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Epidemie koronaviru zasahuje do adventních oslav
Varnsdorf
Z důvodu vládních nařízení a zhoršující se epidemie koronaviru přistoupila
varnsdorfská radnice ke zrušení
slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Ta ho stejně jako loni
rozsvítila netradičně online.
První adventní neděle patří ve
Varnsdorfu již dlouhé roky tradiční akci – rozsvícení vánočního
stromu. Poprvé se konalo v roce
2008. Od té doby se několikrát
akce přesouvala podle toho, kde
zrovna vánoční strom byl. Nejdříve na parkovišti v Národní ulici, později v Otáhalově ulici před
městskou knihovnou a poslední
roky v blízkosti náměstí. Varnsdorf
si totiž zakládá na tom, že zdobí
živý strom.
Kulturní program spojený se
slavnostním rozsvícením stromu
ale neproběhl ani letos, už druhý
rok po sobě. „Velice mě to mrzí,
opakuje se situace z minulého
roku a občané tak přišli o jednu
z nejoblíbenějších akcí roku,“ řekl
starosta města Roland Solloch.
Radnice si pro své občany připravila slovo starosty včetně zapálení
svíčky na adventním věnci a rozsvícení vánočního stromu formou
videa, které je dostupné na webových stránkách města.
„Po roce začíná doba adventní,
pak budou Vánoce a my se schá-
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Vánoční strom na náměstí dostal v letošním roce novou výzdobu; foto Tomáš Secký

zíme v kostele, nescházíme se
u vánočního stromu. Už podruhé.
Je mi to hrozně líto, ale co se dá
dělat. Je taková situace. Lidé jsou
nemocní a leží v nemocnicích.
Ale začíná advent. Advent je
hezká doba. Doba připravena
na nejkrásnější svátky, na dobu
vánoční. Doba adventní nás ale
vybízí, abychom trochu zpomalili. Abychom popřemýšleli o svých
životech, hodnotách, které nám
jsou blízké a jsou trvalé. Přátelství,
odpuštění, láska, radost. To jsou
hodnoty trvalé a krásné, oproti
těm, které jsou tak křehké a slabé. Jako třeba majetek, finance,
zdraví. To jsou věci hrozně pomíjivé. Ale přece láska, pochopení,

porozumění a radost, ty jsou trvalé. To si chceme obzvlášť v době
adventní uvědomit. Poté se doba
adventní překlopí v krásnou dobu
vánoční. Já doufám a předpokládám, že každý z nás bude obdarován, protože myšlenka Vánoc je o
obdarování. Já doufám, že každý
z nás najde pod stromečkem něco
hezkého, něco, co nás překvapí
a budeme z toho mít radost. A
po době vánoční přijde nový rok.
Nový rok, který je spojen s dotazy,
otazníky, jak to bude dál a jak to
bude s námi.
Ještě, že jsou před námi Vánoce. Svátky naděje. A proto vám
chci přát jak na advent, tak i na
Vánoce, tak i na ten nový rok hod-

ně naděje. Protože bez naděje
nelze žít. Naděje, že se změníme,
že budeme lepšími. Že i ten svět
kolem nás bude hezčí a lepší.
Milí přátelé, požehnaný advent,
krásné Vánoce a všechno dobré
v tom novém roce. To vám ze srdce přeji,“ popřál ve videu občanům
starosta města Roland Solloch.
V letošním roce došlo zároveň
k rozšíření vánoční výzdoby ve
městě. Nového kabátu se dočkal
právě vánoční strom v blízkosti
náměstí. Další novinkou jsou tři
velké svítící dárky pod vánočním
stromem. Zlatým hřebem letošní
výzdoby je Svatá rodina, která září
v prostranství u věžičky.
Tomáš Secký
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Varnsdorfští hasiči vyjížděli do nemocnice, shořela zářivka
Varnsdorf
Požár a zakouření několika pokojů na oddělení
LDN ve varnsdorfské nemocnici
bylo na tísňovou linku nahlášeno v pátek 19. listopadu před
půl šestou večer.
Vzhledem k možné potřebě
evakuovat pacienty vyslalo operační středisko kromě varnsdorfské profesionální jednotky také
dobrovolné jednotky z blízkého i
dalekého okolí. Na místo vyjeli i
policisté a zdravotníci.
Když první hasiči dorazili na
místo, kouř už byl skoro vyvětrán
a po chvilce pátrání byl nalezen
zdroj celého poplachu – vyhořelá
zářivka nad postelí v jednom pokoji. Dojezd dalších jednotek na
místo tak nebyl potřeba, situace
byla pod kontrolou, i díky duchapřítomným zaměstnancům nemocnice. Profesionální jednotka
pak vyčkala na příjezd vyšetřovatele, který celou událost zadokumentoval.

nemocnice. „Tři zraněné jsme
převezli k vyloučení vážnějších
zranění,“ uvedl pro Deník mluvčí
zdravotnické záchranné služby
Prokop Voleník. K úniku provozních kapalin nedošlo, hasiči odpojili autobaterii.

