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Nejstarší občankou Varnsdorfu je Marie Jarolímková,
začátkem ledna oslavila významné životní jubileum

(pokračování str. 3)

Varnsdorf     Nejstarší občan-
kou Varnsdorfu je Marie Jaro-
límková. Osmého ledna oslavila 
100. narozeniny.

Marie Jarolímková se narodila 
v roce 1922 v Petrovicích u Hum-
polce, kde strávila část života. 
Několik let žila také v Děčíně, do 
Varnsdorfu se přistěhovala v lis-
topadu 1962 a byla učitelkou na 
ZŠ Náměstí, později i na ZŠ Brati-
slavská. Její manžel, František Ja-
rolímek, byl několik let ředitelem 
tehdejší základní školy ve Střelec-
ké ulici.

Ke stoletému výročí popřál 
Marii Jarolímkové osobně sta-
rosta města Roland Solloch.  
„Přeji vám hodně štěstí, a pře-
devším zdraví do dalších let,“ 
blahopřál starosta a předal osla-
venkyni kytici a dárek. K osobní  
gratulaci se připojili také zástupci 
ČSSZ.                                    Tomáš Secký Nejstarší obyvatelkou Varnsdorfu se stala Marie Jarolímková, oslavila 100. narozeniny; foto Tomáš Secký

Otevření nového sběrného dvora brzdí administrativa
Varnsdorf         Otevření no-

vého sběrného dvora není jen 
otázkou samotné stavby, ale 
také poměrně komplikovaných 
právních předpisů, což vychá-
zí ze skutečnosti, že se v areálu 
manipuluje s “Odpady kategorie 
ostatní a nebezpečný“. 

Čtenáře v tuto chvíli jistě na-
padá myšlenka, proč se admi-
nistrativní kroky nemohly dělat 
souběžně, nebo v průběhu vý-
stavby, aby po kolaudaci mohl být 
sběrný dvůr co nejdříve otevřen. 
„Bohužel vzhledem k legislativě 
toto není možné. Abychom splnili 
veškeré podmínky poskytovatele 
dotace je zapotřebí postupovat 
krok za krokem a každou etapu  
s poskytovatelem konzultovat,“ 

říká místostarosta města Jiří Su-
charda.

Prvním krokem bylo samot-
né dokončení stavebních prací, 
převzetí díla a kolaudace stavby, 
která proběhla 29. listopadu mi-
nulého roku. Dalším krokem je 
odstranění kolaudačních závad, 
na kterém se intenzivně pracuje. 
Ruku v ruce s tím proběhlo, v sou-
ladu s podmínkami dotace, pře-
dání sběrného dvora Technickým 
službám města Varnsdorf. Až poté 
mohlo být vyhlášeno výběrové ří-
zení na provozovatele sběrného 
dvora, které vyhrála společnost 
EKO servis Varnsdorf a.s.

Následovalo uzavření nájem-
ních a podnájemních smluv. Zmí-
něné kroky proběhly v průběhu 

prosince minulého roku. Další 
nezbytnou podmínkou provozo-
vání sběrného dvora je zpracová-
ní provozního řádu. Vypracovaný 
řád ovšem podléhá schválení 
Krajské hygienické stanice, která 
má na schválení 30 dnů. Násled-
ně bude uděleno povolení k pro-
vozování krajským úřadem, který 
má na vydání rozhodnutí až 60 
dnů. Žádný z těchto kroků nejde 
bohužel ani urychlit, ani předběh-
nout. U sběrného dvora bohužel 
není možnost otevření ani tzv. 
zkušebního provozu.

„Do toho všeho vstoupil v účin-
nost nový zákon o odpadech  
a provozní řád se musí v případě 
jakékoliv změny vypracovat dle...  
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Od komína chytil trám, k větším škodám naštěstí nedošlo 

Hasiči vyjížděli do ulice Truhlářská k požáru dřevěného stropu, ten chytil od komína; foto miw.cz

Varnsdorf        Na tísňovou lin-
ku bylo chvíli po půl druhé odpo-
ledne v úterý 11. ledna nahláše-
no, že v domě v ulici Truhlářská 
hoří trám od komínu.

Operační středisko na místo 
vyslalo jak profesionální jednotku  
s cisternou a žebříkem, tak varns- 
dorfské dobrovolné hasiče. Když 
první hasiči doběhli z cisterny na 
místo, majitelé objektu už měli 
částečně rozebraný strop a žh-
noucí dřevo bylo odhalené. Hasiči 
prostor zvětšili, shořelé dřevo od-
stranili a celé okolí zkontrolovali 
termokamerou.

Je velkým štěstím, že se přízna-
ky požáru objevily ve dne, v noci 
by byly následky zřejmě horší.

Požár sazí v Dolním Podluží
Profesionální jednotka vyjížděla 

v pátek 14. ledna večer do Dol-
ního Podluží, kde došlo k požáru 
sazí v komíně rodinného domu. 
Společně s ní zasahovali dolno-
podlužští dobrovolní hasiči.

Požár osobního vozidla
Ještě se pondělní směna  

(10. ledna) ani nestihla rozkou-
kat a už rozhlas oznamoval první 
výjezd. Tím byl nahlášený požár 
osobního vozidla směrem na Dol-
ní Podluží.Když na místo profesio-
nální jednotka dojela, už nehoře-
lo, vozidlo bylo uhašeno hasicím 
přístrojem. Hasiči ale pro jistotu 
motorový prostor zkontrolovali 
termokamerou.

V Rumburku hořela chata
Dvě minuty před osmou ho-

dinou ranní v pondělí 10. ledna 

vyjížděla profesionální jednotka 
k dalšímu požáru. V Rumburku  
bylo nahlášeno, že hoří dveře 
chalupy. Operační středisko vy-
slalo čtyři jednotky, kromě varns- 
dorfských hasičů vyjela také šluk-
novská profesionální jednotka, 
dobrovolní hasiči z Rumburku  
a Jiříkova.

Rumburská jednotka plameny 
rychle zlikvidovala, příčinu vzniku 
požáru bude zjišťovat vyšetřova-
tel.

Vozidlo skončilo v potoce
Auto v potoce, na střeše, 

uvnitř člověk. Tak znělo hlášení 

a už to jelo. Do Rybniště – Nové 
Chřibské vyslalo v úterý 4. ledna 
večer operační středisko pro-
fesionální hasiče z Varnsdorfu, 
dobrovolné kolegy z Rybniště  
a automobilový jeřáb z Děčína. 
Samozřejmě vyjeli zdravotníci  
i policisté. 

Ve vozidle cestovala jedna oso-
ba, naštěstí nebyla zaklíněná, i tak 
ale skončila v péči zdravotníků a 
ti ji pro jistotu transportovali do 
nemocnice. Následně hasiči po-
čkali na zdokumentování nehody  
dopravními policisty a hasičský je-
řáb vyzvedl auto zpět na pevnou 
zem.

Část domu spadla do vozovky
V Krásné Lípě, v ulici Kyjovská, 

došlo tři dny po začátku roku 
2022 k pádu další části neobýva-
ného domu u silnice.

