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Začal advent, Varnsdorf rozsvítil vánoční strom 

Na rozsvícení vánočního stromu dorazily tisíce lidí, aby společně přivítaly advent; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Náměstí se o první 
adventní neděli zaplnilo návštěv-
níky, kteří se sešli k slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromu. 
Tradiční akce připadla v letošním 
roce na 27. listopadu.
V prostorách náměstí to žilo už 

od  třetí  hodiny  odpolední,  konal 
se  zde  adventní  trh,  na  kterém 
jste  mohli  zakoupit  různé  před-
vánoční  nezbytnosti  jako  je  jme-
lí,  adventní  věnce,  dekorace,  ale  
i  vánoční  dárečky  pro  své  blíz-
ké. K zahřátí  jste mohli vybírat ze 
široké  nabídky  horkých  nápojů  
a  bohatého  občerstvení.  O  hu-
dební  program  se  postaral  Ond-
řej  Fencl  s  kapelou  Hromosvod 
a  vánoční  koledy  si  také  připravil 
dětský  pěvecký  sbor  z  MŠ  Za-
hrádka.  Nechyběla  výroba  svíček  
a  oblíbená  Ježíškova  poštovna, 
kde malí návštěvníci psali a posílali 
svá přání Ježíškovi.
K  občanům  před  šestou  ho-

dinou  večerní  promluvil  radní 
Roland  Solloch,  který  přítomné 
seznámil  s  významem  adventu  
a  důležitostí  dobrých  skutků.  Na 
něj navázal svým prvním veřejným 
projevem k občanům starosta Jan 
Šimek,  který  přiblížil  historii  vá-
nočních svátků a jejich symboliku. 
„Přeji si, abychom rozdávali a zá-
roveň přijímali dar být tu jeden pro 
druhého, být druhým lidem příte-

lem a pomáhat si. Prostě žít to 
zlaté pravidlo: „Činit druhým to, co 
chceme, aby druzí činili nám“. Za 
malou chvilku, až rozsvítíme náš 
strom, uvidíte, že je moc hezký. 
A jeho krása, nechť je symbolem 
toho, že chceme, aby Varnsdorf  
a celý náš svět byl hezčí místo. Ale 
samo se to neudělá, proto buďme 
my jeho ozdobou,“ vyslovil vánoční 
poselství Šimek. Poté se společně 

odpočítaly poslední vteřiny do roz-
svícení, po kterém zazněl radostný 
potlesk. Adventní podvečer završi-
lo troubení z věže starokatolického 
kostela Proměnění Páně. Obrovské 
poděkování  patří  organizátorům  
a  účinkujícím,  kteří  společně  vy-
tvořili  krásnou  adventní  atmosfé-
ru.
Slavnostně  se  v  našem  měs-

tě  rozsvítil  stromeček  po  třinác-

té  a  třetím  rokem  se  akce  koná 
v  prostorách  náměstí  E.  Beneše. 
Můžeme připomenout, že v před-
chozích  letech  se  rozsvěcelo  na 
Národní  ulici  u  bývalého  hotelu 
Praha a  také u Městského centra 
kultury a  vzdělávání. Vždy byl oz-
doben  strom  živý,  rostoucí,  tím 
pádem nebylo nutné žádný kácet 
a v neposlední řadě i složitě ukot-
vovat.                           Barbora Hájková
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

Saunu v Krásné Lípě pohltily plameny, bojovali s nimi hasiči
ze čtyř jednotek. Za požár může porouchaný vyvíječ páry

V Krásné Lípě hořela sauna u sportovního areálu, plameny likvidovaly čtyři jednotky; foto miw.cz

12.10.2022 ve 21:33 hod.
Na  služebnu  Městské  policie 

Varnsdorf  byla  přijata  žádost  od 
Obvodního  oddělení  Policie  ČR 
o prověření oznámení. Do udané 
lokality  byla  vyslána  hlídka,  kte-
rá  zjisti la,  že  v  jednom  z  bytů  se 
nachází  žena,  která  se  dle  jejích 
slov  rozešla  s  partnerem a poku-
sila se o sebevraždu. Na místo se 
po vyrozumění dostavila záchran-
ná  služba,  jež  si  ženu  převzala 
a  převezla  do  nemocnice  v  Ústí  
nad Labem. Celá událost byla poté 

předána  na  služebnu  Obvodního 
oddělení Policie ČR.

20.10.2022 v 10:15 hod.
Bylo na  služebnu městské poli-

cie  přijato  telefonické  oznámení 
od občana města, který uvedl, že 
před  jejich  panelovým  domem 
nějaký  muž  provádí  zřejmě  ne-
povolený  prořez  stromů  a  má 
obavu, aby je nezačal kácet. Žádal 
tedy městskou policii o prověření, 
zda  má  muž  potřebné  povolení. 
Vyslaní  strážníci  na  místě  zajisti li 

muže, který uvedl,  že uřízl pouze 
pět  větví,  které  byly  nalomené 
a  ohrožovaly  kolemjdoucí.  Žádný 
strom  pokácený  nebyl,  opravdu 
jen  pět  větví,  které  muž  odklidil 
z  místa.  Následně  byla  provede-
na kontrola osoby a celá věc byla 
formou úředního záznamu předá-
na  na  Odbor  životního  prostředí 
Městského úřadu Varnsdorf.

 22.10.2022 ve 3:30 hod.
Na  základě  oznámení  občanky 

města byli  strážníci městské poli-

cie vysláni do ulice Kovářská, kde 
skupinka  mužů  vjela  s  osobním 
vozidlem  na  přilehlé  pískoviště. 
Strážníci na místě zajisti li skupinu 
osob,  která  se  snažila  vozidlo  vy-
tlačit. Na místo se dostavila i hlíd-
ka  Policie  ČR.  Strážníci  asistovali 
policistům při  zjištění  skutečností  
a  dále  byla  řidiči  provedena  de-
chová zkouška na přítomnost alko-
holu v dechu, která byla poziti vní. 
Celá záležitost byla tudíž předána 
hlídce Policie ČR k dalšímu řešení.                                                                      

Marti n Špička,  velitel městské policie

Krásná Lípa     Celkem čtyři jed-
notky, profesionální z Varnsdorfu 
a dobrovolné z Krásné Lípy, Rum-
burku a Horního Podluží, vysla-
lo operační středisko v pondělí 
21. listopadu 2022 v podvečer do 
ulice Pražská v Krásné Lípě, od-
kud byl nahlášen požár sauny při-
léhající ke sportovnímu areálu.
Když  na  místo  dorazily  prv-

ní  jednotky,  plameny  šlehaly  ze 
střechy  a  celý  vnitřek  sauny  byl 
v plamenech. Hasiči natáhli vodní 
proudy jak vnitřkem, tak vnějškem 
a začali  s plameny bojovat. Rych-
lým zásahem se podařilo zabránit 
rozšíření na hlavní budovu, zásah 
přítomných zdravotníků nebyl na-
štěstí   potřeba.  K  události   kromě 
cisteren  dorazil  i  automobilový 
žebřík.
Proč k požáru došlo, to na místo 

přijel  zjisti t  hasičský  vyšetřovatel. 
Dopravu odkláněli a následně ky-
vadlově řídili policisté. 
O  den  později  už  bylo  jasno. 

Příslušníci  výjezdové  skupiny  od-
dělení  požárně  technických  ex-
perti z provedli šetření požáru. De-
montáží  saunových kamen,  jejich 
ohledáním  a  posouzením  stavu 
byly  nalezeny  stopy  po  lokálním 
tepelném  působení,  které  měly 
spojitost se špatnou funkcí vyvíje-
če páry. Byla tedy potvrzena spoji-
tost  technické  závady  se vznikem 
daného požáru.

Požár maringotky
Varnsdorfská  profesionální  jed-

notka vyjížděla v pondělí 21. listo-
padu do Rumburku  k  nahlášené-
mu požáru maringotky. Na místě 
zasahovala  také  rumburská  jed-
notka.

Nehoda u Kaufl andu
Obě  varnsdorfské  jednotky, 

profesionální  i  dobrovolná,  vyjely 
v neděli 20. listopadu večer k do-
pravní  nehodě  u  Kaufl andu,  kde 
došlo  ke  střetu  dvou  vozidel  při 
výjezdu z parkoviště.

Uvízl po pás v bahně
V neděli 20. listopadu odpoled-

ne vyjížděla profesionální  jednot-
ka společně s policisty a zdravotní-
ky k rybníčku u Billy, v bahně tam 
uvízl chlapec. Když hasiči na místo 

dorazili, kluk byl několik metrů od 
břehu  po  pás  v  bahně  a  sám  by 
se  ven  už  nedostal.  Hasiči  využili 
zkušenosti   získané  při  výcvicích 
záchrany  osob  na  ledové  ploše, 
chlapci hodili lano a vytáhli ho až 
na břeh. 
Vzhledem  k  venkovním  tep-

lotám  byl  chlapec  podchlazený 
a  mokrý,  před  příjezdem  sanitky 
mu  hasiči  poskytli  tepelný  kom-
fort, zabalili ho do dek a izotermic-
kých fólií. Následně si ho do péče 
převzali zdravotníci.

Zase ten Šébr
Společně  s  dobrovolnou  jed-

notkou  z  Horního  Podluží  zasa-
hovala v noci v pondělí 14.   listo-

padu  na  Šébru  u  dopravní  ne-
hody  také  profesionální  varns-
dorfská  jednotka.  Hasiči  provedli 
proti požární  opatření  a  poskyto-
vali  předlékařskou  pomoc  jedné 
osobě. Následně na místo dorazili 
policisté i zdravotníci.

