůbec nepovedl a rychle 
jsme prohrávali 0:2. Po oddecho-
vém čase se hra výrazně zlepšila, 
a skóre jsme otočili v náš pro-
spěch. Vedení jsem udrželi až do 
samotného závěru. Devět bodů 
nás posunulo na dosah prvního 
místa, uvidíme, co přinese rok 

2020,“ usmíval se vedoucí týmu 
Marcel Mikolášek. Varnsdorf je 
druhý a na první Bělou ztrácí dva 
body.

Dařilo se i staré gardě, která na 
čtvrtém turnaji Veteráns ligy vy-
bojovala na domácí půdě sedm 
bodů. „V prvním zápase jsme se 
střetli s jedním aspirantem na ti -
tul, týmem Autocentrum Jílové B. 
I když jsme v zápase třikrát vedli, 
vítězství jsme neudrželi. Bod za 
remízu 4:4 ale bereme. Ve dru-

hém zápase jsme narazili na Notu 
Děčín. Vítězství 6:3 se ale nerodilo 
snadno. Soupeř trestal naše indi-
viduální chyby. Do třetí ho zápasu 
jsme šli na poslední tým tabulky, 
Dumbo Děčín. I když jsme počí-
tali tři hráčské ztráty, zápas jsme 
zvládli a vyhráli 5:2. Ziskem sedmi 
bodů jsme se posunuli do středu 
tabulky,“ dodal Mikolášek. Veterá-
ni Varnsdorfu v tabulce poskočili 
na šesté místo. 

Redakce

Varnsdorf      Počasí nám ne-
přálo, takže silvestrovské ven-
kovní tenisové rozloučení s ro-
kem 2019 neproběhlo. Přivítali 
jsme ale rok nový.

Po pečlivých úpravách kurtu 

č. 4 jsme mohli s malým odstu-
pem přivítat rok 2020 již v pátek 
3. ledna. Mrazivé počasí na nás 
zanechalo stopy, ale zážitek ze hry 
v tomto ročním období byl opět 
vynikající. Další členové teniso-

vého oddílu TJ Slovanu Varnsdorf 
hrají již od podzimu v halách, kte-
ré využívají i trenéři k pravidelným 
tréninkům mladých hráčů a dětí .  
Varnsdorfský tenis prostě žije.

              Milan Klusoň
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Varnsdorfští fotbalisté zahájili zimní přípravu

Na Boží hod to ve sportovní hale žilo basketbalem

V pořadí 20. ročník vánočního turnaje vyhrál překvapivě Vilémov

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 10

Varnsdorf     Zimní přestávka 
je u konce a fotbalisté Varnsdor-
fu zahájili přípravu na jarní část 
ligy.

Trenér David Oulehla přivítal 
na úvodním tréninku takřka kom-
pletní kádr. Aktuálně třináctý tým 
druhé ligy nehlásí velké hráčské 
změny. „Skončil stoper Marti n 
Ngimbi, kterému u nás skonči-
lo hostování. A uvidíme, jak se 
to bude dál vyvíjet. Skončil také 
Finěk, který se vráti l do Hradce 
Králové. Ze studijních důvodů. 
Z osobních důvodů tu už není   
Kazda. A nejsou tady ani doros-
tenci Rybář s Křivohlavým, u kte-
rých bohužel nebyl vidět takový 
progres, jaký bychom si předsta-
vovali,“ prozradil trenér Varnsdor-
fu David Oulehla.

Ten měl na hřišti  čtyři nové tvá-
ře. „Je tu Ondřej Pek, ročník 1998. 
Prošel mládežnickými týmy Sla-
vie a hrál za juniory Plzně. Hraje 
pravého obránce, nebo stopera. 
Takže uvidíme, jak bude vypa-
dat. Také je tu talentovaný Václav 
Sládek z Brandýsa, ročník 2002. 
A opět tu máme dva naše doros-
tence – Kubra a Jetmara,“ podotkl. 

Varnsdorf        Tradice bas-
ketbalového vánočního Božího 
hodu se opakovala i 25. prosince 
2019. 

Více než sedmdesát účastní-
ků, k tomu přes deset dvou a ví-
cečlenných rodin v rámci utkání 
sportujících dětí  a rodičů, se se-
šlo na turnaji příchozích. Dopro-
vodné střelecké soutěže doplni-
lo také již tradiční klání diváků, 
tentokrát o nejchutnější vánoční 
likér. Třináct týmů ve dvou skupi-

Varnsdorf     Varnsdorfská 
sportovní hala hosti la 20. ročník 
tradičního vánočního turnaje 
starých gard a osobností . 