Na místo byli vysláni jak krásno-
lipští dobrovolní, tak varnsdorfští 
profesionální hasiči. Po příjezdu 
na místo byl dům opatrně pro-
hlédnut termokamerou, kvůli 
možnému výskytu osob bez do-
mova. Uvnitř budovy ale nikdo 
nalezen nebyl. Následně hasi-
či nebezpečný prostor ohradili  
a silnici zprůjezdnili jedním jízd-
ním pruhem.

                                             Hasiči Varnsdorf

19.12.2021 v 18:00 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno ostra-
hou marketu, že za pokladní čarou 
zadržela pachatele krádeže. Na 
místo byla vyslána hlídka, která 
zajistila ženu podezřelou z pře-
stupku krádeže. Podezřelá zboží  
v prodejně rozbalila, obal odhodila 
a poté pronesla pokladní čarou bez 
zaplacení. Strážníci proto provedli 
dle zákona úkon týkající se zjištění 

totožnosti ženy. Po provedeném 
úkonu byl pachatelce uložen pří-
kaz na pokutu ve výši 2000 korun.

24.12.2021 ve 20:05 hod.
Na základě žádosti dispečinku 

RZS byla hlídka městské policie vy-
slána ke zraněnému muži. Vyslaní 
strážníci v udané lokalitě nalezli 
muže, který byl pořezán. Hlídka 
muži poskytla první pomoc a vy-
čkala do příjezdu přivolané sanit-
ky. Poté spolupracovala s přivola-

nou hlídkou Policie ČR a poskytla 
součinnost RZS s naložením paci-
enta do sanitky, který byl následně 
převezen do nemocnice k dalšímu 
ošetření.

28.12.2021 v 3:35 hod.
Dozorčí směny městské policie 

přijal oznámení od občanky měs-
ta, že v Mladoboleslavské ulici je 
v protisměru za zatáčkou nebez-
pečně odstavené osobní vozidlo, 
které může způsobit dopravní ne-

hodu. Na místo byla vyslána hlídka 
městské policie, která zjistila, že  
s vozidlem byla způsobena do-
pravní nehoda a to tím, že vozidlo 
narazilo do dopravní značky a tu 
poškodilo. Vozidlo bylo uzamčeno 
a řidič se na místě nenacházel. Na 
místo dopravní nehody byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, která si ve  
4 hodiny ranní věc na místě pře-
vzala k dalším úkonům. Martin Špička,

                                 velitel městské policie
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Informace z varnsdorfské radnice: 1. a 2. týden

Opět méně! Počet obyvatel Varnsdorfu meziročně klesá

Počet občanů 14 794

Přistěhováno       281

Odstěhováno       341

Narození        131

Zemřelí        233

1. týden na radnici
V prvním týdnu letošního roku 

se vedení města zabývalo řeše-
ním obsazenosti zdravotního stře-
diska v Lesní ulici a pronájmem 
suterénních prostor v budově  
s č.p. 512 v Národní ulici za úče-
lem vzniku dalšího testovacího 
místa na Covid-19 v centru měs-
ta. Ještě v pondělí přijali zástupci 
města strážníka Josefa Lochaře  
a ocenili ho za jeho mimořádný 
čin, kterým zachránil lidský život. 

Dalším tématem jednání první-
ho pracovního týdne byla přípra-
va pozemků pro případnou stav-
bu nového zdroje tepelné energie 
v Žitavské ulici. Vedení města také 
jednalo o přípravě dubnového 

koncertu v ZUŠ Varnsdorf, při kte-
rém bude ve městě po více jak  
30 letech představen nový kon-
certní klavír. Zatímco starosta měs-
ta jednal s majitelem pozemků o 
dalším osudu komunitní kompo-
stárny za nádražím a vyhodnoco-
val vítěze virtuálního závodu Sil-
vestrovského běhu, místostarosta 
dokončoval s natáčecím štábem  
prezentační videoklip o městě, 
který bude zveřejněn v nejbližší 
době.

2. týden na radnici
Druhý pracovní týden zahájila 

místostarostka schůzkou s před-
stavenstvem REGIA a.s., které se 
zároveň sešlo se svými zaměst-

nanci. Ladislava Křížová se dále 
zúčastnila hodnocení pětimě-
síčního cyklu projektu Podnikni 
to, který se zabýval mimo jiné  
i zpětnou vazbou projektu. Další 
jednání vedení města se ve dru-
hém pracovním týdnu týkala pro-
dloužení autorského dohledu na 
stavbu nové mateřské školy v Zá-
padní ulici, a také milé povinnosti 
starosty města, když gratuloval 
Marii Jarolímkové ke stým naro-
zeninám. 

Členové vedení města se dále 
zúčastnili bytové a kulturní ko-
mise, školení k portálu krizového 
řízení Ústeckého kraje, kde jsou 
nově umístěné veškeré kontakty 
na řešení jakýchkoliv krizí. Pro-

běhlo také jednání se zástupci 
Sportovní unie Děčínska. Stře-
deční odpoledne bylo vyhrazeno 
novému zástupci dopravního in-
ženýra Policie ČR, se kterým byly 
v terénu doladěny podmínky mě-
ření rychlosti na vybraných mís-
tech a probrány aktuální dopravní 
problémy ve městě. 

Závěr týdne patřil jednání rady 
města, setkání s několika občany 
a řešení jejich problémů. Došlo 
také k místnímu šetření na Stu-
dánce. Mezi zajímavé body patří 
i setkání se zástupci obnovujícího 
se motoristického veteránského 
klubu, který chystá v našem měs-
tě velké květnové setkání.

Vedení města

Varnsdorf      V roce 2020 se 
počet obyvatel Varnsdorfu po-
prvé dostal pod hranici patnácti 
tisíc. Klesající trend pokračoval  
i v minulém roce. 

Ve Varnsdorfu k 31. prosinci 
2021 žilo celkem 14 794 oby-
vatel, což je o 171 méně než  

v roce 2020. Z toho bylo 7 607 
žen a 7 187 mužů. V loňském roce 
se přistěhovalo 281 lidí, což je  
o šestnáct méně než v roce 
2020. Zároveň se ale více lidí  
odstěhovalo, konkrétně 341. 
Rok předtím to bylo přitom 329. 
Potěšujícím parametrem je po-

čet narozených dětí. Těch se na-
rodilo 131, tedy o pět více než 
v roce 2020. V uplynulém roce 
zemřelo celkem 233 lidí, z toho  
111 žen a 122 mužů. Proti roku 
2020 je zde nárůst zemřelých  
o téměř 30 %.

Tomáš Secký

Otevření nového sběrného dvora brzdí administrativa
 
...nově stanovených podmínek.  
A to se týká také ostatních pro-
stor, které jsou v areálu technic-
kých služeb využívány pro ukládá-
ní odpadů,“ dodává Sucharda.

Společnost EKO servis Varns- 
dorf a.s. v současnosti zajišťuje 
zpracování nového provozního 
řádu a zajištění všech potřebných 
podkladů pro co nejrychlejší vy-
dání souhlasu k provozování no-
vého sběrného dvora. „Nejpoz-
ději do konce ledna bude nově 
zpracovaný provozní řád sběrné-
ho dvora odevzdán ke schválení 
na Krajskou hygienickou stanici 
Ústeckého kraje a následně na 
Krajský úřad Ústeckého kraje. Jak-
mile souhlas k provozování nabu-
de právní moci, je teprve možné 

dvůr začít provozovat,“ vysvětluje  
Miroslav Pražák, ředitel společ-
nosti EKO servis Varnsdorf a.s.

