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Rekordní rozpočet schválen, město bude v příštím
roce hospodařit s více než půl miliardou korun
Varnsdorf Zastupitelstvo na
svém jednadvacátém zasedání
ve čtvrtek 2. prosince schválilo
rozpočet pro příští rok. A bude
rekordní. Varnsdorf bude hospodařit s více než 500 miliony
korun.
Podzim letošního roku se nesl
ve znamení sestavování návrhu
městského rozpočtu pro rok 2022.
Vypracování návrhu vycházelo
z podkladů a žádostí jednotlivých
odborů městského úřadu, vedení
města, organizací zřízených městem a dalších příjemců. Radnice
také vzala v úvahu podněty obyvatel. Již tradičně zastupitelé absolvovali seminář, na kterém se
zhotovila finální podoba návrhu
rozpočtu.
Schválení rozpočtu předcházela více než dvouhodinová debata
mezi zastupiteli. Ti rozpočet schválili až na několikátý pokus po dlouhém dohadovacím řízení a drobných změnách. Přes pět milionů
korun se přidalo v oblasti projektových studií zaměřených na revitalizaci oblasti Mašíňáku, chodník
v ulici Plzeňská, domov pro seniory a bytový dům.
Varnsdorf má tak na tento rok
naplánované výdaje ve výši 505
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Zastupitelé schválili rozpočet pro příští rok, hospodařit se bude s více než půl miliardou korun; foto Tomáš Secký

649 058 korun. Předpokládané
příjmy by měly dosáhnout výše
350 029 002 korun. Schodek
mezi příjmy a výdaji činí 155 620
056 korun a bude kryt přebytky
finančních prostředků z minulých
let. Město je v dobré finanční kondici a nemá žádné závazky vůči
bankám.
„Myslíme i na komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení.
Chceme řešit situaci s parkováním
na sídlišti v ulici Karolíny Světlé a
u pošty. Rádi bychom pokračovali s rekonstrukcí Karlovy ulice,

tentokrát směrem k nemocnici,“
řekl starosta Roland Solloch. Dohromady půjde na dopravní investice téměř 20 milionů korun.
Desítky milionů korun půjdou do
školství. S pětapadesáti miliony
se počítá na dostavbu mateřské
školy v Západní ulici, osm milionů
by měla spolknout oprava střechy
na ZŠ Východní. S patnácti miliony
se počítá v rozpočtu na zateplení DPS (domova s pečovatelskou
službou). Detailní rozpis rozpočtu
na příští rok je k nahlédnutí na
webových stránkách města.

Pro přijetí návrhu rozpočtu pro
rok 2022 bylo 15 ze sedmnácti přítomných zastupitelů. Jedna zastupitelka byla proti, jedna nehlasovala. V minulých letech schvalovali
zastupitelé rozpočet vždy v lednu
daného roku, město do té doby
fungovalo v režimu rozpočtového
provizoria. I přesto, že schválení
rozpočtu patří mezi nejdůležitější
bod jednání, online přenos sledovalo v maximální chvíli pouze pětadvacet uživatelů. Přímo na jednání
nebyl z řad veřejnosti nikdo.
Tomáš Secký
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Auta skončila mimo vozovku, první sníh komplikoval dopravu
Varnsdorf Jak Unimog dobrovolné jednotky slyší, že na
střechu garáže dopadají první
sněhové vločky, zapíná automaticky zelený pracovní maják.
Další „blikačky“ mu pak zapnuli varnsdorfští dobrovolní hasiči,
kteří v pondělí 29. listopadu ráno
na žádost profesionálních kolegů
vyjeli do Dolního Podluží, kde došlo k nehodě osobního vozidla. To
po smyku a nekontrolovatelné jízdě skončilo zapíchnuté čumákem
v Lužničce.
Naštěstí nikdo nebyl zraněn a
nedošlo ani k úniku provozních
kapalin. Pouze bylo potřeba opa-

trně automobil dostat zpět na
silnici. Unimog se zapřel, zabral a
vše se povedlo.
Jen co hasiči zaparkovali do garáže, operační důstojník povolal
Unimoga znovu. Tentokrát dobrovolná jednotka vyjela pomoci
profesionálním hasičům z České
Kamenice a kolegům z Chřibské,
kteří zasahovali mezi Chřibskou a
Studeným.
V jedné ze zatáček v lese tam
měl řidič osobního vozidla obrovské štěstí, v jízdě bokem ho
zastavil pařez, a ne až kutálení
z prudkého svahu. Automobil byl
v době příjezdu Unimogu přivá-

zán ke stromu, po ustavení techniky bylo vozidlo opatrně zvednuto a „přeneseno“ zpět na silnici.
Jen o pár dní později byla ze
stejného místa nahlášena další
dopravní nehoda osobního vozidla s možným zaklíněním řidiče.
Do zatáček za Chřibskou, směrem
na Studený, vyslalo operační středisko nejprve jednotky HZS Česká
Kamenice a dobrovolné kolegy
z České Kamenice a Rumburku.
Rumburští kolegové totiž mají
hydraulické vyprošťování na baterie, což by se hodilo v případě, kdy
by auto bylo například ve svahu
se špatným přístupem.

Když na místo dorazila první
jednotka, bylo zjištěno, že situace není až tak kritická. Automobil
byl sklouzlý na totožném místě
jako minule, jen se řidič bál vystoupit, aby se vozidlo nepřevrhlo.
Operační důstojník už věděl,
že posledně varnsdorfská dobrovolná jednotka vytáhla vozidlo
bezpečně, proto ji opět povolal
i s Unimogem. Když jednotka dorazila na místo, postup byl stejný
jako minule. Těžký Range Rover
nakonec bez poškození dostala
bezpečně zpět na silnici.
Hasiči Varnsdorf

Policisté objasnili sérii krádeží, pachateli hrozí až tři roky
Varnsdorf
V minulosti několikrát odsouzený muž je zřejmě nepoučitelný, hrozí mu až
tříleté vězení.
Varnsdorfští policisté ve spolupráci s kriminální službou objasnili sérii krádeží, kterých se
v uplynulém měsíci dopouštěl
devětadvacetiletý
recidivista.
Muž, který už byl v minulosti
dvanáctkrát odsouzen v České
republice a dvakrát v cizině, je
podezřelý, že koncem října vešel
do prodejny počítačové techniky, od obsluhy prodejny si nechal
ukázat vystavený mobilní telefon

a jakmile ho dostal do ruky, s přístrojem v hodnotě šest tisíc korun
utekl.
Následující den vnikl v Dolním
Podluží do neobydleného rodinného domu, který prohledal
a odnesl si motorovou pilu, aku
vrtačku a tři venkovní kamery.
Policisté ho dále viní, že začátkem
listopadu ve Varnsdorfu demontoval přední kolo bicyklu, který
byl připoután ke stojanu a horské
kolo v hodnotě tři tisíce korun odcizil. Ještě týž den večer přišel na
benzínku, kde předstíral zájem o
koupi dvou kartonů cigaret, jak-

mile ležely na pultu, zmocnil se
jich a dal se na útěk.
Muž je také podezřelý, že v polovině listopadu společně se sedmadvacetiletým komplicem za
pomoci odcizených klíčů vnikli do
bytu v činžovním domě, byt prohledali a odnesli si trezor, notebook a klíče od aut, škoda byla
vyčíslena na více jak jedenáct tisíc korun. V další trestné činnosti
opět pokračoval sám, v prodejně
zahradní techniky ukradl motorovou pilu za osm a půl tisíce a
z obchodu s ní utekl, minulý týden v Dolním Podluží přišel do

prodejny potravin, nanosil si jídlo,
kosmetiku a cigarety k pokladně
a z obchodu se zbožím bez zaplacení utekl. Následujícího dne ve
Varnsdorfu ukradl na benzínové
čerpací stanici cigarety, nápoje a
sladkosti za více jak dva tisíce korun.
Policisté lapku, který se ke krádežím, kterými způsobil celkovou
škodu čtyřicet tisíc korun, přiznal,
obvinili z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za jejichž spáchání by ho mohl soudce
v krajním případě poslat až na tři
roky do vězení. por. Bc. Daniel Vítek