Varnsdorfští hasiči vyjížděli k dopravní nehodě do Rumburku; foto miw.cz

Dopravní nehoda v Rumburku
V sobotu 20. listopadu odpoledne vyjela varnsdorfská profesionální jednotka společně s kolegy
z jednotky SDH Rumburk do ulice
Krásnolipská v Rumburku, kde
došlo k nehodě osobního vozidla – narazilo do stromu. Hasiči
provedli protipožární opatření a
zasypali uniklé provozní kapaliny,

o zraněnou osobu se postarali
zdravotníci.
Auto skončilo mimo vozovku
K vážně vypadající dopravní nehodě vyjížděli varnsdorfští hasiči
na Šébr v neděli 14. listopadu.
Auto se přetočilo přes střechu a
skončilo mimo vozovku. Tři lidé
byli převezeni ke kontrole do

A zase ta Mandava
V sobotu 13. listopadu v osm hodin ráno vyjela varnsdorfská profesionální jednotka do Rumburku, plameny tam opět zachvátily
garáž v ulici Dlouhá. Hořelo tam
nedávno. Cestou kolem „oblíbené“ rumburské restaurace Mandava ale zkušené oko jednoho
profesionální hasiče „cuklo“ doprava a co nevidělo. Plápolající
plamínky.
Když varnsdorfská jednotka
u garáže zjistila, že rumburští kolegové mají vše pod kontrolou,
k restauraci se vrátila a rozhořívající se ohýnek uhasila vysokotlakým
vodním proudem. Hasiči Varnsdorf

Neznámý pachatel rozbil výlohu a ukradl elektrokoloběžky
Varnsdorf Až dvouletý trest
odnětí svobody hrozí neznámému pachateli, který se ve Varnsdorfu vloupal do prodejny elektra.
Zloděj rozbil výlohu obchodu a uvnitř odcizil dvě elektro-

koloběžky. Předběžná škoda
byla vyčíslena na bezmála
čtyřiatřicet tisíc korun, po ukradených koloběžkách i pachateli,
kterému za krádež a poškození
cizí věci hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody, policisté

intenzivně pátrají.
Mladá žena přišla o mobil
Z přečinu krádeže je podezřelý
neznámý lapka, který ve Varnsdorfu okradl mladou ženu. Zloděj využil chvíle, kdy držela svůj

mobil, projel kolem ní na kole a
přístroj v hodnotě tři tisíce korun
jí vytrhl z ruky. Z místa činu pak
podle oznamovatelky na kole ujel
pryč. Pokud se podaří případ objasnit, hrozí pachateli až dva roky
za mřížemi.
por. Bc. Daniel Vítek

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
3.10.2021 v 11:15 hod.
Bylo oznámeno dozorčím
směny Obvodního oddělení Policie ČR, že v ulici Plzeňská došlo
k dopravní nehodě a žádá městskou policii o pomoc při usměrňování dopravy do ukončení
jejího vyšetření. Vyslaná hlídka
městské policie se na místě po
dohodě s Policií ČR přemístila
na křižovatku ulic Plzeňská
x Mikoláše Alše, kde odkláněla dopravu na vedlejší ulici. Spolupráce
s Policií ČR byla ukončena
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ve 12:10 hodin.
3.10.2021 ve 13:16 hod.
Cestou krizové linky 156 bylo
na služebnu Městské policie
Varnsdorf oznámeno zaměstnankyní Penny marketu, že v obchodě
mají zmatenou starší ženu, která
stále mluví rusky. Na místo byla
vyslána hlídka městské policie,
která zjistila oprávněnost oznámení. Starší žena nechápala, kde
se nachází a byla celkově velice
zmatená. Dozorčí směny se pro-

to telefonicky spojil s Nemocnicí
Varnsdorf, kde bylo zjištěno, že
jedna z jejich klientek ve 12 hodin
opustila areál nemocnice a nemohou ji najít. Strážníci ženu naložili
do služebního vozidla a převezli
do nemocnice, kde byla předána
personálu.

osobní vozidlo. Vyslaní strážníci
na místě zajistili stříbrné osobní
vozidlo, kdy dle registrační značky
byla provedena lustrace vozidla za
účelem zjištění majitele nebo provozovatele. Během prověřování
a získávání informací o vozidle
se na místo dostavila majitelka
vozu s tím, že pospíchala k lékaři a
zřejmě zapomněla vozidlo zabez4.10.2021 v 9:45 hod.
Na služebnu Městské policie pečit. Strážníkům za hlídání poděVarnsdorf bylo oznámeno ob- kovala.
Martin Špička,
čanem města, že u zadní brávelitel městské policie
ny sportovní haly stojí otevřené
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Na Hrádku vzniká moderní restaurace, na řadu přijde
terasa. Rekonstrukcí projde i venek a přístupová cesta
Varnsdorf Vyhlídka Hrádek
je bezesporu největší městskou
dominantou, kterou během turistické sezóny navštívily i tisíce
lidí. Během posledních deseti
let ale byla veřejnosti zpřístupněna pouze vyhlídková věž a sál
pro konání výstav či svatebních
obřadů. Radnice se proto v minulém roce pustila do nákladné
obnovy restaurace, jež v minulosti fungovala.
Stavební práce na Hrádku začaly v říjnu minulého roku a dotkly
se všech pater budovy. V prvních
týdnech probíhaly především
bourací, demoliční, zemní práce pro přípravu inženýrských sítí
a bylo zapotřebí položit novou
splaškovou i tukovou kanalizaci.
V některých místech práce komplikoval skalní masiv, který se
nacházel jen pár centimetrů pod
původní podlahou. Po roce však
stavební práce výrazně pokročily
a pomalu míří do finále. Termín
dokončení se však vlivem koronaviru musel několikrát posunout.
Práce ovlivnil také nedostatek
stavebního materiálu ve světě,
kdy se na všechno čeká i několik
měsíců.
V prvním nadzemním podlaží
vznikly tři restaurační místnosti
vzájemně propojené včetně baru.
Nechybí ani moderní gastroprovoz, sociální zařízení, úklidová ko-

