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V Žitavské ulici hořel byt v paneláku. Na místě požáru
se našel červený fosfor, používá se k výrobě pervitinu

Varnsdorf     Krátce před tře-
tí hodinou odpolední ve čtvrtek 
20. ledna bylo na tísňovou linku 
hasičů oznámeno, že v objektu 
na ulici Žitavská ve Varnsdorfu 
hoří byt a uvnitř jsou lidé.

Na místo byly vyslány čtyři jed-
notky, kromě místní profesionální 
a dobrovolné také dobrovolní ha-
siči z Rumburku a Dolního Pod-
luží. Hořelo v posledním patře 
objektu, hasiči do bytu museli 
vniknout násilně. Několik osob 
čekalo na záchranu na balkóně, 
další se nadýchaly kouře a došlo 
i k popálení.

Hasiči všechny zraněné a na-
dýchané odvedli do přízemí, 
kde jim poskytli tepelný komfort  
a následně je předali do péče ZZS. 
„Jednoho člověka jsme s popále-
ním odvezli do nemocnice, jedno-
ho jsme ošetřili na místě. Dalšího 
člověka jsme ošetřili kvůli stresu 
způsobeným požárem,“ doplnil 
mluvčí záchranné služby Prokop 
Voleník.

Na místě zasahovali také státní 
a městští policisté, příčinu vzni-
ku požáru zjišťovali vyšetřovatel 
hasičů a kriminalistický technik. 
„Příčinou požáru bylo vznícení od 
svíčky na konferenčním stolku,“ 

uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.
Po uhašení odpoledního požáru 

se do stejného domu museli vrá-
tit ještě jednou v noci, kdy znovu 
začala doutnat podlaha. Mohla za 
to chemická látka, proto na místo 
dorazili také hasičští chemici z Ústí 
nad Labem, kteří na místě odebra-
li vzorky. Podle pozdějších rozborů 
se mělo jednat o červený fosfor. 

Ten se používá například při vý-
robě pervitinu. „Případ si převzali 
místní policisté, kteří jej předali na 
kriminální službu do Rumburku. 
Odebrané látky jsme poslali na 
chemický rozbor, na jehož výsled-
ky nyní čekáme,“ uvedla policejní 
mluvčí Veronika Hyšplerová. 

Požár byl zlikvidován necelou 
hodinu po půlnoci směsí mokrého 

písku a sorbentu. Dvanáct evakuo- 
vaných osob nalezlo náhradní by-
dlení u příbuzných. 

Hasiči přišli o vybavení
Nepříjemné překvapení čekalo 

na hasiče po návratu na stanici. 
Značná část jejich vybavení byla 
poškozená. „Hořící chemikálie... 

Hořelo v pátém patře paneláku v Žitavské ulici. Na záchranu čekali lidé na balkónech;  foto miw.cz
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Svodka: Vybíráme z činnosti Městské policie Varnsdorf

V Žitavské ulici hořel byt v paneláku. Na místě požáru
se našel červený fosfor, používá se k výrobě pervitinu
...nám poškodily čtyři dýchací 
přístroje, oblečení, rukavice. Pře-
devším kovové částice byly jako-
by naleptané,“ popsal následky 

požáru bytu způsobeného prav-
děpodobně červeným fosforem 
velitel dobrovolných hasičů a mís-
tostarosta Jiří Sucharda. Škoda se 

předběžně vyšplhala na 150 tisíc 
korun. Část vybavení musí být na-
hrazeno, dýchací přístroje musí 
projít revizí. Náklady bude město, 

jakožto zřizovatel jednotky sboru 
dobrovolných hasičů, vymáhat po 
viníkovi, který požár způsobil.

Hasiči Varnsdorf, redakce

(dokončení ze str. 1)

1.1.2022 ve 13:45 hod.
Na služebnu Městské policie 

Varnsdorf bylo oznámeno občan-
kou města, že se v horní části Kar-
lovy ulice volně pohybuje zmate-
ný německý ovčák. Na místo byla 
vyslána hlídka městské policie. 
Strážníci psa odchytili, převez-
li na služebnu městské policie  
a umístili ho do záchytného kot-
ce. V 17:20 hodin se na služebnu 
dostavil majitel domácího maz-
líčka s omluvou, že mu pes utekl  
v důsledku výbuchů zábavné py-

rotechniky a od rána ho hledal. 
Psa si v pořádku převzal a odvezl 
do místa bydliště.  

1.1.2022 v 18:00 hod.
Městská policie Varnsdorf byla 

na základě žádosti dozorčího 
směny Obvodního oddělení Po-
licie ČR požádána o spolupráci 
v Raisově ulici, kde bylo hláše-
no možné vloupání do objektu. 
Na místo byla okamžitě vyslána 
hlídka městské policie. Strážníci  
na místě dopadli pachatele  

podezřelého z vloupání, kterého 
eskortovali a předali na Obvodní 
oddělení Policie ČR k dalším úko-
nům.

8.1.2022 v 17:20 hod.
Dozorčí směny Městské policie 

Varnsdorf přijal oznámení od ob-
čana města, že v T. G. Masaryka 
jelo v protisměru osobní vozidlo 
a ohrožovalo ostatní účastníky 
silničního provozu. Vozidlo dle vy-
jádření oznamovatele bylo pone-
cháno v protisměru, řidič vystou-

pil a vrávoravým krokem odcházel 
pryč. Na místo byla okamžitě vy-
slána hlídka městské policie, 
která za pomoci oznamovatele  
v okolí našla muže, který byl znač-
ně pod vlivem návykových látek 
a oznamovatelem byl určen jako 
řidič předmětného vozidla. Vzhle-
dem k podezření, že došlo k řízení 
pod vlivem návykových látek, byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si věc na místě převzala  
k dalším úkonům.          Martin Špička,

velitel městské policie

Varnsdorf zasáhl silný vítr, vzal střechu a lámal stromy
Varnsdorf       V neděli 30. led-

na dorazil do Čech silný vítr, před 
kterým varovali meteorologové. 
Dosahoval rychlosti až sto kilo-
metrů v hodině. Škody páchal 
také ve Varnsdorfu, bral střechy 
a lámal stromy.

Varnsdorfští hasiči zazname-
nali v souvislosti se silným vět-
rem téměř deset výjezdů během 
několika hodin. I když vítr foukal 
celou noc, první výjezd byl hlášen 
až před osmou hodinou ranní. 
Na komunikaci mezi Studánkou  
a Krásnou Lípou spadl vzrostlý 
smrk a byla potřeba motorová 
pila a silné paže. O odstranění 
se postarala místní profesionální 
jednotka.

Cestou na základnu se hasi-
či ještě postarali o nebezpeč-
ný strom na Studánce, který 
se dotýkal elektrického vedení  
a začal hořet. Na místě spolupra-
covali také pracovníci ČEZu. Mezi-
tím už vyjížděla také dobrovolná  
jednotka. V ulici Na Příkopech  
hrozil pádem do komunikace  
zlomený strom. Při jeho odstraně-

ní byl využit také Unimog.
Dobrovolná jednotka poté pře-

jela do Děčínské ulice, kde opatr-
ně odstraňovala spadlý strom ze 
střechy rodinného domu. Při jeho 
odstranění opět pomohl Unimog. 
Profesionální jednotka se zatím 
přesunula do Celní ulice, kde také 
spadl strom. Následoval přesun 
do Jiřetína pod Jedlovou, kde na 
jeden z domů také spadl strom.  