Otevření bytu
Výšková  technika  v  neděli 

13.  listopadu  v  ulici  Žitavská  vy-
vezla  profesionální  hasiče  až  na 
balkon uzamčeného bytu, v němž 
byla  osoba  ve  zdravotních  potí -
žích.  Hasiči  byt  odemkli,  začali 
poskytovat  předlékařskou  pomoc 
a osobu pak předali zdravotníkům. 
Na místě byli také státní a městští  
policisté.                          Hasiči Varnsdorf
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Varnsdorf hosti l setkání zástupců Čtyřměstí ; foto Tomáš Secký

Město připravuje opatření, jak snížit náklady za energie

Varnsdorf hostil pravidelné setkání zástupců Čtyřměstí 

Varnsdorf       Úspora energií. 
To je v současné době hlavní 
téma pro radnice většiny měst. 
Varnsdorf připravuje opatření, 
kterými sníží náklady za energie.

„V souvislosti  se současnou 
energeti ckou krizí, která zasahuje 
především evropské země, začíná-
me od občanů, dostávat dotazy, 
zda a jak budeme nastalou situa-
ci řešit. Zda budeme sahat po 
úsporných opatřeních, zejména 
ve smyslu úspory elektrické ener-
gie. V mediích velmi často sledu-
jeme, jak některá velikostí  s námi 
srovnatelná města již v současné 
době zhasínají či omezují veřej-
né osvětlení (VO). A to v celých 
ulicích, počtem světlených bodů 
(každé druhé světlo) nebo formou 
omezení nasvícení kulturních pa-
mátek,“  řekl místostarosta města 
Jiří Sucharda.
Občany  města  zajímá,  jak  se 

k  této  situaci  postaví  vedení 
města.  Největším  problémem 
elektrické energie zatí m  je, že se 
v  současné  době  nedá  jednodu-
še  skladovat  a  kupovat  do  záso-
by. Proto je u této komodity vždy 
důležitá  cena,  za  kolik  ji  nakupu-
jeme,  a  to  buď  v  okamžiku,  kdy 
ji  spotřebováváme  nebo  v  době, 

kdy  uzavíráme  dlouhodobý  zá-
vazek.  Varnsdorf  v  posledních 
letech  nakupoval  elektřinu  for-
mou  aukce  na  komoditní  burze 
v  závazku  dvou  let.  Poslední  ná-
kup  se  uskutečnil  v  roce  2020 
a  jeho platnost  končí  31. prosin-
ce 2022. Nový závazek, vzhledem 
k  současným cenám, město uza-
vřelo pouze na rok s tí m, že se jedná 
o tzv. spotovou cenu, tedy aktuál-
ní,  od  ledna  státem  zastropova-
nou cenu.
Přesto, že má Varnsdorf v  tuto 

chvíli  elektrickou  energii  nakou-
penou  za  historicky  dobré  ceny, 
mnohé  další  vstupní  náklady  na 
provoz města  jsou vyšší  (náklady 
na centrální topení, plyn, staveb-
ní  materiály  a  další).  „Nechovali 
bychom se jako řádní hospodáři, 
když bychom nevyvinuli snahu še-
třit na elektrické energii jen proto, 
že tato komodita byla nakoupena 
za “staré ceny”,“ upřesnil Suchar-
da.
Vedení  města  ve  spolupráci 

s  Odborem  správy majetku  a  in-
vesti c  a  Technickými  službami 
města Varnsdorf v současné době 
prověřují  veškeré  možnosti ,  jak 
ušetřit elektrickou energii přede-
vším na veřejném osvětlení. Vždyť 

ve  městě  je  dnes  instalovaných 
téměř 3000 svíti del. Díky postup-
nému přechodu  a  rekonstrukcím 
veřejného  osvětlení  je  dnes  po-
měr LED svíti del s nižší energeti c-
kou  náročností   oproti   klasickým 
sodíkovým výbojkám více jak 50% 
ve prospěch LED svíti del. Jít tedy 
cestou celkového vypínání osvět-
lení  v  nočních  hodinách  (např. 
od půlnoci  do 4 hod.)  není příliš 
smysluplné,  a  to  i  s  ohledem na 
odvrácenou  tvář  této  úspory  ve 
formě hrozící  zvýšené kriminality 
v neosvětlených ulicích a případ-
nému nárustu úrazů či nehod. 
Dalším  negati vním  aspektem 

celkového  vypínání  osvětlení  je 
i omezení funkce městského bez-
drátového  varovného  systému, 
který  se  denně  dobíjí  v  nočních 
hodinách  právě  z  VO.  Vedení 
města projednávalo i variantu vy-
pínání jen některých lamp (bodů) 
VO, tato varianta je technicky vel-
mi  náročná  a  současná  soustava 
k  těmto opatřením není  uzpůso-
bena.  V  souvislosti   s  tí mto  opat-
řením vzniká i nežádoucí efekt tzv. 
světlo/tma,  kdy  se  zvyšuje  prav-
děpodobnost  silničních  nehod. 
Na  to  pamatuje  i  silniční  zákon, 
který upřednostňuje buď úplnou 

tmu a osvětlení pomocí světel do-
pravních  prostředků  nebo  řádně 
a  normovaně  nasvětlené  komu-
nikace.
Z  výše  uvedených  důvodů 

město  zatí m  zvažuje  následující 
úsporné  kroky.  Omezení  svícení 
v  městských  parcích,  v  již  zre-
konstruovaných  ulicích,  kde  jsou 
dvouokruhová  světla  a  lze  vy-
pnout jeden z LED čipů, nastavení 
dalších moderních svíti del na niž-
ší intenzitu svícení a v neposlední 
řadě i  instalace doplňkových prv-
ků  do  rozvaděčů  VO,  jako  astro-
nomické hodiny, výměna starších 
soumrakových spínačů za více cit-
livé a další.
Jako  smysluplné  se  dnes  jeví 

dočasné  vypnutí   nasvícení  pa-
mátek  a  historických  budov  od 
23.  nebo  24.  hodiny,  případně 
jejich dočasné úplné vypnutí , ne-
boť  toto  opatření  bezprostředně 
neohrožuje  bezpečnost,  je  tech-
nicky  jednoduché,  a  tudíž  efekt 
úspory  je  okamžitý.  Zvažovaná 
možnost  osazení  lamp  časovými 
spínači,  vzhledem  k  pořizovacím 
nákladům versus celkové úspoře, 
u současné LED technologie lamp 
nepřináší kýženou fi nanční úspo-
ru.                                      Vedení města

Varnsdorf    V úterý 22. listo-
padu proběhlo v budově radni-
ce pravidelné setkání zástupců 
Čtyřměstí .
Města  zapojena  do  projektu 

Čtyřměstí   ofi ciálně  spolupracují 
již devět let, kdy došlo k podepsá-
ní  dohody.  Kooperace  ale  trvala 
již  roky předtí m. Především mezi 
hasičskými  sbory  a  následně  po 
povodních  v  roce  2010.  „Dnes 
vlastně slavíme dvacet let „neofi -
ciální“ spolupráce. Až v roce 2013 
vzniklo tzv. Čtyřměstí , které má 
za cíl spojit Varnsdorf a Rumburk 
na české straně, Seifh ennersdorf 
a Großschönau na německé. Když 
se podíváte na mapové podklady, 
tak na leteckém snímku uvidíte 
husté osídlení podél toku řeky 
Mandavy. Vycházeli jsme z toho, 

že byla zapotřebí spolupráce ze-
jména kvůli čerpání dotačních ti -
tulů. Spolupráce ale začala dříve 
na krizové bázi. Ať už při požá-
rech, ale spíše při mimořádných 
událostech jako povodně či únik 
nebezpečných látek do Mandavy. 
Takové situace je potřeba řešit 

celkově,“  vysvětlil  místostarosta 
města  Jiří  Sucharda,  který  je  zá-
roveň  velitelem  dobrovolných 
hasičů.
Během  jednání  se  otevřela 

témata  jako  spolupráce  během 
krizových  situací,  regionální  roz-
voj včetně projektů z evropských 

fondů,  školství,  kultura  či  sport. 
„Důvodem setkání je především 
osobní seznámení představitelů 
jednotlivých měst. Jak v Němec-
ku, tak u nás proběhly komunální 
volby. V Německu se situace na 
radnicích nezměnila, ale u nás 
došlo k obměně vedení. Zároveň 
se nastí ní cíle do budoucna a pro-
berou se možnosti  rozšíření spolu-
práce,“ dodal Sucharda. V příští m 
roce by měl setkání hosti t Seifh  e-
nnersdorf.

Účastníci setkání:  Jan  Šimek, 
Jiří  Sucharda,  Jan  Šišulák  (Varns-
dorf),  Lumír  Kus,  Jiří  Pimpara 
(Rumburk),  Frank  Peuker,  Peter 
Pachl (Großschönau), Karin Bern-
dt (Seifh  ennersdorf).

                                                   Tomáš Secký
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Varnsdorf připravuje rozpočet na příští rok

Město chce zlepšit dopravní obslužnost, zvažuje 
zřízení Senior Taxi pro osoby starší 65 let

Fotbalisté potěšili hendikepované děti v MŠ Čtyřlístek

Varnsdorf    Příprava rozpočtu, 
se kterým bude město hospoda-
řit příští  rok, je v plném proudu. 
Schvalovat se bude v lednu.
Práce  na  sestavování městské-

ho  rozpočtu  na  nadcházející  rok 
jsou v plném proudu, vedení měs-
ta  s  ním  začalo  hned  po  komu-
nálních  volbách.  Rada  města  na 
svém dřívějším zasedání schválila 
harmonogram rozpočtových pra-
cí,  přičemž  návrh  rozpočtu  bude 
vycházet  z  podkladů  a  žádostí  
jednotlivých  odborů  městského 
úřadu,  vedení  města,  organizací 
zřízených  městem  a  dalších  pří-
jemců.