Hrádek má z boku budovy nově rampu pro přepravu surovin do zázemí restaurace; foto Tomáš Secký

mora či malý nákladní výtah pro
dopravu surovin. V druhém nadzemním podlaží prošlo rekonstrukcí sociální zařízení a vznikl prostor
pro personál. Ve třetím nadzemním podlaží byla za stávajícími
dveřmi vedoucími v podesty schodiště věže do půdního prostoru
vytvořena malá chodba, ze které
bude přístupná nová plynová kotelna. Z boční strany Hrádku byla
instalována rampa, která bude
sloužit pro přepravu surovin do zázemí restaurace. V současné chvíli
se dokončuje instalace kuchyně a
jídelního prostoru. Probíhají po-

slední obkladačské práce a výmalby. Rekonstrukce vyšla městský
rozpočet na šestadvacet milionů
korun.
Tím ale práce na Hrádku nekončí. Další etapou, která začne na
jaře příštího roku, bude obnovení
venkovní terasy, na kterou bude
přístup přímo z prostor restaurace.
S tím jsou spojeny nutné demoliční a následně betonářské práce na
klenbových konstrukcích a pilířích.
Terasa bude návštěvníkům sloužit
především v letních měsících.
„Je nám jasné, že k Hrádku musí
být také lepší přístup. Proto jsme

se na pracovním zastupitelstvu
při přípravě rozpočtu na příští rok
shodli, že je potřeba udělat asfaltová příjezdová cesta včetně semaforů a opravit spodní parkoviště,“
doplňuje starosta města Roland
Solloch. „Zaměříme se také na
venkovní prostory. Necháme zpracovat projektovou dokumentaci na
úpravu venkovních zahrad a cest,“
dodal.
Fotogalerie, jak se během roku
proměnily prostory Hrádku, si můžete prohlédnout na straně čtyři
tohoto čísla Hlasu severu.
Tomáš Secký

Pozor, na výměnu starých kotlů zbývá pouze rok
Varnsdorf
Čas na výměnu
starých neekologických kotlů
se krátí. Od září nadcházejícího
roku nesmí lidé topit v kotlech
na tuhá paliva, které nesplňují parametry třetí emisní třídy.
Kdo ho nevymění za nový a ani
o to nepožádá, může ho čekat
pokuta až padesát tisíc korun.
Zákon o ochraně ovzduší stanoví, že od 1. září 2022 je zakázáno
topit v kotlích emisních tříd 1 a
2. V provozu tak mohou zůstat
pouze kotle 3. emisní třídy. Podle odhadů Ministerstva životního

prostředí zbývá v České republice
vyměnit ještě zhruba tři sta tisíc
nevyhovujících kotlů. Čas bude
ale hlavní nepřítel, neboť je nedostatek kvalifikovaných lidí a
materiálu. Navíc začala topná sezóna.
„Pokud požádáte o dotaci a
doložíte to úřadům, nebudete
v případě kontroly po 1. září
2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a dostanete další rok na
jeho výměnu,“ stojí na webových
stránkách Státního fondu životního prostředí. Nyní běží dotační

program Nová zelená úsporám.
Začátkem příštího roku bude také
spuštěn dotační titul s nižšími příjmy. Více o dotacích lze dohledat
na www.kotlikydotace.cz nebo
na zelené lince SFŽP ČR: 800 260
500. Více informací také poskytne
Odbor životního prostředí města
Varnsdorf na nám. E. Beneše 470
v kanceláři číslo 8.
Zda váš kotel vyhovuje či nikoli
lze dohledat na štítku na kotli či
v technické dokumentaci nebo
při povinné kontrole technického
stavu kotle.
Tomáš Secký
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Foto Tomáš Secký

FOTO: Jak se proměnila vyhlídka Hrádek za poslední rok
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Pandemie snoubence neodradila, o sňatky byl zájem
Varnsdorf
Nejistá epidemická situace je v současnosti
pro organizátory různých akcí
vždy velkým otazníkem. Opatření se v různých variantách dotýkala i počtů osob na svatbě,
povinnosti nošení respirátorů a
svatebních hostin v restauracích.
Snoubenci tedy spíše volili obřady v menším rodinném kruhu.
I tak se v našem městě letos
k 22. listopadu uzavřelo 86 sňatků.
Když se podíváme na data pár
let zpátky, v roce 2014 bylo v našem městě uzavřeno pouze 56
sňatků, v roce 2019 to bylo o 39
více, tedy 95. Počty se tedy v posledních letech zvýšily, a i v nepříznivé pandemické situaci neklesly pod 80 svateb ročně. Letos se
jich do listopadu uskutečnilo již
86. Jelikož jsou svatební přípravy
mnohdy náročné, přinášíme vám

stručné a přehledné shrnutí, jak
postupovat.
První kroky s potřebnými dokumenty (rodné listy, občanské
průkazy a další) směřujte na matriku Odboru správních činností a
obecního živnostenského úřadu,
která sídlí v budově na T. G. Masaryka 1838 ve Varnsdorfu u tzv.
„Červeného kostela“, kde vám
úřednice podají veškeré informace k podání žádosti. Určeným
dnem pro konání svatebních obřadů je sobota od 10 do 14 hodin
a místem je stanovena obřadní síň
Městského úřadu Varnsdorf, nám.
E. Beneše 470. V tuto dobu a na
tomto místě je svatební obřad
zdarma. Dále se hradí správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo
mimo úředně určenou místnost
1 000 korun. Do správního obvodu Varnsdorf patří obce Dolní

Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod
Jedlovou, Rybniště a Chřibská.
Mnohé páry si oblíbily obřady
v romantické přírodě, nebo volí
jiná netradiční místa. Ve Varnsdorfu je často vyhledáván například Pivovar Kocour, areál rybníku
Mašíňák a prostory Vzdělávacího střediska VOŠ a SŠ Varnsdorf
v Karlově ulici. V blízkém okolí je to
například Křížová hora, hrad Tolštejn, rozhledna Jedlová, Lesní divadlo ve Chřibské, park v Rybništi a
v současnosti velmi vyhledávaná
Krásná Samota ve Chřibské. Po
dokončení rekonstrukce vyhlídky