I tentokrát ho hasiči opatrně ro-
zřezávali a sundávali ze střechy.

Silný vítr shodil strom na drá-
ty elektrického vedení v Karlově 
ulici. O odstranění se postarala 
dobrovolná jednotka. Ta pokácela 
také nebezpečný strom u nového 
parkoviště v ulici Karolíny Světlé. 

Kolem třetí hodiny odpolední se 
městem ozvaly sirény znovu. Bylo 
nahlášeno, že se na objektu v ulici 

Jiřího z Poděbrad překlopila část 
střechy a hrozí její pád. Na místo 
vyjeli profesionální i dobrovolní 
hasiči, po dohodě s majitelem 
střechu rozřezali na menší kusy, 
aby šla překlopit zpět a následně 
ji zabezpečili pomocí prken proti 
odlétnutí. O kompletní opravu se 
budou muset brzy postarat klem-
píři.                    

                        Hasiči Varnsdorf, redakce

Hasiči během řádění silného větru odstraňují spadlý strom v ulici Na Příkopech; foto miw.cz  
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Informace z varnsdorfské radnice: 3. a 4. týden

Vyjádření vedení města Varnsdorf k ceně tepla na rok 2022

 3. týden na radnici
Třetí lednový týden začalo ve-

dení města jednáním s vedoucím 
Odboru správy majetku a investic 
o klíčových investicích na letošní 
rok, jejichž plnění a postup bude 
v průběhu roku předkládán zastu-
pitelům. 

Starosta města Roland Solloch 
dvakrát jednal o vyloučených lo-
kalitách a sociálních problémech 
s paní Klusákovou, o dva dny poz-
ději s paní Bohuňkovou a náměst-
kyní primátora města Děčín paní 
Lehkou.

Místostarostka Ladislava Kří-
žová se zúčastnila vyhodnoce-
ní první části projektu Podnikni 
to!, kterým město podporuje 
mladé začínající a potencionální 

podnikatele. Starosta společně 
s místostarostou přijali zástupce 
společnosti, která zvažuje v Libe-
reckém kraji postavit druhé zaří-
zení pro energetické zpracování 
odpadů (ZEVO). Starosta města se 
následně zúčastnil jednání komi-
se správy majetku. Místostarosta 
města Jiří Sucharda jednal s ředi-
telem firmy EKO servis Varnsdorf 
a.s. o organizačních problémech, 
které provázejí a prodlužují ote-
vření nového sběrného dvora. 

V tomto týdnu proběhlo za 
účasti vedení města také výbě-
rové řízení na obsazení místa ve-
doucího Odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví. 

4. týden na radnici
Čtvrtý týden začal jednáním 

se společností ČEZ o problému 
s trasou a uložením kabelu vy-
sokého napětí v rámci unifikace.  
V úterý se na radnici dostavili 
zástupci Teplárny Varnsdorf a.s.  
a probíhalo jednání skrze dodávky 
tepla a jeho ceny. V dalších dnech 
byla vedení města představe-
na vize nového uměleckého díla  
s pracovním názvem Kaleidoskop, 
které by mohlo zdobit prostran-
ství před nově vznikající školkou  
v Západní ulici. 

Další jednání se vedlo s maji-
teli domu bezprostředně souse-
dícím s divadlem, kdy zpracování 
projektu na úpravu divadla brání 
dosud nevyřešené majetkové 
vztahy. Zástupci města se také 
zúčastnili dalšího jednání ko-

mise cestovního ruchu a setká-
ní ke kultuře a kreativitě, které  
pořádala MAS Český sever ve 
spolupráci se zástupci Ústeckého 
kraje. Čtvrtek patřil dopolednímu 
jednání rady města, odpoledne 
pak jednání zastupitelstva. Po-
slední den týdne ovlivnila dění 
ve městě bouře Nadia, která na-
páchala na soukromém i veřej-
ném majetku škody, zejména na 
střechách, dopravním značení  
a porostech.

V závěru týdne probíhala ko-
munikace mezi Agenturou pro 
sociální začleňování a místosta-
rostkou města, v rámci které  
hodnotily uplynulé období spolu-
práce.

                                  vedení města Varnsdorf

Město Varnsdorf je se svými 
institucemi a budovami jedním  
z největších odběratelů tepla do-
dávaného společností Teplárna 
Varnsdorf a.s. (dále jen „teplár-
na“). Pro hospodaření se svými 
budovami a zařízeními je vývoj 
ceny tepla pro město Varnsdorf 
strategicky důležitý. Současný 
prudký nárůst ceny tepla, zveřej-
něný teplárnou v polovině ledna, 
je pro město velmi nepříjemným 
zásahem do hospodaření všech 
městských subjektů a organizací 
s velkým vlivem do schváleného 
rozpočtu města Varnsdorf.

Vedení města si je zároveň 
vědomo, že nárůst ceny tepla 
způsobí ekonomické komplika-
ce nejen samotnému městu, ale 
i ostatním subjektům, jako jsou 
obyvatelé městských a družstev-
ních bytů, soukromé organizace, 
podnikatelé a další instituce na-
pojené na soustavu centrálního 
zásobování teplem (CZT). Vede-
ní města z tohoto důvodu ihned 
zahájilo kroky k prověření takto 
dramatického meziročního nárůs-
tu ceny tepla, a to ohlášením na 
Energetický regulární úřad, který 
je zodpovědný za prověření ceno-
vé kalkulace ceny tepla. Cena te-
pelné energie je regulovaná způ-
sobem věcného usměrňování cen 
(cenová rozhodnutí Energetic-
kého regulačního úřadu – ERÚ). 
Město Varnsdorf proto podalo na 
ERÚ žádost o přezkoumání, zda je 

kalkulace předběžné ceny tepla 
pro rok 2022 v souladu s platnou 
legislativou. Dalším krokem jsou 
soustavná jednání s dodavate-
lem tepelné energie – Teplárnou 
Varnsdorf a. s.  

Teplárna již po nějakou dobu na 
různých místech zveřejňuje ne-
pravdivé informace, jejichž cílem 
je dehonestovat město v očích 
občanů, svalit na něj vinu za ak-
tuální nárůst tepla, a zároveň od-
vést pozornost od svých vlastních 
pochybení. Město by proto rádo 
uvedlo na pravou míru některé 
nepravdy zveřejňované odběrate-
lům tepla ze strany Teplárny. 

Od roku 1998, kdy byla městem 
vystavěna a zprovozněna horko-
vodní soustava, je tento majetek 
pronajímán na základě smlouvy 
Teplárně, a příjem z tohoto proná-
jmu sloužil v první fázi ke splacení 
pořizovací ceny. Od roku 2008, 
kdy se úvěr podařilo splatit, je pří-
jmem rozpočtu města. Finanční 
prostředky získané z nájemného 
za horkovod slouží k moderniza-
ci tohoto majetku, odstraňování 
havarijních stavů, k investicím na 
rozšiřování soustavy, připojování 
nových subjektů a k postupné vý-
měně předávácích stanic.