„Vzhledem k výše uvedenému, 

přestože nás to mrzí, nejsme  
v tuto chvíli schopni určit termín, 
kdy státní správa vydá souhlasné 
stanovisko k provozování a my 

budeme moci sběrný dvůr otevřít 
pro občany. Za město i provozova-
tele jsme na otevření připraveni,“ 
řekl na závěr Sucharda. Tomáš Secký

(dokončení ze str. 1)

Sběrný dvůr je dokončen, jeho otevření brzdí administrativa; foto Tomáš Secký
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Dva muži z Varnsdorfu svou statečností zachránili ženu

Do nádoby na úřadu odevzdali lidé 28 kilogramů baterií

Varnsdorf     Na pomoc mla-
dé ženě se krátce před vánoč-
ními svátky vrhla dvojice mužů  
z Varnsdorfu, během zásahu 
padl i výstřel z plynové pistole. 
Svou rychlou reakcí tak zabránili 
nejhoršímu. Hrdinský čin minulý 
týden ocenila i policie.

Poklidný večer tři dny před Vá-
noci prořízlo ve Varnsdorfu na 
sídlišti zoufalé volání o pomoc 
ženy, která se vracela domů. Na 
její volání reagoval Zdeněk No-
vák a Ondřej Uherek. „Tito muži  
21. prosince krátce po deváté ho-
dině večer ve Varnsdorfu uslyšeli 
zoufalé volání o pomoc. Nezavá-
hali ani minutu a šli za hlasem.  
U místního panelového domu 
spatřili mladíka, který napa-
dal ženu ležící na zemi. Mladíka  
ihned zpacifikovali, zadrželi a ná-
sledně předali do rukou policis-
tů,“ popsala předvánoční večer  
policejní mluvčí Veronika Hyšple-
rová.

Ondřej Uherek byl toho ve-
čera zrovna na cestě z nákupu, 
pomalu se vracel k paneláku, ve 
kterém bydlí, když slyšel volá-
ní o pomoc. „Šel jsem po hlase. 
Když jsme volali na policii, tak 
jsme hlásili střelbu. To jsem ale 
ještě nevěděl, kdo a proč střílí,“ 
popisuje prosincovou událost  
Uherek. Až na místě zjistil, že se 

jednalo o výstřel z plynové pis-
tole, kterým druhý pomáhající  
muž chtěl zahnat mladého agre-
sora.

V tu chvíli se již k varnsdorfské-
mu panelovému domu sjížděly 
hlídky městské i republikové po-
licie, ta poslala auto i ze sedmi 
kilometrů vzdáleného Rumburku. 
Na místo dorazila také sanitka zá-
chranné služby, mladá žena totiž 
potřebovala po brutálním napa-

dení lékařské ošetření. „Určitě 
bych neváhal a udělal to znovu. 
Nedělám to pro sebe nebo pro 
nějakou slávu, dělám to pro lidi. 
Bylo ale dobře, že jsme na to byli 
se Zdeňkem dva,“ dodává bývalý 
dobrovolný hasič, který ve sboru 
sloužil 14 let.

Ten prý ze svého bytu v ne-
dalekém panelovém domě na 
místo činu vidí. „Nechtěl bych 
tam nyní koukat na pomníček,“  

dodal Uherek.
Ve středu 19. ledna předvánoč-

ní statečný čin Ondřeje Uherka  
a Zdeňka Nováka ocenilo také ve-
dení děčínského územního odbo-
ru. „Díky jejich statečnosti a toho, 
že jim volání o pomoc nebylo 
lhostejné, nedošlo případně k ně-
čemu horšímu,“ uvedla Veronika 
Hyšplerová.

Alexandr Vanžura,

www.decinsky.denik.cz

Policie ocenila Ondřeje Uherka (druhý zleva) a Zdeňka Nováka (druhý zprava) za pomoc napadené ženě; foto Policie ČR

Sběr baterií pokračuje v budově úřadu i nadále; foto Pexels.com

Varnsdorf     Lidé v minulém 
roce odevzdali do sběrné nádo-
by v budově městského úřadu 
celkem 28 kilogramů použitých 
baterií. Od neziskové společnosti 
ECOBAT, která zajišťuje sběr a re-
cyklaci baterií v České republice, 
obdrželo město osvědčení o příno-
su pro životní prostředí. Obyvatelé 
odevzdali 28 kilogramů použitých 
baterií. „Děkujeme všem, kteří se 
do sběru zapojili. Nádoba na po-
užité baterie je trvale umístěna  
u vstupu do budovy městského 
úřadu, každé vytříděné kilo se po-
čítá,“ kvituje aktivitu obyvatel sta-
rosta města Roland Solloch.

A proč se vůbec baterie třídí? 
Pokud by baterie skončily v běžné 
popelnici, putovaly by na skládku 

nebo do spalovny. V obou přípa-
dech by se z nich uvolňovaly škod-
livé látky, včetně těžkých kovů. Ty 
by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, 
podzemní a povrchové vody. Když 
se baterie odnesou na sběrná mís-
ta, předejde se těmto škodlivým 
procesům, které se negativně po-

depisují nejen na přírodě, ale i na 
zdraví lidí. Zároveň se díky recykla-
cí získaným druhotným surovinám 
šetří nerostné zdroje a nemusí se 
životní prostředí zatěžovat další 
těžbou.

Například z tužkových baterií se 
recyklací získává ocel, zinek, man-

gan, nikl a měď. Z dalších typů ba-
terií také olovo, kadmium, kobalt  
a stříbro. Tyto suroviny jsou pak vy-
užívány k výrobě nových produktů 
využitelných například ve staveb-
nictví, dále při výrobě popelnic, 
okapů, ale třeba i kosmetiky, šper-
ků nebo i hudebních nástrojů.

„Jsme rádi, že touto cestou mů-
žeme přispět k ochraně životní-
ho prostředí. Z baterií, které byly  
v loňském roce u nás na úřadě vy-
brány, bylo recyklací získáno 21 kg 
kovonosných surovin, které budou 
využity při výrobě nových produk-
tů,“ dodal Solloch. Seznam dalších 
sběrných míst na baterie ve Varns- 
dorfu naleznete na webových 
stránkách www.mapa.ecobat.cz.

Tomáš Secký
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Společnost TOS Varnsdorf patří mezi nejlepší české firmy,
získala prestižní ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších

Varnsdorfské Náhodou svým zpěvem opět pomáhalo

Varnsdorf       V rámci 26. roční-
ku soutěže „Českých 100 Nejlep-
ších“ se umístila i společnost TOS 
Varnsdorf, která získala ocenění 
v oborové kategorii Strojírenství 
& IT. 

Ocenění uděluje společnost 
Comenius v rámci anketní soutě-
že „Českých 100 Nejlepších“ pra-
videlně od roku 1996. Podstatou 
vyhodnocení soutěže je součet 
nominací na vyplněných a do Co-
menia navrácených dotaznících, 
kterých se ve spolupráci s Hospo-
dářskou komorou ČR každý rok ro-
zesílá 30 000 kusů.