Hrádek se svatby vrátí i tam.
Dále je možné po dohodě
s matrikou uzavřít sňatek i doma
na zahradě. V našem městě mají
pravomoc oddávat všichni členové zastupitelstva a páry si tedy
mohou zvolit, kdo jim jejich obřad povede. Nejčastěji oddávají
starosta Roland Solloch, místostarosta Jiří Sucharda, místostarostka Ladislava Křížová, radní Jan
Šišulák a zastupitel Jindřich Šmíd.
Další možností jsou samozřejmě
sňatky církevní, které jsou na domluvě s konkrétním duchovním
Barbora Hájková
dané církve.

Počet uzavřených sňatků ve Varnsdorfu
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

56

59

58

69

76

95

82

86

Konec autobusové linky do Prahy společnosti Quick Bus
Varnsdorf
Místní společnost Quick Bus, jenž roky zajišťovala autobusovou přepravu
cestujících ze Šluknovského výběžku do Prahy a zpět, ukončila
v pondělí 29. listopadu pravidelnou linku Rumburk – Varnsdorf
– Nový Bor – Česká Lípa – Praha.
Informaci obcím Šluknovského
výběžku předal Ústecký kraj s částečným vyjádřením. „Tuto linku
dopravce provozoval a dosud provozuje na komerční bázi a Ústecký kraj do ní nikterak nevstupoval,
ať už z pohledu jízdního řádu či
finanční podpory. Představovala
však součást dopravní obslužnosti obyvatel Šluknovského výběžku
do spádových měst v Libereckém
kraji (např. školská zařízení – N.
Bor, Č. Lípa), rovněž dále do Prahy, stejně tak opačně pro obyvatele sousedícího Libereckého
kraje, Středočeského kraje nebo
Prahy. Společně s Libereckým krajem jsme již bez ohledu na linku
firmy Quick Bus objednali s platností od příštího jízdního řádu, tj.
od 12.12.2021 některé spoje na

Společnost Quick Bus po několika letech ukončuje linku do Prahy; foto Quick Bus

dálkové lince 500400/501400.
Tyto spoje budou každopádně od
12. prosince v provozu.
S těmito spoji jsme původně
ovšem počítali pouze jako s doplňkem k lince Quick Bus, proto
je pro nás tato informace nepříjemná. Vnímáme totiž, že některá

spojení budou v rámci cestování mezi Šluknovským výběžkem
a vnitrozemím České republiky
v rámci dopravní obslužnosti chybět. Ujišťujeme vás, že jako objednatel veřejné dopravy máme
zájem o zachování co nejširších
možností pro občany Ústecké-

ho kraje. Jsme připraveni dořešit
v nejbližších dnech spolu s Libereckým krajem, jenž objednává
u svých dopravců spoje linky 400,
přidání dalších spojů, resp. prodloužení stávajících spojů o úsek
Varnsdorf-Nový Bor a zpět (rela(Pokračování na str. 6)
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Konec autobusové linky do Prahy společnosti Quick Bus
(Dokončení ze str. 5)

-ce Rumburk-Varnsdorf je již nyní
dostatečně pokryta autobusy a
vlaky Dopravy Ústeckého kraje).
Je ovšem zřejmé, že od pondělí
29.11.2021 bohužel nebudeme
schopni nahradit výpadek společnosti Quick Bus. Budeme se
snažit postupovat tak, aby byla
doprava zajištěna co nejdříve a
jakmile bude dojednaná provozní
náhrada projednána, bude o změně objednávky rozhodovat Rada
Ústeckého kraje,“ řekl Jakub Je-

řábek, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje.
Hlavním důvodem ukončení linky je změna licenčních podmínek
Dopravním úřadem Libereckého
kraje. Podle nich by společnost
Quick Bus sice mohla jezdit až do
Prahy a zpět, ale mohla by převážet pouze cestující z Rumburku a
Varnsdorfu a nemohla by po cestě
zastavovat ve Svoru, Novém Boru
či České Lípě. „Upřímně se omlouváme za případné komplikace a
nepohodlí způsobené tímto roz-

hodnutím. Za této situace je ale
pro nás provoz této linky naprosto
ekonomicky nemožný. Děkujeme
všem našim stálým zákazníkům
i všem těm, kteří s naší společností někdy cestovali za přízeň a
přejeme všem mnoho úspěchů,
stálé zdraví a příjemné prožití již
nadcházejících vánočních svátků,“ dodal Rostislav Bošek, ředitel
společnosti Quick Bus.
Vedení Varnsdorfu se snažilo
celou situaci řešit. „Osobně jsem
jednal s hejtmanem Libereckého

kraje, kdy jsem mu vysvětloval, že
se jedná o zavedenou, spolehlivou
a oblíbenou společnost, za kterou
se můžeme zaručit. I přes ujištění,
že proběhne další jednání, že je
možná určitá spolupráce ve formě subdodávek a i přes předání
kontaktů na vedení společnosti,
se již vedení Libereckého kraje neozvalo a navržené jízdní řády byly
odsouhlaseny a vydány,“ mrzí
místostarostu Varnsdorfu Jiřího
Suchardu.
Tomáš Secký

