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Je rozhodnuto! Starostou Varnsdorfu se stal Jan Šimek

Starostou se stal Jan Šimek, rozhodli o tom zastupitelé na svém ustavujícím zasedání; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Město zná jmé-
no starosty pro další volební 
období. Tím byl jedenácti hlasy 
zvolen Jan Šimek (Náš Varns- 
dorf). Na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva byli zvoleni také 
místostarostové a sedmičlenná 
rada. Ještě před složením slibu 
uctili všichni přítomní památku 
zastupitele Jindřicha Šmída, kte-
rý zemřel krátce po volbách. 

Jan Šimek, který ve volbách ob-
držel 1 313 hlasů, získal podporu 
jedenácti zastupitelů a stal se no-
vým starostou Varnsdorfu pro dal-
ší čtyři roky. Naplnila se tak koa- 
liční dohoda, kterou podepsali 
zástupci Našeho Varnsdorfu, Vol-
by pro město Varnsdorf a ODS 
necelý týden před zasedáním. 
„Chtěl bych Rolandovi poděkovat 
za poslední tři roky. Za to, jak se 
choval a jak reprezentoval naše 
město. Vím, že má Varnsdorf 
opravdu ve svém srdci,“ řekl čer-
stvý starosta na adresu končícího 
starosty Rolanda Sollocha. „Byla 
to obrovská zkušenost. Nikdy 
jsem nečekal, že se stanu staros-
tou Varnsdorfu. Já s německý-
mi a polskými kořeny. Děkuji za 
podporu a za vaši lásku,“ řekl na 
rozloučenou Solloch, který ale  
bude v zastupitelstvu i příští čtyři 
roky. 

Prvním místostarostou byl dva-  
nácti hlasy znovu zvolen Jiří Su-
charda (ODS), který tuto funkci 
zastával i v minulém volebním 
období. Do jeho gesce bude také 
opět patřit činnost Městské poli-
cie Varnsdorf. Druhým, tentokrát 
neuvolněným, místostarostou 
byl zvolen Jan Šišulák (Volba pro 
město Varnsdorf). Pro něho zved-

lo ruku rovnou čtrnáct členů za-
stupitelstva.

Následně zastupitelé volili také 
radní. Starostu a místostarosty 
v radě doplní Martin Musílek (Náš 
Varnsdorf), Roland Solloch (Vol-
ba pro město Varnsdorf), Václav 
Jára (Volba pro město Varnsdorf)  
a Pavel Kolár (Náš Varnsdorf). 

Došlo také na volbu členů fi-

nančního a kontrolního výboru. 
Finanční výbor budou tvořit Len-
ka Lanková (předseda), Marian 
Čapek, Bohdana Křížová, Monika 
Pifková, Jaroslav Draský. Kontrolní 
výbor bude ve složení Dana Fáb-
ryová (předseda), Tomáš Klimeš, 
Anton Herman, Eva Hamplová  
a Zdeněk Damašek.

                                                 Tomáš Secký
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Unimog zasahoval na Šébru, auto z příkopu vráti l zpět na silnici; foto Hasiči Varnsdorf

Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Mladé ženě se nechtělo do vězení, za mříže ji vezli policisté

Unimog opět zasahoval na Šébru, auto skončilo v příkopu

12.9.2022 v 18:52 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo přijato oznámení 
od občana města, že se v ulici T. G. 
Masaryka pohybuje zřejmě silně 
podnapilá dívka, dle tvrzení nej-
spíš mladší dvanácti  let. Do udané 
lokality byla ihned vyslána hlídka 
městské policie. Strážníky bylo na 
místě zjištěno, že dívka pod vlivem 
alkoholu není. Dle jejího vyjádření 
byla omylem v nedalekém par-
ku trefena chlapcem kamenem 
do hlavy a ta se jí motá a bolí. 

Po dohodě byla dívka strážníky 
naložena do služebního vozidla 
a převezena do místa trvalého by-
dliště, kam byla přivolána sanitka 
ZZS. Ta dívku spolu s jejím otcem 
převezla do Nemocnice Varns-
dorf k dalšímu vyšetření.

8.9.2022 ve 9:35 hod.
Bylo od operační záchranné 

služby přijato telefonické ozná-
mení na služebnu Městské policie 
Varnsdorf. Ta požádala městskou 
policii o součinnost při prověření 

zmateného volání z jedné z ulic 
našeho města. Do udané lokali-
ty byla okamžitě vyslána hlídka 
městské policie, která na místě 
nalezla silně podnapilou osobu, 
která s ohledem na množství vypi-
tého alkoholu zkolabovala. Stráž-
níci udržovali životní funkce až do 
příjezdu sanitky RZS, kdy si záchra-
náři pacienta převzali. 

28.9.2022 v 17:30 hod.
Na základě žádosti  operační-

ho střediska ZZS Ústí  nad Labem 

o akti vaci defi brilátoru byla ihned 
vyslána hlídka městské policie do 
Poštovní ulice. Strážníci na místě 
použili automati cký defi brilátor, 
který však výboj nedoporučil. 
Strážníci tak až do příjezdu sa-
nitky pokračovali v resuscitaci. 
Po předání pacientky do rukou 
záchranářů strážníci zabezpečo-
vali místo pro přistání vrtulníku 
letecké záchranné služby. Celá 
akce byla ukončena v 18:25 hodin.                                                                                                                                           
                                         Marti n Špička,

                              velitel městské policie

Varnsdorf   Teprve až policej-
ní hlídka dodala dvaatřiceti le-
tou ženu z Varnsdorfu v sobotu 
22. října do výkonu tretu odnětí  
svobody do věznice v Teplicích, 
kam měla nastoupit v září letoš-
ního roku.

Výzvu k nástupu obdržela za-
čátkem září s tí m, že do týdne má 
nastoupit k výkonu trestu na zá-
kladě trestního příkazu vydaného 
Okresním soudem v Děčíně. Ženě 
se však do věznice nechtělo, tak 
na výzvu k nástupu nereagovala. 
Po jejím vypátrání zahájili rum-
burští  kriminalisté trestní stí hání 

a obvinili ji z trestného činu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí  
a vykázání. Do věznice ženu po 
provedení potřebných úkonů po-
licisté eskortovali ještě týž den.

Napadení před barem
Policisté ve zkráceném pří-

pravném řízení sdělili podezření 
z přečinu výtržnictví osmnácti -
letému muži z Varnsdorfu. Ten 
měl začátkem září letošního roku 
ve večerních hodinách, před jed-
ním barem ve Varnsdorfu, tedy 
na místě veřejnosti  přístupném, 
udeřit teleskopickým obuškem do 

oblasti  hlavy dalšího muže a způ-
sobit mu tak zranění vyžadující lé-
kařské ošetření. V případě uznání 
viny u soudu hrozí výtržníkovi až 
dva roky za mřížemi.

Řídil pod vlivem drog
Přítomnost drog v krvi devěta-

třiceti letého muže, který v tomto 
stavu řídil začátkem září motorové 
vozidlo, potvrdil toxikologický roz-
bor odebraného krevního vzorku. 
Dotyčného muže zastavila a kon-
trolovala 5. září ve Varnsdorfu 
v dopoledních hodinách policejní 
hlídka při řízení motorového vozi-

dla. Řidič projížděl ulicí Partyzánů, 
když ho policisté zastavili a v rám-
ci silniční kontroly s ním proved-
li orientační test na přítomnost 
drog, který byl poziti vní. Následo-
val odběr krve a poté, co policisté 
z Obvodního oddělení Varnsdorf 
obdrželi výsledek rozboru, který 
potvrdil přítomnost amfetaminu, 
sdělili muži podezření ze spáchá-
ní trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. V případě 
prokázání viny muži u soudu hrozí 
trest odnětí  svobody až na jeden 
rok, peněžitý trest nebo zákaz čin-
nosti .                 por. Bc. Eliška Kubíčková

Varnsdorf    Profesionální 
i dobrovolní hasiči z Varnsdorfu 
měli v posledních dnech opět 
napilno. Zasahovat musel i Uni-
mog.