Od roku 2008 je částka za pro-
nájem smluvně sjednána na 50 
korun za jeden spotřebovaný Gj 
tepla a ani přes inflační růst ji 
město nikdy nezvýšilo. Vzhledem 
k růstu ceny tepla na současnou 

úroveň tvoří nájemné stále menší 
a menší podíl na výsledné částce 
pro odběratele. V ceně tepla kal-
kulované na rok 2022 hrazené od-
běrateli, tvoří položka nájemného 
městu 4,7 %. Pronájem horkovod-
ní soustavy představuje pro měs-
to roční příjem cca 5 milionů ko-
run do rozpočtu. Město Varnsdorf 
si je plně vědomo dopadu součas-
né energetické krize na každého 
jednotlivého obyvatele města, ale 
odpuštěním nájemného soukro-
mé společnosti Teplárna, jak o něj 
nyní žádá, by došlo ke zvýhodnění 
části občanů a některých podni-
katelských subjektů.

Přestože Teplárna na jedná-
ních opakovaně vystupuje jako 
ochránce zájmu obyvatel proti 
„zlému městu“ a uvádí nepravdi-
vé údaje o příčinách nárůstu ceny 
tepla, je důležité si uvědomit, že 
Teplárna je především privátní 
podnikatelský subjekt, jehož úko-
lem je vlastní prosperita a tvorba 
zisku.

Je to také Teplárna, která musí 
všem svým odběratelům a také 
Energetickému regulačnímu úřa-
du vysvětlit, jak je možné, že 
navyšuje meziročně cenu tepla  
o 83 %, což patří mezi největší ná-
růsty ceny za teplo v České repub-
lice. Možná, než právě na upnutí 
se na malicherný spor s městem, 
kterému mj. k dnešnímu datu 
dluží částku v řádech milionů ko-
run, se mělo vedení Teplárny více 

soustředit na včasný nákup ply-
nu, který jiné teplárny nakoupily  
v době, kdy bylo již jasné, že  
cena plynu začíná raketově narůs-
tat.

V závěru bychom rádi uvedli, 
že Teplárna si město vybrala jako 
viníka růstu cen, aby se v očích 
odběratelů ukázala v lepším svět-
le. Přitom se v rámci probíhajících 
jednání chová nekonstruktivně, 
obstrukčně a přenáší vlastní od-
povědnost na pronajímatele sou-
stavy, což je neetické, nepravdivé 
a minimálně za hranou dobrých 
mravů. Město stále postrádá vy-
světlení, proč je navrhovaná cena 
tak vysoká. Uvědomme si, že při 
oznámeném nárůstu ceny tepla 
o 83 % je rozdíl +476 Kč/GJ, což 
při přibližné roční spotřebě 25 GJ 
na bytovou jednotku činí nárůst 
o cca 13 tisíc korun ročně. Tato 
částka může být pro mnoho rodin 
velkým finančním problémem, 
kdy se společně se zdražením 
elektrické energie a základního 
nájmu může řada z nich dostat do 
tzv. energetické chudoby, kterou 
bude muset řešit za pomoci dá-
vek z Úřadu práce.

Všichni určitě doufáme, že se 
cena energií na světových trzích 
postupně uklidní a letošní nárůst 
ceny tepla bude pouze jednorázo-
vým výkyvem a nebude předsta-
vovat trvalou zátěž městu a jeho 
obyvatelům.

vedení města Varnsdorf
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Městská policie Varnsdorf začne měřit mobilním radarem

V ulici Karolíny Světlé vzniklo nové provizorní parkoviště

 V parku u knihovny řádil vandal, poničil novou výsadbu

Měření mobilním radarem bude provádět Městská policie Varnsdorf; foto Tomáš Secký

Varnsdorf     Strážníci Měst-
ské policie Varnsdorf začnou  
v nejbližší době měřit rychlost 
pomocí mobilního radaru. Hříš-
níky budou moci pokutovat rov-
nou na místě.

Mobilní radar koupil Varns- 
dorf na podzim minulého roku, 
vyšel na více než tři sta tisíc ko-
run bez DPH. Dodavatelem je 
společnost ATS-TELCOM Praha 
a.s. Cílem je zklidnění dopravní 
situace na komunikacích. „Lidé 
po zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu dlouhodobě volají, 
proto jsme se místo stacionár-
ního radaru rozhodli pořídit 
mobilní. S ním mohou strážníci  
měřit rychlost na policií  
schválených místech,“ řekl mís-
tostarosta Jiří Sucharda.

Radnice v současné době čeká 
na schválení lokalit, kde bude mě-
ření probíhat. „V listopadu loňské-

ho roku jsme odeslali žádost na 
dopravní policii, začátkem ledna 
se nám ozval dopravní inženýr, se 
kterým jsme udělali místní šetře-

ní a žádost dle jeho připomínek 
upravili. Nyní jsme ve fázi čeká-
ní,“ doplňuje Sucharda. Strážníci 
městské policie mezitím absol-

Varnsdorf     Radnice řeší pro-
blém s nedostatkem parkovacích 
míst na sídlišti v ulicích Karolíny 
Světlé a Lesní. Ve spojovací ulici 
vzniklo provizorní parkoviště pro 
zhruba dvacet vozidel.

Kapacita parkovacích míst na 
největším sídlišti ve městě, v uli-
cích Karolíny Světlé a Lesní, je 
dlouhodobě nedostačující a za-
parkovat tam je téměř nadlidský 
úkol. Řidiči tak často parkují na 
žlutých čarách a způsobují kom-
plikaci záchranným složkám, kte-
ré mají problém projet mezi za-
parkovanými vozidly. Situace se 
navíc zhoršila poté, co společnost 

Lidl své parkoviště uzavřela pro 
zákazníky. 

Město na situaci reagovalo 
výstavbou nového parkoviště 
pro třicet aut mezi panelovými 
domy č. p. 3022 a 3021 v ulici 
Karolíny Světlé, kterou pokrylo 
z peněžního daru právě od spo-
lečnosti Lidl jako kompenzaci za 
uzavření parkoviště. V Lesní ulici  
zase došlo k rozšíření parkova-
cích míst. „Pozemek vedle hřiště 
patří městu, proto jsme se roz-
hodli pro rozšíření parkovacích 
míst z podélného stání na kol-
mé,“ vysvětluje starosta města 
Roland Solloch. I tak je parkova-

cích míst málo. Na dobré ces-
tě je ale jednání mezi městem  
a Ústeckým krajem. Varnsdorf 
chce získat část parcely podél ne-
využívaného hřiště a vystavět tam 
kolmá stání, pojmout by mohla 
kolem osmdesáti aut. Pro urychle-
ní celé věci nechalo město vypra-
covat a zaplatilo oddělovací plán.  
O převedení části parcely bude 
poté rozhodovat krajské zastupi-
telstvo. „Zároveň jsme zahájili ko-
munikaci se správci inženýrských 
sítí, které vedou pod pozemkem. 
Bude totiž nutná spolupráce  
a přeložení kabelů. Tímto krokem 
chceme celou výstavbu urychlit,“ 

dodává Solloch.
Město mezitím nechalo udělat 

provizorní parkoviště pro podél-
né stání ve spojovací ulici mezi 
ulicemi Karolíny Světlé a Lesní, ta 
byla doposud neprůjezdná. Pro-
vizorní parkoviště pojme zhruba 
dvacet vozidel. Ulice se zároveň  
stane průjezdnou a jednosměr-
nou.