Cílem soutěže je v celonárodním 
měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit 
a veřejně slavnostním způsobem 
ocenit české (v České republice 
zaregistrované) firmy, podniky, či 
společnosti z co nejširšího spektra 
ekonomických aktivit, které do-
sahují vynikajících, mimořádných 

a nebo pozitivně pozoruhodných 
výsledků.

Kromě hlavní kategorie se ve 
Španělském sálu Pražského hra-

du vyhlašovaly také nejlepší firmy  
v osmi oborových kategoriích. 
Společnost TOS Varnsdorf se za-
řadila mezi nejlepší firmy v oboru 

Strojírenství & IT. Slavnostního ve-
čera se za TOS Varnsdorf zúčastnil 
Jan Rýdl starší, který zároveň pres-
tižní ocenění převzal.       Tomáš Secký

Jan Rýdl starší (vlevo) během předávání prestižního ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších; foto Comenius

Rumburk       Po roční od-
mlce se kostelem sv. Vavřince  
v Rumburku nesl zpěv koledy My 
tři králové jdeme k vám. Během 
večera vystoupila také děvčata  
z varnsdorfského Náhodou.

Pěvecké sdružení Náhodou svý-
mi koncerty od roku 2013 slav-
nostně zahajuje nebo ukončuje 
Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá 
rumburská charita. Koncerty vždy 
odzpívají zdarma, a ještě přispějí 
do kasiček, čímž pomohou dva-
krát. Jejich vystoupení se stala 
nedílnou součástí této sbírky. Or-
ganizátoři jsou i měsíce dopředu 
tázáni, zda koncert opět bude. 
V loňském roce se díky vládním 
opatřením koncert neuskutečnil  
a koledovalo se jen online.

„Jsem zastánce názoru, že není 
důležité, zda člověk umí zpívat. 
Důležité je to, zda zpívá rád, ze 
srdce a zpěv ho dělá šťastným. To, 
že trpí okolí je pak otázka druhá. 
Určitě budeme za jedno, že varns- 
dorfské Náhodou zpívá nádher-
ně, ovšem pěvecké schopnosti 

obecenstva se různí. Z vlastní zku-
šenosti vím, že při vystoupeních 
tohoto pěveckého sdružení si obe-
censtvo pobrukuje a je vybízeno  
i ke společnému zpěvu. Není tomu 
jinak ani během tříkrálových kon-
certů. Díky tomu jsme třeba zažili 
situaci, kdy posluchač byl atmo-
sférou a výkony děvčat stržen ke 
zpěvu a podotýkám, že velmi hla-
sitému i přesto, že opravdu, ale 
opravdu nebyl schopen udržet 
jediný tón. Navíc byl jeho hlasitý 
zpěv umocněn akustikou kostela. 

Jiné by to rozhodilo, ale Ná-

hodou ne, ba naopak. Vedoucí 
sdružení ještě poděkovala a po-
vzbudila onoho zpěváka i ostatní 
k dalšímu zpěvu. V letošním roce 
jsme zažili zcela jinou situaci.  
V kostele v první lavici, aby dobře 
viděla a slyšela, seděla nejmladší 
posluchačka. Byla celá dychtivá  
a natěšená, jelikož podle slov ma-
minky to pro ni byl první takový 
koncert. Úžasně pohodová nálada 
i nádherně zvolené písničky a ko-
ledy udělaly své. Dívenka po krát-
ké chvíli spontánně začala zpívat 
vše, co znala, a to velice pěkně. 

U jedné ze závěrečných koled byl 
sbormistryní dán pokyn publiku, 
aby utichlo a malá zpěvačka si 
vystřihla své veliké sólo společně  
s Náhodou. Profesionální výkony  
a úžasná atmosféra byla odměně-
na bouřlivým potleskem publika ve 
stoje, které si po poslední zazpíva-
né koledě ještě vynutilo přídavek.

Závěrem bych si dovolila citovat 
knihovníka a překladatele Otto  
F. Bablera: „Zpěv se skládá ze slov, 
kterým narostla křídla“. Pěvecké 
sdružení Náhodou umí dát slovům 
křídla, protože jeho členky dáva-
jí do každé písně své srdce i duši,  
a díky tomu lidem vykouzlí úsmě-
vy na tváři, vrací dobrou náladu, 
což je zejména v dnešní době více 
než potřebné. A za to jim patří náš 
obdiv i dík,“ shrnula koncert Pavla 
Brodinová, koordinátorka tříkrálo-
vé sbírky.

Záznam koncertu naleznete na 
webových stránkách rumburské 
charity www.charitarumburk.cz 
nebo na Facebooku Charita Rum-
burk.                                       Redakce

Pěvecké sdružení Náhodou v kostele sv. Vavřince v Rumburku; foto Charita Rumburk
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Hosana připravuje v letošním roce další benefiční akce

Varnsdorfský swap: Vyměnit můžete oblečení, obuv i hračky

(Dokončení ze str. 5)

Varnsdorf  Kavárnu Hosana 
určitě každý z vás, našich čtená-
řů, zná. Konají se zde různé typy 
akcí, přednášek a koncertů. Mů-
žeme připomenout dvě poslední 
události, o kterých jsme psali  
v minulých číslech Hlasu severu 
– happening ke 32. výročí same-
tové revoluce a Vánoční benefič-
ní koncert.

Zajímalo nás, kdo vlastně stojí 
za organizací těchto akcí, a co se 
v blízké budoucnosti plánuje. Vy-
dali jsme se tedy za Vladimírem 
Svobodou a Davidem Láníkem  
z Hosana týmu popovídat si o plá-
nech na letošní rok a zároveň vám 
přiblížit jejich činnost.

Hosana Café a církev Hosana 
jsou vlastně dva subjekty, které 
dohromady spolu s dalšími dob-
rovolníky z Varnsdorfu a přilehlé-
ho okolí tvoří společenství, jehož 
členové nad rámec své běžné 
práce pořádají různé akce pro 
veřejnost s charitativním přesa-
hem. Svou činností se snaží míst-
ním občanům ukázat, že nejsou 
uzavřená komunita. „Myšlenka 
benefičních akcí se nám líbila už 
dlouho, a když jsme uvažovali nad 
tím, kam svou pomoc směřovat, 
volba nakonec padla na nadační 
fond Nehemia. Líbí se nám jejich 
projekty, které jsou možná pro 
někoho kontroverzní, ale my si 
za touto volbou stojíme a víme, 
že se vybrané finanční příspěvky 
opravdu dostávají do oblastí ke 
konkrétním lidem, kteří jsou na 
hranici chudoby, nemají dostup-
nou lékařskou péči a jsou ohroženi 

válkou či politickým režimem, ve 
kterém žijí,“ říkají. 

Zároveň jsou vybrané charita-
tivní projekty zaštítěny oficiální 
registrovanou neziskovou organi-
zací, jejíž pracovníky lidé z týmu 
Hosana osobně znají, takže je za-
jištěná transparentnost a jistota, 
že peníze opravdu jdou tam, kam 
mají. „V letošním roce také chys-
táme setkání pro veřejnost s ředi-
telem Nehemia Leošem Cáskem, 
aby se ti, kteří už se do našich pro-
jektů finančně zapojili, mohli s ním 
osobně setkat a dozvědět se další 
informace k charitativním projek-
tům,“ doplňuje Svoboda. 