Obraz malíře Siegmüllera se vrátil zpět do Varnsdorfu
Varnsdorf
Roman Horáček
v letošním roce předal starostovi
města Rolandu Sollochovi obraz
malíře Huga Siegmüllera, na kterém je zachycen kostel a Burza
(Hotel Börse) na náměstí.
Obraz je umístěn v kanceláři
starosty na čestném místě nad
pracovním stolem. Je k vidění nejen všem návštěvám a hostům,
ale dominuje i zasedání městské
rady.
Umělecké dílo věnovala městu
Brigitte Anna Meizer-Hohenester, rozená Stryhal, která žije ve
městě Salz bei Bad Neustadt.
Meizer-Hohenester je rodačkou
z Varnsdorfu a celou dobu se
o své rodné město zajímá. Nyní,
na sklonku svého života, se rozhodla městu obraz darovat. Její
rodina, tedy rodina Stryhalových,
bydlela původně ve Varnsdorfu
v místní části Floriansdorf (pod
Hrádkem). Jejich dům byl v dnešní
ulici Petra Bezruče, dříve Floriansdorfer Hauptstrasse č. p. 1282.
Dům byl nepřehlédnutelný, neboť
na jeho střeše byl zdálky viditelný
nápis Stryhal, jak ho známe také

Starosta města Roland Solloch s věnovaným obrazem od malíře Huga Siegmüllera; foto Tomáš Secký

z jedné z pohlednic z Hrádku.
Autor obrazu, Hugo Siegmüller,
se narodil 30. října 1889 v České
Kamenici. Byl to sudetoněmecký
malíř a grafik, který maloval převážně krajiny olejem. Studoval
ve Společnosti pro podporu německého umění a vědy v Děčíně,

později na vídeňské a pražské
akademii. Během první světové války sloužil jako průzkumný
pilot. Jeho práce byla také součástí malířské akce ve výtvarné
soutěži na Letních olympijských
hrách v roce 1932. Později se stal
učitelem kresby na středních ško-

lách a již jako profesor působil ve
Varnsdorfu. Zemřel v roce 1958
v Mühlhausenu (Thüringen).
Další z obrazů malíře Siegmüllera, zachycující varnsdorfský divadelní sál Colosseum, je uložený
v depozitáři městského muzea.
Jiří Sucharda

V prodeji je stolní kalendář města Varnsdorf na rok 2022
Varnsdorf
Konec roku se
nezadržitelně blíží a stolní kalendář města Varnsdorf na rok 2022
je právě v prodeji v Městském
informačním centru v Otáhalově
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ulici za cenu 69 korun.
Stolní kalendář zachycuje život
ve Varnsdorfu v letech 1945 až
1989. Snímky nabízí pohled na
poválečnou dobu, Varnsdorfskou

stávku, prvomájové průvody či
první výstavbu bytových domů.
Městské informací centrum
v Otáhalově ulici je otevřeno od
úterý do pátku v časech od 9:00

do 12:00 a od 13:00 do 17:00
hodin. V sobotu pak od 9:00 do
12:00 hodin. Kalendář může být
vhodným dárkem pod stromeček.
Tomáš Secký

Inzerce

21/2021

Vyměňte starý kotel za tepelné
čerpadlo Daikin a ušetřete na energiích
Od 1. 9. 2022 začne platit zákaz provozu starých neekologických
kotlů na tuhá paliva. Vyhněte se pokutě a pořiďte si tepelné
čerpadlo.
Elektro Mareček je odborníkem na prodej, instalaci a servis
tepelných čerpadel a rád vám s výběrem tepelného čerpadla
pomůže.
Energeticky úsporný zdroj vytápění, chlazení a ohřevu vody
› Nízké provozní náklady
› Instalace do 2 dnů
› Spolehlivý provoz až do -28 °C
› Záruka 7 let na celý výrobek

Václav Mareček
tel: 608 957 170
e-mail: info@elektromarecek.cz
elektromarecek.daikinpartner.cz

N yn
s ex t r a í
s l ev
až 35 ou
%

7

5/2020
14/2018
21/2021

Společnost
Zprávy
Společnost
VZPOMÍNKA

Šluknovsko má nového evangelického faráře

Dne
8.
prosince to bude rok
od úmrtí pana
Vlastimila Šulce.
Stále
vzpomínají
manželka Marcela a
děti s rodinami.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, kteří je měli rádi. Dne 4. prosince vzpomeneme 5 let, kdy nás navždy opustila paní Vlasta Fárková. Současně dne
12. prosince vzpomeneme 9 let, kdy
nás navždy opustil pan Jaromír Fárka. S láskou vzpomínají synové Jaromír, Pavel s rodinou a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří jim věnují
tichou vzpomínku.

ZUBNÍ POHOTOVOST
4.-5.12.2021		
MDDr. Fidler Jan			
Vokolkova 546, Děčín		
412 520 164
11.-12.12.2021			
MUDr. Hladík Pavel		
Weberova 1537/7, Děčín VI		
Tel. 412 539 298
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.
NABÍZÍM PRONÁJEM BYTU
1+1+K
UL. KARLOVA 2645, TŘETÍ
PODLAŽÍ
VARNSDORF
MOB. 736 613 314
PRONÁJEM BYTU 1+1+K
ČTVRTÉ PODLAŽÍ
Ul. KARLOVA 2645/BYT Č. 11
VARNSDORF
MOB. 736 613 314
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Na Šluknovsku vstoupil do služby nový evangelický farář (uprostřed); foto Zdeněk Rác

Varnsdorf
Při shromáždění
sborů v Rumburku a Varnsdorfu
byl farářem FS ČCE Šluknovsko
zvolen Richard F. Vlasák. Historik, theolog a novinář.
Slavnostní instalace Richarda F.
Vlasáka spojená s bohoslužbou
se uskutečnila v neděli 14. listopadu ve Starokatolickém kostele
ve Varnsdorfu. Vlasák vystudoval
kulturní historii v Českých Budějovicích, studoval evangelickou
theologii v Praze, Tübingenu, Lipsku a theologickou antropologii
na TF JU v Českých Budějovicích.
Studia v Basileji dokončil prací na
téma „J. M. Lochman jako theolog české reformace.“ Působil jako
politický komentátor Deníku, vystupoval proti propojení byznysu

SBĚRNÝ DVŮR
TS
PO - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
SO 7.00 - 11:00 hod.