V městském rozpočtu na letoš-
ní rok se navíc počítá s vypraco-
váním projektových dokumentací 
na rozšíření parkovacích míst jak  
v Lesní ulici, tak mezi ulicemi 
Pražská a Kmochova.

Tomáš Secký

Varnsdorf    Jen pár měsíců 
vydržela nově vysázená zeleň  
v parku u městské knihovny. Ne-
známý vandal poškodil několik 
kusů dřevin, vzrostlou jedli do-
konce uřízl.

Náhradní výsadba za pokáce-
né dřeviny ve městě proběhla 

na přelomu listopadu a prosince 
minulého roku v parku u městské 
knihovny známém jako Sprosťák. 
Na základě vypracované studie 
zahradním architektem bylo vysá-
zeno 38 kusů dřevin různých dru-
hů s atraktivním květem, listem  
i plody v různá roční období.

Vydržela ovšem jen pár měsíců. 
Neznámý vandal poškodil něko-
lik kusů dřevin. „U několika kusů 
keřů chyběly dřevěné kůly, některé 
byly zase úplně zlomené. Bohužel 
se vyřádil i na zeleni. Muchovník 
to schytal nejvíc, měl ulámaných 
několik větví a keř musel být od-

borně zkrácen na polovinu. Pár 
větví je ulámáno také na nově 
vysazených stromech. Vzrostlou 
jedli dokonce uřízl přímo u země, 
nehorázné,“ říká smutně starosta 
města Roland Solloch. Varnsdorf 
nechal zeleň ihned ošetřit odbor-
nou firmou.                    Tomáš Secký

vovali tři školení na obsluhu mě-
řícího zařízení a jsou připraveni 
měřit.

Tomáš Secký
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Varnsdorfské uzeniny slaví kulatiny, na trhu jsou už 30 let
Tři výrobky získaly prestižní značku Regionální potravina

(Dokončení ze str. 5)

Varnsdorf    Prodejnu uzenin 
známou jako „Vohnout“, kte-
rá sídlí ve Východní ulici, zná 
nejspíše každý obyvatel naše-
ho města. Společnost založili  
v roce 1992 Miroslav Vohnout 
a Petr Žítek, před devíti lety se 
k vedení firmy připojil Petr Sko-
kan. Jelikož v letošním roce slaví 
Varnsdorfské uzeniny kulaté tři-
cetileté výročí provozu, rozhodli 
jsme se vám přiblížit jejich práci 
a úspěchy.

Společnost Varnsdorfské uze-
niny se zabývá úpravou masa pro 
maloobchod, velkoobchod a gas-
tronomii, vyrábí tepelně opraco-
vané a neopracované masné vý-
robky, speciality a fermentované 
(trvanlivé) výrobky. Mezi další čin-
nosti patří i bourání a zpracování 
zvěřiny, která pochází z blízkých 
lesů a honiteb. „Jelikož preferu-
jeme spolupráci v rámci regionu  
a blízkého okolí, naše maso je až 
na drobné výjimky českého půvo-
du od českých dodavatelů. Vep-
řové maso rovněž pochází z čes-
kých chovů, konkrétně se jedná  
o plemeno česká landrace a hově-
zí maso je převážně z bio chovů,“ 
popisuje Petr Skokan.

Výroba uzenin a dalších mas-
ných produktů je řemeslná, ru-
kodělná, vše je výhradně z masa, 
nepoužívají se drůbeží separáty. 
„Naše produkty vyrábíme z chla-
zeného českého masa. Výjimkou 
jsou výrobky z masa koňského, při 
nich zpracováváme kvalitní dová-
žené maso z Argentiny,“ doplňuje 
Skokan. Při výrobě je kladen důraz 
na tradiční postupy a receptury, 
které u některých produktů sahají 
až ke konci 19. století. K dochuco-
vání je používáno špičkové koření 
české a rakouské výroby.

A jakým vývojem společnost 
za dobu působení prošla? „V mi-
nulosti jsme bojovali s poddimen-
zovaným výrobním prostorem, 
tím pádem jsme nemohli rozšířit 
odpovídající počet zaměstnanců. 
Jakmile někdo onemocněl, ne-
měl zastoupení, což se odráželo  
v nižší produkci. To se nám ale po-
dařilo změnit. Docílili jsme systé-

mu zastupitelnosti zaměstnanců. 
Následně mohla být navýšena 
výroba a tím i odbyt,“ vysvětluje 
jeden z jednatelů společnosti Petr 
Skokan. Postupně byla přistavena 
nová dílna masné výroby, sklado-
vé prostory, udírny a obměnily se 
výrobní technologie za nové. Po-
dařilo se stabilizovat zkušený per-
sonál a naučit nové zaměstnance 
všechny potřebné dovednosti. 
„Bez obrovské píle a značné časo-
vé investice obou stran – stávají-
cích i nových zaměstnanců, by to 
nešlo,“ dodává.

Obliba výrobků z Varnsdorf-
ských uzenin čím dál více roste. 
Nutno zmínit, že v regionu žádná 
podobná společnost tohoto roz-
sahu, která by se zabývala zpra-
cováním a výrobou masných pro-
duktů, není. Nejbližší výrobce této 
velikosti najdete v Novém Boru  
a Litoměřicích. Mezi pravidelné 
odběratele patří řeznictví, farmář-
ské obchody, bistra, jídelny, ale  
i vyhlášené restaurace. Firma spo-
lupracuje s maloobchodním řetěz-
cem, který distribuuje produkty 
do svých prodejen od středních až 
po východní Čechy.

Varnsdorfská prodejna byla  
v minulosti na základně vysoké 
návštěvnosti několikrát rozšiřo-
vána. Otevřeno je každý den od 
pondělí do neděle a zákazníci zde 
naleznou i velké množství výrob-
ků od regionálních výrobců. Jed-
ná se například o produkty z míst-
ního Pivovaru Kocour, děčínského 
Pivovaru Nomád, varnsdorfské 
provozovny Polabských mléká-
ren, GALLI DISTILLERY a další.  
„V současné době se také zabývá-
me problematickým parkováním 
u obchodu. Doufám, že v budouc-
nu najdeme vhodné řešení, jak 
zákazníkům vyjít vstříc,“ zmiňuje 
Petr Skokan.

Firma v minulých letech získala 
různá ocenění. Jedním z nich byla 
značka Regionální potravina, kte-
rou uděluje Ministerstvo země-
dělství s cílem podpořit domácí 
producenty lokálních potravin. 
Toto ocenění získaly produkty 
Apetito klobáska, Menčíkova 
podkova a světlá tlačenka. 

Na ekonomickém poli obdržely 
Varnsdorfské uzeniny 4. místo za 
celý Ústecký kraj v projektu Dia-
manty českého byznysu 2020. 