Všechny akce pro veřejnost po-
řádané Hosana týmem jsou na 
bázi dobrovolnictví. Jejich orga-
nizátoři a účinkující se zříkají ho-
noráře ve prospěch určené sbír-
ky. Výdaje se snaží vždy omezit 
jen na nutné minimum tak, aby 
mohla jít co největší suma peněz 
tam, kde je to nejvíce potřeba. 

„Mnoho lidí se nás ptá, proč by 
měli podporovat například pe-
kárnu v Severní Koreji a z jakého 
důvodu nepomáháme nějakému 
místnímu sdružení či organizaci. 
Myslíme si, že je potřeba mluvit i 
o problémech, které jsou od nás 
napohled daleko a šířit tuto osvě-
tu. Narážíme ale na nedostatek 
dobrovolníků, bez kterých se při 
organizaci a následné realiza-
ce akcí neobejdeme,“ vysvětlují. 
Proto by rádi touto cestou chtěli 
vyzvat a poprosit i vás. „Samo-
zřejmě se vůbec nebráníme pod-
porovat také místní organizace a 
projekty, ale popravdě nám chybí 
inspirace. Pokud by čtenáři měli 
nápad, co bychom mohli podpo-
řit, budeme rádi za vaše podně-
ty,“ doplňuje David Láník. Ti, kteří 
by chtěli podat pomocnou ruku 
při přípravách, zapojit se do reali-
začního týmu nebo sdílet své tipy, 
se mohou ozvat prostřednictvím 
profilu na sociálních sítích Face-

book a Instagram – Hosana Café, 
e-mailem na vsvoboda@hosana.
cz, či osobně v kavárně.

Vzhledem k současné nelehké 
situaci, kdy je plánování akcí věcí 
velmi vrtkavou, vám můžeme 
nabídnout alespoň představu, 
kterou organizační tým má. „Rádi 
bychom uspořádali koncert mo-
derního pěveckého sboru Fusion  
z Prahy, který slibuje kvalitní kul-
turní zážitek. Také bychom se chtě-
li zapojit do městských slavností  
s naší Misijní kavárnou.“ Ta fun-
guje pravidelně prostřednictvím 
dobrovolníků při nedělních bo-
hoslužbách a při akcích, které se 
konají v sále nad kavárnou. Vše, 
co se v Misijní kavárně prodává, 
je získáno darem, takže 100%  
výtěžek může opět putovat na 
vybrané projekty. „Dále pře-
mýšlíme o akcích pro děti, opa-
kování oblíbeného Šatníku a  
v neposlední řadě i o přednáškách 
a vánočních koncertech. Společ-
ným jmenovatelem je bohužel 
již zmiňovaný nedostatek dob-
rovolníků, na kterém pořádání  
z velké části závisí. Budeme se 
snažit ze všech sil, abychom měli  
v letošním roce, co místním oby-
vatelům nabídnout,“ říkají Vladi-
mír Svoboda a David Láník. 

O plánovaných akcích vás bu-
deme informovat. Podrobnosti se 
také dozvíte prostřednictvím již 
zmíněných sociálních sítí a webo-
vých stránek www.hosanalidem.
cz, na kterých se v současnosti 
pracuje.

                                                 Barbora Hájková

Varnsdorf         V sobotu  
29. ledna v čase od 14 do 16 ho-
din se v prostorách městského 
divadla koná již 5. varnsdorfský 
swap. 

Výraz „swap“ v současnosti 
můžete slyšet čím dál více, zjed-
nodušeně jde o výměnu věcí, na 
které se pořadatelé předem do-
mlouvají. Hlavní záměr swapu je 
především ekologický a ekono-

mický, úkolem je totiž redukovat 
zbytečné vyhazování oblečení, 
které může ještě dále dlouhou 
dobu sloužit, omezit podporu tzv. 
fast fashion (levná móda vyráběná  
v obrovském množství bez ohledu 
na ekologické dopady a pracovní 
podmínky zaměstnanců) a také 
ušetří vaší peněžence.

Opět můžete donést oblečení 
pro děti i dospělé, obuv, hračky či 

bytový textil ve stavu, ve kterém 
bychom ho i my rádi dostali. Tedy 
vyprané, čisté, a nepoškozené. Na 
swapu si pak sami vyberete z věcí, 
které donesli ostatní. Pokud vám 
doma zrovna nic nepřebývá, ne-
vadí, přijít můžete i tak. Zaplatíte 
pouze vstupné 50 korun a za vy-
brané věci již nic dalšího neplatíte.

„Kdo bude mít větší množství 
věcí než jednu tašku, prosím, kon-

taktujte mě na telefonu 777 583 
506. Pošlete SMS s heslem Swap, 
já vám zavolám zpět a domluví-
me si předání předem. Případně si 
můžeme napsat i přes Facebook,“ 
říká za organizační tým Klára Luka-
čovičová.Oblečení, které nenajde 
svého majitele, bude darováno na 
charitu. Výtěžek ze vstupného pak 
na akce a potřeby Komunitní za-
hrady Varnsdorf.          Barbora Hájková

Naposledy proběhl v Hosaně vánoční benefiční koncert Náhodou; foto Hosana
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FOTOROK 2022: Prvenství v soutěži získal snímek z Norska

Vyšel vlastivědný sborník Mandava, pomohla veřejná sbírka

Varnsdorf   Letošní ročník 
soutěže Fotorok se koná již po 
šestačtyřicáté. Snad zpřísněné 
podmínky pro konání kulturních 
akcí zaviněné pandemií korona-
viru omezily počet účastníků tra-
diční fotografické soutěže.

Pouze osm statečných fotografů 
poslalo v minulém roce své výbor-
né fotografické práce do varns- 
dorfského muzea. Nejsou mezi 
nimi tentokrát pravidelní obe-
silatelé z fotoklubů v Litvínově  
a v Děčíně, nedorazily ani snímky 
od přátel z Německa či Polska.

Potěšující je však účast míst-
ních fotografů. Polovinu účastní-
ků tvořili právě oni. Celkem bylo 
do soutěže přijato 70 fotografií 
a do výstavního souboru vybra-
la porota přesně polovinu prací.  
V porotě letos zasedli fotografo-
vé Bořivoj Černý, Ondřej Hájek, 
Radek Petrášek, Václav Sojka, Jiří 
Trebatický a Libor Zavoral.

První místo získal varnsdorfský 
fotograf Martin Musílek za foto-
grafii „Norge 1“ (konkrétně 4. sní-
mek takto pojmenované série), 
druhé a třetí místo obsadil dlou-
holetý účastník soutěže Jiří Dur-
dík z Prahy za fotografie „Nebani-
ce 1 a 2“ a „Opona se rozhrnuje 

– svítá“. Protože je soutěž přísně 
anonymní, tak se občas stane, že 
nějaký fotograf může získat více 
ocenění. Porota ještě ocenila čest-
ným uznáním Břetislava Jansu  
z Turnova za fotografii „Tajemné 

okénko“ a také děčínskou foto-
grafku Emílii Mrazíkovou za foto-
grafii „Když se budí múzy“.