V neděli 9. října večer vyjížděla 
profesionální jednotka hasičů do 
ulice Partyzánů, kde došlo při sjíž-
dění vozidla z podvalu k přimáčk-
nutí  člověka mezi dva osobní au-
tomobily. Hasiči osobu vyprosti li, 
ta následně skončila v péči lékaře 
a zdravotníků.

Společně s dobrovolnými hasiči 
z Rumburku mířila 14. října v noci 
profesionální jednotka do rum-
burské ulice Pražská, kde došlo 
k dalšímu z požárů bývalé restau-
race.  

V neděli 16. října vyjížděla 
profesionální jednotka ne Šébr, 
na horizontu řidič nezvládl na 
silnici udržet osobní automo-

bil a skončil v příkopu na stře-
še. Na žádost velitele zásahu 
k události  vyjel také varnsdorf-
ský speciál Unimog, který auto-

mobil dostal zpátky na kola.
Dvacátého října brzy ráno vy-

jížděli varnsdorfští  dobrovolní 
i profesionální hasiči do fi rmy 
KWL, odkud byl nahlášen vi-
ditelný kouř. Jak hasiči brzy na 
místě zjisti li, jednalo se naštěstí  
jen o planý poplach a nikde neho-
řelo.

V úterý 25. října vyjížděla profe-
sionální jednotka poprvé s novou 
Scanií, na žádost Zdravotnické 
záchranné služby s automati zo-
vaným externím defi brilátorem 
mířila do Tyršovy ulice. Navzdo-
ry velké snaze hasičů i zdravot-
níků ale událost neměla šťastný 
konec.

                                             Hasiči Varnsdorf
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Strážníci městské policie absolvovali střelby

Víte, jak se vypořádat s podzimním listím?

Přišel vám z úřadu dopis ohledně kontroly kotlů?

Zodpovědní občané Varnsdorfu uklidili černou skládku

Varnsdorf Strážníci Měst-
ské policie Varnsdorf provádě-
jí množství různých činností . 
K řadě oprávnění, kterými dispo-
nují, patří také oprávnění nosit 
střelnou zbraň. Proto je nutné 
absolvovat pravidelné cvičení.

V pátek 21. října se strážníci 
městské policie postupně vystří-
dali v areálu varnsdorfské střelni-
ce, kde si opět po roce vyzkoušeli 
ostré střelby. Protože strážníci 
používají střelné zbraně velmi vý-

jimečně, úkolem ostrých střeleb 
je osvojit si základní střelecké ná-
vyky, manipulaci se zbraní a také 
zdokonalení se ve spontánnímu 
použití  zbraně v náhlé a nečeka-
né situaci. Střelby řídil zástupce 
velitele městské policie, strážník 
Václav Žák.

Po nezbytném poučení a prv-
ní sadě pěti  střel v rámci zástře-
lu, každý ze strážníků vystřílel ve 
třech disciplínách po pěti  nábo-
jích na papírový terč. První disci-

plína nebyla limitována časem, 
během ní se v klidu střílelo na 
terč. Každý ze strážníků se snažil 
dosáhnout co nejlepšího výsled-
ku. V druhé sadě stříleli strážníci 
na pachatele dvě krátké série po 
sobě rychle jdoucích výstřelech 
s jednou závěrečnou ranou. Třetí  
sada imitovala útočícího pacha-
tele, úkolem bylo jej co nejrych-
leji paralyzovat sérií pěti  po sobě 
rychle jdoucích výstřelů.

Střeleckého výcviku se včet-

ně vlastní střelby po celou dobu 
účastnil ředitel Městské policie 
Varnsdorf Jiří Sucharda, který byl 
řízením městské policie pověřen 
na ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva. Vzhledem ke zvýšené 
agresi ve společnosti  a současné 
bezpečnostní situaci v Evropě 
bylo dohodnuto, že nově budou 
střelecký výcvik strážníci provádět 
každé tři měsíce, a to s různými 
terči a v různých střeleckých situa-
cích.                                     Redakce

Varnsdorf    Podzim nám sice 
občas kazí náladu neustálými 
dešti  a chladným počasím, ale 
nesmíme mu upřít krásu a roz-
manitost barev listnatých stro-
mů. Jak se ale vypořádat se spa-
daným listí m?

Spadané listí  je nejlepší zkom-
postovat. Aby kompost správně 
fungoval a měnil bioodpad na 
kvalitní hlínu, potřebuje správný 

poměr uhlíku a dusíku. Přes léto 
dáváme na kompost hlavně po-
sekanou trávu, která správný po-
měr nemá (obsahuje moc dusíku). 
Spadané listí  je pro vyrovnání po-
měru ideální a vašemu kompostu 
pomůže. Pokud topíte dřevem, 
přidávejte do kompostu i piliny 
a popel ze dřeva.

Pokud nemáte možnost listí  
sami zkompostovat, je možné vyu-

žít sběrný dvůr, kam mohou obča-
né města bezplatně odvézt jak lis-
tí , tak i jiný bioodpad do množství 
pěti  120 litrových pytlů na osobu 
za týden. Rozhodně není vhodné 
spadané listí  pálit. Pálením vznika-
jí a uvolňují se do ovzduší škodlivé 
látky, především oxid uhelnatý, 
oxid dusnatý a různé karcinogenní 
toxiny, které mají negati vní vliv na 
naše zdraví.    Odbor životního prostředí
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13:00  - 17:00 
13:00  - 17:00 
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Pondělí
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Otevírací doba sběrného 
dvora v Plavecké ulici

Varnsdorf        Přišla vám 
z Městské úřadu Varnsdorf „Vý-
zva k předložení informací o pro-
vozu stacionárního zdroje znečiš-
tění ovzduší“? Nelekejte se.

Odbor životního prostředí po-
stupně rozesílá výzvu všem pro-
vozovatelům kotlů na pevná pali-
va. Důvodem jsou změny zákona 
o ochraně ovzduší. Již od roku 
2012 mají provozovatelé kotlů 
na pevná paliva připojených na 

ústřední topení povinnost nechat 
provádět kontroly technického 
stavu kotle. Je to podobné jako 
pravidelná kontrola technického 
stavu a emisí vašeho auta.

Kontrolu kotle provádí odbor-
ně způsobilé osoby a je povinná 
každé 3 roky. Od roku 2020 musí 
odborně způsobilé osoby vklá-
dat záznamy o těchto kontrolách 
do informačního systému ISPOP. 
Skutečně zapsaných kontrol je 

ale v systému minimum, proto 
teď obce s rozšířenou působností  
oslovují provozovatele kotlů a zjiš-
ťují, proč není v systému o kont-
role jejich kotle záznam. „Snažíme 
se tak zajisti t, aby byly zákonem 
předepsané kontroly provedeny a 
záznamy o nich byly do systému 
vloženy. Konečným cílem samo-
zřejmě je, aby kotle produkovaly 
pouze nezbytně nutné množství 
škodlivin, tedy aby byly v dobrém 

technickém stavu a používala se 
v nich pouze paliva, pro které je 
kotel určen,“ vysvětluje Přemysl 
Brzák, vedoucí Odboru životního 
prostředí.

Domácí spalování plastů, dřevo-
třískových desek, lakovaného ná-
bytku či vyjetého oleje produkuje 
nebezpečné karcinogenní látky, 
které ohrožují zdraví provozova-
tele takového kotle, jeho blízkých 
a sousedů.     Odbor životního prostředí

Varnsdorf   Černou skládku, 
která se nacházela v lese na Stu-
dánce, uklidili zodpovědní obča-
né. Město následně zaplati lo za 
její likvidaci.

Na hromadu odpadu tvořenou 

pneumati kami a jakými si želez-
nými šponami narazil začátkem 
října během houbaření Jaroslav 
Němec, který se s nálezem po-
dělil na sociální síti  Facebook 
s neuvěřením, čeho jsou někteří 

lidi schopní. Příspěvku si všiml 
i Stanislav Šusta, který se společně 
se svým synem a Němcem druhý 
den na místo vráti li a celou černou 
skládku vlastními silami uklidili.