Jedná se o prestižní ohodnoce-
ní kondice (výkonnosti) českých 
firem v jednotlivých regionech  
v oblasti národohospodářství. Od-
borným garantem je Univerzita 
Karlova, ČVUT a Hospodářská ko-
mora České republiky. „Rád bych 
touto cestou poděkoval všem na-
šim zaměstnancům, neboť za kaž- 
dým takovým, byť malým úspě-
chem, stojí především lidská píle, 
selský rozum a dobré mezilidské 
vztahy,“ říká Skokan.

A jaké jsou plány do budouc-
na? „Ve výstavbě máme novou 
zrací komoru pro výrobu fermen-
tovaných výrobků, která by měla 
po dokončení splnit očekávaný 
kvalitnější technologický postup 
a pokrýt taktéž množstevní po-
žadavky našich odběratelů. Dále 
bych si přál, aby naši zákazníci od 
nás odcházeli vždy spokojení a za-
chovali nám svoji přízeň,“ dodává 
Petr Skokan.

Profil společnosti najdete  
i na sociální síti Instagram  
@varnsdorfske_uzeniny, na no-
vých webových stránkách se  
v současnosti pracuje.

                                          Barbora Hájková

Varnsdorfské uzeniny jsou na trhu 30 let. Prodejna prošla v minulých letech modernizací; foto archiv
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Po sto letech se na Šébru opět proháněly Bugatky

Ve městě začalo fungovat další odběrové místo na Covid

Varnsdorf       V neděli  
23. ledna se uskutečnil první hap- 
pening s názvem Zimní Schöber-
bergrennen.

Cílem akce bylo sdružit přátele 
motorismu na jedno pohodové 
víkendové dopoledne, vytrh-
nout je tak ze zimní hibernace  
a oslavit a propagovat bohatou 
historii mezinárodních motori-
stických závodů dvacátých let 
minulého století, jenž dosáhly 
světového věhlasu – Schöberber-
grennen. 

Podmínka účasti zimního závo-
du byla pouze jedna – alegorické 
sáně s tématikou právě mezivá-
lečného motorismu. Trať neob-
sahovala destrukční skokánek, jak 
to mají např. na podobné akci  
v Plavech. Pořadatelům jde totiž 
spíše o modelářký um a hlavně  
o zajeté časy. Akce přeci odkazuje 

na prestižní motoristickou závod-
nickou událost.

V paddocku se kolem 9 hodi-
ny sešly 3 závodní týmy a tedy  
3 monoposty. Pavel Bulejko zho-
tovil model Bugatti Typ 32 Tank  
o objemu 2,0 litru, jenž jel poprvé 
(a naposledy) na Šébru o víkendu 
29 a 30. září 1923, tehdy piloto-
vaný hrdým čerstvým majitelem 
Čeňkem Junkem (absolutní vítěz 
závodu). Junkovi měli pro vůz pře-
zdívku želva. Tým Váška Járy sest-
rojil nádherný fiktivní závodní stroj  
s logem R na chladiči, alias eRko, 
jenž se pyšnilo funkčními historic-
kými světlomety. Třetí tým Kuba  
a Petra Tarnoczy představil krás-
nou Bugatti typ 35 snad v měřítku 
1:1, kterou ani není třeba před-
stavovat, ale jen pro informaci – 
poprvé jela závod Schöberbergre-
nnen o víkendu 4. a 5. července 

1925, pilotována opět Čeňkem 
Junkem (a opět pro vítězství). Bu-
gatti typ 35 byl nejúspěšnější mo-
del z dílny v Molsheimu.

Po kontrole vozů a tratě ko-
misařem závodu Jiřím Suchardou 
a po defilé týmů s monoposty 
pro hladové novinářské objekti-
vy, proběhla testovací jízda mo-
delů na úseku zhruba 50 metrů. 
Po testovací jízdě se jela jedna 
ostrá jízda dle plánu na celém 
úseku tratě, tedy téměř 400 me-
trů. Bylo ale shledáno, že čerstvě 
padající sníh zpomaluje pekelné 
závodní stroje na úsecích s men-
ším klesáním na téměř hlemýždí 
tempo. Proto bylo rozhodnuto 
zajet zbývající dvě jízdy jen na 
spodních dvou třetinách tratě,  
kde je hned od startu přibližně 
15% klesání. 

Všichni závodníci dali do jízdy 

své maximum, sníh odletoval za 
modely jak štěrk za závodními 
vozy vedle na silnici ve dvacá-
tých letech. Časy tak byly velice 
vyrovnané, nicméně celkové po-
řadí po sečtení jízd znamenalo 
vítězství pro Pavla Bulejka, druhé 
místo pro Kubu a Petru Tarnoczy 
a bronz vybojoval Vašek Jára. Akci 
navštívilo zhruba 20 fandících di-
váků. Pořadatelé děkují všem pří-
tomným za účast a podporu.

Druhý ročník proběhne sice 
až příští zimu, nicméně na svých 
modelech závodních Walter, Bu-
gatti, Mercedes, Austro-Daimler, 
Tatra, L&K, Praga, Amilcar či snad 
motocyklu Böhmerland a dalších 
můžete již pracovat. V roce 2023 
doufají pořadatelé v hojnou účast 
jak závodních týmů a jejich mode-
lů, tak i diváků.

               Pavel Bulejko

Na Šébru se po sto letech proháněly speciály. Zlato bral Pavel Bulejko (uprostřed s číslem 6 na kapotě), stříbro Kuba a Petra Tarnoczy (vlevo), bronz Vašek Jára (vpravo); foto Robert Jára

Varnsdorf      S přibývajícími 
počty lidí pozitivně testovaných 
na koronavirus se ve městě ote-
vřelo nové odběrové místo.

Vzhledem k epidemiologické 
situaci v České republice ote-

vřela společnost BENE NEBE  
spol. s r.o. ve spolupráci s měs-
tem Varnsdorf nové odběrové 
místo na koronavirus v bývalé  
obchodní galerii v Národní ulici  
(č. p. 512).

Odběrové místo přijímá jak 
pacienty se žádankou od léka-
ře či hygienické stanice, tak sa-
moplátce. Provádí jak PCR testy, 
tak i antigenní. Před odběrem je 
nutná předchozí registrace ter-

mínu prostřednictvím webových 
stránek www.covidvarnsdorf.cz. 
Otevřeno je od pondělí do pátku  
od 7 do 17 hodin, během víkendu 
od 8 do 12 hodin.

Tomáš Secký
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VZPOMÍNKA

Úmrtí v lednu

Věra Feková   71 let
Robert Minár   65 let
Jan Chaloupka   83 let
Alžběta Rybáčková   93 let
František Pavel Biksadský 69 let
Michal Polák   61 let
Jan Švadlenka   73 let
Josef Hrnčíř   75 let
Petra Nedomlelová   49 let
Miroslav Mach   86 let
Jaroslava Dzurenková   88 let
Edith Krcalová   88 let
Zdeňka Strolená   86 let
Jaromír Blaschke   97 let
Ingeborg Frkalová   80 let
Anna Suchá    91 let
Vincent Bidelnica   75 let

ÚMRTÍ

Kdo Tě znal,  
v dobrém vzpome-
ne, kdo Tě měl rád, 
nezapomene. Dne  
5. února uplynulo 
pět let od úmrtí pana  

Jaroslava Svitáka. Vzpomíná s lás-
kou rodina.