„První verzi jsme dostali do ruky 
tento týden, nyní ji budeme ana-

lyzovat, vyhodnocovat a případně 
škrtat. Během prosince se potom 
s návrhem rozpočtu seznámí jak 
fi nanční výbor, tak zastupitelé 
na tradičním pracovním seminá-
ři,“  upřesnil  starosta  města  Jan 
Šimek.  „Potěšující zprávou pro 

občany jistě je, že neplánujeme 
navyšovat poplatek za komunál-
ní odpad či domácí mazlíčky. Ne-
chystáme ani zvýšit koefi cient pro 
daň z nemovitosti ,“ dodal Šimek.

„Předpokládáme, že příjmy 
i výdaje budou víceméně stejné, 

jako v tomto roce, kdy město hos-
podařilo s půl miliardou. V příští m 
roce se chystáme např. na do-
končení výstavby mateřské školy 
v Západní ulici a terénních úprav 
v okolí vyhlídky Hrádek. V plánu je 
také příprava projektových doku-
mentací na další investi ce. Záro-
veň potěšíme spolky a pořadatele 
různých akcí s dotačním progra-
mem a koncepcí podpory sportu, 
kde jsou opět alokovány přes tři 
miliony korun,“  řekl  Jan  Šišulák, 
místostarosta města.
Ke  schválení  městského  roz-

počtu na rok 2023 by mělo dojít 
v  lednu. Do té doby bude Varns-
dorf  hospodařit  v  tzv.  rozpočto-
vém provizoriu.                Tomáš Secký

Varnsdorf     Vedení radnice 
má v plánu opti malizaci městské 
hromadné dopravy. Po zlepšení 
obslužnosti  volají zejména oby-
vatelé okrajových částí  města. 
Novinkou by mohlo být zřízení 
Senior Taxi.
Město  tento  týden  spusti lo 

mezi obyvateli  anketu  týkající  se 
opti malizace  hromadné  dopravy 
ve Varnsdorfu. Zajímá se o jejich 
pohled  na  současný  stav,  vhod-
nost spojů i jejich trasování a dal-
ší související okolnosti . Anketa je 
dostupná v elektronické verzi na 

adrese  www.varnsdorf.munipo-
lis.cz či přímo v mobilní aplikaci. 
V papírové verzi bude anketa dis-
tribuována  prostřednictvím  příš-
tí ho čísla Hlasu severu. 

„Na základě informací, které 
získáme, bychom rádi po doho-
dě s Dopravou Ústeckého kraje 
provedli určitou opti malizaci. Ně-
které spoje se mohou vynechat, 
jinde se zase mohou přidat v lep-
ší časy či vybudovat úplně nové 
zastávky v místech, kde chybí,“ 
upřesnil místostarosta města  Jiří 
Sucharda. V letošním roce zapla-

ti lo město za hromadnou dopra-
vu  zhruba  1,6 milionu  korun.  Je 
ovšem  jasné,  že  nebude  možné 
vyhovět všem požadavkům a ná-
vrhům  obyvatel.  Bude  potřeba 
veškeré  návrhy  náležitě  promys-
let a případně zakomponovat do 
nového plánu.
Jednou z novinek v dopravě by 

v příští m roce mohlo být i zřízení 
Senior Taxi, které je v posledních 
letech v  jiných městě hojně vyu-
žívané. „Jde o službu pro občany 
nad 65 let, kteří mohou Senior 
Taxi využít pro cestu na nákup či 

k lékaři. V minulých týdnech jsme 
proto byli v sousedním Rumbur-
ku na „výzvědách“, abychom si 
udělali představu o vytí ženosti  
a případných nákladech na měst-
ský rozpočet,“ upřesňuje starosta 
města  Jan  Šimek.  „Uvažujeme 
o tom, že senior obdrží měsíčně 
několik kupónů, každý v hodno-
tě třiceti  korun, který při placení 
odevzdá partnerské taxislužbě. 
Město by taková podpora moh-
la vyjít na 200 až 300 ti síc korun 
ročně,“ dodal Šimek.

                                                     Tomáš Secký

Varnsdorf  Druholigový klub 
potěšil svou návštěvou mateř-
skou školu Čtyřlístek. Hráči „A“ 
týmu mezi sebou každoročně vy-
bírají fi nanční hotovost, kterou 
škola následně využívá k nákupu 
didakti ckých pomůcek a hraček.
Za  dětmi  do  mateřské  školy 

Čtyřlístek zavítali v úterý 22. listo-
padu fotbalisté druholigového FK 
Varnsdorf. Tradiční setkání s hen-

dikepovanými  dětmi  vykouzlilo 
všem přítomným úsměv na tváři. 
Děti   nejprve  přivítaly  fotbalisty 
pěkným  představením  s  řadou 
písniček a básniček. K nim se ná-
sledně přidali i samotní hráči.
Po  představení  bylo  pro  hosty 

připraveno  drobné  pohoštění, 
po  kterém  následovalo  předá-
ní  dárků  v  podobě  didakti ckých 
pomůcek a hraček. „Kromě dvou 

klasických tříd máme i čtyři spe-
ciální. Dvě pro děti  s auti smem, 
jednu pro děti  se závažnými va-
dami řeči a jednu třídu pro děti  
s více vadami. Dohromady jde 
o třicet dětí . Jsem moc ráda, že 
tady máme fotbalisty s dobrým 
srdcem a že nám takhle pomáha-
jí. Je to od nich moc hezké, moc-
krát děkujeme,“ řekla  ředitelka 
mateřské školy Veronika Strolená.

„Je to zhruba osm let, co se 
snažíme školku vždycky před Vá-
noci podpořit. Tahle návštěva se 
mnou vždycky zahýbe. Mám ra-
dost, že děti  mají radost. Obdiv 
si ale zaslouží učitelky, které se 
o děti  krásně starají. Věřím, že naše 
tradice bude pokračovat,“  dodal 
Kristi án  Zbrožek,  hráč  FK  Varns-
dorf.

                                                     Tomáš Secký

Vedení města během příprav městského rozpočtu na příští  rok; foto Tomáš Secký
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VOLBY 2023: Volba prezidenta začne v pátek 13. ledna

Varnsdorf pomohl občanům se startem jejich projektů

Varnsdorf  Konečně jsme se 
po dlouhé době dočkali adventu 
bez různých omezení a opatření. 
Přinášíme proto přehled větších 
akcí v našem městě na měsíc 
prosinec.
Ve  varnsdorfské  Hosaně  se 

chystají  hned  tři  benefi ční  akce. 
První  koncert  bude  v  neděli 
4. prosince dole v kavárně Hosana 
od 17 hodin, vystoupí parta šikov-
ných  lidí  z  konzervatoře  J.  Ježka. 
Dále v pátek 16. prosince se od 18 

hodin v horním velkém sále Hosa-
ny můžete těšit na úžasná děvča-
ta  z  pěveckého  sboru  Náhodou 
a v neděli 18. prosince proběhne 
vánoční benefi ční bohoslužba od 
10  hodin.  Výtěžek  z  akcí  půjde 
opět  na  čtyři  vybrané  projek-
ty,  více  informací  naleznete  na 
www.hosanalidem.cz.  Vstupenky 
jsou  v  prodeji  na  baru  Hosana 
Café.

Plavecký bazén Varnsdorf 
bude  v  úterý  6.  prosince  hosti t 

strašidelné  Krampusáky.  Orga-
nizátoři  se  pro  velký  zájem  roz-
hodli,  že  podívanou  dopřejí  jak 
návštěvníkům  uvnitř  bazénu, 
tak  i  ve  venkovním  ohraniče-
ném  prostoru  bazénu.  Pekelníci 
budou  v  době  od  18  do  20  ho-
din strašit po celém areálu. A  to 
jak  venku  pod  tobogánem,  tak 
uvnitř  bazénu.  V  tělocvičně  nad 
bazénem  se  pak  mohou  děti  
vyfoti t  v  „Nebíčku“  s  andílky.  Ti 
odvážnější  mohou  dojít  až  k  sa-

motnému  Luciferovi.  Nebíčko 
s  andílky  bude  přístupné  od  16 
hodin,  uzavírat  se  bude  v  17:30 
hodin.  Na místě  bude  připraven 
další  doprovodný  program.  Po-
drobný  popis  akce  včetně  infor-
mací  o  vstupném  naleznete  na 
webu www.regiavdf.cz. 
Tamní ZUŠ Varnsdorf  má 

ve  svém  prosincovém  programu 
tři  vystoupení:  Adventní  koncert 
ve středu 7. prosince od 17 hodin 