Město následně po dohodě se 

Stanislavem Šustou zaplati lo za 
likvidaci odpadu. Varnsdorf už 
letos zaplati l za likvidaci černých 
skládek více než půl milionu ko-
run. Zodpovědným občanům patří 
velké poděkování.            Tomáš Secký
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Uvědomuji si zodpovědnost a výsadu, které se 
mi dostalo, říká nový starosta Jan Šimek

Služba lidí lidem je pro mě jedno z nejcennějších
poslání, uvědomuje si místostarosta Jan Šišulák

Varnsdorf     Minimálně na ob-
dobí čtyř let byl novým starostou 
Varnsdorfu zvolen Jan Šimek. 
Podporu ve volbám mu vyjád-
řili i občané, když obdržel 1 313 
hlasů.

Ve volbách získala vaše strana 
nejvíce hlasů. Následná koaliční 
jednání ale trvala poměrně dlou-
ho. Jak probíhala?

Již několik měsíců před volba-
mi jsme hovořili s několika kolegy 
z koaličních stran o možné spolu-
práci v případě, že by ji povolební 
konstelace umožnila. Po volbách, 
které nás určily jako vítěze, jsme 
kolegům představili nabídku na 
obsazení vedení města refl ektující 
tyto výsledky. 

Uvědomovali jsme si, že případ-
ná koalice bude velmi křehká (11 
z 21 zastupitelů) a u některých pa-
novala obava, zda to takto bude 
průchozí nejen na ustavujícím za-
stupitelstvu, ale i po celé volební 
období. Nebudu zapírat, že jsem 
si prošel těžkými týdny, kdy téma-
tem č.1 byly pochybnosti  ohledně 
mé pozice jako budoucího staros-
ty města. Přicházely návrhy na 
různé varianty obsazení radnice, 
a to nejen z tvořící se koalice, ale 
i od ostatních nových zastupite-
lů. Do toho, jak to bývá v těchto 
situacích zvykem, se šířily fámy 
o pleti chách a jednáních za zády. 

Po celý čas jednání jsem si držel 
pevný konzistentní postoj opírající 
se o výsledky voleb a odmítl kom-
promisy s rizikem, že skončíme 
v opozici. Rozhodl jsem se být ke 
koaličním partnerům naprosto 
otevřený a žádal to i po nich. Vní-
mal jsem, že nesmím uhnout, opo-
rou mně byli kolegové z našeho 
uskupení (Náš Varnsdorf). S po-
stupujícím časem jsme se v rámci 
koalice mezi sebou více sbližovali 
a rostla mezi námi důvěra.

Nakonec jsme všichni dospěli 
k tomu, že naše původní a jediná 
nabídka je vlastně jediná možnost, 
jak na ustavujícím zastupitelstvu 
ustanovit nové vedení města, 
a to jak jeho radu, tak obsazení 
pozic starosty a místostarostů, byť 
jako koalice disponujeme jen těs-
nou většinou. Nyní je před námi 
čas budování dobré spolupráce 
v rámci celého zastupitelstva. A to 
bych si moc přál.

Na ustavujícím zasedání jste 
byl zvolen starostou města. Jaký 
je to pocit?

Je to směs pocitů, a to velmi in-
tenzivních. Cítí m obrovskou bázeň 
a respekt. Zároveň si uvědomuji 
tu mimořádnou zodpovědnost 
a výsadu, které se mi dostalo. Při-
jímám to jako životní výzvu.

Jsou před vámi čtyři roky na 
radnici, jaké jsou vaše priority 

v nové funkci? Kam by se mělo 
město ubírat?

Nyní mnou silně rezonuje slovo 
„Opatrnost“. Vzhledem k složi-
té mezinárodní situaci, kdy stále 
nevidíme světlo na konci tunelu, 
je potřeba být velmi opatrný, co 
se týče plánování dražších inves-
ti c. Nejde jen o drahé energie, 
které zvýší městské výdaje, ale 
i na příjmové straně rozpočtu hro-
zí propad z důvodu predikované 
recese v podnikatelském sektoru 
a tí m nižší výběr daní. V této sou-
vislosti  bychom rádi ve spolupráci 
s odborníky vytvořili dlouhodobou 
energeti ckou koncepci s důrazem 
na úspory, zefekti vnění, a hlav-
ně diverzifi kaci co se týče zdrojů 
energie.

Jinak máme na stole spousty 
fajn nápadů. Chceme zapracovat 
na občanské parti cipaci – zapo-
jení veřejnosti  do řízení města. 
V některých městech to již skvěle 
funguje. Ve zkratce – část peněz 
z rozpočtu se alokuje na realiza-
ci nápadů, které vzejdou přímo 
od občanů. Lidé píší své nápady, 
z kterých se vyberou ty nejzajíma-
vější a tyto pak přivedeme na svět.

Rád bych nevzdal boj ohled-
ně vzniku záchranné služby. Náš 
nápad nejsnazší cesty tkví v tom 
vybudovat zde pobočku stáva-
jící záchranné služby, která sídlí 

v Rumburku, prostě její další sta-
noviště.

Mým osobním malým snem je 
rekonstrukce obytné zóny na ulici 
Národní. Prostě aby tato ulice byla 
jednotnou součástí  parku „spro-
sťák“ a sportovišti  na druhé straně 
řeky, a ne jejím nepříjemným ře-
zem skrz. Aby tato ulice vypadala 
skutečnou obytnou zónou, nikoliv 
jen označením. Vidím místo široké 
rovné asfaltové „ranveje“ dláždě-
nou ulici s lavičkami, květi nami, 
na jejíž koncích nebudou gumo-
vé přejezdy, ale dlážděné mostky 
a kde auta pojedou rychlostí  od-
povídající obytné zóně. 

Co chcete vzkázat občanům?
Aby s námi byli trpěliví a nebá-

li se komunikovat. Mrzí mě, když 
vídám na Facebooku lamentování 
a kriti ku města, aniž by autor 
nejprve problém sdělil nám. Když 
člověka bolí zub, tak jde k zuba-
ři, neboť ví, že by mu stěžování si 
sousedovi od bolesti  nepomohlo.  

Teprve se na úřadě rozkouká-
vám, avšak vidím zde pracovité 
kolegyně a kolegy s postojem 
odvést svěřený úkol co nejlépe. 
Město nejsou domy, ulice, parky, 
ale my lidé v něm žijící, tak si pojď-
me ten život zde užít k vzájemné 
radosti  a úctě. Děkuji Vám, Jan 
Šimek.

                                                   Tomáš Secký

Varnsdorf    Druhým místosta-
rostou města byl na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva zvolen 
Jan Šišulák. Svou funkci bude vy-
konávat jako neuvolněný.  

V komunální politi ce působí-
te druhé volební období. Co vás 
přimělo kandidovat na post mís-
tostarosty?

Jedním z hlavních důvodů mé 
kandidatury za hnutí  Volba pro 
město v posledních volbách byla 
právě předchozí čtyřletá zkuše-
nost. V roli zastupitele a poté 
i radního jsem se detailněji sezná-
mil s principy komunální politi ky 

a našel si v ní zálibu. Samotná no-
minace na místostarostenský post 
vyplynula především z výsledků 

voleb, následných jednání v na-
šem hnutí  a s koaličními partnery.      

Místostarostou jste byl zvolen 

čtrnácti  hlasy, tedy od více lidí, 
než máte v koalici. Potěšilo vás 
to?

Povolební vyjednávání napříč 
zastupiteli se nesla vesměs v du-
chu všeobecného zájmu na ši-
roké spolupráci, bez stranických 
škatulkování a předsudků. Avšak 
samotná realita postojů jedena-
dvaceti  zastupitelů ke konkrétním 
návrhům lídrů do vedení města 
ukázala, že pro nikoho nebude 
jednoduché získat širší podporu. 
Děkuji tí mto kolegům za důvěru.       