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf
24.10.2021 v 8:45 hod.
Oznámeno ředitelem JSDH
Varnsdorf, že hasiči vyjíždí do ulice
Smetanova k úniku ropných látek
z osobního vozu. Vyslaná hlídka
na místě zjistila registrační značku
vozidla a přes Obvodní oddělení
policie ČR byla provedena lustrace
včetně zjištění majitelky. Dozorčí
směny se poté telefonicky spojil
s majitelkou vozu, která sdělila,
že je mimo město a své vozidlo
zapůjčila svému zeti, kterému za
jízdy do práce vypadl olejový filtr,
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a proto vozidlo odstavil. V odpo- ce. Rodiče dívek byli přivoláni na
ledních hodinách bylo nepojízdné místo, kde si své dcery převzali
vozidlo z komunikace odstraněno. proti podpisu protokolu o převzetí nezletilé osoby. O celé události
24.10.2021 ve 13:20 hod.
byl strážníky sepsán úřední záNa služebnu městské policie znam pro potřeby OSPOD Městbylo oznámeno ostrahou marke- ského úřadu Varnsdorf k dalším
tu, že za pokladní čarou zadrželi úkonům.
čtyři nezletilé dívky, které se snažily pronést bez zaplacení drogis10.11.2021 v 17:55 hod.
tické zboží v hodnotě 1496 korun.
Na služebnu městské policie
Vyslaná hlídka na místě provedla bylo oznámeno ostrahou markeztotožnění dívek a získala tele- tu, že za pokladní čarou zadrželi
fonní kontakt na zákonné zástup- muže bez zaplacení. Na místo

byla vyslána hlídka městské policie, která zajistila muže podezřelého z přestupku krádeže, který
se pokusil odcizit aku vrtačku
v hodnotě 1 800 korun. Strážníci
muže vyzvali k prokázání totožnosti. Z důvodu absence jakýchkoliv dokladů byl muž předveden
na služebnu Obvodního oddělení
Policie ČR ke zjištění totožnosti.
Po provedeném úkonu byl muži
uložen příkaz na pokutu ve výši
3 000 korun.
Martin Špička,
velitel městské policie
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Vánoční slovo starosty města Rolanda Sollocha...
Vážení a milí spoluobčané, je
zde opět čas vánoční, čas radosti,
obdarování a pokoje. Je to také
čas, kdy myslíme obzvlášť jeden
na druhého, a také na ty, kteří už
nemohou být s námi. Blíží se také
konec roku 2021, kromě bilancování uplynulých měsíců myslíme
dopředu. Na dobu, kdy začne
světla opět přibývat.
Společně zvažujeme, co můžeme a chceme udělat lépe,
o kolik více radosti přineseme
sobě i svým blízkým. Ať jsou tyto
nadcházející svátky prostorem a
příležitostí, kdy můžeme vzpomenout na tradice, z nichž jsme
vyrostli, porovnat je s živou současností a zamyslet se nad bu- né vánoční svátky a co nejlepší pracovních i nepracovních příleži- hezčím, městě.
doucností.
rok 2022, ve kterém se budeme tostech, při kulturních či sportovZe srdce Vám přeji požehna- setkávat (snad bez omezení) při ních akcích v našem, čím dál tím

V úctě vás starosta
Roland Solloch

Zastupitelé města přejí občanům krásné Vánoce...
Jiří Sucharda
místostarosta
Milí spoluobčané. Už podruhé
prožíváme na konci roku velmi
náročné a nepříjemné období, období plné ekonomických
problémů, restrikcí a omezení. I přes to všechno bych Vám
chtěl popřát příjemně strávené
vánoční svátky a do roku 2022
pro Vás a Vaše blízké především
pevné zdraví, hodně lásky, pohody a štěstí.
Lenka Lanková
zastupitelka
Milí spoluobčané, čas Vánoc
a vánočních svátků se kvapem
přiblížil. Musíme věřit, že nám
nastávající sváteční období přinese alespoň částečně možnost
zapomenout na dosavadní starosti. Použila bych hlášku dokto-

Vážení a milí čtenáři, nyní prožíváme krásnou dobu adventní,
která nás má trochu zastavit,
zklidnit a také připravit na oslavu Vánoc. Svátky, kdy nastá-

ra Horáka z komedie S tebou mě
baví svět: „Dobrá nálada vzniká
v důsledku dobrých zpráv, a protože dobrých zpráv je čím dál
méně, je třeba horším zprávám
dávat úsměvná hesla“.
Letos to bude platit opět dvojnásob. Radujme se z maličkostí, a to nejen během vánočních
svátků, ale během celého roku.
Buďme k sobě ohleduplní, laskaví
a vzájemně si pomáhejme. Do nového roku Vám přeji pevné zdraví
a kopec štěstí.

Ježíška dárky, které jim vykouzlí úsměv na tváři. Rodičům zase
spokojenost, pokoj v srdci i na
duši. Všem občanům Varnsdorfu a Studánky přeji v roce 2022
zdraví, štěstí, lásku, pozitivní
myšlenky a sílu na to, abychom
dokázali překonávat překážky,
které nám život přináší. To Vám ze
srdce přeji.

Jan Šimek
zastupitel
Milí přátelé, většina z nás nepoznala válku ani hlad a až nynější pandemie odkrývá křehkost
našeho bytí. Ukazuje nám, co je
marnost a na čem skutečně záleží, uvědomujeme si více nejen
svou nicotnost, ale i poslání. Jako
sportovce buduje trénink, vojáka
výcvik, tak dobrý život člověka je
utvářen v těžších časech, v údolích temna. Přeji Vám do roku
2022, abyste prošli tímto časem
ve zdraví, v naději, že bude lépe.
Moc nám všem přeju vzájemný
respekt a hodně lásky.

Marian Čapek
zastupitel
Vážení spoluobčané, blíží se vánoční svátky a konec roku 2021.
Chtěl bych Vám popřát klidné
prožití vánočních svátků v kruhu Vaší nejbližší rodiny a přátel.
Dětem přeji pod stromečkem od

Martin Musílek
zastupitel
Vážení přátelé a spoluobčané, přeji Vám radostné a pokojné Vánoce, a do roku příštího hodně zdraví, úspěchů,
dobrou náladu, spoustu povzbuzujících zážitků, příjemných překvapení, radosti v srdcích i myslích.
V neposlední řadě i mnoho okamžiků strávených s dotykem umění!

vá čas zázraků, čas setkání, čas
nadějí i splněných přání. Užijte
si tyto nezapomenutelné chvíle
a nezapomínejme na věci, které
jsou o Vánocích nejdůležitější.