V únoru oslaví krásných 90 let náš 
tatínek, dědeček a pradědeček  
Zdeněk Žižlavský. Naše maminka, 
babička a prababička Božena Žižlav-
ská oslaví tentýž měsíc úžasných  
89 let. Společně prochází životem 
již úctyhodných 65 let. Všechno nej-
lepší, pevné zdraví a spoustu dalších 
společných let přejí synové s rodina-
mi. Máme Vás všichni moc rádi!

Dne 10. února vzpo-
meneme osmé smut-
né výročí úmrtí pana 
Miroslava Štětiny. 
Za vzpomínku děku-
je dcera Mirka s ro-

dinou a manželka Anna.

Dne 16. února by se 
dožila naše maminka  
Jiřina Hrobníková 
90 let. Kdo jste ji 
znali, 
s námi.  

Syn Jiří s rodinou.

vzpomeňte

Dne 12. února 
uplyne 21 let od  
úmrtí mého dědečka  

Stále vzpomíná vnučka 
Šárka s rodinou.

Antonína    Polcara.

12.-13.2.2022
MUDr. Hladík Pavel  
Weberova 1537/7, Děčín VI  
412 539 298 

19.-20.2.2022   
MUDr. Vojtěch Vladimír  
28. října 110, Děčín 1  
Tel. 412 151 056

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Chcete inzerovat 
v Hlasu severu?

Pište na e-mail: 
hs@varnsdorf.cz, 

volejte 417 545 142

Varnsdorfská halovka 2022

 Blíží se Kocouří masopust

Proběhlo sčítání vodních 
ptáků na řece Mandavě

Varnsdorf    V polovině ledna 
uspořádali modeláři z LMK Varns- 
dorf soutěž halových akrobatů 
v místní sportovní hale. Soutěž 
byla vypsána pro několik letec-
ko-modelářských kategorií.
Přihlásilo se 14 pilotů z celé Čes-

ké republiky v kategoriích RCEA 
F3P-AA, F3P-AP, F3P-Aeromuzikál, 
Pylony a Air race. Na startu se ob-
jevily většinou modely RC Factory, 
které soutěžně zastupoval tovární 
pilot Jan Votava ml.
Pro diváckou tribunu byla velmi 

atraktivní akrobacie na hudbu, kdy 
se pilot snaží sladit akrobatické fi-
gury s rytmem a náladou hudby, 
ale také závod kolem pylonů. Snad 
nejvíce závodníky i diváky pohltil 
závod Air race kolem šesti pylonů 
na čas. Divák si přitom ani neuvě-

Varnsdorf     Masné výrobky, 
pivo, hudba a soutěže. Pivovar 
Kocour Varnsdorf pořádá další 
ročník Kocouřího masopustu, 
uskuteční se 19. února od 13 ho-
din.

Masopust je doba veselí, legra-
ce, hojnosti a hostin. Symbolem 
masopustu jsou masky a maškary, 
které tancují, zpívají a všelijak se 
veselí. Kocouří masopust proběh-
ne v uzavřeném sále a venkovních 
prostorech pivovaru v sobotu  

domuje, že při těchto rychlostech 
jsou přetížení na konstrukci leta-
dla větší, než ve skutečných akro-
batických letadlech.
LMK Varsdorf reprezentoval  

v kategorii RCEA Jindřich Štru-
bínský, který skončil celkově na 
6. místě. „Sláva vítězům, čest 
poraženým! Soutěžící na prv-
ních třech místech získali poháry  
a diplom. Všichni závodníci si 
pak vylosovali hodnotné ceny 
od firmy RC Factory, VR Technik  
a cukrárny BEA. Občerstvení za-
jistila Pizzeria Kristiano. Na závěr  
bychom chtěli poděkovat všem 
pořadatelům, bodovačům, cate-
ringové službě a hlavně společ-
nosti Regia za zapůjčení haly,“ 
doplnili organizátoři.

Jindřich Štrubínský

19. února. Na návštěvníky čeká 
několik řezníků z obou stran 
hranice. Masné dobroty bude 
možno zapít zlatavým mo-
kem, vyzkoušet bude možno  
také silná piva a ochucené speciá- 
ly.

Hudební doprovod od 13 do 
18 hodin obstará místní skupina 
Malvas. Nebude chybět ani do-
plňkový program pro děti a sou-
těž o nejhezčí masku.

Tomáš Secký

Varnsdorf    Vždy v polovině 
ledna probíhá mezinárodní sčí-
tání vodních ptáků, a to již od 
roku 1966. Jeho hlavním cílem je 
monitoring početnosti vodních 
ptáků a jejich změn.

Vodní ptáci na Mandavě jsou 
sčítáni od roku 2009. Které mů-
žete potkat na naší varnsdorfské 
říčce v těchto dnech? Samozřej-
mě kachny divoké, těch je vždy 
nejvíce. Mají svá stálá místa, kde 
se v hejnech zdržují a přijdou až 
k člověku v očekávání, že dosta-

nou něco do svého zobáku. Vězte 
však, že místo rohlíku by jim pro-
spěla zelenina.

Hrdí morčáci velcí, černobí-
lí samci a hnědošedé samice. 
Téměř s jistotou je už také po-
tkáte. Tiše stojící u břehu nebo 
ladně letící nad vodou spatříte 
volavku popelavou. A při trošce  
štěstí se nad vodní hladinou za-
blýskne ptačí drahokam, ledňá-
ček říční.  Při větším štěstí třeba 
i dva.

Muzeum Varnsdorf
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Jakub Relich: Ligové ambice týmu rozhodně nechybí

Fotbal: První výhra v přípravě přišla na domácí půdě

Vikingové nechtějí být poslední, přišli ale o dva hráče

Varnsdorf     Jakub Relich, kte-
rý musel kvůli zranění zanechat 
aktivního hraní basketbalu, tré-
nuje A tým v Severočeské lize. 

Jaké ambice má Varnsdorf? Jak 
těžké je v aktuální době skládat 
sestavu? Může tým nějak posílit? 
I to se můžeme dozvědět v rozho-
voru a Jakubem Relichem.

Jak jste se dostal k trénování 
basketbalistů Slovanu Varns- 
dorf? 

Bohužel mi kyčel nedovolila 
dále hrát. Basketbalu jsem ne-
chtěl zcela zanechat. Jako hráči 
mi dost vadilo, že nemáme trené-
ra, koncepci tréninků. Mladí hráči 
stagnovali, nebyl posun vpřed.  
S tím jsem chtěl něco udělat. 
Trénování nějakého týmu tady 
ve Varnsdorfu bylo mým cí-
lem. Absence trenéra u týmu 
mužů a zranění můj posun na 
lavičku áčka výrazně urychlilo.  
S týmem si samozřejmě občas 
„zablbnu“ na tréninku, pokud to 
tréninkový a zápasový program 
dovolí.

Zápasy hodně ovlivňuje očko-
vání, ale také karantény. Poměr-
ně složitá doba, nemám pravdu?