Funkci budete vykonávat jako 

Neuvolněným místostarostou města je Jan Šišulák; foto Tomáš Secký
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Řada věcí na svou změnu ještě čeká, ví Jiří Sucharda

V Hřbitovní ulici vzniká přes 200 metrů dlouhý chodník

Varnsdorf   Staronovým mís-
tostarostou města byl zvolen 
Jiří Sucharda, který v komunální 
politi ce působí již pěknou řádku 
let.

Jak dlouho se pohybujete 
v komunální politi ce?

Nejsem v politi ce žádný nová-
ček, ale spíše ostřílený politi cký 
matador. V zastupitelstvu jsem 
nepřetržitě od roku 2002. Z těch 
20 let jsem ještě 15 let radním 
města a 7 let místostarostou, kte-
rý má ve své gesci ty techničtější 
obory na městském úřadě, zejmé-
na tedy správu majetku. Vykoná-
vám také funkci zastupitele po-
věřeného řízením Městské policie 
Varnsdorf, tedy jejího ředitele, jak 
se to nazývá.

Za těch 20 let se ve městě hod-

ně vykonalo a také mnoho změ-
nilo. Já ale stále vnímám, že řada 
věcí na svoji změnu ještě čeká.

Na ustavujícím zastupitelstvu 
zaznělo, jestli máte městu po 
těch letech ještě co dát.

Mnoho lidí si řekne, že po 20 
letech musí být člověk zkostna-
tělý, unavený, otrávený a také 
třeba méně akti vní. Ale kdokoliv 
z těch, které mám na starost, 
vám řekne, že tohle u mě opravdu 

neplatí . Naopak svojí iniciati vou 
a neustálými náměty na zlepšová-
ní naší práce lezu dost na nervy. 
Z mého předchozího zaměstnání, 
které však stále vykonávám, tedy 
požárního preventi sty a pracov-
níka krizového řízení, přímo vy-
plývá, že hlavním nebezpečím 
v každé práci je provozní slepota, 
nevšímavost, nebo lhostejnost. 
A přesně tohle jsou tři hlavní body, 
které mě celý život udržují 
ve střehu, které nemám rád a ne-
toleruji ani u svých podřízených. 

To, že něco děláte dlouho 
musí znamenat zkušenost, praxi, 
a především schopnost se poučit 
z vlastních či cizích chyb. Jakmile 
tohle chybí, je čas na změnu. A to 
u mě zatí m rozhodně nehrozí.

                                                 Tomáš Secký

Varnsdorf      Na úzké, poměrně 
frekventované silnici v Hřbitovní 
ulici, vzniká v posledních týd-
nech zcela nový chodník.

Nový chodník zdejší obyvate-
le, převážně z lokality rodinných 
domů za místním hřbitovem, bez-
pečně dovede až ke „starému“ 
vlakovému nádraží. „Obyvatelé
o zřízení chodníku usilovali několik 
let. A to nejen například kvůli dě-
tem, které po silnici chodily ráno 
a odpoledne ze školy, ale i kvůli 
návštěvníkům, kteří chodí zavzpo-
mínat na své blízké,“ vysvětluje 
důvody výstavby místostarosta Jiří 
Sucharda.

V minulých letech se vybudoval 
první úsek chodníku, a to od „sta-
rého“ nádraží až po zadní vchod 

na hřbitov. Nyní se o více než dvě 
stě metrů prodlužuje směrem 
k zástavbě rodinných domů. „Bě-
hem stavebních prací jsme museli 
vyřešit problém s dešťovou vodou, 
neboť chodník stojí na bývalém 

příkopu. Proto se provedly drenáž-
ní práce s následnou výstavbou 
samotného chodníku,“ dodal Su-
charda. Stavební práce vyšly měst-
ský rozpočet na téměř dva miliony 
korun. Hotovo by mělo být během 

několika následujících dnů.
Ve spojitosti  s bezpečností  na 

komunikacích se město zabývá 
i opakovanými žádostmi obyvatel 
týkajících se nákladních vozidel 
v ulici Svatopluka Čecha, které ne-
dodržují povolenou rychlost. Z to-
hoto důvodu se připravilo několik 
bezpečnostních omezení.

Jedním z nich je nové dopravní 
značení – zvýraznění krajnic, kte-
ré komunikaci opti cky zúží, dále 
nové piktogramy na jedné straně 
vozovky pro cyklisty. V nejbližší 
době také dojde ke snížení nejvyš-
ší povolené rychlosti  na 30 km/h 
pro vozidla nad 3,5 tuny. Posled-
ním opatřením bude častější do-
hled strážníků městské policie.

                                                     Tomáš Secký

Služba lidí lidem je pro mě jedno z nejcennějších
poslání, uvědomuje si místostarosta Jan Šišulák
neuvolněný. I nadále budete 
působit ve Schrödingerově insti -
tutu. Nebudete toho mít zrovna 
málo, zvládnete to? 

Zda zvládnu obojí ukáže čas, ale 
zatí m mě to baví, chce se mi pra-
covat a co je nejdůležitější, mám 
obrovskou podporu od mého za-
městnavatele i rodiny.  

Jaké jsou vaše vize, co byste 
chtěl ve Varnsdorfu změnit?

Je tolik důležitých věcí, které 
Varnsdorf a my, jeho obyvatelé, 
potřebujeme, aby se tu dobře žilo. 
V předvolební kampani a progra-
mech jednotlivých uskupení se na 
nich i z velké části  shodujeme. Co 
však v tuto chvíli považuji za klíčo-
vé, pro jakékoliv další změny, jsou 

zdravé vztahy, jak ty mezilidské, 
tak ke svému okolí, ale i sama 
k sobě.    

Pár slov na závěr?
Na závěr bych rád poděkoval 

za podporu voličům, rodině, blíz-
kým, kolegům a mnoha dalším 
lidem, kteří vkládají důvěru do 
nás, „svých zastupitelů“. Služba 
lidí lidem je pro mě jedno z nej-

cennějších poslání a moc si vážím 
každého člověka, který se mu ja-
koukoliv formou věnuje. Zároveň 
vyzývám všechny, kdo chtějí při-
dat ruku k dílu, aby tak učinili, na-
příklad účastí  v poradních orgá-
nech města, komisích, výborech, 
pracovních skupinách, nebo jinou 
činností  vedoucí ke zlepšení života 
ve městě Varnsdorf.        Tomáš Secký

Jiří Sucharda bude pokračovat ve funkci místostarosty; foto Tomáš Secký

V Hřbitovní ulici vzniká chodník, vyjde na necelé 2 miliony; foto Tomáš Secký
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Svatomartinská oslava láká na zajímavý program

Po dvouleté pauze se vrací Regionální knižní minitrh

AdrenalinPoint vítá návštěvníky v nových prostorech

Varnsdorf    Den sv. Marti na 
je opředen legendou i známými 
pranosti kami, díky kterým bylo 
v minulosti  odhadováno nad-
cházející počasí.

„Jestli na den svatého Marti na 
ve dne v noci oblačno, tedy bude 
nestálá zima; jestli jasno a čisto, 
tedy následuje tuhá zima; jestli 
ale mlhavo, tedy též taková zima 
přijde,“ praví se. Zapalovaly se 
marti nské ohně, světi l se chléb 
a pekly se marti nské rohlíky, ko-
láče, později husy a otevíralo se 
svatomarti nské víno.

Oslava dne sv. Marti na se v na-
šem městě zařadila mezi tradiční 

akce. Na co se letos můžete těšit? 
Začneme postupně. Ve středu 
9. listopadu se v rámci projektu 
„Svět, kde si sousedé pomáhají“ 
koná pečení tradičních svato-
marti nských rohlíčků. Setkání je 
naplánováno v Klubu Pohádka od 
14:30, kde si zájemci nejprve vy-
slechnou něco k tradici oslav sv. 
Marti na a pak už bude následo-
vat samotné pečení pod vedením 
zkušené lektorky.