Za celou redakci Hlasu seve- představ, ať je plný zdraví, pohody
ru bych si dovolil vyslovit přání a radosti. Hlas severu si budete
v podobě spokojených čtenářů, moct přečíst opět 13. ledna 2022.
Tomáš Secký,
ale i občanů našeho města. Prošéfredaktor
žijte nový rok 2022 podle vašich

Redakce Hlasu severu oslovila všechny zastupitele města Varnsdorf
s možností využití prostoru k vyjádření vánočního přání. Zbylí zastupitelé
této možnosti nevyužili.
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VPHSO: Jak bude město Varnsdorf řešit odpady po roce 2030?
Varnsdorf Tuto otázku, jako
Výbor pro hospodaření s odpady,slýcháme v poslední době
velmi často. Řada spoluobčanů
se nás nyní ptá, jak bude naše
město postupovat, když na zasedání zastupitelstva města v září
nebylo odsouhlaseno Memorandum o vzájemné spolupráci
s Teplárnou Varnsdorf. Přitom
spolupráce se současným dodavatelem tepla pro Varnsdorf je
pro budoucí výstavbu a provozování Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v tuto chvíli
zásadní.
Kromě vhodného pozemku
pro výstavbu a možnost snadného napojení na páteřní rozvod
horkovodu je v reálu teplárny

k dispozici také přípojka plynu,
elektrické energie a vody atd. Je
možné využít stávající zázemí pro
obsluhu zařízení a jeho údržbu.
Problémem by neměl být ani pohyb vozidel přivážejících odpad
a další nezbytné suroviny. Spolu
se sítí CZT s celkovou dodávkou
tepla cca 100 000 GJ/rok jsou to
podstatné informace pro zadání
studie proveditelnosti, která zodpoví otázky technického řešení,
ekonomické výhodnosti a kapacity zařízení.
Díky soustavě CZT mají naši
občané teplo cenově výhodné se
zajištěným servisem a přesnými
informacemi o spotřebě tepla.
Existence soustavy CZT má také
významný vliv na čistotu ovzduší

v našem městě. Podle nás má
smysl soustavu CZT i nadále provozovat a udržovat. Přechod od
uhlí k zemnímu plynu varnsdorfská teplárna již realizovala. Cenový vývoj zemního plynu, všech
energií v poslední době a dále
předpokládaný vývoj legislativy
ČR navázané na legislativu EU,
kde i zemní plyn by měl být brán
jako fosilní palivo a kde je navíc
ve hře zrušení osvobození menších plynových zdrojů o platby za
emisní povolenky, nás postupně
dovede k nutnosti hledat jiná řešení. Možností ale není mnoho,
vedle biomasy a bioplynu je to i
využití směsného komunálního
odpadu.
Energetické využití směsného

komunálního odpadu, který dnes
končí na skládkách, ale po roce
2030 to zákon o odpadech prakticky zakazuje, se jeví jako vhodná
varianta, pro kterou máme podmínky. Nelze spoléhat na pomoc
státu anebo nedělat nic a čekat,
že „se to nějak vyřeší samo“. To
není podle nás vhodná strategie.
V tuto chvíli je prioritou získat
informace, které budou důležité
pro další rozhodování.
Podle nás by mělo vedení města
a zastupitelé přehodnotit své rozhodnutí o spolupráci s Teplárnou
Varnsdorf a.s. a iniciovat nejlépe
společně s teplárnou zadání studie
proveditelnosti ZEVO ve Varnsdorfu. Za Výbor pro hospodaření s odpady,
Miroslav Novotný, Václav Moravec

Sucharda: Odpady řešíme, nechali jsme zpracovat výpočet
Varnsdorf
Trošku vyprovokován urputností členů Výboru
pro hospodaření s odpady, řešících odpady pouze výstavbou
zařízením pro energetické využití odpadů (ZEVO), ve spolupráci
s teplárnou, jsem se od června
začal intenzivně zabývat otázkou
odpadů, jejich svozem, tříděním,
likvidací a případným spalováním. Důvody k tomu byly zcela
jasné. Za prvé osobní zájem, co
by strojaře, který není odpůrcem spalovny, ale především
proto, že ve své současné funkci
zastupuji a hájím zájmy obyvatel
města.
Začal jsem nejprve získáváním
relevantních informací, pokračoval společnou návštěvou vedení
města v liberecké spalovně Termizo, třídenním výjezdním zasedáním představitelů měst Šluknovského výběžku, Děčínského
okresu a Novoborska po dobrých
praxích nakládání s odpady v České republice, až po jednání s představiteli Ústeckého kraje, kde jsem
se snažil získat nové informace
o tom, jak v oblasti nakládání
s odpady bude postupovat kraj.
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou v provozu pouze
čtyři velké spalovny v republice,
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Vedení se během získávání informací podívalo také do dotřiďovací linky v Třebíči; foto Jiří Sucharda

z nichž největší malešická řeší
v současné době 50% útlum způsobený požárem a nově připravované projekty velkých spaloven
v elektrárně Mělník a v severočeských Komořanech nejsou stále ve
hře, je zapotřebí se dívat i zcela jiným směrem. Jednou z možností
je např. využití volné kapacity spalovny v Lautě u Drážďan, s dojezdovou vzdáleností srovnatelnou
s Komořany. Do spalovny v Lautě
bychom se chtěli zajet podívat
hned po novém roce.
Ani zářijové jednání o spalovně mě rozhodně nepřesvědčilo

o tom, že ZEVO ve Varnsdorfu je
jediný rozumný názor, spíše naopak. Nejzajímavějším příspěvkem celého večera byl vyčerpávající a daty podložený příspěvek
vedoucího Odboru životního
prostředí Ing. Brzáka, od kterého
jsme v prezentaci získali aktuální
data o odpadech, se kterými město disponuje. Velmi zajímavý byl i
příspěvek profesora Hyžíka, díky
němuž jsme se mohli seznámit
s fakty, které platí ve Švýcarsku,
kde se několik desítek let spaluje odpad v menších spalovnách,
kterých je nejvíce v Evropě na po-

dobné ploše jako u nás. Vyjádření
provozovatele liberecké spalovny
nás jen ujistilo o tom, že Termizo
není schopné z kapacitních důvodů přebírat odpad ze Šluknovského výběžku.
Ale pojďme se k tomu postavit
věcně. Podle dostupných informací je zřejmé, že majoritní část
spaloven neprovozují města a zároveň, že nejmenší známé evropské spalovny mají z ekonomického hlediska kapacitu 35 tisíc tun
odpadu za rok. Pro realizaci ZEVO
je nejdůležitějším faktorem...
(Pokračování na str. 5)
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Sucharda: Odpady řešíme, nechali jsme zpracovat výpočet
(Dokončení ze str. 4)

...poměr vstupu a výstupu, tedy
kapacita tepla do topných rozvodů. To je nejdůležitější údaj a
z výše uvedeného je patrné, že
Varnsdorf nebude splňovat koeficient účinnosti. I připravované
ZEVO v Uherském Hradišti (kde
je partnerem města společnost

provozující libereckou spalovnu)
má několikanásobně větší kapacitu CZT. Pro Varnsdorf v tuto chvíli
není hlavním problémem cena,
umístění, či vytvoření společné
firmy s teplárnou, ale jen a pouze
ověřený výpočet účinnosti plánovaného ZEVA a odběru topné

soustavy. Tento výpočet jsme jako
město nechali zpracovat u nejvyšší dostupné nezávislé autority
v oboru energetiky, a to na ČVÚT,
u profesora Ing. Františka Hrdličky.
Na základě této studie je možné dále uvažovat o např. rozšíření
soustavy CZT apod. Do toho vše-

ho nyní vstupuje i dramatický nárůst cen energií, které by naopak
při plánované kogeneraci (tedy
využitím přebytečného tepla a
následné výrobě elektrické energie) mohly výrazně snížit náklady
na výstavbu a provoz případného
zařízení. Jiří Sucharda, místostarosta