Výstava fotografií potrvá  
v prostoru varnsdorfské měst-
ské knihovny do poloviny března 

letošního roku. Poté bude pře-
sunuta do sídla obecního úřadu 
v německé obci Großschönau. 
Fotografie se budou účastníkům 
soutěže vracet v polovině května.

Josef Zbihlej, jednatel KPMV

Vítězná fotografie letošního ročníku od Martina Musílka s názvem Norge 1; foto Martin Musílek

Varnsdorf     Přátelé regionální 
vlastivědy mají k dispozici další 
vydání ročenky Mandava, kte-
rou vydává Kruh přátel muzea 
Varnsdorf. Mandava 2021 s pod-
titulem Vlastivědné čtení z Varns- 
dorfu a Šluknovského výběžku 
obsahuje šestadvacet článků roz-
ličných témat.

Nejrozsáhlejším z nich je studie 
Kdo byli první Ronovci od Jaroslava 
Berky Melichara. Ivo Vondrovský 
přispěl dvěma ryze varnsdorfskými 
texty, z nichž první dokumentuje 
historii zdejších nemocnic, choro-
binců a kasáren, zatímco druhý je 
věnován regulaci řeky Mandavy na 
počátku 20. století. 

V historii města hrál po tři staletí 
významnou roli rod Goldbergů, což 
připomíná stať jednoho z příslušní-
ků rodiny Jana Michaela Goldber-

ga. Na stránkách sborníku se také 
seznámíme s osudy varnsdorfské-
ho rodáka, železničního odborníka 
Roberta Gustava Heinricha Große. 
Ročenka rovněž vzdává hold 
osobnostem, které nás nedávno 
opustily – geologovi Miroslavu 
Plekancovi, výtvarníkovi Boříku Frý-

bovi, hudebníkovi Zdeňku Krausovi.  
A také německému regionálnímu 
badateli Gerdu Menzelovi, z jehož 
pozůstalosti je zde publikován člá-
nek o historii listovní pošty v Sei-
fhennersdorfu a okolí. 

Přírodovědná témata jsou za-
stoupena ornitologií (luňáci a ji-
řičky ve Šluknovském výběžku), 
botanikou (vzácný nález vranožky 
podvojné ve Varnsdorfu) či horo-
pisem (Lužické sedmistovky). Tak 
jako v každém ročníku se sezná-
míme s událostmi ve Varnsdorfu 

a okolí před sto lety, meteoro-
logickou zprávou za předchozí 
rok (2020) a přehledem novinek  
v regionální literatuře.

Sborník lze zakoupit v muzeích 
(Varnsdorf, Rumburk, Děčín), in-

formačních centrech v našem regi-
onu a ve varnsdorfské a rumburské 
prodejně knihkupectví Papírová 
loď. Členové Kruhu přátel muzea 
Varnsdorf mají nárok na výtisk 
zdarma, který obdrží ve varnsdors- 
ském muzeu. 

Patří se poděkovat autorům 
letošních příspěvků, pětičlenné 
redakci sborníku i všem dalším pří-
znivcům, bez nichž by nebylo ani 
ročenky, ani ostatních aktivit na-
šeho spolku. Finanční pomoc při-
šla z Dotačního programu města 
Varnsdorf pro rok 2021 a také od 
řady místních firem i jednotlivců. 
Úspěšná byla také finanční veřej-
ná sbírka prostřednictvím dárcov-
ského webu Donio. Všem dárcům, 
často anonymním, touto cestou 
děkujeme.

Kruh přátel muzea Varnsdorf



Svozy pytlového tříděného odpadu
10. a 17.2.2022 od 9.00 hod 

SVOZY TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ
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VZPOMÍNKA

Dne 2. února by se 
dožila 100 let paní 
Miloslava Burešová. 
Stále vzpomínáme.

Dne 4. února tomu 
budou čtyři roky, co 
nás navždy opustil 
pan František Bub-
na-Litic. Stále vzpo-
mínají manželka a 

synové s rodinami.

Dne 10. ledna uply-
nuly 3 roky, co nás 
navždy opustila naše 
milovaná maminka, 
babička a prababič-
ka, paní Stanislava 

Jirsáková. S láskou vzpomínají man-
žel, děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 2. února uplyne již 37 let od  
našeho sňatku, kdy jsme stvrdili  
manželský slib, že budeme stát  
při sobě v nemoci i ve zdraví,  
v chudobě i v bohatství. To vše se nám  
daří zvládnout a jsem za to moc 
ráda. Poděkování mému manželovi  
Jiřímu Kovalevovi ze srdce manžel-
ka Lenka. Přeji Ti šťastné návraty  
z cest k rodině.

Dne 16. ledna 2022 se v plné síle  
a dobrém zdraví dožil krásných 90 let 
pan Jaroslav Janků, rodák z Jarošova.  
Z celého srdce mu do dalších let 
přejeme pevné zdraví, štěstí, opti-
mismus, dobrou náladu a také chuť 
zazpívat si a zahrát na heligonku. 
Manželka, syn s rodinou, vnoučata, 
pravnoučata a ostatní příbuzní.

29. – 30.1.2022  
MUDr. Vojtěch Vladimír 
28. října 110 Děčín I 
412 151 056 

5. – 6.2.2022   
MDDr. Barcal Pavel
J. Š. Baara 692/26 Děčín V
Tel. 412 507 588

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

SBĚRNÝ DVŮR TS

PO  - PÁ 7.00 - 16.00 hod.
          SO 7.00 - 11:00 hod.

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

Svoz vánočních stromků 

po trase pytlového tříděného 
odpadu včetně sídlišť 

ve Varnsdorfu a na Studánce.

Termín svozů: 

01.02.2022

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Tříděný odpad v pytlích bude od 
února nově svážen každý týden

Varnsdorf     Svoz pytlového 
tříděného odpadu výrazně snižu-
je množství odpadu, který končí 
na skládkách. Město v minulém 
roce rozšířilo svozovou trasu  
o další čtyři ulice v okrajových 
částech města, letos bude nově 
svoz probíhat jednou týdně.

Třídění do pytlů je velmi jed-
noduché. Jednotlivé druhy od-
padu stačí odděleně odkládat do 
pytlů, které následně stačí odlo-
žit na svozové trase, a to v den 
svozu brzy ráno, případně večer 
před svozovým dnem. Nově od  
10. února bude probíhat svoz tří-
děného odpadu v pytlích jednou 
týdně. Do teď to bylo jednou za 

čtrnáct dnů. Termín svozu je 
vždy čtvrtek. Nejbližší termín je  
10. února.

Pytle na tříděný odpad si mo-
hou občané vyzvednout zdarma  
v budově Městského úřadu Varns- 
dorf na Odboru životního pro-
středí v kanceláři číslo 7, případně 
ve společnosti EKO servis Varns- 
dorf v ulici Svatopluka Čecha 
1277 nebo v Informačním centru  
Varnsdorf v ulici Otáhalova 1260.