Nebudeme si nic nalhávat, těž-
ké to je. Nebo spíš bylo. Hlavně  
v momentě, kdy vyšlo nařízení, že 

mohou hrát jen očkovaní. Herní 
systém, na kterém celý tým pra-
coval téměř půl roku, se doslova 
rozpadl. V tu chvíli jsem musel 
trošku čarovat a překopat soupis-
ku. Řada hráčů nebyla v tu chvíli 
očkovaná. Zase na druhou stranu, 
tato situace oživila kariéru Petra 
Bubny, kterému moc děkuji, že se 
rozhodl nám pomoci. Také to zna-
menalo, že hráči, kteří měli být 
jako nouzová záloha, se najednou 
dostali třeba do základní sestavy. 
Teď už to prostě bereme jako ho-
tovou věc. Prostě nám nezbylo nic 
jiného, než se přizpůsobit.

V tabulce jste čtvrtí s bilancí 
pěti výher a čtyř porážek. Jste 
spokojený?

Bilance je sice povzbudivá, za-
tím překonáváme vytyčené cíle. 
Ale nebýt restrikcí, tak věřím, že 
máme minimálně o jednu výhru 
více. A nejspíš bychom se rvali  
o první místo v tabulce.

Na soupisce máte zajímavé 
jméno. Kenney JR Michal Owen. 
Prozradíte o něm víc? 

Michael je učitel na místním 
Biskupském gymnáziu a je zde 
na pracovní stáži. On je pro nás 
trošku jako zjevení, jiný svět, sluš-
nost, pracovitost. Jeho připojení 
k týmu je záležitostí Honzy Šišu-

láka, který ho pozval na trénink. 
Michael s námi absolvoval celou 
letní přípravu a ihned zapadl. Bylo 
od první chvíle jasné, že má týmu 
co nabídnout. Jedná se o hráče 
se skvělou fyzickou vybaveností 
a mentalitou. Michael nejspíš po 
sezóně tým opustí, protože mu 
vyprší pracovní povolení. Naším 
úkolem tedy bude, najít mu zde 
přítelkyni, která by ho přesvědčila 
k setrvání ve Varnsdorfu (směje 
se).

Pojďme zpátky ke covidové 
době. Nebojíte se, že je ohrože-
no dohrání sezóny?

Nad tím raději nepřemýšlím. Je 
třeba brát věci tak, jak jsou. Sle-
dujeme bedlivě všechna nařízení 
a snažíme se tomu přizpůsobit. 
Řekl bych, že úplné vypnutí spor-
tu, jako to tu bylo vloni, nenasta-
ne. Já sám očkovaný jsem, nevi-
dím z této situace jiné východisko. 
Trénujete ještě nějakou basket-
balovou kategorii?

Momentálně působím pouze 
jen jako trenér týmu mužů. Ale 
nevylučuji, že se v budoucnu opět 
připojím k mládeži. Mám roční 
dceru a věřím, že basketbal bude 
jednou i její vášní. Pokud to půjde, 
tak s ní budu docházet do příprav-
ky a pomůžu kolegům trenérům  

v této kategorii.
Jaké cíle má vůbec váš tým  

v dalších letech? 
Začal bych letošní sezónou. 

Ta měla být hlavně o stmelování 
týmu a naučení návyků v požado-
vaném herním systému. To zatím 
víceméně vychází. V dalším roce 
určitě chceme vytvořit „B“ tým, 
aby se měli naši mladí hráči, kteří 
vychází z dorostu, kam posouvat. 
Chceme, aby měli možnost se co 
nejdříve seznámit s dospělým bas-
ketbalem. Ligové ambice týmu 
rozhodně nechybí, hlavně tedy  
u mladších hráčů. Snažím se je 
držet při zemi, musí na sobě ješ-
tě hodně pracovat. Ligové tem-
po zápasů je na úplně jiném le-
velu. Pokud by se zde liga hrála, 
tak by muselo dojít k vhodnému 
doplnění, alespoň o dva vysoké 
hráče. Nějaké možnosti na dopl-
nění kádru se nám rýsují, ale to je 
otázka následujících měsíců. Další 
důležitý faktor je očkování. Pokud 
budou očkovaní všichni, o nichž 
jsem nyní přesvědčen, že by měli 
být součástí týmu, tak není o čem 
diskutovat. Hráči vědí, že postup 
do vyšší soutěže akceptuji pouze 
sportovní cestou. To znamená vy-
hrát Severočeskou ligu.

Redakce

Varnsdorf      Ve čtvrtém  
přátelském utkání se fotbalis-
té Varnsdorfu dočkali vítězství. 
Tým z Kotliny na domácí půdě 
za bláznivého počasí porazil  
FK Teplice B 2:0. 

O branky se postaral dvoume-
trový stoper Martin Kouřil, který 

v 25. minutě proměnil pokutový 
kop. Výhru pojistil v 78. minutě 
Patrik Schön. „Do zápasu jsme 
vstoupili aktivně, během prvních 
minut jsme měli snad pět jasných 
šancí. První poločas měl dobré 
tempo. Nebezpeční jsme byli hlav-
ně z křídel. Jenže kvůli špatnému 

centru nebo náběhu jsme se  
o šance připravili. Ve druhém po-
ločasu tempo trochu opadlo. Šan-
cí jsme měli zase dost, ale byl z 
toho pouze jeden gól. Výkon jsme 
podali slušný, ale finální fázi a za-
končení musíme prostě zlepšit,“ 
říká Petr Papoušek, asistent tre-

néra Pavla Drska. 
Další přípravné zápasy sehraje 

Varnsdorf opět na domácí půdě. 
V sobotu 12. února hostí od  
11 hodin FK Přepeře, o týden poz-
ději nastoupí v 10.15 hodin proti 
rezervě FC Slovan Liberec.

Redakce

Varnsdorf         Poslední čtyři zá-
pasy? Dvě porážky, dvě vítězství, 
pět bodů. Hokejoví Vikingové 
z Varnsdorfu jsou sice v krajské 
lize stále poslední, přesto stahují 
náskok předposlední České Lípy. 

Aktuálně Varnsdorf, který má 

navíc o jeden odehraný zápas 
méně, ztrácí na českolipský tým 
tři body. Celek, který vede Ra-
dek Hron, zažívá zápasy jako na 
houpačce. Proti Frýdlantu (výhra 
5:1) Varnsdorf navázal na dobré 
výkony v novém roce. „Měli jsme 

hodně šancí, zápas kontrolovali a 
mohli klidně přidat více branek. Je 
pravda, že nás fantasticky podržel 
brankář Petr Kácha,“ pochvaloval 
si Radek Hron. 

Proti silnému Jičínu Vikingové 
dlouho odolávali. O porážce 3:4 

rozhodla druhá třetina. „Zápas 
nahoru a dolů, hráli jsme ale dob-
ře směrem do obrany. Rozhodlo 
deset minut ve druhé třetině. Za 
stavu 1:1 nám Jičín dal tři branky. 
My jsme pak sice snížili na 4:3,... 

(pokračování na str. 10)
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Tipsport liga se výsledkově nepovedla, chyběly góly

Vikingové nechtějí být poslední, přišli ale o dva hráče

Futsal: Garda se posunula na druhé místo

Varnsdorf       Fotbalisté pro-
hráli v zimní Tipsport lize všech-
ny tři zápasy. Poslední utkání 
proti Táborsku parta okolo tre-
néra Drska výsledkově také ne-
zvládla, když padla 0:1. Navíc po 
špatném výkonu, který moc po-
zitivních věcí nepřinesl. 