Africký mor prasat se přiblížil ke Šluknovskému výběžku
Varnsdorf
Výskyt afrického moru prasat (dále AMP) je
v sousedním Německu a Polsku
na vzestupu. Nejbližší nákaza
se objevila u prasat divokých
v Polsku pouhých 14 km od
české hranice, v Německu je to
25 km. Riziko rozšíření nákazy
i k nám do České republiky, zejména nejbližšího Šluknovského
a Frýdlantského výběžku, dále
vzrůstá.
„Všechny zmíněné informace potvrzují zhoršující se situaci
v souvislosti s AMP v těsné blízkosti české hranice. Státní veterinární správa se na zavlečení
nákazy dlouhodobě připravuje
a vyzývá k přísnému dodržování
pravidel biologické bezpečnosti
jak při lovu, tak v chovech prasat
domácích. Nezastupitelnou roli
pro důsledné sledování nákazy
má celorepublikový monitoring
AMP a také včasné hlášení uhynulých divočáků,“ uvedl ústřední
ředitel SVS Zbyněk Semerád. Na
našem území totiž není žádná
přirozená bariéra v podobě vysokých hor, dálnice či širokých koryt
řek, na níž bychom se mohli spolehnout, že šíření zpomalí, nebo
zastaví.

Africký mor prasat je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění
domácích i divokých prasat. Na
člověka a jiné druhy zvířat se nepřenáší, ale ve vážném ohrožení
jsou veškeré velkochovy prasat a
při nerespektování pravidel mohou být v nebezpečí i malé domácí chovy. Původcem nákazy je
DNA virus, který u nakažených zvířat vyvolává onemocnění AMP se
širokou škálou klinických příznaků. V současnosti léčba AMP neexistuje a není k dispozici účinná
vakcína, což komplikuje možnosti
prevence proti této nebezpečné
nákaze.
Virus je velice odolný a zůstává
infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Zdrojem onemocnění
jsou nemocní a uhynulí divočáci,
kteří jsou hrozbou pro domácí
prasata. Kadáver (tělo uhynulého
zvířete) je infekční až šest měsíců po úhynu. Virus AMP se může
přenášet nejen přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale
i prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat (tepelně
neošetřené vepřové maso a produkty z něj, neošetřené trofeje a
zbytky lovu) nebo kontaminova-

nými předměty a krmivem. V neposlední řadě i likvidace kadáveru
má své předepsané a přísné bezpečnostní postupy.
Při zavlečení AMP je rozhodující
včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním
uhynulých divočáků. Cílem je minimalizovat zdroje viru v prostředí (kadávery, infekční vývrhy), na
jehož šíření se podílí z velké části
lidský faktor. Ochrana chovu spočívá zejména v dodržování zásad
biologické bezpečnosti – v tomto
případě především zamezení kontaktu s volně žijícími prasaty kvalitním oplocením a v bezpečnosti
krmiva (zákaz krmení kuchyňskými odpady).
V Libereckém a Ústeckém kraji
probíhají v poslední době jednání
v souvislosti s přípravami na možné zavlečení nákazy AMP na naše
území. Za účasti krajských veterinárních správ, policie a hasičů se
rozeběhly krajské nákazové komise. Krajské úřady společně s KVS
koordinují informační schůzky
s místní samosprávou a myslivci
se zaměřením na možný výskyt
AMP u prasat divokých.
V platnosti jsou mimořádná
veterinární opatření – celoroční

intenzivní lov, zákaz přikrmování divokých prasat, zákaz krmení
prasat domácích odpady ze stravovacích zařízení, zákaz dovozu
„trofejí“ prasat ze zemí s potvrzeným výskytem AMP, zákaz používat v chovech prasat seno, slámu
a krmivo ze zemí s potvrzeným výskytem AMP a v neposlední řadě
se doporučuje zbytky potravin
odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic.
Proto je potřeba hlásit všechny
nálezy uhynulých prasat, samozřejmě i automobilem sražená
prasata. Apelujeme na občany,
aby si sražené divoké prase v domněnce snadno získaného biomasa neodváželi domů k osobní
spotřebě. Touto cestou pak může
dojít k nekontrolovanému šíření
do místních chovů. Vše je tedy
nutné hlásit myslivci, obci, nebo
Krajské veterinární správě. Kontakt na krizovou linku KVS funguje
nepřetržitě a veškeré informace
naleznete i na webu www.svscr.
cz. Pro Ústecký kraj je telefonní
číslo +420 720 995 202.
Informace byly zpracovány
podle tiskových zpráv SVS ČR.
Odbor životního prostředí,
redakce

Zastupitelé schválili členství v organizacích pro rok 2022
Varnsdorf
Zastupitelé na
svém jednadvacátém zasedání
schválili účast města v různých
organizacích pro nadcházející rok.
Město je řadu let součástí různých svazů, spolků či fondů. Jinak
tomu nebude ani v příštím roce.

Zastupitelé schválili účast města
v Hospodářské a sociální radě okresu Děčín, Euroregionu Nisa, DMO
Lužické a Žitavské hory, Dobrovolném svazku obcí Tolštejn, Svazu
měst a obcí ČR a nově také v Destinačním fondu Českého Švýcarska.

Členství městu přináší propagaci
regionu v oblasti cestovního ruchu,
vzdělávací činnost či přeshraniční
spolupráci. Na členské příspěvky
vyčlenilo město v rozpočtu částku
280 tisíc korun.
Tomáš Secký
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Ústecký kraj prodal v dražbě areál V Podhájí Lužické
nemocnice v Rumburku za patnáct a půl milionu korun
Ústí nad Labem
V úterý
7. prosince se na Krajském úřadě
Ústeckého kraje konala veřejná
dražba zbytného majetku Ústeckého kraje. Mezi nabízenými
nemovitostmi byly areály bývalých hraničních přechodů, zdravotnických zařízení či lesní pozemek. Vydražen byl Pavilon II.
Lužické nemocnice v Rumburku
za vyvolávací cenu 15,5 milionu
korun.
V rámci veřejné dražby byl nabízen areál bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově, areál

bývalé celnice v Jiříkově, areál bývalého hraničního přechodu Mníšek v Nové Vsi v Horách, budova
polikliniky v Rumburku, pozemek
č. 899/3 v Údlicích a Pavilon II.
Lužické nemocnice v Rumburku –
V Podhájí.
Vydražit se podařilo poslední
nabízený objekt, tj. areál V Podhájí
Lužické nemocnice v Rumburku, a
to za vyvolávací cenu 15,5 milionu
korun.
Veřejné dražby majetku Ústeckého kraje probíhají přibližně
jednou za čtvrt roku. Kraj v nich

nabízí oficiální cestou k prodeji
svůj zbytný nemovitý majetek.
„K péči řádného hospodáře, kterou nám, voleným zástupcům,
ukládá zákon, patří také hospodárné a účelné nakládání s majetkem kraje. Kraj je, se svými
příspěvkovými
organizacemi,
které s většinou jeho nemovitého
majetku hospodaří, živým organizmem a logicky tak občas dochází
k tomu, že se nějaká nemovitost
stává zbytnou a dál ji vlastnit by
nebylo ani hospodárné, ani účelné,“ vyjádřil se již dříve k dražbám

radní Ústeckého kraje pro oblast
majetku a investic Tomáš Rieger.
„Od roku 2022 bude Ústecký
kraj pořádat také elektronické
dražby zbytného majetku, které
by zájemci mohli ocenit, a to nejen v době pandemie. V takovém
případě se totiž mohou o dražené
objekty ucházet z pohodlí svých
domovů. Věřím, že nám elektronické dražby s prodejem nemovitostí, pro které nemá kraj využití,
pomohou,“ uvedl po ukončení
dražeb radní Tomáš Rieger.
TZ Ústeckého kraje