Setkání bude pokračovat v pá-
tek 11. listopadu o páté hodině 
odpolední, kdy je pro děti  a jejich 
doprovod připraven již dvanáctý 
Svatomarti nský průvod. Ten bude 

zahájen v prostranství „u věžič-
ky“. Poté se lampionový průvod 
v čele se sv. Marti nem na bílém 
koni přesune do starokatolického 
kostela Proměnění Páně, kde je 
připraven další program.

Pro dospělé se od 20:00 ve 
velkém sále Městského divadla 
Varnsdorf koná svatomarti nský 
koncert Igora Orozoviče a jeho 
doprovodné kapely. Igor Orozovič 
je osmatřiceti letý český herec a 
muzikant. Už dvanáct let skládá 
hudbu a píše texty pro Cabaret 
Calembour, který spoluzaložil. 
Tento divadelní soubor rozvíjí po-
eti ku divadel malých forem a lite-

rárních kabaretů. Můžete se těšit 
na šansonově laděné písně s prv-
ky rocku, blues a soulu. Igora Oro-
zoviče znají divadelní diváci třeba 
díky ikonickému muzikálu Davida 
Bowieho Lazarus, autorské čer-
né životopisné komedii Bezruký 
Frantí k, televizní diváci zase na-
příklad ze seriálů Polda, Devade-
sátky či fi lmů Laputa, Past, Jedině 
Tereza, Řekni to psem či novince 
Přání k narozeninám. Vstupné 
je 350 Kč a lze ho zakoupit on-li-
ne přes webové stránky divadla, 
v pokladně divadla či v Městském 
informačním centru Varnsdorf.

                                          Barbora Hájková

Varnsdorf      V sobotu 12. listo-
padu se v Městském centru kul-
tury a vzdělávání ve Varnsdorfu 
(v ulici Otáhalova) uskuteční 
18. ročník Regionálního knižního 
minitrhu.

Po dvouleté nucené pauze se 
celá budova opět naplní prodej-
ci z Varnsdorfu a okolí. Po chod-
bách budou rozmístěny stánky, 
ve kterých si návštěvníci mohou 
zakoupit regionální literaturu, po-
hledy, přání, kalendáře, ručně šité 
kabelky, šperky, háčkované výrob-
ky, keramiku, perníčky, macramé, 
dřevěné výrobky a mnoho dal-
šího. V prodeji budou mimo jiné 
i stolní a nástěnné kalendáře měs-
ta Varnsdorf.

Na své si přijdou i tací, kteří si 
k nákupům chtějí dát něco dob-
rého. U vchodu budou moci ná-
vštěvníci ochutnat rybí speciality 
z Rybárny U Pšeničků, do spolko-
vé místnosti  svou vůní zase naláká 
výborná káva od Bohemian Coff ee 
House, občerstvení od PPikanto, 
Vinotéky Rumburk a k zakoupení 
bude plno dalších pochuti n. 

Od 10:00 budou v čítárně do-
spělého oddělení představeny 
knižní novinky z regionu. Těšit 
se můžete například na ti tuly: 
Rumburk – Život ve městě kdy-
si nazývaném Malá Paříž severu 
od Ester Sadivové, Zapomenutá 
historie menšinových škol – Čes-
ká menšinová škola v Krásné 
Lípě 1923-1938 od Karla Jaro-
límka, Historický atlas Euroregi-
onu Elbe/Labe, Cestou bolesti  
a víry od Milana Hrabala (v knize 
naleznete překlady do dolnolu-
žické srbšti ny, hornolužické sr-
bšti ny, německého, anglického 
a polského jazyka). Všechny kni-
hy budou po minitrhu k dispozici 
v knihovně. Zájemci o vlasti vědné 

čtení si zde bohužel nebudou 
moci zakoupit ročenku Mandava, 
její vydání proběhne pravděpo-
dobně na konci tohoto roku.

Ve druhém patře v prostorách 
Domu dětí  a mládeže budou při-
praveny dílničky nejen pro děti , 
přidat se mohou samozřejmě 
i dospělí. Vyrábět se budou 
přáníčka, magnetky, andělíčci 
a mnoho dalšího, novinkou bude 
například aromaterapeuti cká díl-
na.

Zavítat na Regionální knižní mi-
nitrh můžete v čase od 9:00 do 
17:00, ze zkušenosti  ale dopo-
ručujeme zvolit spíše dopolední 
čas, zajistí te si tak široký výběr 
produktů.                    Barbora Hájková

Varnsdorf    Již od roku 2013 
nabízí AdrenalinPoint nevšední 
akční zábavu, která je v součas-
né době velmi oblíbená a vyhle-
dávaná.
„V nabídce máme akti vity jako 

například Paintball, Lasertag, 
Bubblefootball, únikové místnosti , 
jízdu na čtyřkolkách nebo střelbu 
z ostrých zbraní,“ popisuje Tomáš 
Pšenička. Všechny tyto akti vity 
jsou vhodné pro široké spekt-

rum zákazníků. „Chodí k nám žáci 
a studenti  ze základních a střed-
ních škol, rodiny s dětmi, sportov-
ní týmy, fi rmy za účelem team-
buildingu nebo prostě skupiny 
kamarádů všech věkových kate-
gorií, kteří si chtějí užít víkend,“ 
dodal.
AdrenalinPoint provozuje akti vity 

celoročně, sedm dní v týdnu po 
předchozí rezervaci. Ke všem těm-
to akti vitám je ale zapotřebí speci-

fi cká hrací plocha, nebo prostory. 
„Venkovní areál máme již několik 
let v bývalém lomu v Děčínské uli-
ci. Od měsíce října máme nový, 
opravdu velký indoorový areál 
v Dolním Podluží naproti  fi rmě 
RUBEX v areálu bývalé VELVETY. 
V tuto chvíli je již areál v provozu, 
ale samozřejmě neustále upra-
vujeme jednotlivé části  tak, aby 
si zákazník užil co nejvíce zábavy 
a zároveň měl k dispozici kom-

fortní zázemí včetně šaten, sprch 
nebo baru. Do budoucna také při-
pravujeme spoustu novinek, které 
nám právě tento areál umožní 
realizovat,“ doplňuje Tomáš Pše-
nička. Pokud se chcete o Adre-
nalinPointu dozvědět více, bližší 
informace najdete na stránkách 
www.adrenalinpoint.cz nebo na 
stejnojmenných stránkách na so-
ciálních sítí ch.
                                             Barbora Hájková
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Francouzští  dělníci totálně nasazeni na práci ve Varnsdorfu; foto archiv

Z historie: Konec války ve Varnsdorfu a okolí
Varnsdorf    Před 14 dny jsem 

se v rámci organizovaného zájez-
du Spolkem pro zachování od-
kazů českého odboje zúčastnil 
v Sobiboru a Treblince pietního 
aktu k 79. výročí povstání vězňů 
ve vyhlazovacím táboře Sobibor. 
To, historicky největší povstání, 
mělo za přímý důsledek zrušení 
a likvidaci nejen tohoto tábora, 
ale také řady dalších (např. Ma-
jdanek).

V této souvislosti  mmě přišlo 
zajímavé seznámit čtenáře s po-
dobnou historií i v našich konči-
nách. V hodinách dějepisu jsme 
se učili, že první výstřely druhé 
světové války padly ve Varnsdorfu 
a ve Šluknovském výběžku. Záro-
veň však víme, že do konce druhé 
světové války již ve Varnsdorfu 
a jeho okolí prakti cky žádný výstřel 
nepadl. Pro mnohé však bude jis-
tě překvapením, že ve Varnsdorfu 
a jeho blízkém okolí byly poboč-
ky minimálně dvou nechvalně 
známých koncentračních táborů 
a také, že zde bylo mnoho oby-
vatel Evropy nasazeno k totální 
práci.