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
16.12.2021 od 9.00 hod.

a politiky a z místa musel odejít.
Dodnes příležitostně píše sloupky, komentáře a glosy. Byl historikem v Husitském muzeu v Táboře.
Spolupracoval jako odborný poradce Kláry Smolíkové při vzniku
knih„Husité“ a především „H.U.S.úplně světovej“ nebo „Komenský
v komiksu.“ Připravoval konferenci
Evropských protestanských muzeí
v Táboře. Je nositelem ocenění
Médaille Société de l‘histoiredu
protestantisme français a členem
několika odborných společností
českých i německých, zabývajících
se církevními dějinami a pedagogikou.
„Na podzim roku 2019 jsme začali hledat nového kazatele. Byla
to dlouhá cesta plná oslovování

potencionálních farářů/farářek,
nespočet emailové komunikace,
někdy i došlo k osobnímu setkání.
Nakonec jsme našli nového kazatele Richarda Vlasáka, lépe řečeno, on si našel nás. Už v prvních
okamžicích si nás získal svou otevřeností, upřímností a laskavým
slovem při kázání.
Přejeme mu, ať se mu v našich
sborech líbí. Ať ho doprovází elán
a chuť tvořit nové věci. Ať si zamiluje místní kraj severu. Ať je rád
obklopený lidmi ze sboru i mimo
něj. Těšíme se na nové začátky
a máme radost. Snad i on bude
mít. Z celého srdce si to přejeme,“
dodala Jana Brenner za FS ČCE
v Rumburku a ve Varnsdorfu.
Redakce

KRUH PŘÁTEL MUZEA VARNSDORF
Neděle 12. prosince ve 14.00 hod.

VÁNOČNÍ KRMENÍ LESNÍ ZVĚŘE
Přírodovědný klub vás zve na tradiční akci přikrmování lesní zvěře. K nadílce můžete přispět jablky, mrkví, semínky, bramborami,
řepou... Sraz ve 14 hod. u hájenky na konci Hřbitovní ulice.
Podrobnosti o akcích KPMV získáte na webu
http://muzeum.varnsdorf.cz a na tel. č. 412 334 107
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Futsal Varnsdorf bez ztráty bodu kraluje krajské extralize
Varnsdorf
Druhé kolo Extraligy Ústeckého kraje v sálové
kopané se konalo na palubovce
ve sportovní hale ve Varnsdorfu.
Futsalisté se chtěli před domácím publikem vytáhnout.
První kolo vyhráli bez ztráty
kytičky se skórem 18:4. Na tento
úspěšný vstup do soutěže chtěli
navázat i doma. Je jen škoda, že
turnaj byl ovlivněn neúčastí dvou
týmů. V týdnu se odhlásilo Bumiko Děčín, večer před turnajem i
Hezouni Děčín. Proto v sobotu
dorazilo do Varnsdorfu pouze pět
týmů, a tak futsalisté Varnsdorf
místo tří zápasů odehráli pouze
dva.
„První zápas jsme odehráli
s druhým týmem soutěže, Turbem
Děčín. Byla znát počáteční nervozita a celkem brzo jsme inkasovali
první gól. Na mužstvo ale tento
gól měl zásadní vliv, přestal se
hrát opatrný futsal, zařadila se

větší rychlost a v poločase jsme
už vedli 3:1. Tým se uklidnil a ve
druhém poločase už byl, ve vší
úctě k soupeři, dominantní. Zápas
skončil jasnou výhrou 7:2,“ říká
vedoucí týmu Marcel Mikolášek.
Ve druhém zápasu šlo o derby
s futsalisty z Vilémova. „Velmi nám
pomohl brzký gól. Hráči tak mohli
předvádět opravdu pěkný futsal,
hra na jeden dotek a krásné góly
si zasloužili potlesk od diváků, ale i
od přihlížejících hráčů turnaje. Zápas jsme vyhráli 7:0,“ dodal Mikolášek. Třetí zápas s Bumikem byl
zkontumován ve prospěch Varnsdorfu.
Týmu se podařilo velice dobře
poskládat kádr na sezónu, kdy
„letka“ mladých dravců Bulejko
Martin, Lisý Lukáš, Knitl Petr a
Šindelář Jarda dávají do zápasu
rychlost, agresivitu a technické
kousky. Zkušenější Fiala Martin,
Peleška Lukáš a Jakubové Zadi-

na a Damnitz zase klid, rozum a
přehled o hře. Když se něco nepovede, tak vzadu to jistí skvělý
golman Martin Langer.
Po druhém kole byl hráčem turnaje zvolen Jakub Zadina, nejlepší střelcem celé soutěže je Jarda
Šindelář.
„Letošním cílem je obhájit loňské vítězství v soutěži, což se nám
zatím velice dobře daří. Po druhém kole máme náskok v tabulce na druhý tým Bělá Děčín šest
bodů, ale rozhodně neusínáme
na vavřínech, protože mohou přijít zranění nebo omluvenky kvůli
velkému fotbalu. Pokud budeme
pokračovat ve stejném nasazení a
zápalem pro hru, tak postupnými
krůčky můžeme titul obhájit,“ přeje si vedoucí týmu.
Veteráni
Varnsdorfským veteránům výsledkově nevyšel druhý turnaj. „V
prvním zápase jsme narazili na