ČEZ vyzývá zákazníky u DPI k přechodu na standardní smlouvu
Severní Čechy
Téměř dva
měsíce poté, co se 900 000 odběratelů náhle ocitlo bez dodavatele energií, již 85 % zákazníků
u ČEZ režim dodavatele poslední
instance opustilo. Další desítky
tisíc však v něm stále zůstávají.
ČEZ tyto klienty aktivně nejrůznějšími způsoby vybízí k přechodu na standardní produkty. Pro
zákazníky, kteří se k přechodu na
standardní smlouvu chystají právě nyní, připravila Skupina ČEZ
přehledný návod přímo na hlavním webu (www.cez.cz). Na stejném místě jsou také informace
k současné situaci v energetice, k odpuštění DPH u elektřiny

a plynu, či k akci Milostivé léto
zaměřené na dlužníky, do níž se
zapojil i ČEZ.
Většina zákazníků, kteří se od
nespolehlivých dodavatelů dostali k ČEZ Prodej v rámci dodávky
poslední instance, již přešla na
výhodnější standardní smlouvy.
Přesto se u ní v režimu DPI stále ještě nacházejí desítky tisíc
odběratelů. „Zůstávat v DPI je
nevýhodné a my se snažíme
zákazníkům přechod na standardní produkty co nejvíce ulehčit. Nejjednodušší je podepsat
smlouvu na webu. Trvá to jen
několik minut, je to velmi jednoduché a podle našich statistik

s tím nemají žádný problém ani
starší ročníky. Další možností je
návštěva jakéhokoliv zákaznického centra ČEZ nebo poboček našich partnerů. Zákazníci mohou
také zavolat na naší telefonní
linku 800 111 700, která je určena speciálně pro klienti v DPI,“
říká Tomáš Kadlec, generální ředitel ČEZ Prodej.
Odběratele, kteří stále zůstávají v režimu DPI, kontaktuje podle jeho dalších slov ČEZ Prodej
aktivně nejen poštou, ale také
prostřednictvím SMS zpráv, emailů, sociálních sítí a webových
stránek. Zájemci o standardní
smlouvu s ČEZ mohou také využít

síť více než 80 zákaznických center a poboček smluvních partnerů
jakým je například Česká pošta, již
zmiňovanou dedikovanou bezplatnou DPI linku 800 111 700,
nebo uzavřít smlouvu kompletně on-line z pohodlí domova na
www.cez.cz/cs/dpi.
Na severu Čech lze využít služeb Zákaznických center Skupiny
ČEZ nejblíž v Děčíně či Ústí nad
Labem. Nejbližší kontaktní místo (smluvní partner) se nachází
například v Rumburku. Přesnou
adresu lze zjistit na https://www.
cez.cz/cs/kontakty/kontaktnimista-cez.
Tisková zpráva ČEZ

Knižní novinka: Česko-lužickosrbské libreto Vodníka...
Varnsdorf
Vodník je důležitou mýtickou bytostí Lužických
Srbů. Objevuje se často v pověstech i pohádkách – a mnozí venkovští lidé vodníka brali vážně
ještě ve dvacátém století.
Handrij Dučman byl básník a
katolický kněz. V letech 1851 až
1860 studoval v Praze a bydlel
s Lužickém semináři na Malé straně. Tedy v době, kdy vyšla Kytice
Karla Jaromíra Erbena. Dučman
byl Erbenem jistě ovlivněn, ale
jeho dramatická báseň Wodźan
(Vodník) je jiná – vychází z lužickosrbské lidové písně, která vyšla
ve velké sbírce už 1841.
Společnost přátel Lužice se roz-
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hodla vydat Dučmanovo libreto
v předvečer dvoustého výročí narození hudebního skladatele Korly
Awgusta Kocora, který Vodníka
zhudebnil. Navíc Dučmanův originál vyšel naposledy v roce 1896 a
do češtiny byl přeložen poprvé až
letos Ondřejem Šrámkem pro kapesní edici Lužickosrbská poezie.
Realizace dvojjazyčného česko –
lužickosrbského vydání se ujala
Městská knihovna Varnsdorf, která se věnuje lužickosrbské literatuře již dvě dekády.
Vydat Dučmanovo libreto Vodníka paralelně s originálem znamenalo velkou výzvu pro překladatele i editora Milana Hrabala.

Bylo nutno vzít v úvahu skutečnost, že překlad je primárně určen
ke čtení, přičemž překladatelovou
ctižádostí byla i zpívatelnost libreta pro případ, že by se Kocorova
díla ujali čeští interpreti. Zápas
s rozdílnými délkami slov i vokálů
v lužické srbštině a češtině se zdál
často neřešitelný, a tak je výsledný tvar českého překladu jistým
nezbytným kompromisem, přijatelným především pro čtenáře.
Knihu ilustrovala varnsdorfská
rodačka Maťa H. Vedle Společnosti přátel Lužice vydání Vodníka podpořil Česko-německý fond
budoucnosti.
Fr. Liecht / gr
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Vánoční osvětlení děláme hlavně pro radost, říká Kroutil
Varnsdorf Rok se s rokem
sešel a redakce Hlasu severu
se opět vydala navštívit rodinu
Kroutilových, která už šestým
rokem vánočně zdobí svůj dům,
který pravděpodobně dobře
znáte. Nachází se v ulici Jateční
na kraji našeho města a jde krásně vidět při příjezdu z Dolního
Podluží.
Jak se výzdoba oproti loňskému roku změnila a co všechno
nazdobení domu a zahrady obnáší? Myšlenka se zrodila před
šesti lety, kdy s nápadem udělat si
venkovní výzdobu přišla manželka
Oldřicha Kroutila. Zprvu Kroutil
nakoupil levnější svítidla, ale po
čase zjistil, že nejsou moc kvalitní,
takže se pustil do vlastní výroby.
K osvětlenému domu, zahradnímu domečku, pergole a klouzačce
letos přidal osvětlení zadní části
dvora, plotu a keřů před domem.
„V letošním roce jsem s výzdobou
začal v polovině září. U světel jsem
zkontroloval jejich funkčnost a vše
vyměřoval tak, aby žárovky byly
rozmístěny pravidelně. Letos jsem
při zkoušení také zjistil, že část
osvětlení domu nefunguje, takže
jsem musel kvůli pár minutám
opravy postavit lešení, abych se
ke světelnému řetězu dostal,“ popisuje. Výzdobu rozsvěcuje vždy
o prvním adventním víkendu a
svítí až do svátku Třech králů. Výrobou a rozmístěním osvětlení
trávil veškerý svůj volný čas, vše
dělá sám. Letos se jedná asi o 750
metrů svítícího řetězu a 100 metrů LED pásků. „Samozřejmě dbám
na bezpečnost. Vše je udělané