Od června roku 1944 byla v Ji-
řetí ně pod Jedlovou (Svatý Jiřetí n) 
umístěna pobočka koncentrač-
ního tábora Gross Rosen. Tato 
pobočka byla umístěna v dnes 
již neexistujícím objektu bývalé 
strojní tkalcovny ve dvoře č. p. 82 
(místní tradicí označovaném jako 
bývalý klášter). Zde byly umístěné 
židovské ženy převážně z Polska, 
Slovenska, Maďarska (některé 
zdroje uvádějí i z Francie), kte-
ré otrocky pracovaly v sousední 
továrně na výrobu šroubů fi rmy 
Antona Schultze Jr. (bývalé to-
várny na bavlněné zboží bratří 
Paukertů) a možná i dalších pro-
vozech ve městě. V další budově 
patřící fi rmě R. Worm z Horního 
Gruntu (Horní Podluží) bylo umís-
těno 45 žen židovského původu 
především z Maďarska. Zpočát-
ku pracovaly pro fi rmu Sicht und 
Zerlegewerk, později byly všech-
ny přemístěny do Dolního Gruntu 
(Dolní Podluží) k fi rmě Vil. Grass. 
Pracovní náplní ženského koman-
da byla výroba opti ckých přístro-
jů. Tento tábor, čítající na konci 

války 200 vězenkyň, byl osvobo-
zen z 8. na 9. května 1945 vojáky 
Rudé armády.

Současně v Jiřetí ně pod Jed-
lovou existovala pobočka kon-
centračního tábora Flossenbürg. 
Ta byla zřízena 1. října 1944 pří-
jezdem 33 vězňů z šesti  různých 
národů, mezi kterými mělo být 
20 Poláků. Tito vězni, rovněž 
pro fi rmu Schultze, která sem 
byla přestěhována z Berlína do 
soukromého domu, prováděli 
stavební práce. Jedna z hypotéz 
uvádí, že zde mohli být nasazeni 
pouze na dobu, kdy se vytvářely 
ubikace pro ženy z tábora Gross 
Rosen. Mužští  vězni byli ubyto-
váni na pozemku podniku. Nelze 
ani vyloučit, že sem byli dová-
ženi vězni i z jiných pracovních 
táborů, např. Rabštejna u České 
Kamenice. Jiný zdroj ale uvádí, že 
od 15. října 1944 pracovali vězni 
u fi rmy Schultze a vyráběli šrouby 
do letadel. Velitelem mužského 
komanda byl příslušník SS Müller, 
kterému podléhalo dalších 14 
dozorců SS. Tábor byl rozpuštěn 
28. února 1945 a vězni byli ode-
sláni zpět do Flossenbürgu. Těsně 
před jeho rozpuštěním, 8. ledna 
1945, se dvěma vězňům podařil 
útěk. O osudu žádného z vězňů 
se nepodařilo dohledat konkrétní 
záznam, kromě jednoho vykáza-
ného úmrtí .

Je velkou škodou, že v Jiřetí ně 
pod Jedlovou dodnes nenajdeme 
žádný památník ani pamětní des-
ku.

Na rozdíl od vojensky střežených 

pracovních lágrů, ve kterých pra-
covali převážně vězni z východní 
Evropy, byli ve Varnsdorfu totálně 
nasazení dělníci ze západní Evro-
py v úplně jiných podmínkách. Jak 
se nám podařilo nedávno zjisti t, 
pracovali zde od roku 1942 na vý-
robě per a pružin v areálu továr-
ny Wolf & Co (bývalé MPK). Tito 
dělníci sem z Francie a dalších 
obsazených západních zemí přijeli 
běžným vlakovým spojem a po re-
gistraci ve Varnsdorfu byli ubyto-
vání v barácích na dvoře továrny. 
Přes týden pracovali a o víkendu, 
podle záznamů z deníčku jednoho 
z nich a dochovaných fotografi í, 
užívali naprosté volnosti . Kromě 
vycházek po městě v létě chodili 
na koupaliště do Seifh ennersdor-
fu a Grossschönau, plavili se par-
níkem po Labi v Děčíně, navští vili 
ZOO v Drážďanech, byli na výletě 
na Jedlové, v Žitavě, Liberci, Jab-
lonci, Zhořelci nebo Neugersdor-
fu. Ti nejlepší z dělníků dokon-
ce obdrželi týdenní dovolenou, 
během které se mohli podívat 
i domů. O tom se většině totálně 
nasazených v Evropě mohlo jen 
nechat zdát.

O něco známější je v historii 
našeho města zastávka pochodu 
smrti  z koncentračního tábora 
Schwarzheide. Ten po šesti  dnech 
poněkud zmatečného pochodu 
dorazil 24. dubna 1945 do Varns-
dorfu, do texti lní továrny Häbler 
pod nádražím (dnešní Velveta). 
Na jeho počátku bylo 580 věz-
ňů, z nichž byla polovina židov-
ských vězňů z KT Terezín a Osvě-

ti m.  Jelikož v té době již Němci 
nevěděli, co s vězni dál, zůstali 
zde téměř 10 dní o hladu, kdy se 
doslova pásli na prvních jarních 
květech. Během pobytu ve Varns-
dorfu bylo zastřeleno nebo ubi-
to 7 vězňů. Aby se podařilo mezi 
takovým velkým počtem vězňů 
udržet pořádek, byl jeden z nich, 
polský vězeň, obviněn z pokusu 
o útěk a 1. května demonstrati vně 
oběšen před nastoupenými vězni. 
V sobotu 5. května, kdy v Praze 
začalo povstání, byli přeživší věz-
ni rozděleni do dvou skupin. Část 
tvořená převážně českými židov-
skými vězni byla na nedalekém 
nádraží naložena do otevřených 
železničních vagonů na přepravu 
uhlí a odvezena do Litoměřic, od-
kud pokračovali pěšky do Terezí-
na. Druhá skupina nežidovských 
vězňů byla hnána pěšky směrem 
na Nový Bor, kde byli 10. května 
osvobozeni Rudou armádou ne-
daleko Skalice u České Lípy. Obě-
ti  varnsdorfského zastavení byly 
pohřbeny v prostoru pod Špičá-
kem. V roce 1947 byla provede-
na exhumace těl a jejich ostatky 
byly uloženy na místním hřbitově. 
Dnes černý syenitový památník 
s nápisem „Nikdy nezapomene-
me“ nalezneme na důstojném 
místě u fontány naproti  památ-
níku obětem první světové války. 
Od minulého roku je na boční stě-
ně nádraží umístěna velká deska 
s popisem celého pochodu smrti .

Posledním zastavením je čás-
tečně záhadou obestřené pietní 
místo, které se z neznámých dů-
vodů nachází mimo areál hřbito-
va nad zahradnictvím. Jedná se 
o pietní místo se znázorněnými 29 
hrobovými místy, které bylo upra-
veno místní správní komisí v le-
tech 1945-1946. V roce 1948 bylo 
doplněné o mohutný památník 
z černé žuly s postranními křídly. 
Na něm je oboustranně uvedeno 
29 jmen sovětských a polských 
vojenských zajatců, většinou ubi-
tých nebo umučených hlady. Cel-
kový počet pochovaných nebyl ni-
kdy zjištěn. Tento památník město 
dlouhodobě plánuje přemísti t na 
důstojné místo v centrální části  
hřbitova.                            Jiří Sucharda
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Nikdy neztratíš to- 
ho koho máš ve 
svém srdci. Dne 
6. listopadu to bude 
již 8 let, co nás na-
vždy opustil náš syn 

Dušan Poncer. S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra Pája a ostatní příbuz-
ní.

„Čas ubíhá a nevrátí 
co vzal. Jen láska, 
úcta a vzpomínky 
v srdcích zůstávají.“ 
Dne 31. října uply-
nulo již 15 let od 

úmrtí pana Jaromíra Krupky. Stále 
vzpomíná rodina.

Dne 9. listopadu 
uplynou tři roky od 
úmrtí mého manže-
la Miroslava Zavře-
la. S láskou vzpomí-
ná manželka Blanka 
s celou rodinou.

Čas plyne, vzpomín-
ky zůstávají.