OLD Star Ludvíkovice. Po slabším
začátku se třikrát gólově prosadil Jarda Beránek, a bylo z toho
vítězství 3:1. Do druhého zápasu
jsme nastoupili proti SF Bělá Děčín, bohužel hrubé chyby rozhodly o naší prohře 2:4. Góly dávali
Beránek a Lisý. Bohužel po tomto
zápase musel odcestovat Beránek
(trenérské povinnosti), na turnaji
scházel další útočník Fišer. Tenis
Proboštov nám nic nedovolil a
byla z toho další prohra 1:4. Jediný náš střelec byl Mikolášek,“
hodnotí turnaj veteráni.
Ve třetím kole sehráli veteráni Varnsdorfu další tři zápasy.
V nich uhráli čtyři body. Varnsdorf
nejprve porazil Eurosport Teplice
4:2, pak remizoval 3:3 s rezervou
Jílového, a nakonec nestačil na
děčínské Dumbo, kterému podlehl 1:5. Po polovině soutěže jsou
tak na pátém místě.
Redakce

Hokejisté bojují s počtem hráčů, v tabulce jsou poslední
Varnsdorf
Letošní sezóna
krajské ligy se hokejistům Varnsdorfu prostě nedaří. Tým, který
vede Radek Hron, se aktuálně
výsledkově trápí. Zužují ho také
hráčské absence, které se odrážejí na špatných výsledcích.
V derby zápase na ledě České
Lípy prohráli varnsdorfští Vikingové jasně 2:7. „Převedli jsme
tam stejné chyby, které nás provází celou sezónu. Nedůraz okolo
brankoviště a celkově v obranné
třetině. Začali jsme špatně, po
šesti minutách už jsme prohrávali o dvě branky. Sice jsme hru
srovnali, ale vlastně jsme si nevytvořili žádný tlak,“ kroutil hlavou

Radek Hron.
„Ve druhé třetině jsme měli několik šancí, ale místo toho vyrobíme další chybu a Lípa to potrestala třetím gólem. Pak jsme zatlačili
a snížili. Jenže vzápětí další chyba
a do druhé pauzy jsme šli opět
s tříbrankovým mankem,“ pokračoval Hron.
V poslední periodě se zázrak
nekonal, Lípa pohlídala jasné vítězství. „Začali jsme jí dobře a
snížili. Jenže to bylo pořád dokola.
Vzápětí opět hrubě chybujeme a
Lípa je opět o tři branky nahoře.
Vše to zakončila chyba ve hře okolo naší branky,“ posteskl si Hron.
Proti Lomnici nastoupil Varns-

dorf se třinácti hráči. „Soupeř na
nás vlítl, ale zvládli jsme to díky
brankáři a zlepšené defenzivě.
První třetina tak skončila bez branek,“ konstatoval Hron. Branky
začaly padat ve druhé dvacetiminutovce. „Bohužel to začala
Lomnice, nepokryli jsme osu hřiště a rázem jsme prohrávali o dvě
branky. Pak jsme převzali otěže
zápasu a dokázali vyrovnat. Přesto šla do třetí třetiny spokojenější
Lomnice, která šla opět do vedení,“ láteřil Hron.
Nástup do závěrečné třetiny
Vikingům vyšel, Varnsdorf opět
srovnal. „Rvali jsme se, měli
šance a padlo to tam. Jenže vzá-

pětí špatně střídáme a Lomnice
šla opět do vedení. V závěru jsme
se snažili, ale přišel pátý gól soupeře a bylo po zápase,“ pokračoval.
Varnsdorf má po deseti zápasech šest bodů za dvě výhry.
„Proti Lomnici jsme dohrávali
s deseti hráči. Doufám, že se
z toho oklepeme a sejdeme se v lepším počtu. Kádr jsme teď doplnili
o čtyři kluky, vznikne tak v týmu
větší konkurence. Doufám, že se
to projeví v trénincích a samotné
hře. Obraz hry není špatný, ale ty
porážky nikomu z nás nepomáhají,“ uzavřel vše Radek Hron.
Redakce

Výborně! Šachisté z Varnsdorfu o sobě dali opět vědět
Varnsdorf
Šachisté TJ Slovan Varnsdorf mají za sebou
další úspěšné výsledky. Dařilo
se jim například na tradičním šachovém turnaji Frýdlant Open.
Varnsdorfští zástupci zvítězili ve dvou ze tří mládežnických
turnajích, konkrétně Izabela Pospíšilová v kategorii do 10 let a
Jan Křelina v kategorii 14-18 let.

9

V této kategorii byla Sofie Grausgruberová nejlepší mezi děvčaty a
Saša Opočenská skončila druhá.
Souběžně probíhal i kvalitně obsazený turnaj dospělých, ve kterém se umístil varnsdorfský Matyáš Hrazdira na třetím místě.
Po dvouleté odmlce se ve
varnsdorfském DDM opět konal
Okresní přebor školních družstev.