Svoz pytlového tříděného od-
padu doplňuje celkem 226 kon-
tejnerů na tříděný odpad, které 
jsou rozmístěny především v hus-
těji osídlených oblastech (na síd-
lištích) ve městě.           Tomáš Secký

město Varnsdorf
na sociálních sítích

Facebook: Město Varnsdorf

Twitter: Město Varnsdorf

YouTube: Město Varnsdorf

Instagram: Město Varnsdorf
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Dvě výhry, 14 branek! Hokejoví Vikingové vstali z mrtvých

Suverénní sálovkáři v předstihu obhájili extraligový titul 

Basketbalisté drží střed tabulky, vyšlápli si na Kondory

Varnsdorf          Hokejisté ko-
nečně protrhli dlouhou sérii 
porážek. Vikingové jsou sice  
v tabulce krajské ligy stále na 
dně, z posledních tří zápasů ale 
hned dva vyhráli. 

jového štěstíčka, které je potře-
ba,“ usmíval se šťastný varnsdorf- 
ský střelec. 

Následoval duel v Lomni-
ci, kde Varnsdorf prohrál těsně 
3:2. V dalším domácím zápase 
to ale zase bodově vyšlo, Varn-
sdorf porazil Frýdlant 5:1. „Zápas  
s Frýdlantem nám vyšel na výbor-
nou. Navázalo se na dobrý výkon  
z minulého zápasu a pomohla 
nám také nedisciplinovanost hos-
tujícího týmu. Odehráli jsme dob-
rý zápas především z defenzivní 
stránky, kdy se nám dařilo zasta-
vovat útoky hostů a přecházet  
z toho do rychlého přečíslení. Vy-
zdvihl bych ještě našeho brankáře 
Petra Káchu, který podal fantas-
tický výkon,“ zdůraznil Žďánský. 

Vikingové jsou sice stále posled-
ní v tabulce, na předposlední Čes-
kou Lípu ztrácí tři body, na pátý 
Frýdlant šest bodů. „Série bez 
výhry byla dlouhá. Vždy je to ne-
příjemné, když máte dlouhou sérii 
proher a je to znát i na psychice. 
Často jsme měli dobře rozehrané 
utkání, ale do vítězného konce 
se nám to dotáhnout nepodaři-
lo. Vytváříme si poměrně hodně 
šancí, ale jsme málo produktivní. 
Vždy rozhodnou naše hrubé chyby  
a soupeři jsou kvalitní, takže naše 

chyby častokrát potrestají. Někdy 
i během tří minut, a to rozhodne 
celé utkání,“ ohlédl se varnsdorf-
ský útočník. 

Hokejový Varnsdorf prahne po 
vyšších příčkách, šanci na nápravu 
ještě má. Byly ale dosavadní výko-
ny zklamáním? „Neřekl bych, že 
to je úplně zpackaná sezóna. Ještě 
je dost zápasů na to získat nějaké 
body. Stále můžeme ukázat to, co 
umíme. Samozřejmě není příjem-
né se podívat na tabulku a vidět, 
jak se pohybujete na dně, ale mu-
síte hledat i nějaká pozitiva. Musí-
te koukat i na to, jak se postupně 
zlepšujeme. I když to třeba není 
vidět na výsledcích, tak kolikrát 
odehrajeme dobré vyrovnané 
utkání, kde nám zase trošku toho 
štěstíčka chybí,“ pokýval hlavou. 

Špatné výsledky by zrovna na 
covidovou pauzu neházel. „Pauza 
nás zásadně neovlivnila. Chodili 
jsem alespoň na suché tréninky, 
když to bylo možné. Ale celkově  
v tom covid roli nehraje. Pandemii 
jsem prožíval podobně, jako větši-
na ostatních lidí. Nemohlo se sice 
trénovat pravidelně, ale když to 
šlo, tak jsme se scházeli na suchý 
trénink. Jinak to bylo stejné jako 
běžný život,“ prozradil. 

Žďánský je děčínským odcho-

vancem, právě s Děčínem hokejo-
vý Varnsdorf spolupracuje. Jenže 
letos se druholigovým Medvě-
dům vůbec nedaří, aktuálně hrají 
o holou záchranu ve třetí nejvyš-
ší soutěži. „Nekouká se mi na to 
dobře. V Děčíně jsem prožil spous-
tu let a není příjemné vidět, jak se 
trápí. Zápasy a výsledky sleduji 
pravidelně. Doufám, že se klukům 
začne dařit a přeji jim hodně štěstí 
jak ve zbytku sezóny, tak i v těch 
budoucích ročnících,“ konstatoval. 

Co vůbec dělá hokejový útočník 
Varnsdorfu, když není zrovna na 
ledě? „Baví mě snad každý sport. 
V zimě je to především hokej, kte-
rému se věnuji, ale přes léto si jdu 
kdykoliv zahrát třeba tenis, fotbal, 
volejbal a mnoho dalších aktivit. 
Živí mě práce, kterou mám ve 
Varnsdorfu, takže nemusím nikam 
dojíždět a nemám problém stíhat 
jak tréninky, tak jiné aktivity,“ pro-
zradil o svých dalších aktivitách. 

Krajská liga teď pojede ve vel-
kém tempu. „Naším cílem je sa-
mozřejmě získat co nejvíce bodů, 
abychom se odrazili ze dna ta-
bulky, protože si upřímně myslím, 
že naše hra není tak špatná, aby-
chom byli poslední,“ dodal Martin 
Žďánský.

Redakce

Varnsdorf    Páté kolo Auto-
centrum Jílové Extraligy Ústec-
kého kraje rozhodlo o vítězi celé 
soutěže. Stal se jím celek Futsal 
Varnsdorf, který jenom potvrdil 
svou suverénní nadvládu. 

Varnsdorf v patnácti zápasech 

vyhrál hned čtrnáctkrát, ztratil 
jenom dva body za jednu remízu. 
Na palubovce libouchecké spor-
tovní haly potvrdili varnsdorfští 
svou dominanci. V prvním zápase 
porazili nebezpečnou Bělou 5:1. 
Ve druhém utkání to byla doslova 

exhibice. Krajský šampion si pro-
ti děčínským Hezounům s chutí 
zastřílel, vyhrál drtivě 15:0. Na 
závěr to byla další paráda, Varns- 
dorf přejel Želenice 6:0, navíc ve 
svém patnáctém utkání vstřelil 
stou branku!

Nejlepším střelcem pátého kola 
se stal varnsdorfský Miloslav Ku-
čera, který nastřílel osm branek. 
Poslední kolo základní části se 
odehraje 13. února ve Varnsdor-
fu. Začíná se od 9 hodin.

                                                            Redakce

Varnsdorf     Basketbalisté 
mají za sebou v Severočeské lize 
sedm zápasů. Zatím jsou s bilan-
cí 4-3 na pátém místě tabulky. 
Jak dopadly poslední zápasy? 

Varnsdorf nejprve doma vy-
hořel s litoměřickým „céčkem.“ 
Byl to prostě zápas blbec. V prv-

ní čtvrtině ještě Varnsdorf vedl, 
jenže pak přišel po nešetrném 
faulu o ostrostřelce Vojtu Lehro-
cha, který musel s menším otře-
sem mozku do nemocnice. Od té 
doby domácí ztratili koncentraci 
a začali dostávat zbytečné koše. 
Připočtěme si k tomu tragické 

procento střelby a drtivá poráž-
ka 40:81 byla na světě. Varnsdorf 
také doplácí na fakt, že mu chybí 
řada neočkovaných hráčů. 