Na umělé trávě v Kotlině chy-
běl také útočník Erik Micovčák, 
který dal na podzim pět branek. 
„Erik si na Slovensku, konkrétně 
v Košicích, vyřizuje nějaké osob-
ní záležitosti . Takže si prodloužil 
volno. Měl by dorazit ve čtvrtek 
ráno (9. ledna 2020),“ doplnil Ou-
lehla. 

Severočeši sehrají během pří-
pravy hned třináct přátelských 
duelů. Kolotoč zápasů jim začal 
už ve středu 8. ledna 2020, kdy se 
v rámci zimní Tipsport ligy před-
stavili na hřišti  Mladé Boleslavi 

proti  Spartě B. Utkání nakonec 
skončilo spravedlivou remízou 
1:1. „Taky je potřeba, abychom 
viděli nové kluky. Máme 23 hráčů 
a 3 brankáře. Rádi pracujeme s vi-
deem a děláme různé analýzy. Je 
dobře, že budeme hrát tolik zápa-
sů,“ zdůraznil. 

Je možné, že během zimní 
přípravy dojde ještě k nějakým 
změnám v kádru. „Určitě může 
ještě někdo přijít na zkoušku. 
Ale nebudou to revoluční změny. 
Pokud se najde někdo zajímavý 
na post stopera, tak po něm sáh-

neme. Času je dost,“ pousmál se 
Oulehla.

Do jarní části  půjde Varnsdorf 
se stejnou brankářskou dvojicí – 
Samoel a Vaňák. „Marti n Vaňák 
se tady připravuje už dlouho, spe-
ciálně si ho bere trenér brankářů 
Libor Macháček. Přípravná utkání 
a jeho první ostrý start v Brně uká-
zaly, že na to má. My mu věříme, 
jeho správný čas přijde. A rozhod-
ně ho nechceme někam hodit a 
utopit ho. Má to opravdu ještě 
čas. Ale věřím, že do budoucna 
tady může chytat jako profesio-
nál,“ pokýval hlavou. 

Jarní část FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIGY startuje první víkend 
v březnu. Varnsdorfské cíle jsou 
jasné. „Možná to zní hloupě, ale 
my máme vždy skromné cíle. Když 
před sezónou odešlo tolik hráčů, 
byl jsem realista a věděl jsem, na 
co v sezóně máme a nemáme. Cí-
lem je dostat se do klidných vod 
tabulky a rozhodně se nepohybo-
vat tam, kde se bude bezprostřed-
ně bojovat o záchranu. Ale bude 
to hodně těžké,“ dodal na závěr 
David Oulehla.

Redakce

nách kategorie „Profi “ a „Hobby“ 
se utkalo ve skupinách navzájem, 
a po vložených soutěžích pak 
o konečné umístění.

Výsledky v kategorii „Hobby“: 
1. Nekonečno, 2. ExŠimkáči, 
3. Ruce ze zlata, 4. Princezny

Výsledky v kategorii „Profi “: 
1. Capri Sonne, 2. Pasáci a černá 
ovce, 3. Ježci, 4. Dáda a jeho bra-
tři, 5. Opičák, 6. 408 01, 7. Samü-
ce, 8. Péťa je borec

Dovednostní soutěže měly 
letos zcela jiné vítěze, než bý-
valo zvykem. Střelbu trestných 
hodů ovládla Štěpánka Ježková 
s 18 úspěšnými střelami, soutěž 
ve střelbě zpoza trojkového ob-
louku Dominik Maščuch s šest-
nácti  zásahy v intervalu jedné 
minuty. Ve zmiňované dopro-
vodné soutěži o nejlepší vánoční 
likér vybírala tříčlenná komise 
hodnotí cích ze dvou vzorků, a to 
zástupců rodiny Relichových a Su-

chardových. Nakonec se rozhodla 
udělit první cenu prvně jmenova-
ným.

Poděkování patří za fi nanční 
podporu v rámci Dotačního pro-
gramu městu Varnsdorf a pro-
vozovateli sportovní haly, spo-
lečnosti  Regia a.s., za nezištnou 
organizační pomoc především 
Marti nu Smrčkovi, Danu Pajmovi, 
Báře Michalinové a Petru Brebur-
dovi.

       Zdeněk Strolený, Jan Šišulák

Na palubovce tak běhali napří-
klad Petr Voříšek, Pavlo Rudnyt-
skyy, Radim Breite, Kristi án Zbro-
žek a hromada dalších skvělých 

fotbalistů. Vítězství nakonec urval 
Vilémov, druhý byl Varnsdorf, tře-
tí  Děčín. Čtvrté místo bral Hovi 
Team a pátý skončil celek TU Sla-

via Liberec. Turnaj tradičně po-
řádal Jindřich Novák, bývalý fot-
balista Varnsdorfu, Děčína, nebo 
Slovanu Liberec.                  Redakce

Fotbalisté zahájili zimní přípravu na jarní část druhé ligy; foto Tomáš Secký