Letošní novinkou ve výzdobě je vánoční vesnice; foto Barbora Hájková

tak, aby to odolalo vlivu počasí,“
vysvětluje.
Dekorace vymýšlí podle svého
vkusu, ale také podle přání dcery Kačenky. „Plně chápeme, že se
každému líbí něco jiného, ale děláme to hlavně pro radost. I když
každý rok přemýšlím, zda v tom
mám pokračovat, manželka mě
vždy ujistí, že ano. Je to už taková
tradice“ dodává.
Hlavní letošní novinkou je ručně vyráběná vánoční vesnička.
„Tu si moc přála naše dcera Kačenka. Nakonec jsem se rozhodl,
že se pokusím vesničku sestavit,
trvalo to po večerech dohromady
asi dvacet hodin. Sháněli jsme po
okolí modely domečků a postavičky. Kačenka si také přála ve ves-

ničce lyžaře, kteří k zimnímu počasí patří, takže jsem pro ně ještě
vytvářel i osvětlenou sjezdovku,“
s úsměvem vypráví. Jak manželé
Kroutilovi říkají, uzavřeli s dcerkou
dohodu, že vesnička bude vystavená venku jen výměnou za to,
že schovají nafukovacího sněhuláka s osvětlením, který jim úplně
nezapadal do celkové výzdoby,
zároveň byl vzhledem ke své konstrukci problematický při větrném
počasí.
Finanční provozní náročnost je
vzhledem k LED svítidlům velmi
nízká, pokud nepočítáme prvotní
vklad při nákupu osvětlení. „Na
platbách za elektřinu to nijak nepociťujeme. Letos se nám dokonce stalo, že nám někdo hodil do

schránky menší finanční příspěvek. Rád bych dotyčnému dárci
poděkoval, ale zároveň bych chtěl
touto cestou říct, že tohle opravdu nečekáme. Děláme to proto,
že nás to baví a hlavně, abychom
potěšili ty nejmenší,“ říká Kroutil.
Počet návštěvníků každý rok
roste. Kroutilovi jsou rádi, že se
těší takové oblibě a focení určitě nikomu nezakazují. Pokud se
přijdou podívat například rodiče
s dětmi, mohou i zazvonit a rádi
je pozvou dál na zahradu, aby si
návštěvníci mohli prohlédnout
vše zblízka. „Doufáme, že výzdoba lidem vykouzlí úsměv na tváři
a navodí jim tu správnou vánoční
atmosféru,“ dodává na konec.
Barbora Hájková

Projekt Život včel ve městě zavítal do mateřských škol
Varnsdorf
Po dlouhé době
mohla VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
realizovat projekt Život včel ve
městě, který v loňském roce nemohl proběhnout z důvodu pandemie koronaviru.
V letošním školním roce se projekt konal také v omezeném režimu. Z důvodu zhoršení epidemiologické situace se projekt pořádal
přímo ve školách, nikoliv v budově

školy ve velkém počtu zúčastněných osob, jak tomu bylo zvykem.
„Navštívili jsme speciální třídy
v MŠ Čtyřlístek a Speciální ZŠ a MŠ
Varnsdorf. Pro děti měl Ing. Miroslav Vencl, který vyučuje i na naší
škole předmět včelařství, připravenou interaktivní přednášku o životě včel. Dále děti vyráběly v dílnách
včeličky z různých materiálů, nechyběly voňavé perníčky. Následo-

vala ochutnávka medu od školních
včel. Pro děti připravila vynikající
občerstvení Soňa Novotná. Věřím,
že i přes omezený režim se projektový den žákům i paním učitelkám
líbil. Příští rok snad bude situace
lepší a projekt bude realizován na
naší školní zahradě i se včeličkami,“
přeje si Kateřina Kovářová z VOŠ,
SPŠ a SOŠ Varnsdorf.
VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf
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Společnost, inzerce
Zprávy
Společnost
Vánoční jarmark

VZPOMÍNKA
Dne 27. prosince
vzpomeneme
nedožité 93. narozeniny mé maminky
Emílie Palatkové.
Dcera Mirka s rodinou.

Dne 19. prosince
to bude rok, co nás
navždy opustil náš
milovaný
tatínek
pan Oswald Nittel.
Stále budeš v našich
srdcích. Vzpomínají dcera, syn, vnoučata a ostatní příbuzní.

na Kopečku
Varnsdorf
MŠ na Kopečku
letos uspořádala první vánoční
jarmark výrobků dětí.
Jednalo se o skromnou komorní akci pouze pro děti, rodiče a
personál mateřské školy. „Dbalí
hygienických opatření jsme příchod nejkrásnějších svátků v roce
oslavili báječnou vánoční atmosférou a přátelským setkáním.
Započali jsme tak tradici, v které
budeme pokračovat i v dalších letech,“ řekla Marie Rejfová.
MŠ Národní

Dne 30. listopadu uplynul rok, kdy
nás navždy opustila naše milovaná
Gizela Hindráková. Maminko, stále
na tebe všichni vzpomínáme.

Svoz vánočních stromků

Termín svozů:
11.01.2022,18.01.2022
25.01.2022, 01.02.2022

Úmrtí v Vydání
listopadu
(čtvrtek)

Marie Máslová 			
Marie Vnenková 			
Stanislav Horák 			
Jiří Hanák 			
Jana Mahnelová 			
Pavel Svoboda 			
Juraj Žilka 			
Jiřina Eichlerová 			
Kristýna Holubová 			
Roman Bertl 			

83
78
68
71
81
69
87
73
19
78

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Ján Volár 			

88 let

Karel Popelka 			
Vladimír Bartoň 			
Rosvita Chalupníková 			

69 let
87 let
66 let

Marie Krausová 			

72 let

VARNSDORFSKÉ
PRODEJNÍ TRHY
(Parkoviště na Národní ul.)
Středa 18.12. od 8.00 - 16:30 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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
18.-19.12.2021		
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I		
412 151 056
25.-26.12.2021			
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.
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V úterý 30. listopadu zemřel ve
věku nedožitých 88 let bývalý starosta Varnsdorfu Vladimír Bartoň.
Město vedl v letech 1994 až 1998.
Po odchodu z postu starosty
působil na radnici jako tajemník
městského úřadu. Zároveň stál za
zrodem Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM), v jehož čele stál až do své
smrti.
Tomáš Secký

Vánoční svátky ve Starokatolickým kostele
19.12. – 4. neděle adventní
16.00 hod. – vánoční koncert varnsdorfského „Kvíltetu“
20.12. – Pondělí
17.00 hod. – vánoční vystoupení ZUŠ Varnsdorf

po trase pytlového tříděného
odpadu včetně sídlišť
ve Varnsdorfu a na Studánce.

ÚMRTÍ

Opustil nás Vladimír Bartoň...

SVOZY TŘÍDĚNÉHO
ODPADU
Svozy pytlového tříděného odpadu
30.12.21 a 13.1.22 od 9.00 hod.

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

24.12. – Štědrý den
14.00 hod. – zpívání vánočních koled s „Náhodou“
(možnost si vyzvednout Betlémské světlo)
26.12. – neděle
10.00 hod. – vánoční svatoštěpánská bohoslužba
02.01. – neděle
10.00 hod. – Novoroční bohoslužba
PROGRAM ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VARNSDORF
NA ČAS VÁNOČNÍ Varnsdorf – kostel sv. Petra a Pavla

neděle 19.12.2021 – 4. neděle adventní
10:30 – Mše sv. (Varnsdorf)
11:30 – Mše sv. „dětská“ (Varnsdorf)
pátek 24.12.2021 – Štědrý den
16:00 – Mše sv. se slavností Narození Páně (Varnsdorf)
sobota 25.12.2021 – Slavnost Narození Páně
10:30 – Mše sv. (Varnsdorf)
neděle 26.12.2021 – Svátek Svaté rodiny
10:30 – Mše sv. (Varnsdorf)
neděle 2.1.2022 – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
10:30 – Mše sv. (Varnsdorf)
Veškeré aktuální informace o bohoslužbách naleznete v kalendáři na
webových stránkách farnosti www.dekanstvi-varnsdorf.cz.