Zcela odlišný výkon předve-
dl Varnsdorf proti libereckým 
Kondorům. Velký rozdíl byl hlav-
ně v nasazení jednotlivých hráčů. 

Svěřenci Radka Hrona nejprve 
doma převálcovali Českou Lípu 
9:1, hattrickem se blýskl Martin 
Žďánský. „Zápas byl z naší strany 
povedený. Plnilo se vše, co nám 
trenér řekl. Byli jsme více hladoví 
po puku, než soupeř. Samozřejmě 
zápas ovlivnilo i nešťastné zranění 
soupeřova brankáře na začátku 
utkání. Hned od začátku zápasu 
jsme si vytvářeli šance a občas 
měli konečně i trochu toho hoke-

Domácí už v poločase vedli 47:20, 
ve druhé půli sice Liberec stahoval 
náskok, přesto Varnsdorf zapsal 
jasnou výhru 81:61. Zajímavostí 
bylo, že v tomto utkání nastoupil 
ve varnsdorfském dresu veterán 
Petr Buben a jeho syn Ondra. 

Redakce
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Fotbal: FK Varnsdorf v Tipsport lize na favority nestačí

Ještěd 24: Karel Valenta ovládl extrémní běžecký závod

Futsal: Garda drží krok, ve veteránské lize je zatím čtvrtá

Dva šipkové turnaje v novém roce, dva odlišní vítězové

8 5 9 4 1 7 2 5 0 0 0 1 4 20

Varnsdorf      První přátelské 
zápasy v rámci zimní přípravy 
mají za sebou fotbalisté Varns- 
dorfu. Svěřenci Pavla Drska za-
hájili skupinu B, která se hrála  
v Mladé Boleslavi soubojem pro-
ti Teplicím. 

Tým, který vede Jiří Jarošík, na-
konec po brankách Fortelného  
a Moulise, porazil Varnsdorf 2:0.  
„I když jsme hráli proti prvoligo-
vému týmu, tak nemůžeme být 
spokojeni. V naší hře totiž scháze-
lo úplně všechno. Víme, že máme 
před sebou dlouhou přípravu, 
proto není potřeba panikařit. Mu-
síme naopak pracovat na všech 
činnostech, které potřebujeme 
zlepšit,“ hodnotil porážku proti 
Teplicím Pavel Drsek, trenér FK 

kopu. Ve 34. minutě sice snížil 
Oliver Velich, po změně stran ale 
přidal třetí branku domácích Lu-
káš Mašek. „Po fotbalové strán-
ce jsme sehráli určitě lepší zápas 
než proti Teplicím. Bohužel jsme  
v prvním poločase udělali dvě 
chyby, které soupeř potrestal. 
Musíme se zlepšit ve finálních 
přihrávkách, tam byla Boleslav  
lepší než my,“ konstatoval Pavel 
Drsek. 

Po posledním skupinovém 
utkání s Táborskem (0:1), které 
bylo bitvou o třetí místo v tabul-
ce, se Varnsdorf představí doma. 
V sobotu 29. ledna hraje od  
11 hodin na umělé trávě proti cel-
ku FK Teplice B.

Redakce

Varnsdorf      Ten, komu je blíz-
ké běhání po horách v nepříliš 
příznivých podmínkách a nebojí 
se v nich trávit dlouhé hodiny, 
mohl o víkendu 8. až 9. ledna vy-
razit na Ještěd. 

Tam probíhala již poněkoliká-
té akce Ještěd 24, kdy cílem pro 

účastníky bylo zdolat co nejvíce 
10,5 km dlouhých okruhů vedou-
cích přes vrcholek. Těch, kteří se 
pokusili zvítězit nad sebou samým 
a opakovaně vystupovali, tedy 
spíše vybíhali ze své komfortní 
zóny, bylo okolo 250. Mezi nimi 
nemohl chybět ani varnsdorfský 

Karel Valenta, který odstartoval 
ve dvojici spolu s rumburským Ja-
roslavem Singhem. Na Ještědu se 
totiž závodilo mimo jednotlivců  
i ve dvojicích a vícečlenných druž-
stvech. Odchovanci z Lužických 
hor se na ještědském hřebenu 
rozhodně neztratili. Při velmi 

vyrovnaném souboji na sněhu  
a ledu, kterého byla trasa plná, si  
s výkonem 16 okruhů v čase 22:21 
hodin doběhli pro vítězství v kate-
gorii mužských dvojic. Znamená 
to, že museli celkem naběhat 176 
km s více než desetikilometrovým 
převýšením.                                Redakce

Varnsdorf       Pátým kolem 
pokračovala v libouchecké spor-
tovní hale veteránská liga Ústec-
kého kraje v sálové kopané. Na 
turnaji se představily všechny 
týmy, odehrály se tak všechny 
zápasy.

Tým Futsal Varnsdorf vyslal do 
boje sedm statečných (Petrásek, 

Mikolášek, Skotnica, Dostál, Jägr, 
Fišer, Pomíchal), jelikož na něj 
čekaly pouze dva duely. „Do prv-
ního zápasu jsme vstoupili hodně 
vlažně a brzy jsme s Notou Děčín 
prohrávali 0:1. Právě obdržená 
branka nám pomohla, po zlepše-
ném výkonu jsme Notu nakonec 
porazili 3:1. V zápase nás podržel 

skvělý brankář Jiří Petrásek. Ve 
druhém zápase nás čekalo Jílové, 
jasný favorit celé soutěže. Výbor-
ný první poločas jsme vyhráli 1:0.
Škoda, že jsme neproměnili další 
vyložené šance, protože soupeř 
ve druhém poločase zabral, zá-
pas otočil a nakonec vyhrál 4:1. 
Tři body z tohoto turnaje stačily 

k udržení čtvrtého místa se ztrá-
tou pouhého bodu na bronzovou 
příčku. Snad se výsledkově zadaří 
29. ledna na domácí palubovce, 
kam srdečně zveme všechny fa-
noušky,“ ohodnotil počínání týmu 
Marcel Mikolášek, hrající vedoucí 
mužstva. 

Redakce

Varnsdorf      Šipková klání  
v Kovárně nelení ani v novém 
roce, odehrály se dva turnaje. Už 
6. ledna se odehrál první steel 

šipkový turnaj v roce 2022. 
Vítězem se stal Jiří Peleška, 

druhé místo urval Dominik Hach, 
třetí skončil Tomáš Jech a bram-

borová pozice zbyla pro Tomáše 
Fedurca. Další ze šipkových turnajů  
v rámci série Giga Tour se odehrál 
9. ledna. Vítězem se stal Dominik 

Hach, druhý byl Tomáš Fedurco, 
třetí místo si vyházel Lukáš Míka 
a čtvrtý byl Jakub Zadina.

Redakce

Varnsdorf. 
Ve druhém zápase se tým  

z Kotliny postavil Mladé Bolesla-
vi. I tady vyhrál papírový favorit, 

zkušený celek trenéra Jarolíma 
vyhrál 3:1. Boleslav šla do vede-
ní, když se dvakrát prosadil Ladra, 
jednu branku dal z pokutového 

Fotbalistům se v Tipsport lize příliš nedaří; foto FK Mladá Boleslav