Vzhledem k aktuální situaci se
příliš hojná účast neočekávala,
ale skutečnost, že se celého přeboru zúčastní jen jedno družstvo,
předčila veškerá očekávání pořadatelů. Pravda, celkem se přihlásila družstva tři, ale ta se před konáním přeboru z pochopitelných
důvodů odhlásila. Nakonec dorazilo pouze družstvo 2. stupně ZŠ

Náměstí ve Varnsdorfu, jehož členové si mezi sebou zahráli dvoukolový turnaj v rapidu. Ten se nejlépe povedl Sofii Grausgruberové,
která ho vyhrála se ziskem 5 bodů
ze 6 možných. Družstvo ZŠ Náměstí pochopitelně postoupilo i
do Krajského přeboru, který by se
měl konat v únoru příštího roku
v Ústí nad Labem.
Redakce

Fotbalisté mají po koronavirové karanténě nabitý program
Varnsdorf
Druholigoví fotbalisté Varnsdorfu si na přelomu října a listopadu museli dát
nucenou přestávku z důvodu
výskytu koronaviru v tamní kabině. Karanténa je pryč, svěřenci
Pavla Drska mají opravdu nabitý
listopad.
Severočeši sebrali bod v Táborsku, kde remizovali 2:2. Přitom na
začátku utkání vedli o dvě branky.
„Do utkání jsme vstoupili dobře a
dali dvě rychlé branky. Postupem
času jsme ale hru přenechali Táborsku, které nás dvakrát potrestalo. Pro prostřídání jsme v průběhu druhého poločasu zlepšili hru,
ale špatná kvalita v zakončení nás
připravila o tři body,“ řekl Pavel
Drsek, kouč Varnsdorfu.
Pak na řadu přišly dohrávky
dvou odložených zápasů. Nejprve osmifinále MOL Cupu na půdě
prvoligového Jablonce. Varnsdorf
nezahrál špatný poločas. Na jeho
konci ale inkasoval dvě branky,
navíc po vyloučení Žáka dohrával
o deseti. Nakonec prohrál jasně
0:4. „Do Jablonce jsem se těšil,
začátek utkání jsme nehráli špatně. Trefili jsme tyčku. Pak přišel
nešťastný moment. Neřeším tu
penaltu, ale vyloučení? To ať se
na mě nikdo nezlobí. Po vyloučení pro nás zápas vlastně skončil,“
kroutil hlavou Pavel Drsek.
Následovala daleká cesta do
Brna, kde na tým z Kotliny čekala
druholigová dohrávka proti Líšni.

Fotbalisté Varnsdorfu si doma vyšlápli na Prostějov; foto Jiří Laštůvka / foto-noviny.cz

Nervózní zápas vyhráli domácí
1:0, v utkání padly dvě červené
karty. Jednu z nich dostal varnsdorfský Pavlo Rudnytskyy. „Nezačali jsme špatně, ale postupem
času jsme dělali chyby v rozehrávce a pouštěli jsme domácí do brejků. Pak přišla nepochopitelná červená karta a gól z rohu. Nám poté
pomohla červená karta na domácí straně, ovšem celkově jsme prostě byli jaloví,“ přiznal Drsek.
Zpět na vítěznou vlnu se Varnsdorf vrátil v zápase 15. kola, kdy
doma přivítal Prostějov. Opět
padly dvě červené karty, tento-

kráte na straně soupeře. Prostějov vedl přes hodinu hry 1:0.
Varnsdorf ale utkání otočil a díky
trefám Velicha, Dordiče a Kouřila
vyhrál 3:1 a získal tři body.
„Měli jsme jasný cíl – vyhrát.
Mysleli jsme, že nám brzké vyloučení pomůže, bylo to ale úplně
naopak. Nevycházela nám kombinace. Po změně stran jsme na
hosty, kteří byli zalezlí v obraně,
více tlačili. Po vyrovnání jsme byli
na koni, a nakonec zápas otočili. Drželi jsme více míč na svých
kopačkách a hráli jako tým,“ pochvaloval si Adam Richter, bran-

kář Varnsdorfu.„Utkání ovlivnila
brzká červená karta. V prvním
poločase jsme se ale do šancí
prostě nedostávali. Druhý poločas
to bylo výrazně lepší. Jsme rádi,
že jsme utkání otočili a máme tři
body,“ usmíval se Ondřej Bláha,
kapitán Varnsdorfu.
Ve středu 24. listopadu měl
Varnsdorf na programu televizní
utkání proti Opavě, která měla po
čtrnácti odehraných kolech stejný
počet bodů jako Varnsdorf – 22.
Utkání hrané v Kotlině skončilo
0:3.
Redakce

Basketbalisté po čtyřech kolech vedou Severočeskou ligu
tině, kterou vyhráli 22:12
a obrátili tak skóre na svou
stranu.
Naposledy Varnsdorf vyhrál
v Liberci, poslední USK Slavii
přejeli jasně 107:78. Opět řádil
Vojtěch Lehroch, který nasázel
dokonce 43 bodů, kdy trefil hned
pět trojek. Hosté od začátku vedli
a postupně svůj náskok navyšova-

li. Po čtyřech zápasech je Varnsdorf s bilancí 3-1 na první místě
tabulky.
Kadetky, které hrají Nadregionální
ligu,
poslední
dva zápasy ztratily. Prohrály
na půdě Kralup nad Vltavou
46:69, na Kladně padly 49:77.
Poslední kolo nevyšlo ani kadetům, kteří v rámci Nadregionál-
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ní ligy doma nestačili na celek
BA Lynx Liberec a podlehli mu
57:76.
V akci byli také mladší minižáci,
kteří bojují v oblastním přeboru.
Varnsdorfské naděje předčasně
nadělovaly, dvakrát přejely tým
BA 2006 Roudnice nad Labem –
91:43 a 114:23.
Redakce
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Varnsdorf Poměrně dobrý
vstup do nového ročníku Severočeské ligy prožívají basketbalisté Varnsdorfu.
Ten vyhrál poslední dva zápasy. Doma nejprve přetlačil
Most 78:71. Řádil střelec Vojtěch Lehroch, který nasázel rovnou 36 bodů! Varnsdorfští o své
výhře rozhodli v poslední čtvr-