Varnsdorf  Úspěšně skončil 
už třetí  běh kurzu Podnikni to! 
Závěr kurzu však pro podnika-
vé občany není koncem celého 
programu. Nejen účastníci kur-
zu, ale také veřejnost dostávají 
možnost se zapojit do městské 
komunity podnikavců.
Díky  ní  pod  vedením  odborní-

ků  mohou  dlouhodobě  rozvíjet 
vlastní podnikání  a budovat  cen-
né  kontakty.  Prostřednictvím  ko-
munitních akti vit získávají občané 
možnost  pracovat  na  svých  pod-
nikatelských projektech ve Varns-
dorfu  bez  nutnosti   dojíždět  za 
cenným  know-how  daleko.  Zá-
jem  občanů  o  kurz  dokazuje,  že 
i  přes  krizové  období  existuje 
potřeba  rozvíjet  prakti cké  pod-
nikatelské  know-how  a  zvyšovat 
tak  svou hodnotu na  trhu práce, 
a  tedy  i  schopnost  zlepšit 

svůj příjem a nezávislost.
„Za vedení města, které pod-

pořilo, stejně jako v předchozích 
letech, třetí  běh kurzu především 
fi nančně, bych chtěla vzkázat 
podnikavým lidem v našem měs-
tě, aby našli vhodné zázemí pro 
své nápady, tak jak se to povedlo 
některým předchozím absolven-
tům kurzů a jsou ve svém počíná-
ní úspěšní. Nechci být konkrétní, 
abych na někoho nezapomněla, 
ale je příjemné potkávat akti vní 
podnikavce z kurzu a číst o jejich 
nabídkách na služby či výrobky 
z jejich „dílny“ a vědět, že jejich 
úspěchu pomohlo i samo město 
Varnsdorf“,  uvedla  Ladislava  Kří-
žová, zastupitelka města.
Kurz  absolvovali  obyvatelé 

města  i  okolních  obcí,  začínající 
i pokročilí podnikatelé. Každý v ak-
tuální fázi svého podnikání hledal 

cesty  jak začít,  jak odbourat pře-
kážky  a  obavy,  získat  informace, 
nový  vítr  do  plachet  nebo  nový 
pohled na věc. „Kurz byl přínosný, 
informace jasné a věcné, vládla 
inspirující atmosféra. Lektor pře-
dával informace srozumitelně 
a byl velmi podporující,“  hodnotí  
účastnice kurzu Jitka.
Absolventi   kurzu  pokračují 

v  rozvíjení  sebe a  svých projektů 
v navazující komunitě Klubu pod-
nikavců.  Klub  je  otevřen  nejen 
jim, ale všem zájemcům z města 
a  okolních  obcí,  kteří  mají  chuť 
získat  nové  aktuální  informace 
a budovat efekti vní a funkční pod-
nikání.  Vyzkoušet  komunitní  se-
tkání mohou  i podnikaví občané, 
kteří  se  kurzu  nezúčastnili.  Stačí 
se nezávazně připojit na nejbližší 
Sraz  podnikavců,  který  se  koná 
13. prosince v Městské knihovně 

ve Varnsdorfu, Otáhalova 1260.  
Komunitní  setkání  probíhají 

zpravidla jednou měsíčně a jejich 
součástí   jsou  diskuze  projektů 
členů,  jsou  zváni  hosté  a  experti  
na  různá  podnikatelská  témata. 
Členové  varnsdorfského  Klubu 
podnikavců  získávají  postupně 
kontakty na další  podnikatele po 
celé republice, mentory a odbor-
níky z inovačních center a podni-
katelských inkubátorů. 
Díky  ofi ciální  zášti tě  a  podpo-

ře  města  Varnsdorf  mají  zájem-
ci  první  návštěvu  komunitního 
setkání  zcela  zdarma.  Pokud  vás 
zaujala  komunita  podnikavců  ve 
Varnsdorfu  a  máte  zájem  přijít 
na  setkání,  podívejte  se  na  nej-
bližší  plánované  akce  na  webu 
klubpodnikavcu.cz,  kde  najdete 
i konkrétní termíny.

                                              Tisková zpráva

Varnsdorf  První kolo prezi-
dentské volby proběhne v pátek 
13. a v sobotu 14. ledna 2023. 
Případné druhé kolo připadne 
na 27. a 28. ledna 2023.
Volič,  který  nebude  volit  ve 

svém  volebním  okrsku,  si  může 
požádat o vydání voličského prů-
kazu. A to několika způsoby. V lis-
ti nné  podobě  opatřené  úředně 
ověřeným podpisem voliče, nebo 
v  elektronické  podobě  prostřed-
nictvím datové schránky či osob-
ně na úřadu.
Konec  lhůty  pro  doručení  žá-

dosti   v  listi nné podobě opatřené 
ověřeným podpisem voliče, nebo 
v  elektronické  podobě  zaslané 
prostřednictvím  datové  schránky 
týkající  se vydání voličského prů-
kazu  je  pátek dne 6.  ledna 2023 
v 16:00 hodin. Pro případné dru-
hé  kolo  volby  je  lhůta  pro podá-
ní  stanovena do pátku  20.  ledna 
2023  do  16:00  hod.  Za  ověření 
podpisu  na  úřadech  se  správní 
poplatek nevybírá.
Konec  lhůty  pro  osobní  žádos-

ti   o  vydání  voličského  průkazu 
je  stanoven  na  středu  11.  ledna 

2023  v  16:00  hodin,  pro  případ-
né  druhé  kolo  volby  do  středy 
25.  ledna 2023. Žádosti  se osob-
ně podávají v budově Městského 
úřadu  Varnsdorf,  T.  G.  Masaryka 
1838, 407 47 Varnsdorf na úseku 
evidence obyvatel. 
Vyhotovené  voličské  průkazy 

bude možné vydávat nejdříve od 
čtvrtka  29.  prosince  2022.  Volič-
ský  průkaz/voličské  průkazy  lze 
zaslat  na  uvedenou  adresu  (do-
poručeně  do  vlastních  rukou  vý-
hradně adresáta), případně může 
průkaz/průkazy  převzít  i  osoba, 

která  se  prokáže  plnou  mocí 
s  úředně  ověřeným  podpisem 
voliče  žádajícího  o  vydání  volič-
ského  průkazu/voličských  průka-
zů (viz formulář níže), nebo osob-
ně. Na voličský průkaz může volit 
volič v jakémkoli volebním okrsku 
na  území  České  republiky  nebo 
na  zastupitelských  úřadech  ČR 
v zahraničí.
Potřebné dokumenty jsou k na-

lezení  na  webových  stránkách 
www.varnsdorf.cz/cz/urad/volby/
volby-2023.

                                                     Tomáš Secký
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Lidé si před Hosanou připomněli výročí sametové revoluce
Varnsdorf     Ve čtvrtek 

v podvečer 17. listopadu se pro-
stranství před kavárnou Hosana 
proměnilo v setkání k 33. výročí 
sametové revoluce.

„Sešli jsme se tady proto, že 
dnes je výročí 33 let od sametové 
revoluce, kdy hlavně studenti  měli 
odvahu říct ne totalitě. Nelíbilo 
se jim, že jejich rodiče jsou vyha-
zováni z práce, perzekuováni, že 
se nemohou podívat za hranice, 
že svobodně nemohou říci, co si 
myslí. Dnes je to 33 let, kdy jsme 
vstoupili do svobodného života. 
Vím, že v posledních letech a ob-

zvláště v posledních měsících náš 
život není jednoduchý. Víme, že na 
Ukrajině je válka, byla napadena 
ze strany Ruska, vidíme, jak nás 
zasáhla energeti cká krize. A setká-
vám se občas s takovým brbláním 
nebo kriti kou, které se těžko vzdo-
ruje, že možná tenkrát bylo lépe. Já 
říkám jednu věc. Nikdy nemůžeme 
zaručit, že kdyby komunismus, kte-
rý tenkrát v roce 1989 v této zemi 
skončil, pokračoval dál, že by tady 
dnes bylo lépe, ba naopak. Jsem si 
jist, že by bylo daleko hůře,“ řekl na 
úvod  jeden  z  organizátorů  akce, 
Jan Šimek, starosta města. 

Tento  happening  uspořádal 
spolu  s  Alešem  Svačinkou  i  jako 
upozornění, že jsou na světě stá-
le země, kde lidé nejen nemohou 
svobodně žít, ale skutečně stráda-
jí. „Jednou z těch zemí je Severní 
Korea. A v Koreji na venkově je 
pekárna, která je již od roku 2006 
sponzorována štědrými dárci z ce-
lého světa, ve které se každý den 
peče několik desítek ti síců malých 
bochníčků chleba pro severokorej-
ské děti . A my v rámci Apoštolské 
církve v České republice této pe-
kárně pomáháme, respekti ve po-
síláme tam fi nanční dary, ze kte-

rých se kupují potřebné suroviny,“ 
vysvětlil Šimek. 
Pro zahřátí  těla v chladném po-

časí byly připraveny  teplé nápoje 
a  výtěžek  z  prodeje,  který  činil 
2 400 korun, poputuje ke stráda-
jícím v Severní Koreji skrze huma-
nitární  organizaci  Nehemia.  Pro 
zahřátí  duše zazpívali a zahráli bez 
nároku na odměnu místní hudeb-
níci Zenny Doan Phan s Alžbětou 
Křížovou,  kapela ve  složení  Simo-
na Krištofová, Katka Nedvídková & 
Kilian Paul a písničkář Tomáš Zika 
s vlastními protestsongy.

                                         Barbora Hájková

v  koncertním  sále  ZUŠ,  Advent-
ní  koncert  pěveckých  sborů  ZUŠ 
v neděli 18. prosince od 17 hodin 
v aule VOŠ a Gymnázia Varnsdorf 
a  2.  žákovský  koncert  v  úterý 
20.  prosince  od  17  hodin  opět 
v koncertním sále ZUŠ.
Ve  velkém  sále  Městského 

divadla Varnsdorf  kromě  ostat-
ních  představení  můžete  navští -
vit  koncert Budweiserová, Racek 
a Mikawa, který se koná ve čtvrtek 
8. prosince od 18:00 hodin. Irena 
Budweiserová nejčastěji vystupu-
je  v  duu  s  vynikajícím  kytaristou 
a  zpěvákem  Jakubem  Rackem. 
Před časem potkali skvělého mla-
dého  japonského  violoncellistu 
Keishiro  Mikawu,  se  kterým  se 
domluvili  na  občasném  společ-
ném vystupování. Vznikl program, 
ve  kterém  tři  sólisté  s  různými 
hudebními kořeny dali vzniknout 
zajímavému  pohledu  na  gospel, 
blues, folkové balady i autorskou 
hudbu. V programu zazní i vánoč-
ní písně. Vstupné 180 Kč, senioři 
a studenti  140 Kč.