5/2020
14/2018
22/2021

Sport
Zprávy
Společnost

Bohužel, hokejistům se nedaří a natahují sérii porážek
Varnsdorf Hokejoví Vikingové z Varnsdorfu se nemůžou odpíchnout z posledního místa krajské ligy Libereckého kraje.
Tým, který vede Radek Hron,
zapisuje jednu porážku za druhou.
Varnsdorf naposledy vyhrál 10. října, kdy porazil doma 4:3 Českou
Lípu.
Od té doby prohráli Vikingové deset zápasů v řadě. Ve 14.
kole byl Varnsdorf blízko bodového zisku ve Frýdlantu. V poměrně nervózním utkání, ve kterém
padlo dohromady 62 trestných

pasu Janda. Frýdlant tak vyhrál 5:4.
V neděli 5. prosince nastoupil
Varnsdorf na půdě kvalitního Jičína. O výsledku se opět rozhodlo
v poslední třetině. Hosté se drželi
stále na dostřel, Martin Žďánský
v čase 45.23 snížil na 4:3. Domácí
ale drama nepřipustili, Kollman
s Novým dostali Jičín do vedení
6:3. Horák čtvrtou brankou Varnsdorfu ještě vykřesal naději, za
minutu a půl definitivně rozhodl Kloutvor. Jičín vyhrál 7:4,
pomohl si třemi využitými přesilovkami.
Redakce

minut, vyhráli domácí první třetinu 2:1. Po první pauze šel ale
Varnsdorf do vedení. Vyrovnání zařídil Ondřej Černý, v čase
29.08 dostal hosty do vedení Jan
Chovanec. Radost netrvala ani minutu, jelikož frýdlantský Matějka vyrovnal 44 sekund po gólu Chovance.
V 38. minutě navíc vrátil Frýdlantu
těsný náskok Folda.
V poslední třetině hosté dokázali
vyrovnat na 4:4, zasloužil se o to
Jaroslav Matějka. Jenže za necelé
dvě minuty, přesněji v čase 47.48
obstaral vítěznou trefu celého zá-

Sálovkáři zatím nemají v krajské Extralize konkurenci
Varnsdorf Polovinu základní
části má za sebou Extraliga Ústeckého kraje v sálové kopané.
Její třetí dějství se odehrálo v sobotu 27. listopadu v Libouchci.
I tentokrát se turnaj neodehrál
kompletní. Turbo Děčín nedalo
dohromady dostatečný počet
hráčů splňující covidové podmínky. „Nás žádná kontumace
nečekala, a tak jsme se připravovali na tři zápasy. První byl s ambiciozními Želenicemi, kteří pomalu
stoupají celkovou tabulkou. Před
turnajem jsme řešili pouze pozici
brankáře, protože Martin Langer
je zraněný. Místo něj musel zaskočit Jirka Petrásek, který hájí branku v naší gardě. Dále jsme do sestavy nově zapojili Marka Rybáře,
což se později ukázalo, jako výborný tah. Jak je již našim zvykem,

tak jsme zápas začali pomaleji a
rozvážně, a tak brzy přišel trest,
prohrávali jsme 0:1. Paradoxně
nám tento obdržený gól pomohl,
protože jsme začali více běhat,
kombinovat a první poločas jsme
třemi góly otočili v náš prospěch.
Druhá půle byla již v naší režii, i
když konec zápasu jsme trochu
vypustili, ale konečný výsledek 5:3
jsme si pohlídali,“ pochvaloval si
Marcel Mikolášek, vedoucí týmu
Futsalu Varnsdorf.
„Druhý zápas jsme hráli proti
Hezounům, kteří ve vší úctě k soupeři, jsou snaživým týmem, ale
malinko kvality tam chybí. Naši
kluci si slušně zatrénovali a zápas
skončil jasnou výhrou 13:1. Za ten
jeden zbytečně obdržený gól byl
tým pokárán, protože každá nula
pro brankáře se v tomto sportu

velice cení,“ usmál se Mikolášek.
„Třetí zápas jsme hráli proti domácímu týmu z Bělé. Naši chlapci
si přinesli střeleckou pohodu z předešlého zápasu, a tak v poločase,
kdy jsme vedli 4:1, bylo prakticky
rozhodnuto. V tom druhém jsme
zápas kontrolovali, a nakonec vyhráli hladce 6:1,“ pokračoval Mikolášek.
Během tří odehraných kol extraligy si sálovkáři Futsalu Varnsdorf otevřeli „střelnici“ s průměrem skoro sedm gólů na zápas,
což se nutně muselo odrazit
i v tabulce střelců. Mezi sedmi
nejlepšími střelci soutěže je hned
pět borců z Varnsdorfu a na stupních vítězů jim prozatím nekonkuruje nikdo. Na čelo se vyšvihl
s dvanácti góly Martin Bulejko,
stříbro drží Jakub Zadina za devět

branek a na třetí místo klesl Jaroslav Šindelář, který svých sedm
gólů dal, ale za dva turnaje.
V celkové tabulce má Varnsdorf
při skóre 61:11 už dvanáctibodový náskok na druhé Želenice, mistrovská obhajoba titulu je opět
o něco blíž. A jako třešnička na
dortu byl mužem 3. kola vyhlášen
Marek Rybář, jeho týmový kolega
Martin Bulejko se stal s devíti góly
nejlepším střelcem kola.
„Chtěl bych i touto cestou, pokud nám to proticovidová opatření povolí, pozvat fanoušky do
sportovní haly v sobotu 18. prosince, kde odehrajeme domácí
utkání. Pokud chcete vidět naše
sálovkáře v akci i na domácí půdě,
tak vás rádi přivítáme a těšíme se
na hojnou účast a velkou podporu,“ dodal Mikolášek.
Redakce

Sedmapadesátý ročník Silvestrovského běhu bude netradiční
Varnsdorf Silvestrovský běh
má ve Varnsdorfu dlouholetou
tradici. Poslední den v roce vždy
přiláká na startovní čáru stovky
závodníků všech kategorií. Také
sedmapadesátý ročník bude ale
jiný, přesto se uskuteční.
Pandemie koronaviru stále
omezuje konání hromadných akcí,
proto se i letošní 57. ročník Silvestrovského běhu uskuteční jinak.
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Proběhne bez diváků, hromadného startu, uzávěry trati a zabezpečení. Bude tedy na každém běžci,
kdy si předem stanovenou trať
v období od 25. do 31. prosince zaběhne. Bude k tomu potřebovat ale chytrý mobilní
telefon s aplikací, jež zaznamenává běženou trasu a čas. Svůj
výkon pak stačí zapsat na webových stránkách závodu do formu-

láře.
„Běžecký kroužek Varnsdorf
se rozhodl podpořit akci proto,
aby tradice zůstala zachována a
vy jste se tak mohli vydat do ulic
Varnsdorfu proběhnout, přičemž
porovnat své kvality, tak jako každoročně. Věříme, že této příležitosti využijete a těšíme se na vaše
výkony,“ řekl Karel Valenta z Běžeckého kroužku Varnsdorf. „Start

a cíl je náměstí E. Beneše u vchodu do městského úřadu kdykoliv
od 25. do 31. prosince 2021. Běží
se dva okruhy po trase klasického
silvestrovského běhu. Délka tratě
je cca 5,2 km,“ doplnil. Více informací se běžci dozví na webových
stránkách karlosdj2.wixsite.com/
akce-bk-varnsdorf/silvestrovsky
-beh.
Redakce