Dne 23. října tomu 
byl první rok, co nás 
navždy opustil pan 
Daniel Švejcar. Za 

tichou vzpomínku děkují manželka, 
dcera, syn, vnoučata a ostatní.

Pan Miloslav Šolc by se 30. října 
2022 dožil věku 100 let, před šesti 
lety odešel navždy za svojí milovanou 
ženou Margit Hellerovou Šolcovou.
Chtěli bychom touto cestou uctít je-
jich památku.
Dcera Markéta a syn Miloslav s rodi-
nami.

 
5.-6.11.2022   
MUDr. Plyushchakov Oleksandr 
Myslbekova 404/23, Děčín 1 
Tel. 732 329 007

12.-13.11.2022   
MUDr. Charvát Pavel  
J. Š. Baara 692/26, Děčín V  
Tel. 412 507 588

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Poslední sběr šatstva proběhne 
v úterý 8. listopadu na poliklini-
ce od 14.00 hod. – 16.00 hod.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    10.11. a 18.11.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

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

Zavedená rodinná fi rma 
– strojírna, 30 let na trhu – 
přijme frézaře + brusiče, sou-
stružníka. Platební a pracovní 
podmínky na vysoké úrovni. 
Vhodné na DPP a VPP. Nástup 
možný IHNED. 
Kontakt: mobil 602 104 574. 
PS: co je doma, to se počítá.

ŘÁDKOVÁ INZERCEDne 9. listopadu 
uplynou 4 roky, 
co nás opustil náš 
milovaný tatínek 
pan Milan Hrdlič-
ka. Stále vzpomíná 
rodina.

KRUH PŘÁTEL 
MUZEA 
VARNSDORF
Úterý 8. listopadu v 18.00 hod. 
v Městské knihovně Varnsdorf 
ZMIJE, S NÁMI TU ŽIJE

Zveme Vás na přednášku o našem 
jediném jedovatém hadovi, zmiji 
obecné. Dozvíme se nejen mnoho 
zajímavostí  ze života tohoto druhově 
významného druhu, ale také třeba to, 
jak setkání s ním předcházet. Pro pří-
rodovědce je takové setkání naopak 
vrcholem jejich exkurzí. 
Přednáší: Bc. Lukáš Blažej.
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David Kovalčík hodně věcí změnil, zatím se to vyplácí

Basketbalisté vstoupili do sezóny vyrovnanou bilancí 

Skvěle! Jiří Šusta získal titul Mistra Střední Evropy

Zápasnický turnaj v Meziboří se vyvedl nad očekávání

Varnsdorf    Kulturista David 
Kovalčík pojal letošní sezónu tak 
trochu jinak.

„Letošní sezónu jsem zasvěti l na 
vyšší úroveň než minulý rok. Zú-
častňuji se mezinárodních soutěží, 
které se konají jak v České repub-
lice, Evropě tak i mimo ni,“ uvedl 
Kovalčík. Na těchto soutěžích je 
možný zisk Elite Pro card, která 
vás přenese z amatérské úrovně 
na profesionální ve federaci IFBB.

„Od vyšší úrovně se odvíjí i pří-
prava, která je samozřejmě da-
leko fyzicky, psychicky i fi nančně 
náročnější. Tímto krokem jsem 
se rozhodl navázat spolupráci se 
špičkovým trenérem. Vladimír Pa-
jič mě od začátku roku vzal pod 
svá křídla a začali jsme pracovat 
na mojí postavě, aby odpovídala 
této úrovni,“ pokračoval Kovalčík. 

První start si Kovalčík odbyl 
1. října, kdy se představil na Dia-
mond Cupu Praha, který se koná 

v pražském presti žním hotelu 
Hilton. Soutěže na mezinárodní 
úrovni mají vždy prezentaci zá-
vodníků jeden nebo dva dny před 
samotným závodem. Seriálu se 
zúčastňují závodníci ze všech kou-
tů Evropy. Nechyběli proto borci 
z Německa, Polska nebo Španěl-
ska. 

„V kategorii do 100 kg, která 
byla váhově nejvyšší z celého zá-
vodu, se mi podařilo vybojovat 
třetí  místo,“ pochvaloval si. Dru-
hým startem byl Fitness Mania 
Kladno 5, který se konal o týden 
později a byl stejně jako předcho-
zí závody obsazen slušnou účastí  
zahraničních závodníků. Kovalčík 
tady ve velmi těžké konkuren-
ci vybojoval páté místo, váhová 
kategorie byla nad 90 kg, kde 
se setkali závodníci obou zmíně-

ních kategoriích (90 kg do 115 kg).
„Třetí  start mne čeká na konci 

měsíce října, kde budu bojovat 
o co nejlepší umístění na závodech 
GP PEPA Opava 2022. Letošní pří-
pravu i závody si velmi užívám. Je 
to obrovská zkušenost a čest stát 
mezi velmi dobrou konkurencí 
a být pod trenérem jako je Vladi-
mír Pajič. Letošní sezóna mi přine-
se mnoho podstatných informací 
a zkušeností  do budoucích let, 
které zúročím. Rád bych tí mto po-
děkoval všem mým sponzorům, 
městu Varnsdorf, redakci a všem, 
kteří mi pomáhají jak fi nančně, 
tak i materiálně. Dále svojí rodině, 
přítelkyni, kamarádům, kolegům 
v práci a všem dalším, na které 
bych nechtěl zapomenout,“ dodal 
Kovalčík.                                         

                                                Redakce

Varnsdorf  Nový ročník Se-
veročeské ligy basketbalistů je 
tady. Hráči TJ Slovanu Varnsdor-
fu sehráli do konce října dva zá-
pasy.

Nejprve vyhráli na půdě Teplic 
94:88. Střeleckým tahounem byl 
Maščuch, který nasázel 38 bodů, 
z toho trefi l hned sedm trojek. 
Varnsdorf zlomil neoblíbeného 
soupeře, se kterým v minulé se-
zóně prohrál všechny čtyři zápa-

sy, ve druhém poločase. V utkání 
svou stopu zanechali i dva mladí 
nováčci a vedli si dobře. Jmeno-
vitě Ondra Buben a Honza Kozák. 

K prvnímu domácímu utkání 
se Varnsdorf postavil celku Vete-
ránské naděje Děčín. Hosté složili 
před sezónou nový tým plný hrá-
čů se zkušenostmi z nejvyšší sou-
těže. Domácí výkonem rozhodně 
nezklamali, dopláceli ale na velký 
počet faulů. Varnsdorf proti  cel-

ku, který je velkým favoritem na 
vítězství v celé soutěži, dokonce 
vyhrál třetí  čtvrti nu. V té poslední 
už ale kralovali hosté, kteří nako-
nec vyhráli 102:81. 

Střelecky opět zářil Maščuch, 
který nasázel 30 bodů. „Jsem 
rád, že naši hráči nesložili zbraně 
a nechali na hřišti  vše. Což ocenila 
i velmi slušně zaplněná tribuna, 
když nám po utkání zatleskaly více 
jak dvě stovky diváků. Těší mě, že 

jsme donuti li soupeře svou hrou 
k dobrému výkonu. A také jsme 
jasně ukázali, že se nemusíme 
bát žádného soupeře. Derby, bit-
va, prohra se vztyčenou hlavou,“ 
komentoval utkání Jakub Relich, 
kouč Varnsdorfu. 

Další zápas odehraje Varnsdorf 
5. listopadu v Litoměřicích, doma 
se opět představí 11. listopadu 
proti  mosteckému Baníku. 

                                                       Redakce

Varnsdorf   Víkendový závod 
v italské Maggioře se mladému 
závodníkovi z Varnsdorfu vyvedl 
na jedničku.

Jiří Šusta vyhrál všechny kvalifi -

kační jízdy a během napínavého 
fi nále, kdy se přetočil a byl třetí , 
se mladému jezdci stejně nako-
nec povedlo vybojovat první mís-
to a zvítězil. Šusta se stal nejmlad-

ším Mistrem Střední Evropy, tak 
i Mistrem České republiky, o němž 
jsme vás informovali v minulém 
čísle Hlasu severu.