Městská knihovna Varnsdorf 
zve v úterý 13. prosince na před-
nášku  O  Vánocích,  slunovratu 
a  délce  slepičího  kroku.  Kdy  se 
narodil Ježíšek? Rostou v Betlémě 
smrky?  Byla  Betlémská  hvězda 
opravdu kometou? Proč  je  Štěd-
rý  den  tajemným  svátkem?  Jak 
dlouhý  je  slepičí  krok?  Kdo  byli 
Tři králové a proč se toho na kon-
ci  roku slaví  tolik? Při přednášce 

Ing.  Věry  Bartákové  se  pokusíte 
najít  odpovědi  na některé  zálud-
né otázky spojené nejkrásnějšími 
svátky roku. Vstupné 30 Kč.

V Centru Panorama Varnsdorf 
se  mimo  klasického  programu 
uskuteční od čtvrtka 15. prosince 
premiéra  kultovního  fi lmu  Jame-
se Camerona Avatar: The Way od 
Water konečně v 3D. 

Dům dětí  a mládeže Varnsdorf 
plánuje  pro  veřejnost  v  pátek 
16.  prosince  Voňavé  Vánoce  od 
15  do  18  hodin  ve  2.  patře  bu-
dovy  městské  knihovny  a  DDM. 
„Každý z nás máme Vánoce spo-
jené s konkrétními vůněmi. Ty 
naše „domečkové“ budou letos 
vonět po perníčcích, bylinkách, 
olejíčcích, vánočním čaji a vyhlá-
šených koláčcích paní Hurti gové,“ 
říkají  organizátoři.  Čeká  vás  vá-
noční  minitrh,  vánoční  dílničky 
pro  děti   i  dospělé  a  vánoční  fo-
tografování.  Až  budete  mít  sho-
nu nad hlavu, dovolte si na chvíli 
zastavit.
Dále  zde  po  celý  měsíc  až  do 

20.  prosince  probíhá  Vánoční 
sbírka  pro  kočičí  útulek  Konečně 
šťastný domov, který pečuje o po-
tulné opuštěné a vyhozené kočičky 
z  celého  Šluknovského  výběžku. 
Co  můžete  přinést?  Konzervy, 
kapsičky,  pamlsky,  silikagelové 
stelivo  (krystaly)  či  gastrointes-
ti nální  granule.  Na  fi nanční  dary 
bude  připravená  pokladnička. 
Sběrné místo je v kanceláři DDM, 

tel. 608 713 468.
Plavecký oddíl TJ Slovan Varns-

dorf, z.s.  a Dům dětí   a mládeže 
Varnsdorf,  za  příspěvku  měs-
ta  Varnsdorf,  zvou  v  sobotu 
17. prosince do Plaveckého bazé-
nu Varnsdorf děti  v předškolním 
a  školním  věku  na  akci  Vánoční 
kapřík.  Čeká  na  ně  zábavné  do-
poledne  plné  her  a  soutěží  ve 
vodě i na vzduchu. Akce se koná 
od 10 hodin, vstupné 30 Kč.
Středa  21.  prosince  bude  ve 

znamení  tradičního  Vánočního 
jarmarku,  který  pořádá  Gym-
názium Varnsdorf  od  15  do  19 
hodin.  Čeká  na  vás  bohatý  pro-
gram  –  poselství  anděla,  Ježíš-
kova  pošta,  vánoční  focení,  dět-
ský  koutek  Jonáš,  prodej  živých 
ryb,  betlémské  světlo,  prodej 
vánočních  drobností   a  dárečků, 
vánoční dobroty,  čajovna,  strom 
splněných  přání,  trdelník,  sva-
řák, vánoční zpívání na schodech 
a mnoho dalšího. Stream vánoč-
ního  jarmarku  bude  přenášen 
i přes Facebook Gymnázia Varns-
dorf.
A co si v prosinci připravila Li-

dová zahrada Varnsdorf? Kromě 
soukromých  a  fi remních  před-
vánočních  večírků  a  Věnečků 
tanečních  kurzů  se  chystá  hned 
několik akcí. 3. a 30. prosince  si 
na své přijdou příznivci bojových 
sportů. Jakožto ofi ciální bar orga-
nizace OKTAGON zde pravidelně 
promítají  oblíbené  MMA  turna-

je.  Parádní  atmosféra  zaručena. 
Vstupné je zdarma.
V  sobotu  17.  prosince  vás  na 

sále  Lidové  zahrady  čeká  HELL, 
neboli  pekelná  party,  kde  za-
zní  známé  remixované  hity  od 
dvou mladých  dýdžejů  z  Hrádku 
nad Nisou. Na pódiu vystoupí DJ 
THOMAS SEVEN a DJ XTEQUILAX. 
V neděli 25. prosince zahraje  le-
gendární  varnsdorfská  rocková 
kapela  SEMENO  společně  s  Mi-
lošem  Kostlánem.  Na  Silvestra 
v sobotu 31. prosince se můžete 
těšit na parádní oslavu, při které 
uslyšíte  ty  největší,  neupravené 
hity  napříč  dekádami.  Večerem 
vás provede DJ Miloš Kostlán a DJ 
FISH.
V  neděli  11.  prosince  v  rámci 

Světového dne památky zesnu-
lých dětí  bude možnost uctí t pa-
mátku všech dětí  a mladých  lidí, 
kteří  odešli  z  tohoto  světa  dřív, 
než  stačili  dospět  a  zestárnout. 
Zapálit  svíčku můžete  od  16  ho-
din  v  chrámu  Proměnění  Páně 
(kostel u divadla), pořadatelem je 
spolek Dlouhá cesta, z.s.

Římskokatolická farnost vás 
zve  na  adventní  bohoslužby 
v  kostele  sv.  Petra  a  Pavla  na 
náměstí   E.  Beneše  každou  ne-
děli  vždy  od  10:30  hodin.  Veš-
keré aktuální  informace o boho-
službách  naleznete  v  kalendáři 
na  webových  stránkách  farnosti  
www.dekanstvi-varnsdorf.cz.

                         Barbora Hájková
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Z historie: Místo dodnes opředené tajemstvím
Varnsdorf  V minulém díle 

z historie jsme slibovali, že se 
později podíváme do našeho 
velmi blízkého okolí, kde se na-
cházejí zajímavé pozůstatky na 
druhou světovou válku. Jedno 
z nejzajímavějších míst, které je 
dodnes opředené spoustou do-
hadů a záhad, jsou bývalá kasár-
na a později zbrojovka v Dolním 
Slezsku.
Stačí  projet  Žitavou  směrem 

na  Liberec  a  po  přejetí   Lužické 
Nisy  odbočit  doleva.  Po  kilome-
tru  jízdy  na  nás  vlevo,  za  Čechy 
oblíbenou  čerpací  stanicí,  čeká 
úchvatný  výhled  na  jeden  z  nej-
hezčích  železničních  mostů  bý-
valé úzkorozchodné dráhy z  roku 
1884,  která  spojovala  Žitavu 
s  Bogatyní.  Po  podjetí   viaduktu 
jsme téměř v cíli. Na jižním okraji 
obce  Sieniawka  se  nám  naskyt-
ne  pohled  na  obrovský  areál, 
kterým  byly  vojenská  kasárna. 
V tuto chvíli si musíme uvědomit, 
že  se  sice  nacházíme  na  území 
dnešního  Polska  v  Dolonoslez-
ském vojvodství, ale do roku 1945 
zde  bylo  německé  Dolní  Slezsko. 
A  právě  blízkost  Žitavy  měla  na 
historii  Sieniawky  velký  vliv.  Po 
rozdělení  pěchotních  posádek 
v roce 1868 se Žitava stala posád-
kovým městem a tehdy postavila 
velká Kasárna Mandau, která byla 
až  do  roku  1918  sídlem  místní 
vojenské posádky. Po porážce Ně-
mecka v první Světové válce v roce 
1918 sice Žitava ztrati la statut po-
sádkového města, ale po nástupu 
Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 
se  potřeba  vojenských  objektů 
opět  dostala  na  první  místo  dů-
ležitosti . V té době se již využíval 
armádní areál na žitavském jižním 
předměstí  a také nově postavený 
vojenský  areál  v  Klein-Schönau, 
dnešní  Sieniawce.  V  původně 
vojenském  areálu,  který  se  roz-
prostí rá  na  ploše  téměř  30  ha, 
byla před druhou světovou válkou 
opevněná  kasárna  s  výcvikovým 
střediskem. Součástí  kasáren byla 
i  stanice  úzkorozchodné  dráhy 
a leti ště.
V  roce  1943  byla  kasárna 

v  Sieniawce  vybrána  Vojenským 
stavebním  úřadem  v  Budyšíně, 

aby  zde  našly  své  sídlo  letecké 
závody  Junkers  Flugzeug-  und 
Motorenwerke  AG  z  Dessau.  Od 
července  1943  byl  tým  architek-
tů a inženýrů jménem vlády Třetí  
říše a  Junkers pověřen kontrolou 
a studiem „místních a stavebních 
podmínek“  pro  stavbu;  zejména 
zda  lze  toto  zařízení  přesunout 
do podzemí pro výrobu a provoz. 
Kasárna  v  Sieniawce  se  tak  sta-
la  sesterskou  společností   přísně 
tajného  výzkumného  a  výrob-
ního  zařízení  „Mitt elbau  Dora“ 
v  durynském  pohoří  Kohnstein-
gebirge.  S  tí m  souviselo  i  obsa-
zení  další  průmyslových  objektů 
a středních podniků v okruhu 30 
kilometrů,  které  měly  souviset 
s  touto  významnou  válečnou  vý-
robou. Zajímavostí  určitě zůstává, 
že jedna z poboček Zitt werke, kde 
se vyráběly a testovaly proudové 
motory  JUMO 004,  se nacházela 
i  v  severočeských  Semilech. V  té 
době zde byly zřízeny pobočné tá-
bory koncentračního tábora Groß
-Rosen  a  koncentračního  tábora 
Osvěti m  pro  mužské  a  ženské 
vězně,  kteří  vykonávali  nucené 
práce. 
V  poměrně  bezpečné  zóně 