„Každý z týmů šel do toho zá-
pasu v jiném rozpoložení. My 
jsme v týdnu na hráče malinko 
fyzicky přitlačili, ale to neberu 
jako výmluvu. Až na dva hráče 
nám to vyšlo tak, že si všichni za-
hráli jeden poločas. S výkonem 
jsem ale nebyl vůbec spokojený.  
Nedokázali jsme překonat obra-

nu Táborska, nedostali se do 
příležitosti, abychom vůbec 
mohli dát nějaký gól. Prostě se 
to nepovedlo. Chápu, že jsou 
hráči unavení, ale musíme tré-
novat a hrát přípravné zápasy. 
Předvedená hra nebyla dobrá, 
musíme hodně přidat ve fotba-
lovosti a nadšení. Takhle by to  
v mistrácích nešlo,“ zlobil se Pavel 
Drsek, kouč FK Varnsdorf.

V konkurenci Teplic, Mladé Bo-
leslavi a Táborska tak Varnsdorf 
obsadil ve skupině poslední mís-
to. „Zápasy nám samozřejmě 
něco ukázaly. S ligovými týmy to 
bylo složitější, i když Teplice proti 

nám rozhodně nepostavily nejsil-
nější tým. Ukázalo se, že musíme 
přidat jednoznačně v útoku, dali 
jsme zatím jenom jeden gól. Na 
druhou stranu musíme přidat  
i v defenzivě, ani v jednom duelu 
jsme nevydrželi bez gólu,“ pokra-
čoval.

Hráčský kádr Varnsdorfu se od 
prvního tréninku vlastně nemění. 
Někteří hráči ale nejsou připra-
veni a chybí. „Nové kluky stále 
testujeme. Mates Radost teď vy-
padl ze dvou zápasů. Chyběl taky 
Pavlo Rudnytskyy, který se nechal 
naočkovat a taky chytil covid. Byl 
mimo delší dobu, teď už začal na-

plno trénovat. Uvidíme, zda stih-
ne další přípravný zápas,“ prozra-
dil Drsek.

Tím ale zdravotní lapálie na za-
čátku přípravy nekončí. „Nám se 
stalo, že proti Teplicím nám vy-
padlo hned pět hráčů, kteří se po-
stupně dávají dohromady. Mimo 
je zase Dominik Žák, který má 
snad počtvrté zlomený nos. Stalo 
se mu to proti Mladé Boleslavi, 
kdy dostal loktem. Navíc má pro-
blémy s malíčkem u nohy. To mě 
mrzí. Ještě je tady Pajkrt, kterému 
to zdraví taky trochu hapruje,“ 
uzavřel vše.

Redakce

Varnsdorf       Šestým kolem 
pokračovala ve varnsdorfské 
sportovní hale Benešovské sta-
vebniny Veteráns liga Ústeckého 
kraje v sálové kopané. 

Bohužel se nedostavily hned tři 
celky – Proboštov, Eurosport Tep-
lice a Nota Děčín. Paradoxně se 
tak více utkání zkontumovalo, než 
odehrálo. 

Gardisté celku Futsal Varnsdorf 
nakonec vybojovali devět bodů 
a posunuli se na druhé místo  
v tabulce. „První utkání proti 
Teplicím jsme nehráli a vyhráli  
5:0 kontumačně. Ve druhém  zá-

pase nás čekalo Jílové B. Vyrov-
nané utkání se spoustou šancí na 
obou stranách směřovalo k remí-
ze, ale vstřelená branka tři vteřiny 
před koncem rozhodla, že tři body 
zůstaly doma. 

Do třetího zápasu jsme nastou-
pili proti Dumbu Děčín. Nepříjem-
ný soupeř, který dokáže potrápit 
favority, neměl sebemenší šan-
ci. Kdybychom za první poločas 
nastříleli více branek, mohl být 
klid. Takhle to bylo pouze 1:0.  
Naštěstí se nám podařilo ve 
druhém poločase přidat dvě 
branky, takže jsme nakonec vy-

hráli 3:0. Devět bodů nám po-
mohlo k posunu v tabulce ze 
čtvrtého na druhé místo, které 
budeme chtít udržet 19. února 
ve finálovém kole v Libouchci.  
V turnaji byl vyhlášen jako  
nejlepší hráč náš brankář Jiří  
Petrásek,“ pochvaloval si Marcel 
Mikolášek, hrající vedoucí muž-
stva. 

Jasným vítězem a obhájcem 
titulu se stal celek Autocentrum 
Jílové, který má na druhý Varns- 
dorf nedostižný patnáctibodový 
náskok.

Redakce

Šachisté válí
Turnov    Na šachový turnaj 

do Turnova vyrazila jen čtveřice 
varnsdorfských šachistů.  

Jakuba Sikoru odsoudilo ke 
čtvrtému místu v kategorii U12  
až pomocné hodnocení, Saša 
Opočenská skončila mezi děvčaty  
do 18 let na 3. místě a Jan  
Křelina obsadil 2. místo v kate-
gorii U16. Nejúspěšnější byl nej-
mladší člen našeho oddílu Hamza 
Hamed, který zvítězil v katego-
rii do 10 let, když jako jediný ze 
všech 42 účastníků turnaje vyhrál 
všechny své partie.   

                                                 Redakce
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...ovšem vyrovnat jsme nestihli. 
Opět je potřeba pochválit Káchiče 
(brankář Petr Kácha – pozn. re-
dakce),“ zdůraznil. 

Následoval zápas na ledě prv-
ního Turnova. Vikingové tam do-
razili bez několika hráčů základní 
sestavy. Výsledek? Debakl 1:9. 
„Byli jsme oslabeni o šest hráčů 
základu. Všechno bylo kostrbaté, 
celkem se nám dařilo hlídat střed-

ní pásmo, ale jinak jsme v tom 
měli docela guláš a domácí dávali 
jednoduché branky,“ zakroutil hla-
vou. 

V posledním zápase Varnsdorf 
doma udolal 6:5 po samostatných 
nájezdech liberecký Slavoj. „Utká-
ní jako na houpačce. Od začátku 
jsme byli lepší, jenže po našem 
nedůrazu šel Liberec do vedení. 
Ve druhé části jsme skóre otoči-

li, jenže pak uděláme další chyby 
a Liberec vede 4:3. Třetí perioda 
byla opět bláznivá. Jsme v tlaku 
a díky dvěma rychlým brankám 
jsme šli do vedení. Jenže Slavoj 
srovnal, nakonec mohl i vyhrát. 
Rozhodnout musely nájezdy. Petr 
Kácha všechno chytil, ve čtvrté 
sérii pak rozhodl Matějka,“ pokra-
čoval Hron. 

Do dalšího průběhu krajské ligy 

půjde Varnsdorf oslaben. Druholi-
gový Děčín si hned dva hráče stá-
hl z hostování. „Děčínu se zranil 
brankář Lukáš Lavinger. Takže si 
Děčín stáhl Petra Káchu a Honzu 
Chovance. Klukům přejeme, aby 
sbírali minuty a pomohli Děčínu  
v důležitých zápasech. Já jim dě-
kuji za to, co tady předvedli a jak 
moc nám pomohli,“ dodal Radek 
Hron.                                         Redakce

(dokončení ze str. 9)