Fotbal: Konec podzimu oslazený prvním venkovním vítězstvím
Varnsdorf Fotbalisté Varnsdorfu mají za sebou podzimní
část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
Nutno dodat, že to byla úspěšná
první polovina druholigového
ročníku.
Severočeši přezimují na sedmém místě tabulky se ziskem
25 bodů. Na druhé místo přitom svěřenci Pavla Drska ztrácejí
tři body. Loučení s domácím
trávníkem se ale Varnsdorfu
nepovedlo. Za asistence televizních kamer totiž podlehl Opavě jasně 0:3. „Opava se předvedla svým
stylem fotbalu, který momentálně hraje. To znamená dlouhý
míč dopředu a sprint, typologicky
na to mají hráče. My jsme si to
sami udělali hodně těžké. Dostali
jsme náhodný první gól a na druhé
straně jsme nedokázali odpovědět
v situaci, kdy jsme měli jasně
vyrovnat. Druhá branka rozhodla
o celém utkání. Opavě jsme

joval venkovní vítězství a podruhé
udržel čisté konto. Prostě ideální loučení. „Oproti středečnímu
zápasu jsme byli nuceni udělat
několik změn, ať už kvůli zranění
nebo vykartování. Do zápasu jsme
vstoupili dobře a vypracovali si několik situací, z kterých jsme mohli vstřelit gól. Poté jsme dali gól
z penalty, kluci se ještě více uklidnili
a snažili se hrát fotbal i na těžkém
terénu (začal padat sníh). Důležité
bylo, že jsme nezalezli a tlačili na
soupeře, aby nemohl nakopávat
dlouhé míče dopředu. Co prošlo,
to dokázali kluci vzadu uhrát konstruktivně. Jsem ohromně rád,
že jsme to zvládli a posunuli se
v tabulce zase o něco výše. Musím
Varnsdorf před televizními kamerami podlehl Opavě 0:3; foto Jiří Laštůvka foto-noviny.cz
pochválit domácí, kteří perfektně
připravili trávník. Doslova kulečdali po prvním gólu zbytečně dorfu.
Tým z Kotliny si spravil chuť ník. Pak ale sněžilo, bylo to těžké
velký prostor. Místo abychom
je doráželi, tak jsme hromadi- v posledním podzimním zápase. pro obě strany,“ hodnotil utkání
li chyby. Je to škoda,“ kroutil Na půdě posledního Žižkova vy- Pavel Drsek.
Redakce
hlavou Pavel Drsek, kouč Varns- hrál 2:0, poprvé na podzim vybo-

Ofenziva? Oproti jaru jsme spokojeni, má jasno Pavel Drsek
a Opavě, ale vyloženě naštvaný
jsem byl po prvním kole v Jihlavě
a za prvních třicet minut v Ústí.
Spokojený jsem po každém vyhraném zápase.
Doma jste ztratili body jenom
s Duklou a Opavou, naopak venku jste vyhráli až v posledním
podzimním zápase na Žižkově.
V čem byl podle vás rozdíl mezi
domácími a venkovními zápasy?
No, myslím si, že klukům pomohli i fanoušci, kteří přišli fandit.
Také jsme dokázali vstřelit góly
v pravý čas. Venku jsme tak produktivní nebyli a bylo to znát.
Varnsdorf na podzim dával poměrně hodně branek, na druhou
stranu jste jen dvakrát udrželi
čisté konto.
V porovnání s jarní části jsme
s ofenzivou stoprocentně spokojeni. Na druhou stranu také víme,
že jsme těch gólů mohli dát ještě
víc. Na defenzivě samozřejmě mu-

síme zapracovat, ale na druhou
stranu, co je pro diváka lepší? 0:0
nebo 3:3?
Nejlepším podzimním střelcem se stal Bojan Dordič. Jak
moc týmu po svém příchodu pomohl?
Bojan dokázal naši sílu v útoku
zlepšit natolik, že se zlepšili všichni v ofenzivě a bylo najednou více
nebezpečných hráčů. Tolik jich na
jaře určitě nebylo.
Došli jste daleko i v poháru.
Jak vás zpětně mrzí vyřazení
s Jabloncem v osmifinále?
Po vyřazení v poháru mě nejvíce mrzelo, že jsme museli hrát
víc než poločas v deseti a nemohli
jsme se tak ukázat v lepším světle. Jinak Jablonec má obrovskou
sílu, takže jsem byl realista a
vyřazení mě tak netrápilo, jako
spíš některá prohraná mistrovská
utkání.
První prosincovou sobotu jste

- periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Město Varnsdorf v nákladu 2 000 ks. IČ 00261718. Šéfredaktor
Tomáš Secký (telefon 723 652 593), MěÚ, nám. E. Beneše 470. Příspěvky a inzerci přijímá redakce na e-mail. adrese hs@varnsdorf.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Povoleno MK ČR pod č. E 12234. Tisk a grafické zpracování Marek
Dvořák Tiskárna Trio Varnsdorf. Toto číslo vyšlo 16. prosince 2021. Příští číslo vyjde 13. ledna 2022. Redakční uzávěrka 3. ledna 2022.

nastoupili na dovolenou. Budete
shánět dárky?
Dárky vybíráme společně s mojí
ženou. Musím říct, že máme už
skoro všechny.
Kdy vám odstartuje zimní příprava?
Zimní příprava začne 3. ledna,
jelikož hned v sobotu budeme
hrát Zimní Tipsport ligu. Jinak
bude jako vždy náročná, ale zase
budeme chtít zapracovat na naší
defenzivě i ofenzivě.
Co hráčský kádr? Můžeme
očekávat nějaké změny?
Kádr se moc měnit nebude. Ale
je to spíš otázka pro pana Gabriela.
Jak budete trávit vy osobně
konec roku?
Konec roku budu trávit doma
s rodinou a na Silvestra si půjdu
zahrát tradiční fotbálek na SK
Kladno, jestli to bude možné.
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Varnsdorf Pavel Drsek si za
chvilku odkroutí jeden rok v pozici hlavního trenéra druholigového Varnsdorfu. Po nemastné
a neslané jarní části předchozí
sezóny přišel velmi podařený
podzim té nové. Získaných 25
bodů je dobrým vkladem do jarní části.
Podzimní část se vám vydařila,
hodnocení tedy bude dobré, ne?
Podzim se hodnotí samozřejmě
lépe než jaro, bodově jsme určitě
spokojeni. Já jsem se naučil nepočítat body před prvním mistrovským zápasem, ono se mi to už totiž několikrát nevyplatilo. Hlavně
po prvním kole v Jihlavě, kde jsme
prohráli po špatném výkonu, jsem
si nemyslel, že získáme tolik bodů.
Jaký zápas vás nejvíce zklamal
a jaký naopak překvapil?
Zklamaný a naštvaný. To jsou
pro mě dva různé pojmy. Takže zklamaný jsem byl po Dukle