před  spojeneckým  bombardo-
váním, zde váleční zajatci a vězni 
pracovali  při  výrobě  výbušnin, 
raket V1 a V2 a  letadlových dílů. 
Zde  se  také  vyráběly  součástky 
do  prvního  proudového  letounu 
ve  výzbroji  Luft wafe  –  Messer-
schmitt u  Me  262,  přezdívaného 
Schwalbe  (vlaštovka).  Existují  vý-
povědi  svědků,  kteří  potvrdili,  že 

od listopadu 1944 zde byla zahá-
jena výroba a zkušení proudových 
motorů  JUMO  004.  Ve  společně 
vedených  pracovních  táborech 
s  více  než  ti sícovkou  vězňů  pa-
novaly  nelidské  podmínky,  které 
připravily  o  život  nejméně  158 
obětí .  Celkový  počet  osob,  které 
byly  nasazeny,  nebo  pracovaly 
v  Zitt werke  se  odhaduje  na  5  ti -
síc.  Mezi  doložené  záhady  také 
patří  opakovaná  návštěva  Andě-
la  smrti   MUDr.  Josefa  Mengele 
v  pracovním  táboře  Zitt werke 
Klein Schönau. S tí m možná sou-
visí  i  poválečné  nálezy  pitevních 
stolů,  podivných nádrží  a  dalších 
zařízení, které možná souvisí s po-
kusy na vězních či výrobou anato-
mických preparátů. Tato část však 
není  svědecky  doložena  a  jedná 
se spíše o konspirační teorie.
Od  20.  února  1945  začala  být 

v  oblastech  Žitava-Löbau-Baut-
zen prováděna evakuace a s tí m, 
ve  všech  táborech,  velitelstvích 
a  výrobních  zařízeních,  spojená 
demontáž strojů a likvidace výrob-
ních  zařízení.  Zároveň  začala  být 
vypravována  řada  pochodů  smr-
ti .  V  historických  dokumentech 
archivu  v  Žitavy  se  lze  dočíst,  že 
v období od února do dubna 1945 
bylo  vypraveno  několik  pochodů 
smrti ,  a  to  z  Ebersbachu,  Lawal-
de,  Neugersdorfu,  Leutersdorfu, 
Seifh  ennersdorfu,  Žitavě,  KZ-
Niederoderwitz,  KZ-Hainewalde, 
KZ-Großschönau.  Veškeré  stopy 
těchto  pochodů  končí  na  nádra-
ží  v  Großschönau.  Zároveň  však 
v době od 21. do 27. února 1945, 

tj.  za  pouhé  4  dny,  vjelo  do  Zit-
twerke 15 nákladních vlaků s uza-
vřenými vozy a 22. března 1945 se 
objevily zprávy o silném povstání 
ve vlacích jedoucích do Zitt werke. 
Doloženým  faktem  také  zůstává, 
že  24.  března  1945 byli  zbývající 
pracovníci  a  vězni  shromážděni 
a  jejich  počet  se  odhaduje  na 
několik ti síc. V  té době bylo  také 
široké  okolí  Zitt twerke  obklíčeno 
strážními  oddíly  a  probíhaly  zde 
velké  zemní  práce  a  betonářské 
práce.  Kde  tedy  nakonec  vězni 
z  tohoto  závodu  skončili  je  do-
dnes obklopeno tajemstvím. Jisté 
však je, že většina z nich se nedo-
žila konce války. Utrpení a památ-
ku těchto obětí  připomíná Památ-
ník  obětem  nacisti ckého  teroru 
umístěný  vpravo  před  objektem 
bývalých  kasáren  a  také  Památ-
ník zabitých vězňů pochodu smrti  
v Lawalde.
V 50. a 60. letech minulého sto-

letí  obývali bývalá kasárna stavite-
lé  elektrárny  Turów.  V  současné 
době jsou části  objektu využívány 
na bydlení, ve dvou budovách se 
nachází psychiatrická léčebna.
Zbytek  rozlehlého  objektu 

a  neskutečný  počet  chátrajících 
hospodářských,  obytných  budov 
je  dnes  využíván  z  části   soukro-
mými fi rmami, ale  také na černo 
vestavěnými  garážemi.  Díky  své 
složitosti  a opuštěnosti  slouží také 
k  odkládání  nepotřebného  od-
padu  pneumati k  případně  jako 
úschovna  kradených  vozidel 
a dalších věcí z trestné činnosti .

                                                       Jiří Sucharda

Celkový pohled na rozsáhlý areál Zitt werke v Sieniawce; foto Jiří Sucharda
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Chtěl ještě žít, 
chtěl se mnou být, 
zlá nemoc si ho vza-
la, ale z mého srd-
ce nevyrvala! Dne 
8. prosince to bu-

dou 2 smutné roky, co zemřel můj 
milovaný manžel pan Vlastimil Šulc. 
Děkuji kamarádům a známým za 
vzpomínku na něj. Manželka Marcela.

Kdo Tě znal, v dob-
rém vzpomene, kdo 
Tě měl rád, nezapo-
mene! Dne 4. pro-
since by oslavil můj 
manžel František 
Zapletal 70. naro-

zeniny. S láskou vzpomínají manželka 
Jana, dcera Monika a syn František 
s rodinami, bratr Martin.

Odešli, ale zůstali v srdcích těch, 
kteří je měli rádi. Dne 4. prosince 
vzpomeneme 6 let, kdy nás navždy 
opustila paní Vlasta Fárková. Sou-
časně dne 12. prosince vzpomeneme 
10 let, kdy nás navždy opustil pan 
Jaromír Fárka. S láskou vzpomína-
jí synové Jaromír, Pavel s rodinou 
a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, 
kteří jim věnují tichou vzpomínku.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 
5. prosince uplyne již 10 let od úmr-
tí pana Rudy Doležala. Za tichou 
vzpomínku děkuje manželka s celou 
rodinou.

 
   
3.-4.12.2022
MUDr. Vojtěch Vladimír   
28. října 110, Děčín 1   
Tel. 412 151 056

10.-11.12.2022   
MUDr. Hladík Pavel     
Weberova 1537/7, Děčín VI  
Tel. 412 539 298

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

ZUBNÍ POHOTOVOST

Svozy pytlového tříděného odpadu    
    8.12. a 15.12.2022 od 9.00 hod.

SVOZY PYTLOVÉHO
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

PÍŠETE NÁM

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MŠ Zahrádka: Jablíčkování se povedlo

„Mamiiii,  mamiiii,  kdy  už  TO 
bude,  kdy  už  TAM  půjdem“, 
a  pak,  když  už  TO  konečně  vy-
pukne  a  zdárně proběhne.  „Proč 
zrovna  JÁ  už musím  domů,  když 
Domča, Pepinka, ten a tamten TU 
ještě můžou zůstat?!“ Znáte TO?! 
Já, ostřílená matka tří dětí  úpl-

ně  dokonale. Mohla  bych  všech-
no  TO  těšení  i  nářky  odříkat  za 
své  ratolesti .  Tentokrát  jsme  se 
do  školky  chystali  na  Jablíčková-
ní. Vyvázla jsem letos úspěšně ze 
soutěže  o  nejlepší  jablečnou  po-
chuti nku  pod  záminkou,  že  jsme 
přece přinesli zahradnické výpěs-
tky,  které Michal  Šatník  zpracuje 
přímo  na místě  na mošt,  a  to  je 
přece  dobrota.  Celá  věc  skončila 
několika  kelímky  a  zjištěním,  že 
čerstvý  mošt  je  o  dost  lepší  než 
burčák,  který  piju  já.  Moštování 
přímo  na místě  byl  zážitek  k  ne-
zaplacení.  Mrňousové  se  snažili 
pomoct,  a  z  doslechu  vím,  že  i 
nejednomu  tatí nkovi  se po dřině 
s ručním lisem výborně spalo. Je-
den by neřekl,  co  legrace ho po-
tká v mateřské školce. 
Rodinná  shoda  panovala  u  ká-

vovaru pana Šimka, dokonce jsem 
neslyšela ani obvyklé: „zase chce 
kafe!!!“, neboť kromě standardní-
ho nápojového lístku se podávalo, 
a to prosím zbystřete – podzimní 
kakao!!!    Chápala  jsem  strate-
gické  umístění  stánku  s  kakaem 

na  začátku  spojovací  chodby  pa-
vilonu  A,  a  znovu  ocenila  důvti p 
učitelského  sboru.  Hned  za  pro-
storově minimalisti ckou kavárnou 
se  rozprostí ralo  moře  stolečků 
s  koláči,  muffi  ny,  jablíčkovými 
buchtami,  jablíčky  v  župáncích 
i bez, tartaletkami, a dalšími voňa-
vými výdobytky kuchyní rodinných 
příslušníků dětí  z MŠ. Naše dcery 
se  téměř  okamžitě  začaly  sápat 
na ty nejbližší. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o soutěžní artefakty, 
a na ty se přeci sahá až po vyhláše-
ní výsledků, mohlo dojít ke značné 
rodinné neshodě, kterou jsem na-
štěstí  zaplavila vlnou kakaa. 
Spojovačkou  jsme  došli  do  tří-