Jiří Šusta závodí s automobilem 

Škoda Fabia MK3 S1600 pod ra-
llycrossovým týmem NOPROSU 
RX za podpory mechaniků LMP 
Racing.

                                                         Redakce

Varnsdorf     Celkem 86 zápas-
níků ze 6 oddílů se zúčastnilo zá-
pasnického turnaje v Meziboří. 
Varnsdorfský oddíl reprezento-
valo hned 13 zápasníků. A výsle-
dek? Naprosto bravurní.

Byla z toho 5x zlatá medaile 

pro Marii Šindelářovou, Leonu 
Sorádovou, Miroslava Čáchu, 
Marti na Němce a Kláru Sladkov-
skou. Dále 6x stříbrná medaile 
pro Adélu Kohoutovou, Dani-
ela Slintáka, Jáchyma Vaňka, 
Lauru Makajovou, Tomáše Voj-

tu a Matěje Hanzalíka. Nako-
nec 2x bronzová medaile pro 
Franti ška Hrabčáka a Stanislava 
Strnada.

„Máme radost, že i začínající 
zápasníci měli možnost vyzkou-
šet si svůj první turnaj a rovnou 

předvedli neskutečné výsledky! 
Nyní se těšíme na další turnaj 
v Krásné Lípě. Dále zveme 
11. prosince všechny příznivce na 
domácí Vánoční turnaj ve Varns-
dorfu,“ zní z oddílu.

                                            Petra Danková
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Fotbalisté v poháru končí, v lize ale bojují o nejvyšší příčky

Varnsdorfští cyklisté bodovali na ČT Author Cupu

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 91

Varnsdorf      Fotbalisté ukon-
čili svou pouť letošním MOL 
Cupem. Ve třetí m kole svěřenci 
Miroslava Holeňáka narazili na 
prvoligové Slovácko. Po sympa-
ti ckém prvním poločase přišel 
po změně stran uragán prvoligo-
vého týmu, který nakonec slavil 
výhru 6:0. 

„V prvním poločase jsme ješ-
tě byli Slovácku dobrým sparin-
gpartnerem. To se ještě náš výkon 
dá nějak hodnoti t, ale ve druhém 
poločase jsme úplně odpadli. To 
bylo špatné. Slovácko nás pře-
válcovalo. Bylo jednoznačně lepší 
a zaslouženě vyhrálo,“ uznal Hole-
ňák. „Chtěli jsme tady překvapit. 
Do Uherského Hradiště jsme přije-
li v pohodě. Ve druhé lize se nám 
relati vně daří, na druhé straně 
dobře vím, jak Slovácko hraje, jak 
je to silný tým a že to tady bude 
nesmírně těžké. Ale přesto jsme 
věřili a byli odhodlaní to zkusit. 
První poločas nasvědčoval tomu, 
že by to třeba mohlo jít. Za stavu 
1:0 to bylo otevřené,“ říká. 

Po přestávce ale bylo všechno 
jinak Severočeši odolávali Slovác-
ku do šedesáti  minut, pak domá-
cí rozjeli brankostroj. „Po zápase 
se Spartou B jsme nechali nějaké 
kluky odpočívat, ale doplati li jsme 
na to. Nemáme tak široký kádr 
jako soupeř. Jakmile nepostaví-
me nejsilnější sestavu, tak máme 
problém, což se dneska potvrdilo. 
Ale na to se nechci vymlouvat,“ 
řekl Holeňák. Po zápasu se navíc 

z kabiny Varnsdorfu ozýval hlasitý 
křik. „Nebyl jsem to já, ale hráči, 
kteří si to mezi sebou vyříkávali. 
Jsem rád, že měli takovou reakci. 
Je vidět, že jim to není jedno, tak-
že je za to musím pochválit,“ do-
dal kouč na závěr.

Ve druhé lize, která je letos ex-
trémně vyrovnaná, se drží Varns-
dorf po třináctém kole na třetí m
místě. Na první Příbram přitom 
ztrácel jediný bod. Doma tým 
z Kotliny neprohrává, tři body 
vydoloval i proti  rezervě pražské 
Sparty, kterou porazil 2:0. „Utkání 
se hrálo ve velkém tempu. Rozho-
dl první poločas, kdy se nám po-
dařilo dát dvě branky. Samozřej-
mě tam byly i okamžiky, kdy jsme 
měli štěstí . Marti n Kouřil tam na 

poslední chvíli dobře zareagoval 
a zabránil Novotnému skórovat. 
Kdyby Sparta vyrovnala na 1:1, 
tak by to pro nás bylo o hodně 
těžší. Naštěstí  se tak nestalo. Do 
druhého poločasu jsme šli s tí m, 
že zápas nechceme jen dohrát 
a bránit. Chtěli jsme přidat třetí  
gól, ale to se nám bohužel nepo-
dařilo. Měli jsme tam sice nějaké 
šance, ale nedotáhli jsme koncov-
ku. Musím smeknout před Spar-
tou, která zápas nezabalila. Na-
štěstí  jsme hráli dobře v obraně. 
Je to cenné vítězství nad kvalitním 
soupeřem,“ řekl po dalším domá-
cím vítězství trenér Miroslav Ho-
leňák.

Další bod pak Varnsdorf přidal 
na půdě Táborska, kde remizo-

val 1:1. Hosté prohrávali, když se 
v prvním poločase trefi l Ledec-
ký. Po změně stran byl Varnsdorf 
akti vnější a zaslouženě vyrovnal 
v 64. minutě, kdy se prosadil v po-
slední době poměrně produkti vní 
Tanko. Severočeši mohli i vyhrát, 
obrovskou šanci měl Patrik Schön, 
který ovšem prázdnou branku 
přestřelil. 

Do konce podzimu sehraje 
Varnsdorf tři zápasy. V neděli 30. 
října hosti l doma Chrudim (2:2). 
V Karviné pak bude hrát Varnsdorf 
už v pátek 4. listopadu od 17 ho-
din před kamerami České televi-
ze. Podzim pak zakončí šlágrem. 
V neděli 13. listopadu přivítá od 
14 hodin SK Líšeň.

                                                              Redakce

Varnsdorf    Dobrá věc se po-
dařila! Jak se před rokem řeklo, 
tak se stalo. Team CykloTrener 
Varnsdorf dal o sobě hodně vě-
dět. Ivana Loubková vyhrála ČT 
Author Cup absolutně a Jan No-
vota v kategorii. Na startu stálo 
něco málo přes 3000 účastníků.

Počasí přálo. Panoramata se 
sice nekonala, ale zima nebyla. 

Ani vítr nefoukal. Ivana Loubková 
začala s koncem sezóny více tré-
novat, a bylo to celé září znát. Je 
ale dobře, že plní příkazy předse-
dy oddílu, který řekl, že by měla 
závod ČT Author Cup vyhrát. To 
Jan Novota pomýšlel „jen“ na bed-
nu. Nakonec z toho bylo vítězství 
v kategorii a 19. místo absolutně. 
Potvrdilo se dobré načasování 

a stoupající tendence výkonnosti  
na poslední vrcholy sezóny.

Nová akvizice týmu, Lukáš Pro-
cházka, si musela letos nejdří-
ve vyjet 1. startovní vlnu. A tak 
Procházka odstartoval s číslem 
2249, předjel asi 2 224 soupe-
řů a neskutečným výkonem bez 
možnosti  kohokoliv zahákovat na 
tomto hákovém závodě dojel na 

25. místě v absolutním pořadí.
Jan Novota na konci října odle-

těl do australského města Cairns 
na kultovní etapový MTB závod 
Crocodile Trophy, který bude mít 
devět náročných etap v tropic-
kých vedrech severní Austrálie. 
Závod proběhne od 4. do 12. lis-
topadu.

                                                         Redakce

Fotbalisté Varnsdorfu si doma vyšlápli na rezervu Sparty 2:0, a bojují o přední příčky; foto Tomáš Secký