dy  k  Beruškám,  kde  jsme  strávili 
příjemnou třičtvrtě hodinku vyrá-
běním jablíčka na špejli, rejděním 
mezi kuželi v herně, a  tak vůbec. 
Akti vity  bez  jablečné  vůně  nám 
dopřály  odpočinek  před  závěreč-
ným  vyhlášením  nejlepší  jableč-
né dobroty. Děti  hlasovaly  samo-
zřejmě zcela nestranně samy pro 
sebe,  ale  vzhledem  k  tomu,  že 
žádná  rodina  není  natolik  počet-
ná,  aby  dokázala  zvráti t  objekti -
vitu soutěže, chápali jsme verdikt 
o  všeobecném  vyjádření  názoru 
rodičů a dětí  jako poměrně objek-
ti vní. 
Následovala ochutnávací smršť, 

kdy  si  naše dcery  naložily  jableč-
né  rohlíčky,  jablečnou  buchtu  na 
plech,  jablečný  krém  v  kelímku 
a  jablečný  muffi  n,  samozřejmě 
s  lenti lkou.  Abych  se  neudusila 

větami  typu:  „Neber  si  toho  to-
lik, Večer se sladké nejí, Bude tě 
bolet  bříško…,  schovala  jsem  se 
ke  stolu maminek,  které  loupaly 
a krájely jablíčka. Radostně chys-
taly našim dětem na zimu – KŘÍ-
ŽALY. Znáte  to,  takové  to  sušené 
mlsání  z  ovoce,  které  běžně  ve 
školkové bio-kvalitě stojí majlant.  
Než jsem se stačila řádně zúčast-
nit,  už  mě  naše  holčičky  přišly 
oblažit prosbou o další nášup bu-
chet, který jsem přes překocenou 
židli odbyla větou: „Bolelo by vás 
bříško, a stejně musíme domů!“ 
Zavřela jsem oči i uši před tor-

nádem  dětské  nespokojenosti  
a hnala naše ratolesti  domů. Na-
prosto  spokojeně  usínaly,  plné 
zážitků  s přesvědčením,  že příští  
rok na školkové jablíčkování upe-
čeme  ten nejlepší  a  nejkrásnější 
koláč  z  jablek  a  vyhrajeme  ten 
nejbáječnější  hrnek  velikosti   za-
vařovacího  hrnce,  který  si  letos 
odnesla Pepina. 
A  já?  V  kapse  holčičí  bundy 

jsem  objevila  pečlivě  zabalený 
kousek  závinu.  Rozmýšlela  jsem 
jen chvilku, pak jsem hodila nohy 
na stůl a snědla ten nejlepší závin 
na  světě,  ten, který pekla  s paní 
učitelkou  ve  školce  naše  mladší 
dcera, pečlivě schovaný pro ma-
minku v kapsičce, abych ho našla 
jenom já. 
Neznáte TO? To je škoda. Mož-

ná, že prostě máme tu nejbáječ-
nější školku na světě. Paní učitel-
ky, děkuji.                  Vanda Rybánská

Vyšel nový nástěnný kalendář 
Varnsdorf 2023 s fotografi emi  

pořízenými dronem. 
Kalendář lze zakoupit 
v informačním centru

za 210 Kč. →
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Hokejisté porazili Lomnici, v lize jsou zatím předposlední 

Novota získal na legendárním závodě v Austrálii 4. místo

Pohár Severu: Judisté sbírali cenné zkušenosti i medaile

Varnsdorfští atleti zakončili sezónu na dráze velkolepě

Varnsdorf  Devět zápasů 
v krajské lize mají za sebou hoke-
jisté Varnsdorfu. Ti se pohybují 
na konci tabulky, naposledy ale 
doma porazili Lomnici nad Po-
pelkou 5:3 a od posledního Frý-
dlantu mají tříbodový odstup. 
Duel  s  Lomnicí  byl  vyrovnaný. 

Do vedení šli jako první hosté díky 
Culkovi. Do konce první třeti ny ale 

srovnal  Damašek.  Ve  druhé  části  
dostal  Varnsdorf  do  vedení  opět 
Damašek.  Junek  sice  srovnal,  ale 
v  poslední  minutě  druhé  třeti ny 
vráti l  Varnsdorfu  vedení  Černý. 
Matějka pak domácím dodal klid, 
když zvýšil na 4:2. Na drama zadě-
lal opět Junek, který dostal Lomni-
ci  na  dostřel.  Vteřinu  před  kon-
cem ale rozhodl o výhře 5:3 Falta. 

V neděli hrál Varnsdorf na ledě 
prvního Jičína (prohra 3:1), doma 
se představí 3. prosince, kdy od 15 
hodin hostí  Frýdlant. 
V plném proudu  je  také Regio-

nální  liga  juniorů.  Varnsdorfští  
mladíci hráli v České Lípě, kde na-
konec  prohráli  5:6  po  samostat-
ných  nájezdech.  O  branky  hostů 
se  postaral Damašek  (2),  po  jed-

né  trefě  přidali  Veroněk,  Jarábek 
a Pešek. Varnsdorf  je se 17 body 
na předposledním místě. 
V  Lize  starších  žáků  B  porazil 

Varnsdorf  ve  skupině  o  umístění 
Frýdlant 8:5, když sice první třeti -
nu prohráli 0:3, pak ale utkání do-
konale otočili (Korba 3, Měřička 2, 
Schnierer 2, Růžička).

                                                        Redakce

Austrálie     Do svého cíle dojel 
legendární cyklisti cký závod Cro-
codile Trophy v Austrálii. Pro tři 
české zástupce to byly úspěšné 
dny plné exoti ckých zážitků.
Šestadvacátý  ročník  legendár-

ního etapového závodu Crocodile 
Trophy v severovýchodní Austrálii, 
jenž  se  konal po dvouleté pauze, 
dorazil po 700 km a 13 000 m pře-
výšení do cíle. Z vítězství se rado-
val Rakušan Wolfgang Krenn a Ni-
zozemka Elodie Kuijper. Všichni tři 
čeští  zástupci zdárně závod dokon-
čili, nejlépe dojel varnsdorfský Jan 
Novota (ML Tuning – CykloTrener.
com) na 4. místě v celkovém pořa-
dí, druhý byl v kategorii Masters.

„První trojice byla výkonnost-
ně odskočená, od čtvrtého do 
řekněme osmého místa to bylo 
otevřené. Ale ostatní kluci měli 
obrovské výkyvy. Jednou mi dali 
pět až deset minut, jindy dosta-
li půlhodinu. Mně se jelo strašně 
špatně naštěstí  jen šestý den, ale 
v zásadě jsem nic neztrati l. Ostatní 
dny to bylo perfektní. Sedmá eta-
pa mi vysloveně sedla a konečně 
jsem porazil i Wernera a přivezl 
tak domů bumerang za etapové 
vítězství v kategorii. S celkovou 
bramborou jsem ohromně spo-
kojen. Závod jsem si opravdu užil, 
a i poslední den byl schopen závo-
dit. Byly to krásné tři týdny stráve-

né v Austrálii,“  uvedl  český  biker 
Honza Novota.
Jako 44. celkově a 10. v katego-

rii  svou dvouletou výzvu dokončil 
Jaromír  Lochman  (ML  Tuning  – 
CykloTrener.com).  Do  závodu  od-
startoval s  lehkou virózou, kterou 
ale  postupně  vypoti l  a  poslední 
dny  se  bleskurychle  zlepšoval. 
V závěrečné časovce dojel dokon-
ce šestý v kategorii M50.

„Tenhle závod má svou atmosfé-
ru. Sportovní úroveň je slabší, o to 
silnější je ale takové rodinné pojetí  
organizace, která je v té buši logi-
sti cky dost náročná. Přesto nám 
ale nic nechybělo, staralo se o nás 
snad dvacet organizátorů, jídla 

i pití  bylo vždy dost, spaní ve sta-
nech přímo luxusní, sprchy jako na 
Roubaix, masáže, společné večery, 
no prostě když s někým strávíte 8 
dní v kuse pod otevřeným nebem, 
tak to ve vás zanechá silné vzpo-
mínky. Jsem si jist, že ne každého 
tohle může nadchnout, ale kdo je 
vyznavačem outdooru a extrém-
ních zážitků v příjemné komunitě 
podobně založených lidí, tak toho 
to pohltí . Hrozně rád bych se tam 
někdy vráti l. Crocodile je moje 
krevní skupina. Snad jen takové 
horko by tam nemuselo být,“ do-
dal s úsměvem Honza Novota ko-
mentář k samotnému pojetí  závo-
du.                                             Redakce

Varnsdorf    Začátkem listopa-
du se ve spolupráci Sportovního 
klubu Varnsdorf a JV JUDO Rum-
burk uskutečnil Pohár Severu 
pro nejmladší judisty v katego-
riích U9 a U11. Oddíl reprezento-
valo hned 13 judistů. 
V kategorii U9 předvedla nejlep-

ší  výkon Hana  Řičicová,  která  vy-
hrála krásnými hody a zaslouženě 
si odnesla zlatou medaili. Úžasnou 
bojovnost předvedl Michal Marti -
nec, kterému zlatá medaile unikla 
jen o fous. Ve fi nále prohrál pouze 
na  jeden  pomocný  bod  výrokem 
rozhodčího.  Stříbrnou  medaili  si 

z nejmladší kategorie odvezla Ka-
teřina Hodničáková a Yasin Vavri-
nec.  
Ve starší kategorii U11 se skvěle 

vedlo  Ladislavu  Holubovi  a  Binu 
Nguyenovi, kteří, ač byli na závo-
dech  nováčci,  dokázali  několikrát 
bodovat a obsadili ve své kategorii 

druhé místo.  Další  stříbro  si  díky 
nasazení  a  velké  bojovnosti   od-
vezla Anička Gavurová. Další cen-
né medaile nasbírali: Aisha Vavrin-
cová za 2. místa, Klára Dostálová, 
Ondřej Trinh, Matěj Hájas, Marti n 
Lamač a David Holub za 3. místa.

          Petra Marti ncová, JUDO Varnsdorf

Varnsdorf    Závodní sezóna 
na dráze skončila, a tak se atleti  
přesunuli do terénu. První závod, 
který absolvovali, byl Běh okolo 
Lemberka, který se konal v říjnu 
za sychravého počasí.
Na  závod  jely  děti   ze  všech 

tréninkových  skupin.  A  dopadly 
opravdu  skvěle,  získaly  dvě  tře-

tí  místa  –  Julie  Neuvirtová  a  Ella 
Müllerová,  tři  druhá  místa  –  Jan 
Škoda,  Štěpán  Šustr  a  Josef  To-
mašov a čtyři první místa – Tereza 
Olivová,  Filip  Hanzalík,  Karel  Kříž 
a smíšená štafeta na 4x2500 m slo-
žená ze dvou atletů Slovanu Varns-
dorf  (Ondřej  Zajíček,  Filip Hanza-
lík)  a  dvou  atletů  Liazu  Jablonec 

nad  Nisou  (Jakub  Zajíček,  Adéla 
Sochorová).
Dalším  krosovým  závodem 

s účastí  varnsdorfských atletů byla 
Žandovská  desítka.  Na  start  se 
v Žandově postavilo 29 atletů a at-
letek z Varnsdorfu. Na třetí  místo 
na  stupínku  vystoupili  Tereza Oli-
vová,  Adam  Berdar,  Gabriela  Če-

peláková a Sebasti en Mádl. Druhé 
místo  získal  Štěpán  Šustr,  první 
místo  Filip  Hanzalík  a  Karel  Kříž. 
Pro  atlety  nyní  začíná  halová  se-
zóna. Prvním závodem, který čeká 
nejmladší, mladší a  starší  žáky,  je 
Pomerančový míti nk v Jablonci za-
čátkem prosince.   

                         Atleti cký oddíl Varnsdorf
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Fotbal: Skvělý podzim zakončil Varnsdorf cenným skalpem Líšně 

Futsal: Varnsdorf vlétl do nejvyšší soutěže ve velkém stylu 

Výhru proti  Líšni řídil Radosta (uprostřed) a Varnsdorf je čtvrtý; foto Tomáš Secký

Varnsdorf    Fotbalisté zakon-
čili letošní rok výhrou. Svěřenci 
Miroslava Holeňáka doma pora-
zili Líšeň 2:0, přezimují na čtvr-
tém místě druholigové tabulky 
a mají pro jarní část skvělou vý-
chozí pozici. 
Obě branky týmu z Kotliny ob-

staral Matěj Radosta. „Těší mě, že 
jsme se s našimi fanoušky rozlou-
čili vítězně. Bylo vidět, že Líšeň na 
nás byla dobře připravena a eli-
minovala naši hru. Hodně nám to 
v první půli znepříjemnila. Bylo 
důležité, že se nám podařilo vstře-
lit první branku a neinkasovat. Ve 
druhém poločasu jsme mohli roz-
hodnout dříve, dát více branek, 
ale nepodařilo se. Líšeň potom 
hrála hodně na riziko a vzadu to 
otevírala. Jsou to cenné tři body 
a vítězství věnujeme našemu šéfo-
vi panu Gabrielovi, který nedávno 
oslavil 75. narozeniny,“ řekl po vý-
hře  varnsdorfský  kouč,  kterému 
podzimní  část  sezóny,  coby hlav-

nímu  trenérovi,  vyšla  výsledkově 
náramně. 

„Dneska rozhodl Rady (pozn. 
redakce – Radosta). Je to velmi 
pracovitý kluk a hrozně mu to pře-
ji. Ale nebylo to jen o něm. Napří-
klad Tanko mu připravil krásnou 

akci. Byl to prostě týmový výkon, 
je to zásluha všech. A z toho po-
tom vyplynou ty individuální výko-
ny,“ dodal Holeňák. 
Jarní část by měl Varnsdorf za-

hájit  4.  března,  kdy  se  předsta-
ví  od  14.30  hodin  v  Prostějově. 

Fotbalisté ale nezahálí, budou se 
tradičně  účastnit  Zimní  Tipsport 
ligy, kde změří síly s prvoligovými 
kluby. Čtyři dny před Vánoci navíc 
sehrají přátelské utkání s pražskou 
Spartou.
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Varnsdorf      První dvě kola mají 
za sebou hráči Futsalu Varns-
dorf v Celostátní lize sálové ko-
pané. 
Dlouho  očekávanou  premiéru 

v Celostátní lize sálové kopané má 
za  sebou  tým  Futsal  Varnsdorf. 
Nutno  podotknout,  že  úspěšně, 
jelikož ze dvou těžkých zápasů vy-
bojoval  cenné čtyři body, po  tur-
naji to ale bylo šest bodů. 
Jako  první  se  Varnsdorfu  do 

cesty postavila Polička, horký kan-
didát na zisk mistrovského ti tulu. 
„Začalo se opatrně, ale pak nás 
dobře hrající soupeř dostal pod 
tlak. Jenže z brejku jsme díky Kabe-
láčovi udeřili my. Polička srovnala 
ze standardní situace a hnala se 
za vítězstvím. Jenže v brance jsme 
měli Marti na Langera, který chy-
tal v reprezentační formě. Bod byl 
pro nás jako vítězství,“  zdůraznil 
trenér  Luboš  Relich.  Po  skončení 
turnaje bylo nakonec utkání Polič-
ka – Varnsdorf  kontumováno 5:0 

ve  prospěch  Varnsdorfu.  Důvod? 
Za Poličku nastoupil neoprávněně 
Marti n Hynek. 
Ve  druhém  utkání  narazil  tým 

ze  severu  Čech  na  domácí  celek 
Šakalí  hněv  Moravská  Třebová. 
„Soupeř na nás vlétl svou pestrou 
hrou a nacvičenými signály. Pro-
hráli jsme, ale kluci zvýšili tempo 
a do poločasu skóre otočili,“ po-
znamenal Relich. Po změně stran 
to na palubovce vřelo. Vzduchem 
létaly  karty,  na obou  stranách  se 
ošetřovalo.  O  výsledku  rozhodo-
valy i penalty. „My jsme proměnili, 
zatí mco soupeř nedal hned dvě. 
Vedli jsme 5:3, v závěru jsme byli 
pod velkým tlakem. Kluci ale bojo-
vali. Soupeř snížil, poslední minuta 
byla nekonečně dlouhá. Ale po po-
sledním hvizdu byla na naší straně 
neskutečná euforie,“ zdůraznil.

„Musím hluboce smeknout před 
všemi hráči, s jakým nasazením 
a přístupem to uhráli. Nechci vy-
zdvihovat jednotlivce, protože 

tady na hřišti  byl celý tým jako 
jeden muž. Toto není fráze, ale 
skutečná realita. Během zápasů 
se ukazuje, kdo vyrůstá ve vůdčí 
osobnost týmu, kdo dokáže strh-
nout ostatní svým výkonem. Uka-
zuje se, jak skvěle zapadli do týmu 
nováčci,“ pochvaloval si Relich.
Ve  druhém  kole  se  Varnsdorf 

představil  na  domácí  palubov-
ce.  Do  cesty  se mu  postavil  tým 
Chemcomex  Praha  a  také  celek 
z  Kladna.  „Na dlouho očekávaný 
domácí turnaj jsme se moc tě-
šili, jenže nezačal vůbec dobře. 
V daný čas turnaje probíhal v hale 
fl orbalový turnaj. Delegát našeho 
turnaje „snad“ vše pochopil a po 
asi hodinovém zpoždění mohlo 
vše vypuknout,“  krouti l  hlavou 
předseda týmu Marcel Mikolášek. 
Proti  velkému  favoritovi  z hlav-

ního  města  sice  Varnsdorf  díky 
Šindelářovi vedl, pak ale otěže zá-
pasu převzal soupeř a nakonec vy-
hrál 4:2. „Zmatky před utkáním na 

nás asi zanechaly památku. Hosté 
čtyřmi góly otočili průběh zápasu, 
v závěru korigoval porážku Ry-
bář. Nutno dodat, že soupeř hrál 
opravdu skvěle,“ uznal Mikolášek. 
Proti  Kladnu Varnsdorf na palu-

bovce kraloval. Po dvou brankách 
Šindeláře  a  Rybáře  a  po  jedné 
trefě  Bulejka  a  Pelešky  porazil 
Kladno vysoko 6:1. „Kluci se na to 
perfektně připravili, byl to úplně 
jiný zápas. Kladnu se navíc vykar-
toval brankář. Po skončení vypukla 
společně s narvanou halou obrov-
ská radost. Moc děkujeme všem, 
kteří dorazili,“ usmíval  se Mikolá-
šek. 
Varnsdorf  je  s  devíti   body  na 

druhém  místě,  první  je  právě 
pražský Chemcomex. Na další kolo 
jede Varnsdorf 3. prosince do da-
lekého Krumlova, kde se utká pro-
ti  týmům Větřní a Rudolfova. Pak 
následují  dva  turnaje  ve  Varns-
dorfu – 10. a 17. prosince. 
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